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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Penelitian ini berfokus pada tindakan sosial yang terjadi di kalangan model 

perempuan berfoto sensual di Kota Surabaya. Model perempuan berfoto 

sensual yang dimaksud adalah model perempuan yang menunjukkan 

sensualitasnya dalam pemotretan foto model. Model atau biasa disebut 

peragawan atau peragawati adalah seseorang yang dipekerjakan untuk tujuan 

menampilkan dan mempromosikan pakaian atau produk lainnya dan untuk 

tujuan iklan atau promosi atau berpose untuk karya seni. Model bisa juga 

disebut orang yang berpose untuk fotografer (juru foto). Faktor yang menjadi 

penilaian utama dalam foto model, antara lain: pose model, ekspresi, dan lain 

sebagainya. Foto model yang baik adalah foto yang memiliki mood yang baik 

saat pemotretan berlangsung. Keadaan fisik seorang model seperti mood, 

ekspresi wajah, keahlian pose, dan bentuk tubuh sangat diutamakan dalam 

foto model.  

 Munculnya foto model khususnya bergender perempuan kian marak di 

dunia fotografi. Keberadaan model perempuan yang menunjukkan 

sensualitasnya membuat kaum laki-laki tertarik pada bidang fotografi. 

Adapun alasan yang menguatkan peneliti karena pernyataan dari Amelia 

Hapsari selaku jurnalis dan sutradara film dokumenter menyatakan bahwa 

foto-foto model perempuan dihasilkan oleh fotografer indonesia yang 

sebagian besar adalah pria. Foto foto tersebut menyampaikan tentang 

kecantikan dan pribadi yang menyenangkan kaum pria, artinya bagaimanapun 

kepribadian asli dari seorang model, ia akan menjadi figur perangsang secara 

seksual. Berdasarkan pengalaman (Amelia Hapsari, 2017) ia melihat banyak 

karya-karya fotografer Indonesia di berbagai majalah yang menunjukan 

bahwa para fotografer kebanyakan adalah pria dan selalu mencitrakan 

perempuan dalam foto yang menunjukkan sensualitas dari tubuh seorang 

model tersebut. Sensualitas berasal dari kata “sense” yang umumnya 

berkaitan dengan karya seni yang kemudian diterjemahkan menjadi arti yang 
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luas yakni “rasa”. Prisma (dalam Yudianti, 2012:20) menjelaskan bahwa 

sensualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian dan 

sikap atau watak sosial berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual. 

Definisi dan arti sensual menurut KBBI adalah berhubungan dengan 

kenikmatan yang bersifat naluri. Sensual memiliki arti dalam kelas adjektiva 

atau kata sifat sehingga sensual dapat mengubah kata benda atau kata ganti, 

biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.  

 Aura sensualitas dari seorang model perempuan dapat mencuri perhatian 

seorang laki-laki. Keindahan tubuh perempuan di mata laki-laki lebih terasa 

dan dimaknai sebagai suatu kekaguman atas sensualitas diri dari seorang 

perempuan. Hal tersebut dapat berasal dari aspek fisik maupun intelejensi 

nya. Artinya, kekaguman laki-laki terhadap sensualitas dari tubuh perempuan 

dapat berasal dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap 

lingkungan sekitarnya. Sensualitas yang utama terpusat pada wacana 

kecantikan dan seks. Saat ini sensualitas bukan lahir secara naluriah dalam 

diri perempuan, namun dibentuk oleh kebudayaan. Terlebih lagi di zaman 

seperti sekarang ini yang sudah berkembang pesat, sensualitas sudah menjadi 

industri.  

 Di antara karya-karya yang disajikan para artis Indonesia, entah di 

panggung musik atau seni peran, faktanya isu sensualitas lebih menarik 

diperbincangkan banyak orang. Sensualitas itu disajikan dalam bentuk 

gambar rekaman di social media atau sekedar foto seksi atau boleh jadi 

gerak-gerik mereka saat berbicara. Ujung-ujungnya, menghasilkan sensasi di 

tengah masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa para artis hanya 

mencari sensasi sekedar menaikkan popularitasnya. Karena faktanya karya 

mereka di industri dunia hiburan Tanah Air tak diperhitungkan, kalau tak mau 

dibilang tak ada. Namun, ada juga terjadi karena sensasi itu melekat pada 

sosok sang artis, bukan hanya karena gambar atau pose seksi tapi juga 

kehebohan lainnya. Ujung-ujungnya sama-sama mendatangkan cacian atau 

hujatan.  
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 Para model perempuan umumnya memiliki karakteristik yang bermacam-

macam dalam melakukan foto model. Model yang tidak kaku atau 

berpengalaman dalam pemotretan akan lebih bagus dan menarik jika 

dipandang dari nilai karya seni. Sensualitas dari tubuh perempuan dalam 

sebuah foto menurut setiap orang berbeda-beda. Artinya, sebuah foto yang 

dikatakan sensual oleh seseorang bukan berarti orang lain menganggap 

sensual juga. Karna setiap foto terutama foto model pasti memiliki faktor-

faktor sensualitas tersendiri, dan setiap orang yang melihat foto model 

tersebut pastinya memiliki penerimaan indera yang beragam atau berbeda-

beda. Model yang berfoto sensual dapat dilihat dari pose yang ditunjukkan 

saat pemotretan. Pose yang digunakan model yakni foto secara keseluruhan 

meliputi mata, tangan, kepala dan bagian tubuh yang paling sensitif seperti 

bagian payudara. Payudara merupakan titik yang paling sensitif dari tubuh 

perempuan. Dalam foto-foto yang dianggap sensual, para model melindungi 

bagian tubuh yang paling sensitif ini. Maka makna dari pose model yang 

berfoto sensual adalah para model berusaha menutupi bagian tubuh yang 

dianggap sensitif sehingga dapat menimbulkan rasa penasaran dari pembaca 

untuk mencari tahu lebih dalam lagi dari foto tersebut. Selain bagian tubuh 

yang dianggap sensitif, pose model juga memperlihatkan mulut atau bibir nya 

yang sedikit terbuka. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang juga 

menawarkan hasrat seksual bagi yang melihat foto tersebut. Selain itu, 

tatapan mata yang fokus pada kamera juga memiliki makna perempuan yang 

sedang menawarkan hasrat seksual dan juga merupakan faktor untuk 

membangun sensualitas perempuan dalam foto tersebut.  

 Seorang model perempuan akan berpose dalam sebuah foto sesuai dengan 

kesan yang akan ditampilkan nantinya. Pose tersebut akan memberi kesan 

yang anggun, cantik, glamour, seksi dan sebagainya. Terkadang seorang 

model dalam melakukan foto yang dianggap sensual senantiasa mempunyai 

berbagai macam makna, terkadang tindakan berfoto sensual yang ditunjukkan 

oleh seorang model bukanlah apa yang sebenarnya yang dipikirkannya. Oleh 
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karena itu dalam memahami suatu tindakan, Max Weber memperkenalkan 

metode verstehen. Teori ini lebih menekankan pada tingkah laku individu 

yang menurut Weber tindakan si pelaku memiliki arti yang subyektif, 

kehendak mencapai tujuan, dan didorong oleh motivasi. Weber juga 

berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar 

melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan 

perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu 

tindakan bermotif pada tujuan yang hendak di capai atau in order to motive 

(Waters, 1994 dalam Wirawan, 2014). 

 Salah satu perspektif sosiologi yang tepat untuk mendukung penelitian ini 

adalah menjelaskan tubuh bukan lagi fokus kajian dalam biologi, tetapi juga 

menjadi kajian dalam sosiologi yakni sosiologi tubuh, karena tubuh selain 

dianggap sebagai entitas fisik semata dapat membahayakan manusia juga 

(Ardhie Raditya, 2012). Tubuh yang awalnya hanya dianggap sebagai fisik 

saja dapat melahirkan diskriminasi sosial. Diskriminasi berarti suatu sikap, 

perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan 

antar individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. 

Tubuh perempuan masih menjadi fokus dalam berbagai pemberitaan. 

Komersialisasi tubuh perempuan yang semakin kuat dalam fenomena yang 

terjadi bahwa tubuh perempuan dianggap sebagai objek, pemandangan, 

bahkan hiasan.  

 Dengan menempatkan ‘tubuh’ sebagai sebuah ‘fakta sosial’, mencoba 

melihat tubuh dari sudut pandang berbagai ‘perubahan sosial’ yang tengah 

berlangsung, khususnya perkembangan globalisasi, kapitalisme, abad 

informasi dan budaya telah menciptakan kondisi ‘globalisasi tubuh’. 

Globalisasi tubuh telah menjadikan tubuh sebagai objek eksploitasi lembaga, 

teknologi dan ideologi global semacam ini. Perkembangan kapitalisme dan 

media kapitalistik, telah menciptakan sebuah “sistem eksploitasi tubuh”, 

khusunya tubuh perempuan. Di dalam kapitalisme, tubuh menjadi sasaran 

eksploitasi demi motif perputaran modal dan keuntungan.  
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Media massa seperti film, iklan, televisi, internet sering 

mengeksploitasi tubuh perempuan sebagai upaya strategi mencari pembedaan 

(differentiation). Tubuh yang mempunyai makna di dalam masyarakat seperti 

seksualitas, erotis, status, prestise dipindahkan ke dalam sistem media, 

sehingga membedakannya dari media yang lain atau tubuh yang lain. Sejauh 

ini media terkesan tidak sensitif gender, karena masih banyak contoh kasus 

yang menjadikan perempuan sebagai objek utama dalam iklan. 

Nilai tanda tubuh sebagai komoditi media, dapat dilihat melalui 

berbagai aspek (dalam Ardhie Raditya, 2012) sebagai berikut: 

1. Tampilan tubuh (body apprearance), seringkali media dan teknologi 

menekankan aspek umur dan tampilan tubuh, terutama tubuh 

perempuan yang dianggap mempunyai nilai sensualitas yang relatif 

tinggi. 

2. Perilaku (manner). Perilaku ini dilihat dari ekspresi tubuh dengan 

berbagai gaya (dari pose dengan berbagai variasinya, seperti 

menantang, merayu, menggoda dari pakiannya, dan lain sebagainya). 

semua perilaku melihatkan posisi sosial tubuhnya dalam masyarakat. 

3. Aktivitas tubuh dapat menjadi posisi sosial dalam media. Aktivitas itu 

dapat berupa sentuhan apakah sebatang tubuh itu pasif, aktif, lemah dan 

berkuasa 

 Ekspresi, perilaku dan aktivitas tubuh merupakan elemen-elemen utama 

yang dapat menciptakan berbagai tanda tubuh (body sign), untuk dieksploitasi 

sebagai komoditi di dalam media kapitalistik. Adapun tanda tubuh yang 

cenderung digunakan media untuk menarik penontonnya (dalam Ardhie 

Raditya, 2012) adalah: 

1. Tanda Kecabulan (obscene sign). Yakni, praktek rekayasa tubuh 

manusia sebagai media penggoda bagi penontonnya. 

2. Overexposed sign yaitu publikasi tubuh dan organ-organ tubuh sebagai 

tontonan, dengan cara melampaui batas-batas domain private. 

3. Tanda seksual (sexual sign), yaitu tanda yang mengarah pada tindakan 

seksual.  
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 Pekerjaan menjadi model ini terlihat sebagai sesuatu yang tidak sulit untuk 

dilakukan. Hanya difoto saja, lalu uang mengalir. Di media sosial juga 

seorang model menampilkan foto foto yang menunjukkan kesenangan nya 

saja. Model dilihat memiliki hidup yang bebas dan terlihat apa yang 

dilakukannya menarik. Tidak dapat dipungkiri, sebagian wanita remaja 

mendambakan memiliki postur tubuh yang ideal dan menjadi model 

profesional. Akan tetapi, model perempuan sensual sering mendapat konsep 

pemotretan yang menantang. Contoh konsep pemotretan yang menantang 

adalah dengan menonjolkan postur tubuh pada bagian-bagian tertentu yang 

dianggap sensual. Selain dilihat dari posenya yang cukup menantang, seorang 

model juga menggunakan pakaian yang minim atau terbuka. Ketika seorang 

perempuan menjadikan model sebagai profesinya, model tersebut akan 

bekerja seperti mannequin hidup yang memamerkan tubuhnya, rambutnya, 

matanya atau bagian-bagian tubuh tertentu yang terdapat pada seorang model. 

 Di Indonesia, profesi sebagai model dipandang negatif oleh sebagian 

masyarakat. Profesi sebagai model dipandang tidak lepas dengan dunia 

malam. Masyarakat menganggap bahwa model sering membuka aurat dan 

memiliki perilaku yang buruk. Seiring berjalannya waktu, dunia model tetap 

berkembang dan hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya perempuan 

Indonesia yang terjun ke dalam ranah modelling dan ada pula sebagian 

masyarakat yang menganggap bahwa menjadi model adalah pekerjaan yang 

prestisius, mewah, dan glamour.  

 Saat ini banyak sekali beredar foto-foto model perempuan yang 

menunjukkan sensualitasnya yang bersumber dari media massa cetak seperti 

majalah, tabloid, atau media elektronik seperti televisi, dimana televisi 

sebagai media massa audio visual yang bisa menayangkan gambar, atau 

media massa internet (Cyber Media/Online Media) seperti media sosial yang 

sering memunculkan iklan-iklan yang menunjukkan sensualitas seorang 

model tersebut. Dengan menampilkan foto-foto perempuan sensual dalam 

iklan yang bervariasi di media massa bisa membuat pembaca atau masyarakat 

yang menonton tertarik, dan simpati.  Terdapat banyak iklan yang beredar di 
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media massa seperti di internet yang menampilkan wanita-wanita yang 

memperlihatkan sensualitasnya seperti menonjolkan postur tubuhnya yang 

seksi, membuka aurat atau memperlihatkan bagian yang berharga di 

tubuhnya. Eksploitas perempuan dalam pencitraan yang terdapat di media 

massa ini bukan hanya karena kerelaan dari seorang perempuan, namun 

karena kebutuhan kelas sosial. Bourdieu (1984:101-104) menyatakan bahwa 

kelas sosial yang dimaksud berhubungan dengan selera kultural seperti 

pakaian, penggunaan bahasa dan gesture tubuh. Dilahirkan di kelas bawah 

ataupun kelas atas bukanlah karena faktor ekonomi, tetapi merupakan faktor 

kultural. Kelas sosial merupakan proses relasi antara berbagai posisi dalam 

masyarakat. Kelas sosial berhubungan dengan pilihan dan selera bisa disebut 

juga dengan gaya hidup, mau tidak mau kehadiran perempuan ini menjadi 

kebutuhan dalam kelas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam 

kelas sosial masih menjadi bagian dari refleksi realitas sosial masyarakatnya, 

bahwa perempuan selalu menjadi subordinat laki-laki (Bungin, 2006: 355). 

Kuasa media yang memungkinkan terjadinya komodifikasi atas tubuh 

perempuan demi kepentingan industri. Berbicara tentang komodifikasi, tidak 

bisa dilepaskan dengan kuasa industri kapitalis di mana terjadi proses 

modifikasi terhadap komoditas yang sesungguhnya bukan merupakan sebuah 

komoditas.  

 Tubuh perempuan telah menjadi ‘objek’ eksploitasi kaum laki-laki di 

dalam budaya Patriarki. Tubuh tidak hanya menjadi objek dalam relasi 

kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dan penyampaian pesan. 

Perempuan dijadikan objek melalui cara yang beragam, cara yang paling 

sering digunakan adalah dengan melakukan eksploitasi berlebih terhadap 

tubuh perempuan (Manggala Nayahi, 2015). Menurut Sharma (2012), 

“Although the media has played an important role in highlighting women’s 

issues, it has also had negative impact, in terms of perpetrating violence 

against women through pornography and images of women as a female body 

that can be bought and sold.” Artinya, eksploitasi tubuh perempuan yang 

divisualisasikan dalam bentuk konten di media seolah-olah menjadikan tubuh 
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perempuan sebagai alat tukar dengan keuntungan dari pelaku industri. Tubuh 

perempuan yang diekspos oleh media menjadikan perempuan sebagai objek 

yang bisa diperjualbelikan, dengan timbal balik berupa rating, laba industri, 

peningkatan pengguna media massa dan seterusnya. Media massa yang 

menggunakan model perempuan berfoto sensual sangat berpengaruh besar 

dalam ketertarikan kaum laki-laki yang melihatnya. Fredrickson dan Roberts 

(1997) membuat sebuah teori yang bernama Objectification Theory. Asumsi 

dari teori ini adalah “...that women exist in a culture which their bodies are 

‘looked at, evaluated, and always potentially objectified”. Kultur di dalam 

masyarakat yang kemudian sampai kepada media dan segala alur konten di 

dalamnya juga sebaliknya, penggambaran dari media yang sampai kepada 

masyarakat—selalu menempatkan tubuh perempuan sebagai salah satu hal 

yang bisa ditangkap oleh mata dan kemudian dijadikan objek. Identitas 

perempuan dan laki-laki juga seringkali dibedakan dalam kemunculan mereka 

di media. Terlihat perbedaan dalam ditampilkannya citra laki-laki dan 

perempuan oleh media. Laki-laki biasa berperan sebagai subjek, yang 

memiliki kendali dan hasrat terhadap perempuan, sedangkan perempuan 

berperan sebagai objek, terlebih objek fantasi laki-laki, yang memperlihatkan 

bagian tubuhnya agar laki-laki mendapatkan kepuasan tersendiri. Kondisi ini 

yang digambarkan dalam banyaknya iklan, film, foto, suara ataupun jenis-

jenis bentuk visual lainnya dalam media massa. Ketika tubuh dijadikan 

komoditas dalam masyarakat Patriarki, semua potensi tubuh dieksploitasi 

sebagai cara menarik perhatian, khususnya elemen-elemen ‘sensualitas’. Di 

dalam sistem komoditas masyarakat Patriarki, secara tidak langsung tubuh 

perempuan telah menjadi korban dari ‘komodifikasi pasif’ (passive 

commodification), yakni komodifikasi oleh pihak lain terutama laki-laki. 

Menjadi model perempuan berfoto sensual juga harus memiliki mental yang 

kuat, yang mana model tersebut akan sering mendapatkan persepsi negatif 

dari masyarakat di media sosial maupun lingkungan sekitarnya. Banyaknya 

masyarakat yang memandang negatif tentang profesi model yang berpose 

sensual dan menunjukkan aurat nya menjadikan model perempuan 
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mendapatkan cibiran dan kritikan dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, pasti 

terdapat latar belakang yang menjadikan model perempuan beralih menjadi 

model untuk berfoto sensual.   

 Berdasarkan realitas inilah peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian 

tentang tindakan sosial yang terjadi pada model perempuan yang berfoto 

sensual. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui latarbelakang model 

tersebut bergerak di dunia modelling dan motivasi apa yang mendorong 

model tersebut bertindak dengan menonjolkan postur tubuh sensualnya 

dimana hal itu nantinya dapat beresiko berupa penilaian buruk dari 

masyarakat. Berawal dari gambaran dan uraian di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan kajian tentang tindakan sosial model perempuan di Kota 

Surabaya yang bersedia berfoto sensual. Penelitian ini juga ingin mengetahui 

latar belakang dan tindakan sosial model perempuan yang bersedia untuk 

berfoto sensual. Peneliti memilih informan (subjek penelitian) yakni model-

model perempuan yang bersedia menunjukkan sensualitas nya dalam 

pemotretan foto model.  

1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan indentifikasi permasalahan diatas, rumusan masalah untuk 

studi ini adalah:  

1. Apa motif yang mendorong model perempuan di Kota Surabaya untuk 

menjadikan tubuh nya sebagai sesuatu yang bersifat sensual dalam 

foto komersial? 

2. Bagaimana bentuk tindakan sosial yang dilakukan model perempuan 

di Kota Surabaya sehingga ia bersedia berfoto sensual?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari studi ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Ingin mengetahui latar belakang dan tindakan sosial Model 

Perempuan  Berfoto Sensual di Kota Surabaya. 

2. Tujuan Khusus 
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Untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai tindakan sosial 

yang terjadi pada model perempuan yang berfoto sensual di Kota 

Surabaya. Selain itu dapat mengembangkan studi sebelumnya dan 

juga memperoleh informasi mengenai motivasi apa yang didapat oleh 

seorang model sehingga model tersebut menjadi model perempuan 

yang menunjukkan sensualitasnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Secara umum studi ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 

kalangan  model dan masyarakat umum. Adapun manfaat-manfaat tersebut 

ialah: 

1. Bagi kalangan akademisi khususnya mahasiswa dapat memperkaya 

wawasan mengenai tindakan sosial. Serta studi ini dapat digunakan 

sebagai referensi studi selanjutnya. 

2. Bagi masyarakat umum studi ini memberikan informasi lebih 

mendalam mengenai tindakan sosial model perempuan sensual dalam 

foto model di Kota Surabaya. 

1.5 Kajian Pustaka  

1.5.1 Studi-Studi Terdahulu  

 Sub bab ini berupa paparan studi terdahulu yang memiliki kaitan dengan 

model perempuan sensual. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan 

perbandingan antara studi ini dengan studi sebelumnya.   

 Studi Annisa (2014) menjelaskan tentang Objektivikasi Perempuan Dalam 

Majalah Pria Dewasa. Majalah adalah media massa yang sekarang hadir 

dengan segmentasi pembacanya. Salah satunya adalah ‘For Him Magazine’ 

(FHM) Indonesia, sebuah majalah dengan segmentasi pembaca pria dewasa. 

Setiap edisi FHM  Indonesia menunjukkan foto-foto wanita dengan 

menekankan sensualitas mereka. wanita di majalah ini adalah objek yang 

dibuat. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2014) meneliti posisi 

perempuan sebagai objek di majalah FHM Indonesia menggunakan foto-foto 

perempuan yang terkandung dalam majalah tersebut dan mengetahui ideologi 

yang ada di baliknya. Penelitian Annisa (2014) dalam jurna FHM Indonesia 
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menunjukkan dualitas dalam objektifikasi seksual perempuan. Pertama, 

perempuan dijadikan sebagai “objek makanan” atau sebagai komoditas 

seksual, yaitu perempuan, dan nilai seksualitas mereka menjadi komoditas 

yang dijual kepada pembaca majalah FHM Indonesia. Kedua, wanita dalam 

pembaca majalah FHM Indonesia menjadi “objek pandangan” atau objek 

hasrat seksual pria. Objektifikasi wanita di majalah ini dimotivasi oleh 

ideologi patriarkal dimana pria memegang posisi otoritas untuk mengontrol 

seksualitas pada wanita. Praktek objektifikasi perempuan tampaknya diakui 

oleh masyarakat, tetatpi praktik ini masih dianggap alami dan dibiarkan 

damai. Objektifikasi perempuan mengacu pada struktur yang telah lama 

tertanam dalam masyarakat, yaitu didominasi oleh laki-laki. Sistem patriarki 

yang ada di masyarakat menentukan nilai-nilai terhadap perempuan. 

Keberadaan perempuan dalam masyarakat dilihat dari perspektif laki-laki  

 Studi Agus (2017) menjelaskan tentang Tubuh Dalam Kuasa Kamera. 

Sosok wanita sebagai objek dalam foto di Indonesia memang telah menjadi 

populer di dunia fotografi model. Popularitasnya dibuktikan dengan berbagai 

iklan yang menawarkan aktivitas fotografi dengan model wanita sebagai daya 

tarik. Media sosial sering mengandung iklan yang menjadikan perempuan 

sebagai panutan. Dalam kegiatan fotografi ini, media foto dan alat-alat 

pendukungnya digunakan tidak hanya untuk membentuk praktik objektifikasi 

tubuh perempuan, tetapi juga untuk mempertahankan gagasan tentang 

dominasi kekuasaan patriarki terhadap perempuan. Sontag (1977) jelas 

melihat bahwa orang harus mendapatkan sesuatu yang “indah” ketika 

mengambil gambar. Secara tidak langsung, peran aktif media foto dalam 

membentuk gagasan kecantikan di dunia diberikan. Meski begitu, gagasan 

kecantikan yang ditimbulkan oleh fotografi tidak dapat lepas dari berbagai 

faktor di luar dirinya, termasuk kekuatan patriarki. Ketika memotret model 

atau selama kegiatan bersama untuk memotret model, baik fotografer dan 

model terperangkap dalam ide kecantikan yang dijelaskan oleh Sontag. Bagi 

seorang fotografer, model yang ia potret adalah representasi dari 

kecantikannya yang diinginkan. Dengan menggunakan kamera, kecantikan ini 
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bisa ditangkap dan menjadi miliknya. Menggenggam dan memiliki keindahan 

melalui mata kamera menjadi semacam kenikmatan dan pengakuan akan 

kekuatannya, para lelaki. Model ini terperangkap dalam lingkaran kompleks 

yang diciptakan oleh sistem patriarki, membuat posisi mereka yang melihat 

ke dalam dari perspektif orang tidak sadar. Di sisi lain, para model 

terperangkap dalam kesadaran semu bahwa berpartisipasi dalam sesi foto 

adalah pengakuan publik akan keindahan tubuh yang mereka miliki. 

 Studi Desi (2011) menjelaskan tentang Representasi Sensualitas 

Perempuan Dalam Iklan Axe.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menentukan penggambaran sensualitas dalam versi iklan AXE dari efek AXE 

yang disiarkan di televisi. Tingkat realitas dalam versi iklan AXE dari efek 

AXE adalah gerakan, penampilan, rias wajah, dan pakaian yang digunakan 

oleh model wanita cantik dengan ekspresi sensual. Sementara tingkat ideologi 

dalam periklanan AXE adalah budaya patriarki dimana perempuan selalu 

bertindak dan laki-laki terpapar pada aksi, ada juga eksploitasi perempuan 

dalam periklanan. Iklan AXE mencoba mengirim pesan tentang efek 

penggunaan produk AXE. Efeknya adalah untuk menarik perhatian wanita 

cantik dan tergoda oleh kapak “pembawa”. Di sini wanita itu menjadi ikon 

atau korban dari penggunaan produk AXE, yang termasuk ekspresi dari 

wanita itu sendiri. ketika dikaitkan dengan bahasa tubuh / non-verbal, 

ekspresi yang ditampilkan oleh wanita adalah ekspresi yang muncul sensual 

dan menggoda karena sesuatu yang ada, dalam hal ini karena penggunaan 

produk AXE.  

 Studi Nieko (2017) menjelaskan tentang Representasi Sensualitas Karakter 

Perempuan Dalam Game Online. Video game adalah salah satu produk 

hiburan digital yang dibuat dari perkembangan teknologi saat ini. Video game 

telah menjadi produk hiburan populer untuk masyarakat modern. Sosok 

wanita tidak pernah lepas dari media massa saat ini. Sosok wanita hadir 

sebagai daya tarik bagi penonton di media seperti iklan, film atau video game. 

Kekaguman pria terhadap kecantikan wanita terkandung dalam karya seni 

klasik. Tetapi ketika perempuan menjadi simbol dalam seni komersial, 
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kekaguman terhadap perempuan menjadi sangat diskriminatif, tendensius, 

dan bahkan lebih rendah dari simbol kekuasaan laki-laki (Burhan Bungin, 

2003). Dengan perkembangan teknologi, setiap orang dapat menikmati 

produk media massa kapan saja, di mana saja. Dan kehadiran seorang wanita 

menjadi bumbu bagi media massa. Saat ini, ketika karya seni kreatif seperti 

iklan di berbagai media massa menjadi konsumsi publik, posisi perempuan 

ini dapat dikomersialkan dan digunakan karena posisi perempuan adalah 

sumber inspirasi dan tambang uang yang tidak ada habisnya (Burhan Bungin, 

2003). 

 Studi Harits (2013) menjelaskan tentang Konstruksi Sensualitas Model 

Perempuan Pada Komunitas “Bukan Fotografer”. Dimana penelitian ini 

menunjukkan bahwa wanita adalah karakter yang sering digunakan sebagai 

objek fotografi dalam model foto. Foto membentuk citra wanita. Foto itu 

sendiri adalah media yang dapat mengubah tubuh perempuan menjadi simbol, 

tanda dan simbol. Ini adalah komoditas (produser media) fotografer untuk 

membentuk representasi publik. Fotografer tidak menentukan gaya model, 

tetapi model yang bergaya dalam dan dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, 

sehingga fotografer hanya memainkan peran dalam foto, model memainkan 

peran penting dalam sensualitas, terutama dalam produksi pose. Setiap pose 

yang dibuat oleh model harus memiliki makna. Erving Goffman, penulis 

buku Gender and Advertising, menjelaskan pentingnya pose di depan kamera. 

Pose pertama adalah pemalu, dan lutut bengkok lebih sering terjadi pada 

wanita daripada pada pria (Goffman, 1979). Pose dapat melihat situasi sosial 

di daerah tersebut.  

 Studi Dede, Kholil (2017) menjelaskan tentang Analisis Terhadap 

Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Iklan Es Krim Magnum Versi Pink 

& Black. Dalam iklan media massa saat ini, tubuh wanita adalah hal yang 

baik untuk menarik perhatian publik. Di bidang kapitalisme, perempuan 

menjadi barang yang darinya segelintir pihak mendapat manfaat. Di dunia 

periklanan, wanita menjadi objek untuk menaklukkan pasar komersial. 

“Tubuh” dan ekspresi perempuan banyak diteliti untuk menyampaikan kesan 
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berbeda yang mendukung citra iklan. Para peneliti memilih versi pink dan 

hitam dari iklan es krim Magnum sebagai iklan yang dianalisis karena pesan 

yang disampaikan dalam iklan lebih kreatif dan ada gambar di mana 

pembalikan model diulang hingga tiga kali, yang merupakan fantasi seks, 

dapat merangsang. Standar mengenai kecantikan wanita adalah bagian dari 

nilai-nilai ideal yang telah berhasil diubah melalui iklan dan telah menjadi 

sistem keseluruhan yang seragam. Pengiriman pesan iklan melalui media 

televisi menggunakan pendekatan seksual telah mengambil posisi yang 

terpisah, yang diyakini dapat menarik perhatian pemirsa. Pendekatan seksual 

(pendekatan seks) adalah teknik untuk menyampaikan pesan iklan 

menggunakan berbagai karakter dalam kaitannya dengan masalah seks, 

gerakan erotis atau pembuatan gambar seks. Tujuannya adalah agar pesan 

iklan yang ditransmisikan menarik lebih banyak perhatian dan meninggalkan 

jejak di benak pemirsa, sehingga pesan itu tetap tersimpan dalam memori 

lebih lama. Pendekatan seks dalam iklan televisi umumnya menggambarkan 

perempuan sebagai objek seks, termasuk memperlihatkan sebagian atau 

seluruh tubuh (sensualitas) wanita, pakaian ketat, gerakan erotis dan sensual. 

Menyoroti tubuh wanita, misalnya dengan mengenakan pakaian ketat; 

melakukan gerakan erotis dan sensual dalam bentuk fluktuasi pinggul; dan 

menunjukkan ekspresi sensual wanita. Seks dan seksualitas seringkali 

diproduksi secara massal dan komoditas untuk kepentingan capital gain. 

Media massa modern menunjukkan pandangan dunia yang bias, termasuk 

seks dan gambar seksualitas. Media massa menghadirkan lingkungan sosial 

dan seksualitas yang tidak benar. Dalam hal ini, komodifikasi tubuh 

perempuan dapat dilihat sebagai objek atau subjek dalam dua cara. Sebagai 

objek, wanita mengalami obyektifikasi tentang tubuh mereka, di mana tubuh 

wanita menjadi korban komersialisasi kekuatan lain di luar tubuh wanita itu 

sendiri, sementara wanita sebagai subjek yang tunduk pada subyektifikasi 

tubuh mereka malah menjadi komoditas. Perempuan secara sadar melakukan 

ini sebagai pelaku. Ia tidak lagi dalam posisi lemah, seperti ketika perempuan 

menjadi objek dan menjadi komoditas, tetapi dalam hal ini perempuan 



 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI TINDAKAN SOSIAL MODEL...  BELLA EFRINA 

15 

memiliki posisi yang kuat untuk menjadi komoditas tubuh mereka sendiri. 

Penelitian Dede, Kholil (2017), menegaskan bahwa kecantikan fisik wanita 

selalu menjadi komoditas yang dapat mengakumulasi modal atau 

menghasilkan keuntungan. Karena wanita adalah pasar yang sangat besar di 

industri media, yang diyakini dapat memperkuat pesan iklan.  

 Studi Monique (2006) menjelaskan tentang Citra Tubuh Perempuan di 

Media Massa. Budaya populer atau budaya massa menggunakan pengaruhnya 

melalui media massa, yang meliputia media cetak (majalah dan surat kabar), 

media elektronik (radio dan televisi) dan iklan. Sebagian besar media 

menampilkan artis-artis spesial yang terlihat menarik dengan bentuk tubuh 

tinggi dan langsing dan secara tidak langsung meyakinkan wanita untuk 

meniru penampilan mereka. Freedman (1986) menyatakan bahwa tingkat 

ketidakpuasan terhadap citra tubuh tergantung pada tingkat kompatibilitas 

antara tubuh nyata dan standar kecantikan yang berlaku. Jika ada kesenjangan 

besar antara tubuh ideal dan tubuh nyata, sebagian besar wanita akan melihat 

diri mereka sebagai orang yang tidak bisa beradaptasi dan merasa dipaksa 

untuk memodelkan diri untuk beradaptasi dengan “cetakan” yang populer. 

Menurut buku The Female Body (1999), peneliti mengaitkan ketidakpuasan 

dengan citra tubuh dengan pesan budaya tentang penampilan yang diberikan 

kepada wanita. Beberapa pesan berasal dari media. Menurut media, gambar 

wanita tinggi dan kurus, yaitu gambar ektomorfik. Dengan terus mengamati 

gambar itu, media mengirim pesan yang menurutnya tipe tubuh yang dapat 

diterima, dipuji, dan diharapkan oleh masyarakat adalah tipe ektomorfik; dan 

ternyata beberapa wanita benar-benar menyerap pesan tersebut.  

 Studi Dian, Didit (2010) menjelaskan tentang visualisasi wanita Indonesia 

dalam majalah pria dewasa, yang mana saat ini citra wanita Indonesia 

ditampilkan lebih terbuka dan cenderung meniru apa yang sudah ditampilkan 

dalam majalah pria dewasa di luar negeri. Kemunculan wanita di majalah-

majalah ini adalah hasil dari pengaturan untuk membentuk imajinasi dan 

asosiasi yang menarik minat dan keingina para pria yang memperbaikinya. 

Para wanita ini tergoda dengan cara ini melalui denotasi yang, jika 
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digabungkan, membentuk mitos yang merupakan citra seorang wanita yang 

menarik dan menghasilkan hasrat, sementara jika mereka tidak ditetapkan, 

wanita-wanita ini adalah manusia normal. Penampilan wanita di majalah pria 

dewasa di Indonesia disesuaikan dengan selera pembaca dengan teknik 

seperti di negara asal majalah. Ini adalah transfer ideologi dari negara-negara 

asal majalah-majalah ini ke Indonesia, ini adalah kepentingan sektor media 

untuk menangkap sebanyak mungkin pembaca, yaitu pria dewasa di 

Indonesia. Ideologi kebebasan untuk mengekspresikan sensualitas dan 

sejenisnya juga telah menyebar seiring dengan perkembangan sirkulasi 

majalah-majalah ini, sehingga memodelkan citra perempuan Indonesia sesuai 

dengan rekayasa yang dilakukan. Dan gejala-gejala ini menyebabkan 

pengaruh timbal balik dan terus dikonsumsi oleh masyarakat.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

tolak ukur dan acuan guna menyelesaikan penelitian. Perbedaan terdahulu 

dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya yakni latar 

belakang dan tindakan sosial dari seorang model perempuan yang berfoto 

sensual. Penelitian-penelitian terdahulu ini memberikan kontribusi bagi 

peneliti dalam memahami makna sensualitas dan menambah referensi peneliti 

mengenai objek penelitian yaitu model berfoto sensual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.5.2 Kajian Teori 

Pada sub bab ini akan membahas mengenai teori-teori sosiologi yang 

relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan 

adalah teori tindakan sosial dari Max Weber, teori pilihan rasional dari 

James S. Coleman, dan juga teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Alasan 

menggunakan teori tindakan sosial karena dalam berfoto sensual yang 

dilakukan oleh para model perempuan pasti memiliki beragam alasan untuk 

melakukan tindakan tersebut.  

1.5.2.1 Teori Tindakan Sosial Max Weber 

  Studi ini menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber untuk 

melihat fenomena sosial. Tindakan sosial merupakan salah satu konsep 

penting dalam ilmu sosial. Manusia senantiasa melakukan tindakan sosial 
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dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam sosiologi, Max Weber 

menempatkan tindakan sosial sebagai salah satu konsep kunci untuk 

memahami realitas sosial. Memahami tindakan sosial yang dilakukan oleh 

individu, menurutnya dapat membuka jalan untuk memahami dunia sosial.  

  Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa 

Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen, 14 

Juni 1920. Weber adalah guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg 

(sejak 1897), dan Munchen (1919-1920). Weber melihat sosiologi sebagai 

sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dan itulah yang 

dimaksudkan dengan pengertian paradigma definisi sosial dan itulah yang di 

maksudkan dengan pengertian paradigma definisi atau ilmu sosial itu. 

Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial 

manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain (Hotman, 1989).  

  Weber mengemukakan enam (6) ciri pokok yang menjadi kajian 

sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan tindakan sosial (Ritzer, 

2004:39): 

1. Tindakan manusia yang nyata, yakni memiliki arti bagi pelakunya 

2. Tindakan nyata yang sifatnya membatin atau subjektif dari pelakunya 

3. Tindakan yang merupakan pengaruh positif dari suatu situasi; tindakan 

yang sengaja diulang-ulang dan disetujui secara diam-diam 

4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau beberapa orang 

5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang 

6. Tindakan yang dilakukan berdasarkan waktu 

  Max Weber (dalam Wirawan 2012) mengatakan bahwa individu 

manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial 

bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya 

tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nila, 

dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada 

akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial 

dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial 
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merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan 

sosial.  

Ada empat tindakan sosial menurut Max Weber: 

1. Tindakan rasional. Tindakan ini disebut juga tindakan instrumental 

bertujuan. Kata ”rasional” mengandung makna implisit logis dan 

instrumental untuk mencapai tujuan. Artinya tindakan sosial dilakukan 

dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan 

sebelumnya. 

2. Tindakan berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan 

pertimbangan nilai. Artinya individu yang bertindak mengutamakan apa 

yang dianggap baik, lumrah, wajar atau benar dalam masyarakat di atas 

tujuan individual. Apa yang dianggap baik bisa bersumber dari etika, 

agama, atau bentuk sumber nilai lain. 

3. Tindakan afektif. Tipe tindakan ini didasarkan atas keterlekatan 

emosional. Emosional di sini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. 

Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 

perasaan, seperti; marah, sedih, cinta, empati, simpati, kasihan, bahagia, 

dan sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa aspek emosional yang 

muncul merupakan reaksi spontan atas apa yang dialaminya. Di sini 

jelas perbedaannya, apabila rasional melibatkan pertimbangan 

mendalam, emosional cenderung lebih spontan. 

4. Tindakan tradisional. Tipe tindakan ini menggunakan tradisi, custom, 

adat atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Biasanya 

tindakan tradisional dilakukan tanpa perencanaan. Tujuan dan cara 

melakukannya berbentuk repetitif atau mengulang apa yang biasanya 

dilakukan. 

  Keempat tipe tindakan tersebut berguna untuk menganalisis makna 

simbolis dari Tindakan yang dilakukan individu. Makna simbolis dapat 

diidentifikasi dengan cara melakukan interpretasi dan mengklasifikasi tipe 

tindakan sosial apa yang dilakukan oleh individu. Tipe tindakan di atas 

merupakan salah satu kontribusi penting Max Weber dalam disiplin 
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sosiologi. Memahami teori tindakan sosial adalah memahami masyarakat 

secara interpretatif. Di sinilah sosiologi bisa memberi penjelasan kausal 

mengenai fenomena sosial.  

Menurut Weber: 

”Sosiologi adalah ilmu yang menawarkan pemahaman interpretatif 

terhadap tindakan sosial yang dengannya dapat menyediakan penjelasan 

sebab-akibat dari fenomena sosial. Kita harus menyebut perilaku sebagai 

”tindakan” sejauh itu berkaitan dengan makna subjektif yang berikan 

individu, baik yang dilakuan secara sembunyi-sembunyi atau terang-

terangan. Tindakan adalah ”sosial” sejauh makna subjektifnya melibatkan 

perilaku dengan yang lain dan oleh karenanya, diorientasikan untuk 

tindakan tersebut”. 

  Dengan konsep makna subjektif, sosiologi dapat memahami 

orientasi, motivasi, dan penyebab dari tindakan yang dilakukan individu 

meskipun motif tersebut tak bisa diobservasi. Terdapat lima ciri-ciri 

tindakan sosial menurut Max Weber, antara lain: 

1. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna 

subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata 

2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya 

3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, 

tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan 

secara diam-diam dari pihak mana pun 

4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa 

individu  

5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada 

orang lain itu. 

  Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber tindakan sosial 

dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang 

diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. 

Sasaran suatu tindakan sosial bisa individu tetapi juga bisa kelompok atau 

sekumpulan orang. Campbell (1981). 

1.5.2.2 Teori Pilihan Rasional James S. Coleman 

  Menurut Coleman, sosiologi memusatkan perhatian kepada sistem 

sosial, yang mana fenomena makro haruslah dijelaskan oleh faktor-faktor 
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internalnya, khususnya oleh faktor individu. Coleman memiliki alasan untuk 

memusatkan perhatian pada individu dikarenakan intervensi guna 

menciptakan perubahan sosial. Sehingga, inti dari perspektif coleman adalah 

teori sosial bukan hanya merupakan latihan akademis, melainkan harus 

dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut.  

  Teori pilihan rasional merupakan teori di dalam kajian sosiologi 

kontemporer. Teori ini merupakan usaha dari salah satu tokoh yaitu James 

S. Coleman (Ritzer, 2012). Coleman membuat sebuah jurnal “Rationality 

and Society” yang dibaktikan untuk penyemaian karya dari suatu perspektif 

pilihan rasional. Coleman adalah seorang individualis metodis yang 

berfokus pada faktor internal pada fenomena level mikro.  

  Orientasi besarnya pilihan rasional Coleman mempunyai ide-ide 

dasar bahwa “orang-orang bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan, 

dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan” (Coleman, 

1990:13). Para aktor akan melakukan tindakannya dalam rangka 

memaksimalkan manfaat dan keuntungan serta pemuasan pada kebutuhan-

kebutuhan mereka. oleh karena itu terdapat dua unsur yang diharuskan ada 

dalam teori pilihan rasional ini yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya 

yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat dikontrol oleh sang aktor. 

Coleman memberikan rincian bagaimana interaksi mereka mendorong pada 

level sistem, hal ini tentunya akan menghubungkan isu mikro maupun 

makro (Ritzer, 2012). 

  Beberapa contoh kasus yang telah digunakan oleh Coleman guna 

memperjelas bagaimana teori pilihan rasional.                          

1) Perilaku kolektif, perilaku kolektif adalah isu makro yang dapat dilihat 

dari sisi mikro individu pelakunya. Munculnya perilaku kolektif ini 

dikarenakan aktor menilai perlu menyandarkan kepentingan atau 

tujuannya keada individu lain agar mendapatkan keuntungan yang 

maksimal tanpa harus melakukan usaha yang besar. 

2) Norma-norma, norma dalam kelompok sosial adalah sebuah upaya yang 

dilakukan oleh aktor agar individu lain mengontrol kendala dari aktor 
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agar efektifitas menjadi meningkat dan memunculkan konsensus yang 

mencegah ketidakseimbangan.  

3) Aktor korporat, munculnya seorang aktor korporat adalah sebuah upaya 

dari kelompok-kelompok sosial guna mendorong sang aktor secara 

bersama-sama. Ketika aktor berkompetisi dalam pemilihan maka proses 

pemungutan suara-suara individu adalah isu mikro menuju makro. 

  Penekanan Coleman pada pandangan bahwa individu adalah homo 

sociologicus mendorong perspektif pilihan rasional pada proses sosialisasi 

yang akrab diantara individu dan masyarakat. Kontrasnya homo 

ekonomicus dalam pandangan Coleman harus diperjelas. Ini semua upaya 

Coleman untuk menyerang teori sosial tradisional yang hanya melantunkan 

mantra-mantra yang sudah tidak relefan dalam perjalanan perubahan 

masyarakat saat ini (Ritzer, 2012).  Menurut James S. Coleman perubahan 

sosial utama adalah kemunculan para aktor komporat untuk 

menyempurnakan “oknum alamiah” para  aktor. Keduanya dapat dianggap 

sebagai aktor karena mereka “mengendalikan dan berminat pada sumber -

sumber daya dan peristiwa - peristiwa, dan mempunyai kecakapan 

mengambil Tindakan - tindakan untuk mewujudkan kepentingan-

kepentingan melalui pengendalian  itu (Coleman, 1990: 542). 

1.5.2.3 Teori Fenomenologi Alfred Schutz 

  Teori Fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz 

menekankan pada suatu tindakan sosial dengan melibatkan konsep because 

motive (motif sebab) dan in-order to motive (motif bertujuan) (dalam 

Supraja, 2012:88). Dimana tindakan intersubjektif yang dilakukan para 

aktor tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, yang 

mana sebelum menuju pada in order to motive, terdapat tahapan because 

motive yang mendahuluinya. Terdapat perbedaan mengenai in order to 

motive dan because motive. Motif bertujuan mengacu pada suatu keadaan di 

masa yang akan datang, yang mana aktor atau individu tersebut sangat 

berkeinginan untuk mencapai tujuannya dengan melalui beberapa 

tindakannya. Sedangkan motif sebab lebih mengacu secara langsung pada 
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peristiwa masa lalu sebagai sebab dari tindakan seorang aktor tersebut. 

Selain itu Alfred Schutz juga memandang bahwa tindakan aktor tersebut 

yang akan membentuk berbagai makna subjektif bukan berada pada 

personal, melainkan hal tersebut terbentuk dalam dunia sosial yang 

menghasilkan persamaan dan kebersamaan diantara aktor. Kemudian 

tindakan sosial didefinisikan sebagai tindakan yang berorientasi ke arah 

tindakan aktor lain pada masa lalu, sekarang, dan masa depan (dalam Otniel 

Takalamingan, 2013). 

  Penjelasan mengenai motif sebab adalah sebuah terjadinya 

tindakan pada aktor yang dipersoalkan. Persoalan sebab pada tindakan aktor 

dilatarbelakangi oleh peristiwa masa lampau atau berdasarkan pada 

pengalaman aktor itu sendiri (Schutz, 1967: 91-96). Sedangkan menurut M 

Zaner (1961) menyatakan bahwa pengalaman masa lampau yang dimiliki 

oleh para aktor dari pandangan Schutz adalah dikenakan secara sosial. Sifat 

kehidupan kesehariannya yang diikuti oleh aktor bisa memberikan 

pengalaman. Pengalaman itu bisa menjadi sumber pengetahuan di tangan 

aktor. Schutz (dalam Ritzer dan Douglas, 2008) memberikan perbedaan 

pembentukan pengalaman masa lampau menjadi dua bagian berdasarkan 

sifat kehidupan sehari-hari, yakni We-relationship (hubungan-kita) dan 

They-relationship (hubungan-mereka). 

  Hubungan-kita diasosiasikan dengan pengalaman masa lampau 

yang dialami oleh aktor secara langsung dalam keadaan tatap muka (face to 

face). Pada hubungan-kita ini mengandaikan bahwa keberadaan dan pikiran 

antara aktor saling menyadari sebagai konsekuensi wajar dari kedekatan 

spasial-temporal. Aktor-aktor yang terlibat dalam kondisi tatap muka (face 

to face) kemungkinan dapat mengorientasikan pandangannya ke arah satu 

sama lain, untuk memperoleh pemahaman terhadap makna subjektif dari 

tindakan masing-masing aktor. Pada pernyataan ini, pandangan ke aktor 

lainnya menjadi sisi motif resiprokal antar aktor yang berada dalam mode 

hubungan-kita (Schutz, 1967:163-167).  
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  Mode hubungan mereka mengandaikan ketiadaan aktor lainnya. 

Secara tidak langsung pasokan pengetahuan yang diperoleh oleh aktor 

berdasarkan pengalamannya. Bagian mendasar dari mode ini adalah mediasi 

dan deskriptif. Pemahaman mediasi diartikan sebagai pengalaman aktor 

dengan cara tidak langsung, akan tetapi mendapat keabsahannya dari 

pengetahuan aktor lainnya yang mengalami dengan cara langsung. 

Sementara pada bagian yang mendasar deskriptif adalah pengalaman yang 

muncul dari referensi diri aktor dalam memperoleh pengetahuan (Schutz, 

1967:181-186).  

  Penjelasan dari motif bertujuan adalah aktor dalam bertindak 

memiliki harapan yang terproyeksikan. Harapan ini melibatkan rencana, 

maksud, antisipasi, dan prediksi. Oleh karena itu, keberadaan harapan dalam 

setiap tindakan aktor terkait dengan ambisi keinginan untuk menjadikan 

nyata (Schutz, 1967:86-91).  

  Alfred Schutz memiliki teori yang sangat bertolak belakang dengan 

teori Weber. Schutz berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di 

dalam karya Weber.  Fenomenologi ini lebih memberi pemahaman 

bagaimana seorang individu mengkonstruksi makna dan konsep penting 

dalam kerangka intersubyektivitas (pemahaman kita mengenai dunia 

dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain) (Kuswarno, 2009:2).  

Schutz berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan manusia menjadi suatu 

hubungan sosial bilamana manusia memberikan arti atau makna tertentu 

terhadap tindakannya, dan manusia lain memahami tindakannya itu sebagai 

sesuatu yang memiliki arti.  

  Pemahaman secara subyektif terhadap suatu tindakan menentukan 

berlangsungnya proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan 

arti atau makna terhadap tindakannya maupun bagi pihak lain yang akan 

memahaminya serta yang akan bertindak sesuai dengan yang dimaksud oleh 

aktor. Makna fenomenologi ialah realitas dan tampak. Fenomena yang 

tampak adalah cerminan dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena 

fenomena tersebut memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih 
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lanjut. Fenomenologi menyelami fenomena guna mengetahui makna atau 

hakikah terdalam dari fenomena tersebut. Ada beberapa tipifikasi yang 

dianggap paling penting yang berkaitan dengan intersubyektivitas, yakni: 

1. Tipifikasi pengelaman, adalah semua bentuk-bentuk yang dapat 

dikenali dan diidentifikasikan, bahkan berbagai obyek yang berada di 

luar dunia nyata, keberadaannya berdasarkan pada pengetahuan yang 

bersifat umum.  

2. Tipifikasi benda-benda, adalah sesuatu yang dapat ditangkap sebagai 

“sesuatu yang mewakili sesuatu”. 

3. Tipifikasi dalam kehidupan sosial, arti dari pandangan sosiolog adalah 

sebagai system, role status, role expectation, dan institutionalization itu 

dialami atau melekat pada diri individu-individu di dalam kehidupan 

sosial.  
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Menganalisis makna simbolis dari tindakan 

yang dilakukan oleh seorang individu. Makna 

simbolis dapat diidentifikasikan dengan cara 

melakukan interpretasi dan 

mengklasifikasikan tipe tindakan sosial apa 

yang dilakukan oleh individu tersebut. 

Teori pilihan rasional ini terlihat jelas dalam 

gagasan dasarnya bahwa tindakan 

perseorangan tertuju pada sebuah tujuan dan 

tujuan tersebut merupakan tindakan yang 

ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan).  

Fenomenologi Schutz merupakan tawaran 

akan cara pandang baru terhadap fokus kajian 

penelitian serta penggalian terhadap makna 

yang terbentuk dari realitas kehidupan sehari-

hari yang terdapat di dalam penelitian secara 

khusus dan dalam kerangka luas 

pembangunan ilmu sosial. 
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  Dalam menganalisa tindakan sosial pada model perempuan berfoto 

sensual, penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber. 

Peneliti memilih dan memilah beberapa teori yang ada dalam membahas 

tindakan sosial ini, sehingga bukan tanpa sebab peneliti memilih teori 

tindakan sosial Weber yang diterapkan dalam menganalisis penelitian ini. 

Dari tipe-tipe tindakan sosial sangat berguna untuk menganalisis makna 

simbolis dari tindakan yang dilakukan oleh seorang individu. Makna 

simbolis dapat diidentifikasikan dengan cara melakukan interpretasi dan 

mengklasifikasikan tipe tindakan sosial apa yang dilakukan oleh individu 

tersebut.  

  Selain itu peneliti juga menggunakan teori fenomenologi dari 

Alfred Schutz. Peranan fenomenologi menjadi penting ketika di tempat 

secara praxis sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan 

terhadap pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat. 

Fenomenologi Schutz merupakan tawaran akan cara pandang baru terhadap 

fokus kajian penelitian serta penggalian terhadap makna yang terbentuk dari 

realitas kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam penelitian secara 

khusus dan dalam kerangka luas pembangunan ilmu sosial.  

  Tak hanya teori tindakan sosial dan teori fenomenologi saja, 

peneliti juga menggunakan teori pilihan rasional dari James S. Coleman. 

Teori pilihan rasional ini terlihat jelas dalam gagasan dasarnya bahwa 

tindakan perseorangan tertuju pada sebuah tujuan dan tujuan tersebut 

merupakan tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan).  

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Paradigma Penelitian 

Gambar 1.5.2.1 Kerangka Teori 
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 Berdasarkan fokus penelitian, paradigma yang digunakan adalah 

paradigma interpretatif yang menganalisis makna atau signifikansi tindakan 

sosial, baik sebagai orang yang mandiri maupun sebagai orang yang 

berinteraksi dengan publik (Komunitas dan masyarakat). Paradigma 

interpretatif  adalah perspektif pemahaman berbasis tujuan dan 

mendefinisikan dunia sosial para aktor yang terlibat. Paradigma ini umumnya 

digunakan dalam penelitian yang menggambarkan masalah yang berkaitan 

dengan perilaku dan fungsi manusia. Selain itu, paradigma interpretif 

menganalisis sistem kegiatan sosial yang bermakna melalui pengamatan 

langsung terhadap orang-orang di lingkungan asalnya untuk memahami dan 

menjelaskan bagaimana orang menciptakan dan melindungi mnausia (dunia 

sosial).  

 

 

 

 Paradigma interpretatif meneliti tindakan sosial yang bermakna, bukan 

hanya perilaku yang dapat diamati di masyarakat atau di antara orang-orang. 

Paradigma interpretatif meyatakan bahwa kehidupan sosia didasarkan pada 

interaksi sosial dan membentuk sistem makna sosial. 

1.6.2 Tipe Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, 

jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyediakan data deskriptif 

dalam bentuk kata-kata tertulis atau diucapkan oleh orang-orang tentang 

perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1989: 3) 

 Studi yang dilakukan tidak terbatas pada pengumpulan data dari lapangan, 

tetapi juga untuk menginterpretasikan data atau objek yang diperoleh, yang 

kemudia diperiksa secara teoritis dan konseptual. Metode kualitatif adalah 

metode yang memprioritaskan data yang sulit diukur dengan angka atau 

pengukuran matematis. Dengan kata lain, data dikumpulkan dala bentuk 

opini, informasi, jawaban, konsep dan informasi dalam bentuk cerita atau 

deskripsi untuk mengungkapkan masalah.  
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 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

meskipun penelitian deskriptif dapat menggambarkan situasi, kondisi sosial, 

atau hubungan tertentu (Neuman, 2000: 20). Tipe deskriptif dipilih dengan 

tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang 

diperiksa secara terperinci dan tepat (Reza, 2013). Dalam peneliitian ini, 

gambar lengkap dari gambar realitas yang dialami oleh subjek tes disajikan.  

1.6.3 Setting Sosial 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam 

tentang tindakan sosial model perempuan sensual dalam foto model di Kota 

Surabaya. Agar dapat mendeskripsikan secara lengkap, mendalam, dan utuh 

maka digunakan pendekatan penelitian kualitatif, melalui pendekatan 

penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan suatu gambaran 

tentang subyek yang diteliti secara utuh. Subyek penelitian ini adalah 

seseorang yang dijadikan sumber oleh peneliti guna memperoleh keterangan 

tentang permasalahan yang diteliti. subyek penelitian tersebut adalah para 

model perempuan yang berfoto sensual di kota surabaya. Dalam penulisan 

skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kota Surabaya. Lokasi tersebut 

dipilih karena Surabaya merupakan salah satu kota besar dengan 

produktivitas penduduk yang tinggi. Mayoritas model-model perempuan yang 

ditemukan oleh peneliti berasal dari media sosial yakni instagram. Media 

sosial tersebut mampu meningkatkan eksistensi para model perempuan yang 

berfoto sensual sehingga mereka banyak dikenal orang dan diketahui oleh 

masyarakat yang ada di media sosial. Beberapa dari model tersebut ada yang 

freelance model dan ada yang bergabung dalam sebuah agensi.  

 Para freelance model perempuan mendapat tawaran pemotretan berfoto 

sensual berasal dari instagram, yang mana model perempuan sering 

berkolaborasi dengan fotografer yang memotretnya. Fotografer tersebut 

berinisial BH, fotografer ini memang khusus untuk memotret model-model 

perempuan dengan konsep yang sensual. Dari situlah, fotografer BH 

mengunggah foto-foto para model untuk dijadikan portofolio dan untuk 

memasarkan para freelance model agar mendapat tawaran pemotretan dari 
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pihak lain dengan konsep yang sensual. Selain itu, beberapa freelance model 

tersebut juga sering difoto oleh fotografer-fotografer yang berada pada sebuah 

Event Photography Indonesia khusus model sensual yang berinisial BG. 

Event photography tersebut diadakan rutin setiap bulannya. Acara ini 

memang mengumpulkan model-model yang sensual dan juga fotografer 

model yang ingin berkarya. Berbeda dengan yang bergabung dalam agensi, 

model-model ini mendapat tawaran pemotretan dari ketua agensi tersebut. 

Agensi tersebut berinisial FM. Agensi model ini tak hanya menerima 

pemotretan foto biasa, tetapi juga menyelenggarakan show model di club-club 

yang ada di Surabaya.  Agensi ini cukup bertahan lama dan telah dikenal oleh 

kalangan model dan juga fotografer yang ada di Kota Surabaya.  

 

 

1.6.4 Penentuan Informan 

 Dalam penelitian kualitatif, sumber informasi adalah informan yang 

kompeten yang relevan dengan lokasi sosial yang sedang diselidiki. Oleh 

karena itu, pemilihan informan merupakan bagian yang sangat penting dari 

sebuah penelitian karena informan menyediakan data yang dapat menjelaskan 

dan mewakili apa yang dibutuhkan dan apa yang dicari dalam pertanyaan 

yang diajukan dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk memilih 

informan dalam penelitian ini adalah snowball.  

 Metode ini dipilih untuk secara sengaja menentukan informan sesuai 

dengan kriteria informan yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik ini 

biasanya digunakan oleh para peneliti ketika mereka memiliki kriteria tertentu 

untuk menerima informan (Reza, 2013). Kriteria dalam penelitian ini adalah: 

1. Model-model perempuan berfoto sensual yang berpengalaman dalam 

dunia pemotretan dan berprofesi sebagai freelance model. 

2. Berusia 23 sampai 28 tahun. 

3. Berdomisili Surabaya.  

 Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, peneliti telah mendapatkan 

delapan informan. Informan pertama telah dikenal peneliti sejak dua tahun 
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yang lalu, peneliti juga pernah memotret informan pertama dan mengetahui 

bahwa informan pertama adalah freelance model. Sedangkan informan kedua 

ditentukan dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan 

informan berdasarkan informan sebelumnya melalui media sosial yakni 

instagram. Berikutnya informan yang ketiga direkomendasikan oleh teman 

peneliti yang berprofesi sebagai fotografer dan pernah memotretnya. 

Informan yang ke empat, lima, enam, tujuh dan delapan diperoleh peneliti 

dari akun instagram salah satu fotografer khusus model berfoto sensual di 

surabaya. 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Profil Informan 

N

O 

NAMA USIA ASAL 

DAERAH 

STATUS 

PEKERJAAN 

PENGALAMAN MODEL 

 

1 

 

LS 

 

23 

 

Surabaya 

Karyawan Swasta 

dan Freelance 

Model 

Foto private sexy casual, 

foto company profile hotel, 

foto beauty portrait 

 

2 

 

NGR 

 

23 

 

Banjarmasin 

 

Freelance Model 

Foto company profile villa, 

foto event mobil, foto event 

charity 

 

3 

 

AD 

 

23 

 

Jakarta 

Mahasiswi dan 

Freelance Model 

Foto private sexy casual, 

foto katalog 

 

 

 

4 

 

 

 

JP 

 

 

 

25 

 

 

 

Tulungagung 

 

 

Karyawan dan 

Freelance Model 

Foto private sexy glamour, 

foto event HIN, foto 

company profile hotel, 

pemotretan dari komunitas 

“Om Burhan” 

 

5 

 

SH 

 

26 

 

Bangkalan 

 

Freelance Model 

Foto Majalah Male 

Indonesia, foto event HIN, 

foto private sexy casual 

 

 

6 

 

 

CI 

 

 

28 

 

 

Magetan 

Founder Model 

Agency, Freelance 

Model, Entertaint 

Foto event di club (show 

model), foto private bikini 

 

7 

 

DA 

 

24 

 

Surabaya 

Freelance Model, 

Model Agency 

Foto private bikini, foto 

event di club (show model) 

yang diadakan oleh agensi  

     Foto private tidak 
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8 FA 25 Bojonegoro Freelance Model mengenakan busana 

“telanjang”, foto event HIN 

  

 Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mendapatkan informan-informan 

yang berprofesi sebagai model perempuan yang berfoto sensual. Wawancara 

berlangsung di tempat yang berbeda-beda, yang mana wawancara dilakukan di 

kediaman informan, mall, dan kafe-kafe yang ada di Surabaya. Beberapa informan 

yang telah ditemukan oleh peneliti ini berasal dari kota yang berbeda-beda. 

Namun, informan berpindah tempat tinggal di Kota Surabaya dengan berbagai 

latar belakang kehidupan mereka. Banyaknya informan yang berpindah tempat 

tinggal di Kota Surabaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga keluarga 

di asal daerahnya.   

1.6.5 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Wawancara Mendalam 

 Wawancara mendalam memeriksa topik yang telah ditentukan 

(berdasarkan tujuan dan tujuan wawancara) menggunakan pertanyaan 

terbuka. Penggalian dilakukan untuk menentukan pendapat mereka 

berdasarkan perspektif informan ketika mempertimbangkan masalah. 

2. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi dapat dilakukan oleh seseorang yang 

menggunakan media dalam bentuk tulisan, gambar atau karya 

monumental. Sugiyono (2012: 82) mengatakan bahwa dokumen tertulis 

seperti buku harian, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan, pedoman. 

Dokumen dalam bentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan 

lainnya. Dokumen dalam bentuk karya seperti karya seni, yang bisa 

dalam bentuk gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumetasi dalam 

penelitian ini adalah dalam bentuk foto. 

3. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data atau data collection adalah fase proses dimana 

peneliti menggunakan metode dan teknik ilmiah untuk mengumpulkan 
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data sistematis untuk tujuan analitis. Diperlukan proses pengumpulan 

data formal untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat 

didefinisikan secara jelas dan tepat dan didasarkan pada argumen dalam 

hasil yang valid. Proses ini memberikan informasi dasar untuk 

mengukur dan menargetkan apa yang ingin ditingkatkan. Pertanyaan 

penelitian kualitatif yang relevan dijawab dengan metode penelitian 

kualitatif. Dalam pendekatan kualitatof, peneliti membuat gambar yang 

komoleks, memeriksa kalimat dan laporan dari sudut pandang informan 

dan melakukan studi dalam situasi alami. Metodologi kualitatif adalah 

proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-

kata tertulis dan lisan dari informan yang diamati.  

1.6.6 Analisis Data  

 Analisis data kualitatif dilakukan jika data empiris yang diperoleh adalah 

data kualitatif dalam bentuk kumpulan kata-kata yang nyata dan bukan 

serangkaian angka dan tidak dapat disusun dalam kategori / struktur 

klasifikasi. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (wawancara, 

kutipan dari dokumen, rekaman) dan biasanya diproses sebelum dapat 

digunakan (dengan merekan, mengetik, mengedit atau menyalin). Namun 

analisis kualitatif terus menggunakan kata-kata yang biasanya disatukan 

dalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematika 

atau statistik sebagai bantuan analitis.  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi 

wawancara, reduksi data, dan penyajian data. Kesimpulan dapat diambil dari 

hasil analisis data. Teknik analisis data berikut digunakan oleh peneliti:  

1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah penyederhanaan yang dilakukan dengan memilih, 

memfokuskan dan memvalidasi data mentah untuk memberikan 

informasi yang bermakna sehingga kesimpulan dapat ditarik dengan 

mudah  

2. Penyajian data  
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 Penyajian data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah 

bentuk naratif. Penyajian data dalam bentuk serangkaian informasi yang 

disusun secara sistematis dan mudah dimengerti.  

3. Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data yang dilakukan untuk 

melihat hasil reduksi data, yang masih berkaitan dengan rumusan 

masalah dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Data yang dikompilasi 

dibandingkan untuk menarik kesimpulan dalam menanggapi masalah 

yang ada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


