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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Menurut John W Cresweel Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang 

saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan 

menentukan hubungan atar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah1 

 

2.1.  New Media 

New media merupakan suatu konsep yang di kembangkan oleh Pieree Levy yang 

membahas media baru yang mengenai perkembangan media. Dalam konsep media baru ini ada 

dua pandangan yaitu pandangan interaksi sosial yang membedakan interaksinya, kedekatannya 

dengan interkasi tatap muka. Pieree Levy memandang World Wide Web (WWW). Sebagai 

lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis. New media atau media online bisa 

didefenisikan juga sebagai produk dari komunkasi dengan komputer digital (Creeber dan Martin, 

2009). Definisi lain media online adalah media yang didalamnya terdiri dari beberapa gabungan 

berbagai elemen. 

New media memilki karakter-karakter tersendiri yang membedakannya dengan media  lain 

yaitu : 

1. New media mencakup semua budaya media, industry, ekonomi ( Hastjarjo dkk, 2014) 

2. New media merupakan bentuk hubungan baru antara pengguna dengan teknologi 

media. 

3. New media sebagai sarana hiburan, kesenangan dan bisa menjadi pola konsumsi 

media. 

4. New media merupakan konsepsi hubungan biologis dengan tekonolgi media. 

5. New media merupakan cara bentuk hubungan dalam mempresentasikan kepada dunia 

dan masyarakat. 

 
7https://lenterakecil.com/definisi-dan-pengertian-teori/ 
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Teori diatas akan digunakan untuk menjelaskan tentang lima karakter yang membedakan new 

media dengan media lain. media baru mempunyai karakteristik tersendiri dibandikan dengan 

media lain, media baru ini mencangkup semua budaya pada media, industry, ekonomi dan 

menjadikan ini sebagai sarana hiburan dan kesenangan bagi pengguna new media. Masyarakat 

sangat terpengaruh terhadap apa yang diberikan media tersebut dan mempengaruhi hubungan 

biologis mereka yang melihatnya dan bisa membentuk hubungan dalam mempersentasikan kepada 

dunia dan masyarakat yang melihatnya. 

 

2.2. Teori S-O-R (Stimulus –Organism –Respons) 

Peneliti menggunakan teori S-O-R (Stimulus-Organism-Respons) Skinner (1938) seorang 

ahli psikologi yang merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang yang 

mempengaruhi perilaku dari luar. Pada teori S-O-R ini meliputi persepsi, motivasi, emosi, dan 

belajar. 2Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan oleh indera manusia, motivasi 

diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai tujuan, emosi adalah aspek psikologis 

yang mempengaruhi keadaan jasmani kita, dan yang terakhir belajar, belajar disini dapat diartikan 

sebagai sesuatu pembentukan perilaku yang dihasilkan dari praktek lingkugan kehidupan. 

Berdasarkan penelitian diatas peneliti ingin menjelaskan persepsi para subscriber  dalam 

menaggapi konten review fashion vlog Yoshiolo dengan tema harga outfit diyoutube dengan 

indicator pendukung yaitu persepsi. Motivasi. Belajar, dan emosi. 

 

2.3. Teori Persepsi 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis dan yang sangat penting pada manusia 

dalam merespon kehadiran aspek dan gejala dalam lingkungan dan bisa pengaruhi pada 

pengalaman-pengalaman (yang sering terjadi pada tingkat bawah sadar). Contohnya, ketika kita 

berhadapan dengan seseorang pasti kita memiliki perilaku dan gesture tubuh yang berbeda, maka 

komunikasi yang kita lakukan akan terasa nyaman dan mampu berkomunikasi secara dua arah 

dengan secara baik dan benar. 

 
8 https://pakarkomunikasi.com/teori-sor 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori persepsi dari Judy C. Pearson dan Paul E. 

Nelson yang dikutip oleh Deddy Mulyana yang mencakup tiga aspek tentang Sensasi, Atensi, dan 

Interprestasi, ketiga aspek ini merupakan hasil dari pengolahan dan penafsiran dari suatu pesan 

yang dihasilkan oleh seseorang. Suatu proses persepsi menurut Sobur yaitu dapat dilihat dari aspek 

psikologis dari tingkah laku seseorang yang merupakan fungsi dari cara memandanganya. Dalam 

proses persepsi ini ada tiga komponen utama sebagai berikut : 

1. Sensasi 

Adalah proses penyaringan yang dimana dimulai dari indera, terhadap rangsangan dari luar dengan 

intensitas yang banyak dan sedikit. 

2. Atensi 

Adalah proses mengorganisasikan informasi sehingga dapat berubah menjadi ada arti. Dan atensi 

ini banyak dipengaruhi dari beberapa faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai 

yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Dan komponen ini tergantung pada 

kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan informasi yang diterimanya menjadi 

kompleks sederhana. 

3. Interpretasi  

Adalah bentuk tingkah laku seseorang sebagai reaksi, jadi proses persepsi adalah melakukan 

seleksi, interpretasi, dan pembentukan terhadap informasi yang sampai. (Sobur, 2016, h. 

387) 

Berdasarkan  penjelasan yang diatas, maka dapat disimpulkan dari proses persepsi ada tiga 

komponen  yang dimiliki. Yang pertama yaitu tahap seleksi  yang dimana harus melewati 

proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, yang berupa infomasi. 

Kemudian diproses kedua harus melalui adanya pengorganisasian informasi sehingga 

dapat mempunyai arti bagi seseorang. Yang ketiga proses  interpretasi yaitu mampu 

menerjemahkan dalam bentuk tingkah laku seseorang  sebagai bentuk reaksi dari seseorang 

dalam memberikan sesuatu kesimpulan terhadap objek yang diinderakan. 

2.4. Fashion  

Fashion merupakan gaya atau style dengan desain yang cenderung dipilih, diterima, 

digemari yang digunakan oleh masyarakat yang akan memberikan kenyamanan dan membuat 

lebih baik dalam waktu tertentu. Dengan kata lain fashion juga bisa diartikan sebagai budaya 
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berpakaian. Fashion atau gaya berbusana sudah ada sejak dahulu kala dan berkembang mengikuti 

zamannya. Style atau gaya  dapat berubah-ubah sesuai dengan kreativitas masyarakatnya oleh 

karena itu tren fashion dizaman dahulu berkemungkinan tinggi bisa menjadi tren lagi di jaman 

sekarang. Menurut Dr. Marcel Danessi fashion adalah hak golongan kaya dan berkuasa yang 

memperhatikan gaya berpakaian mereka. Pada hakekatnya sebagian besar fashion dimasa lalu 

berasal dari kelas atas dan mengalir kekelas –kelas yang bawah. Tidak dipungkuri juga setiap 

Negara mempunyai ciri khas akan gaya berbusana atau berpakaian. 

Sejarah fashion di Indonesia sudah ada sejak tahun 700-1000 sebelum masehi sampai 

sekarang, yang memunculkan kostum Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya eropa dan tren 

kolonial belanda. Tahun ketahun gaya berbusana kita sudah semakin maju atau berkembang dan 

banyak sekali gaya berbusana atau fashion dari luar yang ditirukan oleh anak muda jaman 

sekarang, yang semua itu bertolak belakang . karena remaja sekarang cenderung menyukai hal-hal 

dari luar negeri seperti gaya berbusana artis terkenal korea yang biasa disebut k-pop. Oleh karena 

itu identitas diri sangat diperlukan dalam diri kita supaya masyarakat tau darimana kita berasal 

setelah melihat gaya berbusana atau fashion yang kita pakai. Timbu lah juga pemikirian bahwa 

seseorang yang mencintai budaya Negara harus memiliki dan mengutamakan gaya berpakaian 

mereka. 

2.5. Faktor-Faktor Yang Menentukan Persepsi 

Persepsi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor fungsional dan faktor stuktural (Rahmat, 

2008:55-60). 

1. Faktor Fungsional 

Faktor ini berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu dan yang lain-lain adalah sebagai 

faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi 

karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli ini. misalnya: faktor biologis 

(lapar dan haus), faktor fisiologis (gemuk, kurus, pendek, tinggi, sehat, sakit), faktor 

psikologis (kesedian, kemarahan), dan faktor sosial budaya (gender, pekerjaan, 

pengehasilan). 

2. Faktor Struktural 
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Faktor Struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli dan efek-efek saraf yang 

ditimbulkannya pada system saraf individu. dan menuru teori Gesalt faktor ini tidak 

melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunya. Perbedaan Pendidikan dan budaya 

merupakan faktor struktural. 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

    Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Itang Septian G  

( Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Politik 

Universitas 

Muhamaadiyah 

Malang) (2012) 

Persepsi 

Mahasiswa 

Tentang Situs 

youtube sebagai 

media 

popularitas 

seseorang (studi 

pada mahasiswa 

jurusan Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang) 

Untuk 

mengetahui 

seberapa besar  

persepsi 

mahasiswa 

tentang  situs 

youtube 

sebagai media 

popularitas 

seseorang  

Metode 

Kualitatif 

Ternyata setelah 

melakukan penelitian 

persepsi mahasiswa dalan 

menanggapi situs youtube  

sebagai media popularitas 

berbeda-beda dan semua 

gimana cara kita 

menanggapinya. 

Hartanto 

Setiabudi 

(Fakultas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Universitas 

Muhammadiyah 

Motif 

Subscriber 

menonton 

channel youtube 

(studi deskriptif 

kualitatif motif 

subscriber 

menonton 

Untuk 

mengetahui 

apa motif yang 

mempengaruhi 

para subscriber 

untuk 

menonton 

channel 

Metode 

Kualitatif 

Ternyata menonton 

channel youtube Presiden 

Joko Widodo sangat 

mempengaruhi da nada 

beberapa motif yang 

ditemukan setalah 

menonton channel ini, 

motif orang melihat 
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Surakarta ) 

(2018) 

channel  

youtube  

Presiden Joko 

Widodo ) 

youtube 

Presiden Joko 

Widodo 

channel youtube ini 

sebagai motif hiburan dan 

infomarsi  

Muhammad 

Wahyu Rizki 

Waskita ( 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Politik 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang) 

(2018) 

Pemaknaan 

Khalayak 

terhadap video-

video Reza 

Oktovian 

dijejaring sosial 

youtube. 

Untuk 

mengetahui 

pemaknaan 

seseorang 

terhadap vide-

vdeio Reza 

Oktovian di 

youtube 

Metode 

Kualitatif dan 

menggunakan 

metode 

analisis 

resepsi 

Ternyata  penonton yang 

melihat video-video itu 

bisa memaknani dan bisa 

melihat momen terbaiknya 

dalam waktu yang singkat 

namun dengan adegan 

yang padat. 

Christ Theo 

Azharya ( 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Kristen Satya 

Wacana ) 

(2018) 

Persepsi Pemain 

Basket  IBL 

Satya Wacana 

Salatiga 

Terhadap 

konten bola 

basket di 

Youtube 

channel Rocky 

Padila 

Untuk 

mengetahui 

seberapa besar 

persepsi 

pemain basket 

IBL Satya 

Wacana 

Salatiga 

tentang 

Channel  

basket youtube 

Rocky Padila  

Pendekatan  

Kualitatif 

- Ternyata 

setelah 

melakukan 

penelitian 

persepsi pemain 

basket IBL 

Satya Wacana 

Salatiga banyak 

kesamaan dan 

perbedaan 

persepsi  

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tercantum diatas, terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis: 
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1. Penelitian terdahulu pertama : Penulis terdahulu menganalisis tentang persepsi 

mahasiswa tentang situs youtube, sementara penulis meneliti persepsi subscriber terhadap 

vlog fashion yang ada diyoutube. 

2. Penelitian terdahulu kedua : Penulis terdahulu kedua menganalisis tentang motif 

subscriber setelah menonton channel youtube, sementara penulis meneliti persepsi 

subscriber vlog fashion yang ada diyoutube. 

3. Penelitian terdahulu ketiga : Penulis terdahulu ketiga menganalisis tentang pemaknaan 

khalayak terhadap video-video yang berada diyoutube, semenatara penulis lebih 

membahas tentang persepsi subscriber. 

4. Penelitian terdahulu keempat : Penulis terdahulu keempat menganalisis tentang persepsi 

para pemain basket setelah melihat youtube tersebut, sedangkan penulis melihat persepsi 

dari pada subscriber vlog fashion. 

Dari empat penelitian terdahulu diatas semua akan dijadikan acuan oleh penulis sebagai penelitian 

pendukung dalam penelitian ini. Sehingga yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, 

fenomena yang akan diteliti adalah persepsi paraubscriber dalam menanggapi konten review 

fashion vlog Yoshiolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  

2.7. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya hidup masyarakat kini semakin tinggi. Perkembangan teknologi informasi menjadi 

penyumbang gaya hidup tersebut. Tak pelak lagi gaya berpakaian yang mewah pun kini banyak 

ditemui di sekitar kita. Teknologi informasi yang menjelma sebagai media baru berbasis internet 

mulai dikonsumsi masyarakat hampir setiap hari. Platform media baru Youtube juga mulai dikelola 

orang-orang kreatif dengan berbagai varian. Orang-orang kreatif itu biasa disebut Video Blogger 

(Vlogger). Tingginya minat masyarakat dengan gaya berpakaian dimanfaatkan seorang Fashion 

Vlogger asal Indonesia bernama Yoshiolo. Namun konten-konten yang direview Yoshiolo 

mendapat tanggapan beragam, mulai dari komentar-komentar bernada negatif maupun positif. Ini 

terjadi karena yang direview Yoshiolo adalah seputar pakaian-pakaian yang dikenakan anak-anak 

muda dengan harga yang sangat mahal. Karena itu peneliti akan meneliti bagaimana persepsi yang 

kemudian muncul pada subscriber dalam menanggapi konten review fashion vlog bertema “Berapa 

harga outfit loe?” 

 YOUTUBE 

VLOG FASHION YOSHIOLO 

TEORI PERSEPSI 
(Judy C. Pearson & Paul E. Nelson) 

• Sensasi 

• Atensi 

• Interpretasi 

PERSEPSI SUBSCRIBER TERHADAP KONTEN 
REVIEW FASHION VLOG YOSHIOLO 

GAYA BERPAKAIAN MEWAH 


