
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dalam era tekonologi telah menggeser cara berkomunikasi 

dimana jarak, waktu serta ruang tidak lagi menjadi sebuah hambatan dalam 

menyampaikan pesan. Seperti dikatakan oleh Przybylsk (Przybylsk, 2012, p. 238), 

bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, secara perlahan teknologi telah 

menggantikan pola komunikasi tatap muka semenjak semakin besarnya 

penggunaan telepon genggam maupun media sosial. Kemudahan berkomunikasi 

jarak jauh ini didukung dengan semakin maraknya jumlah pengguna smartphone 

(telepon pintar), sehingga komunikasi tidak lagi terbatasi oleh ruang, waktu 

maupun jarak. 

Maraknya pengguna smartphone telah menggeser pola berkomuniasi sat ini. 

Seperti dikatakan dalam survei yang dilakukan oleh media Time (Steinmetz, 

2018), menyatakan bahwa maraknya kepemilikan smartphone di kalangan remaja, 

telah menggeser pola berkomunikasi saat ini. Dibandingkan dengan 6 (enam) 

tahun lalu, para remaja pengguna smartphone kini lebih memilih untuk 

berkomunikasi melalui media sosial, dibandingkan berbicara secara langsung 

dengan pihak yang dituju. Sehingga dapat dilihat, bahwa semakin banyak 

pengguna smartphone secara tidak langsung makin mendorong maraknya 

komunikasi melalui media sosial. 



2 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

Menurut Pew Research Center (Kamiel, 2017), penggunaan media sosial 

tidak lagi menjadi hal eksklusif yang disukai kalangan muda saja, namun juga 

golongan lansia berusia 65 tahun ke atas. Tetapi untuk kalangan remaja, 

penggunaan media sosial lebih berfokus kepada kebutuhan untuk 

mengekspresikan diri, sedangkan dengan golongan lansia menggunakan media 

sosial karena kemudahannya untuk berkomunikasi dengan banyak pihak tanpa 

mengenal jarak dan ruang (Kamiel, 2017). Walaupun demikian, kedua golongan 

diatas sama-sama memiliki preferensi menggunakan media sosial sebagai salah 

satu channel komunikasi utama.  

Dalam sejarahnya, media sosial memang diciptakan sebagai sebuah media 

penyambung tali komunikasi dalam suatu lingkup kelompok tertentu. Media 

sosial atau yang disebut juga sebagai Social Networking Sites (SNSs), pertama 

kali dimulai oleh Classmates, sebuah website yang lahir pada akhir tahun 1995 

(Luik, 2012). Dipelopori oleh Randy Conrads, situs ini awalnya dibentuk sebagai 

sebuah website yang berisikan daftar dari sekolah-sekolah yang saling terafiliasi 

satu sama lain yang juga menampilkan profil diri dari penggunanya beserta daftar 

teman yang terkoneksi dengan kita dalam satu website. Lingkup sekolah yang 

saling terhubung ini menjadikan Classmates pada saat itu menjadi salah satu 

sebuah jaring komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi 

seputar sekolah walaupun penggunaanya belum dimanfatkan secara maksimal 

pada masa tersebut. 

 Pada tahun berikutnya, sebuah website yang memiliki konsep yang mirip 

dengan Classmates muncul dengan nama Sixdegree.com (Luik, 2012). Website 
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inilah yang pertama kali sering dianggap sebagai media sosial pertama di dunia. 

Walaupun pada masa tersebut masih belum banyak orang yang memiliki koneksi 

internet, namun Sixdegree.com berhasil menjaring jutaan pengguna didalamnya. 

Sehingga tidak heran apabila website ini menjadi cukup terkenal pada masanya. 

Seiring bergulirnya waktu, kesuksesan SNS pada masa sebelumnya semakin 

memicu pengembangan media-media sosial lainnya pada tahun-tahun berikutnya. 

Seperti Friendster pada tahun 2002, Myspace di tahun 2003 dan Facebook  pada 

tahun 2004 (Kamiel, 2017). Menjamurnya SNS-SNS tersebut selama rentang 

tahun 2000-2004 ini menjadikan media sosial sebuah „barang‟ yang umum 

dimiliki oleh beberapa kalangan di masyarakat untuk menjaga tali pertemanan. 

Bagaimana dengan perkembangan media sosial di Indonesia? Menurut 

survey yang dilakukan oleh lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) pada tahun 2016, jumlah pengguna pengakses media sosial di 

Indonesia (APJII, 2017) mencapai 97,4% dari total responden atau sebesar 129,2 

juta orang. Prosentase ini meningkat dibandingkan dengan survey APJII pada 

tahun 2014, yaitu sebesar 71,7 % dari total pengguna internet yang 

menggunakannya untuk mengakses media sosial. Jelas terlihat adanya 

peningkatan yang pesat dalam hal pengguna sosial media di masyarakat 

Indonesia. 

Hasil survei yang dilakukan oleh WeAreSocial.net dan Hootsuite pada tahun 

2017 dalam slide mereka yang berjudul Digital in 2017: Global Overview 

menyatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan angka pertumbuhan 

pengguna media sosial sebesar 34% dibandingkan dengan tahun 2016 dan 
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menempati peringkat ke tiga dalam pertumbuhan pengguna media sosial setelah 

Cina dan India. 

Gambar1.1. Prosentase angka pertumbuhan pengguna media sosial negara-negara di dunia. 

 

 

Sumber : www.wearesocial.com 

 

Tidaklah mengherankan melihat Indonesia sebagai salah satu negara dengan 

angka pertumbuhan pengguna media sosial tertinggi. Indonesia sendiri tercatat 

sebagai negara dengan angka pertumbuhan dan pengguna Facebook paling aktif 

nomor 4 di dunia (Reza, 2017). Didukung dengan data survey APJII 2016, dimana 

media sosial Facebook menempati peringkat pertama sebagai media sosial favorit 

dan menyusul Instagram di posisi kedua. 

Instagram, yang diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012, adalah sebuah 

media sosial yang berbasiskan foto dan video. Berasal dari kata “instant‟ dan 

“telegram”, media sosial ini menggunakan foto serta video untuk menyampaikan 

informasi dan pesan secara cepat (Aditya, 2015). Media sosial ini memiliki fitur 

„filter‟ untuk meningkatkan estetika dari foto atau video yang diunggah. Pengguna 

http://www.wearesocial.com/
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juga dapat menambahkan hashtag (tagar) tertentu pada setiap keterangan foto atau 

videonya sehingga dapat dilihat oleh para pengguna Instagram lainnya dari 

seluruh dunia dan meningkatkan popularitas foto atau video yang mereka unggah. 

Tagar sendiri mengacu pada tanda atau kode metadata di komputer yang merujuk 

pada topik sebuah kiriman status dalam media jejaring sosial. Dengan adanya 

hashtag ini, pengguna menjadi mudah untuk mencari informasi suatu topik yang 

dibicarakan dalam media sosial. 

Instagram memang menjadi salah satu media sosial yang populer di 

Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir oleh tim data internal Facebook 

(Yosephine, 2017), perusahaan pemilik Instagram, pengguna aktif Instagram di 

Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2017 

pengguna aktif media sosial tersebut mencapai 45 juta, jauh meningkat 

dibandingkan pada tahun 2016 yang „hanya‟ mencapai 22 juta pengguna aktif. 

Peningkatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pengguna aktif 

Instagram terbesar di kawasan Asia Pasifik.  

Semakin meningkatnya pengguna Instagram di Indonesia menjadikan SNSs 

ini menjadi sebuah platform yang sangat aktif digunakan sebagai wadah untuk 

mempresentasikan diri para penggunanya. Setiap gambar, foto maupun video 

yang diunggah menjadi sebuah ajang presentasi diri dari pengguna sesuai dengan 

gambaran yang ingin ia sampaikan kepada setiap followers atau pengikut dari 

akunnya (Alim, 2014, p. 2). Tindakan ini umumnya dilakukan untuk membuat 

profil seseorang menjadi lebih menarik dan bisa memberikan nilai lebih di mata 

orang lain. Seseorang dapat membentuk kesan tertentu yang dikehendaki untuk 
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ditampilkan di mata masyarakat, sejalan dengan konsep Impression Management 

(Pengelolaan Kesan). Pengelolaan kesan sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menampilkan kesan tertentu yang ingin diproyeksikan kepada 

masyarakat. Pengelolaan kesan ini diibaratkan seperti sebuah panggung sandiwara 

dimana sosok panggung depan dan panggung belakang dapat dibentuk untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam media sosial Instagram, tindakan pengelolaan 

kesan ini sangatlah mungkin untuk dilakukan. Dengan berbagai fitur 

penyuntingan yang ditawarkan, Instagram dapat membuat objek sebuah foto atau 

video menjadi terlihat lebih menarik seperti yang diharapkan penggunanya. 

Sehingga tidak mengherankan apabila jumlah pemakai SNS ini terus mengalami 

peningkatan setiap bulannya di Indonesia. 

Kehadiran media sosial menjadi sebuah medium dimana setiap orang bisa 

mengkonstruksikan seperti apa kesan yang ingin dibangun serta memperkecil 

profil negatif yang mungkin muncul tanpa disadari. Keuntungan ini juga bisa 

menjadi nilai plus bagi para publik figur. AMP Agency, agensi digital marketing 

di Amerika dalam websitenya menuliskan bahwa media sosial memiliki pengaruh 

besar dalam meningkatkan brand publik figur di mata masyarakat (AMP Agency 

website, 2013), sehingga publik figur dapat menjadi sebuah sosok yang lebih 

dapat dijangkau dan disapa langsung walaupun hanya melalui media virtual. 

Untuk para publik figur yang sangat menjaga citranya dalam masyarakat, 

manajemen impresi melalui media sosial adalah sebuah cara membantu 

mempertahankan„nilai‟ mereka yang disertai perpanjangan tangan untuk menjaga 

kedekatan dengan para penggemarnya. 
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Menjaga image memang merupakan sebuah hal yang utama bagi para publik 

figur karena kaitannya dalam mempertahankan eksistensi mereka di bidang yang 

mereka geluti. Sehingga para publik figur umumnya memiliki kepentingan lebih 

untuk membentuk dan menjaga „brand’ mereka (Simpkins, 2016) di kalangan 

luas, maka tidak mengherankan apabila para publik figur tersebut umumnya 

sangat memperhatikan isi konten yang ditampilkan. Kebanyakan dari mereka akan 

menseleksi secara hati-hati foto, video maupun tulisan yang diunggah agar bisa 

mendapatkan reaksi positif dari masyarakat. Bahkan tidak jarang dari mereka 

yang menyewa jasa spesialis atau agency tertentu untuk mengisi halaman media 

sosialnya setiap harinya. Sehingga bukanlah hal yang aneh apabila akun media 

sosial dari para publik figur umumnya memiliki foto atau video yang memiliki 

kualitas sangat baik dan disertai caption menggunakan tata bahasa yang baik dan 

santun. 

Salah satu dari publik figur yang cukup menjaga image tersebut adalah 

penyanyi Andien Aisyah. Penyanyi yang sudah berkarir selama lebih dari 18 

tahun di jalur musik jazz tersebut memiliki akun media sosial Instagram yang 

sangat menawan. Gaya bahasa yang digunakan sangat baik dan sopan santun. Ia 

pun sangat rajin mengisi akunnya dengan informasi baik di atas panggung 

maupun di saat ia sedang bersantai dengan keluarganya. Saat ini ia telah memiliki 

jumlah pengikut hingga 1,5 juta followers (pengikut) dengan jumlah unggahan  

(per bulan Juni 2018) mencapai lebih dari 5800 foto yang sebagian besar berisikan 

kegiatan kesehariannya dengan suami serta anaknya.  
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Disamping unggahan kegiatan menyanyi dan pola hidup sehatnya, sebagai 

seorang Ibu baru, ia kerap mengunggah pola pengasuhan anaknya yang bernama 

Anaku Askara Biru, atau yang lebih sering dipanggil Kawa dalam setahun terakhir 

ini sambil sesekali berbagi informasi mengenai ilmu pengasuhan anak yang ia 

terapkan dalam sehari-harinya. Informasi seputar pengasuhan anak yang ia sering 

muat inilah yang belakangan ini menjadi perbincangan para Ibu pengguna sosial 

media Instagram, dikarenakan pola asuh yang ia terapkan sedikit berbeda dengan 

yang lazimnya dilakukan oleh orang Indonesia pada umumnya.  

Penerapan pola pengasuhan yang Andien lakukan bersama dengan suaminya 

mulai mendapat komentar dari para pengguna internet yang mengamati segala 

kegiatan seputar keseharian Andien di akunnya, terutama pada saat ia memulai 

memberikan makanan padat kepada anaknya. Andien menerapkan metode makan 

BLW (Baby Led Weaning) dimana sang anak diberikan kebebasan untuk belajar 

makan makanan pertamanya sendiri dalam bentuk aslinya, tanpa dihaluskan. 

Menurut buku berjudul Baby Led-Weaning yang ditulis oleh Gill Rapley, 

metode pemberian makan ini bertujuan untuk mengajarkan sang anak untuk 

makan secara mandiri, melatih motorik anak serta mendorong sang anak untuk 

bisa mengeksplorasi rasa, bentuk serta tekstur makanan disamping mengajarinya 

mengenal rasa lapar atau kenyang (Rapley, 2008). Penerapan ini sangat berbeda 

dengan metode pemberian makan di Indonesia yang umumnya memberikan 

makanan dengan cara disuapi dengan tekstur yang sangat halus. Metode BLW ini 

sebenarnya bukanlah hal yang aneh, karena banyak negara-negara lain di wilayah 

Eropa yang memberikan metode makan serupa semenjak dulu. Namun dapat 
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dikatakan, bahwa adanya buku yang ditulis oleh Gill Rapley ini yang 

mempopulerkan pola makan tersebut. 

Kontroversi ini bermula dari status seorang dokter di media sosial yang 

mempertanyakan kemungkinan dilakukannya penelitian terhadap meningkatnya 

jumlah operasi usus pada bayi sebagai akibat dari postingan pola makan Andien 

bersama Kawa di Instagram (Handayani, 2017). 

Gambar 1.1. Komentar mengenai pemberian makanan yang dilakukan oleh Andien kepada 

anaknya yang dibuat oleh akun @aan__ (Widiarini, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : www.twitter.com 

 

Komentar tersebut kemudian mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak, 

dimana para pengguna media sosial ikut bersuara ketidaksetujuan mereka 

terhadap beberapa pilihan pengasuhan yang diterapkan Andien. Seperti pilihannya 

untuk melahirkan anaknya di dalam air (water birth) atau caranya dalam 

menggendong sang anak, bahkan sebuah akun media sosial milik salah seorang 

praktisi kesehatan di Twitter yang kerap memuat informasi kedokteran juga turut 

berkomentar mengenai hal yang senada. Akun Instagram Andien sendiri dibanjiri 

 
(a) (b) 

http://www.twitter.com/
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dengan berbagai macam kecaman maupun masukan oleh para pengguna media 

sosial tersebut. 

Kontroversi ini juga menjadi topik pembicaraan dalam sebuah forum online 

yang mengomentari serta menyudutkan pilihan pola asuh Andien 

(http://forum.detik.com/index.php?dflogo, 2017) dan menjadi topik pembicaraan 

di banyak platform media sosial dan portal berita online. Tidak sedikit artikel 

yang mengulas mengenai cara pengasuhan Andien dengan disertai pendapat para 

ahli seperti dokter atau psikolog tumbuh kembang. Tidak berhenti sampai disitu, 

terdapat setidaknya 2 (dua) buah akun Instagram anonim yang didedikasikan 

untuk mengkritik semua kegiatan pengasuhan maupun kesehariannya. 

 

Gambar 1.2. Tanggapan dari para pengguna media sosial mengenai ketidaksetujuan mereka 

akan pola pengasuhan yang diterapka Andien (nov, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.kanal247.com dan www.cumicumi.com 

 

 
(a)      (b) 

http://www.kanal247.com/
http://www.cumicumi.com/
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Dalam penerapan pola asuh kepada anaknya, Andien memang memilih 

menerapkan metode pengasuhan Attachment Parenting (AP). AP adalah sebuah 

pola pengasuhan yang menekankan kedekatan emosional dan keterikatan antara 

anak dan orang tua (Alli, 2018). Penerapan pola pengasuhannya ini juga diiringi 

dengan kesehariannya menjalankan gaya hidup holistic (holistik) yang mungkin 

masih sedikit asing bagi sebagian orang Indonesia yang terbiasa dengan pola asuh 

dan gaya hidup konvensional. 

Tidak berhenti sampai disitu, kegiatan eksploratif anaknya juga kerap 

mendapat cibiran dari para orang tua yang memberlakukan pola asuh 

konvensional. Seperti sanggahan yang muncul dalam forum Detik pada tanggal 6 

Desember 2017 (http://forum.detik.com/index.php?dflogo, 2017) yang menilai 

bahwa kegiatan stimulasi anaknya yang bervariasi di sekolah baby gym 

menyesatkan dan mencelakai sang anak. Demikian pula saat ia melakukan 

rutinitas „napak bumi‟, atau yang sering disebut earthing, kegiatan menapakan 

kaki anak tanpa menggunakan alas apapun diatas rumput saat pagi hari yang 

berfungsi untuk menstimulasi sang anak, Andien kembali menuai kritik, karena 

menurut kepercayaan yang beredar di beberapa masyarakat adat, kaki bayi 

pantang untuk menyentuh lantai pada 105 hari pertama (Syaaf, 2018) atau sampai 

dilakukan upacara adat saat bayi telah mencapai umur-umur tertentu. Sehingga 

tentu saja kegiatan yang dilakukan Andien ini mendapat tentangan dari orang-

orang yang masih berlandaskan kepercayaan adat. 

Pola asuh di Indonesia yang cenderung konvensional ini yang sering 

menimbulkan pro dan kontra di banyak kalangan orang tua. Dilansir dari portal 
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berita CNN Indonesia, menurut penelitian “Understanding Indonesian Kids” yang 

dilakukan oleh produk susu Anchor Boneeto, mengungkapkan bahwa pola 

pengasuhan di Indonesia cenderung bersifat tradisional dari dimana orang tua 

bersifat protektif dan membatasi anak untuk beradaptasi, dimana kebutuhan anak 

untuk bereksplorasi juga turut dibatasi (Khoiri, 2016). Hal senada juga dikemukan 

oleh Utami Munandar dalam bukunya yang berjudul “Mengembangkan Bakat & 

Kreativitas Anak Sekolah” yang mendapati bahwa berdasarkan riset, anak-anak 

Indonesia menempati peringkat terakhir dalam hal kreativitas berbanding terbalik 

dengan Filipina yang berada di peringkat pertama, disusul oleh Amerika Serikat 

di peringkat ke dua. Menurut Munandar, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

termasuk diantaranya pola asuh di Indonesia yang umumnya otoriter, keterikatan 

dengan tradisi yang masih sangat kuat serta cenderung sulit menerima perubahan 

serta sering menganggap tabu hal-hal yang bersifat baru atau berbeda.  

Jika dilihat tumbuh kembang sang anak hingga saat ini, sebenarnya tidak ada 

yang salah dalam pemilihan metode asuh yang dilakukan oleh Andien, hanya saja 

praktek penerapan yang mereka lakukan memang berbeda dari yang sering 

dilakukan di masyarakat. Namun demikian, tidak sedikit komentar yang 

mempertanyakan, menghakimi, bahkan secara gamblang mengatakan bahwa 

keduanya telah salah mendidik anak dan menyatakan bahwa keduanya tidak layak 

sebagai orang tua karena telah melakukan penyiksaan terhadap anak. 

Kontroversi – kontroversi seputar penerapan pengasuhan anak yang dilakukan 

Andien terus bergulir. Tidak sedikit artikel berita yang turut menuding bahwa 

Andien dan suaminya telah memberikan informasi pola asuh yang salah terhadap 



13 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

para orang tua muda yang lain hanya karena menerapkan sistem pengasuhan yang 

berbeda, atau cemooh yang mengatakan bahwa Andien bersikap „sok modern‟ 

dengan melakukan jenis pengasuhan yang tidak umum (C.Y, 2018). Walaupun 

dari pihak Andien beberapa kali menghapus ataupun memblok akun-akun yang 

secara terang-terangan menyerangnya, namun banyak diantara para pengguna 

akun tersebut yang kemudian membuat akun palsu (fake account) agar mereka 

bisa menuliskan komentar atau meninggalkan pesan yang kembali menyatakan 

ketidaksepakatan mereka di akun Andien. 

Namun demikian, walaupun terdapat banyak kontroversi, Andien tak 

bergeming dan tetap menerapkan pola pengasuhan yang telah ia pilih. Akun sosial 

media Instagramnya menjadi sebuah media showcase dimana ia rajin 

mengunggah semua kegiatan yang dia lakukan bersama anaknya. Hal ini 

konsisten ia lakukan, seakan mengesampingkan semua komentar miring yang ada 

dengan terus memperlihatkan perkembangan anaknya yang cukup baik. Hanya 

sesekali saja ia membalas komentar-komentar yang menyudutkannya. Melihat 

jumlah pengikut dari akun Instagramnya yang kian hari, kian meningkat 

demikian, akun Andien memang masih terus diminati oleh para pengguna sosial 

media. Secara kasat mata terlihat bahwa Andien memang memaksimalkan akun 

Instagramnnya sebagai wadah untuk mempresentasikan dirinya. 

Hal inilah yang cukup menarik bagi penulis karena ditengah hujatan dan 

kecaman dari orang-orang yang tidak menyukainya, subjek tetap konsisten 

membangun kesannya sebagai orang tua yang memilih jalur anti mainstream 

dalam membesarkan buah hatinya. Semua kegiatan sehari-hari yang dilakukannya 
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selalu diabadikan ke dalam akun media sosialnya dan sejalan dengan pilihannya 

untuk hidup dengan pendekatan holistik, kekonsistenannya ini yang menurut 

peneliti menarik untuk ditelaah lebih jauh, karena melihat bagaimana subjek tetap 

konsisten dan terus mempertahankan identitas yang ia buat di akun sosial 

medianya ditengah banyaknya kecaman. 

 

1.2. Fokus Penelitian & Rumusan Masalah 

1.2.1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus pada unggahan akun media sosial Andien yang 

memiliki konten deskriptif yang berhubungan dengan pola pengasuhan anak 

dimana isi dari konten tersebut telah menimbulkan banyak komentar-komentar 

kontra dari para pengguna Instagram. Foto yang diambil juga akan dibatasi hanya 

pada beberapa unggahan yang menunjukkan pola pengasuhan subjek yang tidak 

konvensional dimana banyak kontra dan komentar-komentar negatif dari para 

pengguna Instagram. Unggahan yang menjadi bahan penelitian juga dibatasi 

hanya mengambil 1 gambar apabila terdapat beberapa gambar serupa yang 

berisikan informasi yang sama. Rentang waktu yang diambil adalah dari bulan 

Juni 2017 hingga Desember 2017. Rentang waktu ini adalah masa dimana subjek 

mulai menerapkan pola asuh non konvensionalnya dan waktu dimana subjek 

mulai mendapat tentangan dan nada miring mengenai pemilihan pola asuhnya.  

Selain itu, peneliti juga akan memfokuskan pembahasan masalah hanya pada 

pengelolaan panggung depan dari subjek, hal ini dikarenakan panggung depan 

yang ditampilkan oleh subjek telah menimbulkan lebih banyak kontroversi dan 
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pertentangan dibandingkan panggung belakang dari subjek, sehingga lebih 

menarik untuk diteliti lebih jauh. 

Dalam pemilihan topik ini, peneliti melihat setidaknya terdapat 4 penelitian 

terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan kesan figur publik di media 

sosial. Secara umum semua penelitian yang penulis jumpai memfokuskan kepada 

pengelolaan kesan yang dilakukan oleh figur publik di media sosial Instagram 

dimana semuanya dilakukan untuk mendapatkan kesan yang kompeten di 

bidangnya masing-masing. Penelitian yang ditulis oleh Chelsea Amanda Alim, 

Muhammad Nanda Satrio, Deddy Agustian Kusuma dan Gufron Ria Perdana dan 

Dadi Ahmadi secara terpisah membahas mengenai pengelolaan kesan, di mana 

tiga penelitian diantaranya mengupas mengenai taktik pengelolaan kesan yang 

dijalankan oleh subjek dari masing-masing penelitian yaitu Agnes Monica, 

Sandiaga Uno serta Chandra Liow. Sementara penelitian dari Gufron Ria Perdana 

dan Dadi Ahmadi membandingkan perbedaan dari panggung depan dan panggung 

belakang dari pada seleb hijaber di Instagram, sebutan untuk para pengguna hijab 

yang terkenal karena memiliki banyak followers di media sosial tersebut. 

Dari keseluruhan penelitian-penelitian terdahulu, semuanya memfokuskan 

pada pengelolaan kesan namun berhenti kepada taktik bagaimana mereka 

melakukan pengelolaan kesan tersebut di mata masyarakat. Penelitian-penelitian 

diatas berfokus kepada bagaimana upaya yang dilakukan agar keempat public 

figure tersebut dapat terlihat menarik di masyarakat dan mendapatkan kesan 

tertentu sehingga dianggap kompeten di hadapan para penggemarnya. Namun 

tidak ada satu pun penelitian yang disebutkan diatas, yang menggali bagaimana 
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para figur publik tersebut mengkonstruksi kesan yang ingin dicapai dan 

bagaimana latar belakang dari para publik figur tersebut sebelum mereka memilih 

kesan yang dinilai cukup dapat merepresentatsikan diri mereka secara baik.  

Melengkapi pernyataan diatas, peneliti melihat belum ada penelitian yang 

menelaah bagaimana proses pembentukan kesan yang para publik figur ini ingin 

dimunculkan di hadapan masyarakat. Keempat penelitian yang terdahulu tidak 

menggali lebih dalam bagaimana subjek yang bersangkutan menciptakan dan 

mengelola kesan virtualnya dilihat dari latar belakang sosial ataupun pola berpikir 

mereka sebelum akhirnya memutuskan untuk mengadopsi persona yang mereka 

tampilkan sekarang. 

Hal inilah yang akan menjadi poin kebaruan dari penelitian ini, dimana 

peneliti akan menitikberatkan kepada bagaimana konstruksi citra diri yang 

dilakukan oleh seorang public figure sehingga ia bisa menentukan koridor dalam 

mengelola kesan yang dilakukannya secara konsisten di media sosial di tengah 

banyaknya kontra. 
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Tabel 1.5. :  Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun Judul Teori Metode Kesimpulan 
Refleksi 

Persamaan Perbedaan 

1 Chelsea 

Amanda 

Alim 

2014 “Impression 

Management 

Agnes Monica 

Melalui Akun 

Instagram 

(@agnezmo)” 

Impression 

Management- 

Pittman 

analisis isi  

kuantitatif 

Agnes Monica sebagai seseorang yang 

berpengaruh, selalu menjadi bahan perbincangan 

publik, dan perhatian media sosial, memiliki kesan 

yang baik, termasuk melalui Instagram. Peneliti 

menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk 

menganalisa 45 post foto Instagram Agnes 

Monica, yang ada pada tanggal 1 Februari  2014 – 

1 April 2014. Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa Agnes Monica hanya menggunakan tiga 

taktik manajemen kesan, meliputi ingratiation, self 

promotion,  dan supplication. Taktik manajemen 

kesan yang paling sering digunakan Agnes 

Monica  adalah ingratiation dan self promotion, 

yang membuatnya terlihat baik, menarik, dan 

kompeten. 

Pengelolaan 

kesan 

selebriti di 

media sosial 

Instagram 

fokus, teori 

dan metode 

penelitiann

ya 

2 Muham

mad 

Nanda 

Satrio 

2017 “Taktik 

Impressiona 

Management 

Sandiaga Uni 

melalui akun 

Instagram  

@sandiuno “ 

Impression 

Management- 

Pittman 

Analisis 

isi 

kuantitatif 

Sandiaga Uno adalah seorang pebisnis terkenal. 

Namun ia bergabung dengan pemilihan gubernur 

ibukota Jakarta yang akan diadakan pada Februari 

2017 meskipun keterampilan dan pengalaman 

politiknya tetap dipertanyakan. Penelitian ini 

menggunakan analisis konten kuantitatif R. Holsti 

untuk menganalisis konten Instagram Sandiaga 

Uno dari teks ke foto pada 21 Agustus 2016-21 

Oktober 2016. Hasilnya menemukan bahwa 

Sandiaga Uno menggunakan empat taktik 

manajemen tayangan 

Pengelolaan 

kesan 

selebriti di 

media sosial 

Instagram 

fokus, teori 

dan metode 

penelitiann

ya 

3 Deddy 

Agustian 

Kusuma 

2015 “ Presentasi 

Diri Chandra 

Liow Dalam 

Mengelola 

Dramaturgi - 

Goffman 

Kualitatif 

etnografis 

Chandra Liow sebagai pengguna yang 

mempresentasikan dirinya dengan baik berhasil 

mendapatkan 300.000 lebih followers dari hasil 

karya yang ia bagikan melalui akun Instagramnya. 

Pengelolaan 

kesan 

selebriti di 

media sosial 

Fokus, teori 

& metode 

penelitiann

ya 
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Kesan Di 

Instagram” 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Chandra Liow benar adanya melakukan 

pengelolaan kesan dalam panggung depannya 

yaitu video-video yang dibagikan melalui akun 

instagramnya. Hal itu terlihat dari appereance, 

manners,komunikasi verbal, dan komunikasi non 

verbal yang dibandingkan dengan kehidupan 

sehari-hari Chandra Liow yang menjadi panggung 

belakang.  

 

Instagram 

4 Gufron 

Ria 

Perdana 

dan Dadi 

Ahmadi 

2015 “Presentasi 

Diri Seleb 

Instagram 

Hijabers” 

Dramaturgi - 

Goffman 

Kualitatif 

etnografis 

Label selebriti yang diberikan oleh masyarakat, 

membuat Seleb Instagram Hijabers menjadi 

panutan bagi siapa saja yang mengikuti mereka di 

Instagram. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui cara  Seleb  Instagram  Hijabers  

dalam  mempresentasikan  diri  mereka  di  

Instagram  dan  mengetahui kesehariannya di luar 

jejaring media sosial Instagram. Berdasarkan  

konten  dari  masing-masing  Instagram 

pribadinya,  para  Seleb  Instagram  Hijabers  

ingin  dilihat  sebagai seorang  yang  aktif  dan  

produktif  serta  religius.  Namun,  apa  yang  

sebenarnya  terjadi  di  panggung belakang  tidak  

sesempurna  apa  yang  terjadi  di  panggung  

depan.  Kebanyakan  dari  mereka  adalah  Ibu 

rumah tangga dan hanya salah satu dari mereka 

yang kini masih berkuliah dan tidak  telalu fanatik 

terhadap agama yang mereka percayai. Yang 

membedakan mereka di Instagram dan kehidupan  

nyata dikarenakan beban yang diberikan oleh 

kebanyakan orang berdasarkan hijab yang 

dikenakan. 

Pengelolaan 

kesan 

selebriti di 

media sosial 

Instagram 

Fokus, teori 

& metode 

penelitiann

ya 
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1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Andien Aisyah mengelola kesan dalam akun media 

sosialnya? 

2. Bagaimana proses pengelolaan kesan yang dilakukan oleh Andien 

Aisyah 

a. Motivasi dalam pengelolaan kesan yang dilakukannya 

b. Nilai yang ingin subjek capai melalui pengelolaan kesan yang 

dilakukan melalui akun social media Instagramnya 

 

1.3.Tujuan dan Signifikansi Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembentukan 

kesan yang ditampilkan oleh akun figur publik dalam media sosial Instagram 

@andienaisyah serta untuk mengetahui motivasi dari pengelolaan kesan yang 

dilakukan oleh publik figur dalam akun sosial medianya. 

Adapun dengan diadakannya  penelitian  ini  diharapkan dapat 

berkontribusi  dalam  memberikan  ilmu  pengetahuan  dalam  bidang  

komunikasi, baik  melalui  manfaat  akademis,  sosial,  dan  praktis sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan 

informasi serta pengetahuan akademis mengenai bagaimana pengelolaan 
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kesan yang dilakukan oleh public figure yang dilakukan di media sosial 

yang menyentuh ranah pola pengasuhan. 

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi di bidang Ilmu 

Komunikasi yang berkaitan dengan pengelolaankesan di bidang pola 

pengasuhan anak di media sosial sehingga dapat menjadi bahan referensi 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

3. Penelitian ini diharapkan secara sosial dapat membuka wawasan bagi 

masyarakat untuk dapat lebih terbuka terhadap informasi mengenai pola 

pengasuhan yang tidak konvensional dan di sisi lain juga mampu 

menyaring informasi dengan lebih jernih sehingga dapat memberi 

motivasi bagi para orang tua untuk dapat saling mendukung demgam 

memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi. 

 

1.4.Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis 

1.4.1 Teori Dramaturgi  

Teori Dramaturgi pertama kali dikemukakan oleh seorang Sosiolog 

kelahiran Canada, Erving Goffman. Dalam bukunya yang berjudul The 

Presentation of Self in Everyday Life, Goffman menyatakan bahwa manusia 

merupakan seorang aktor dalam dunia panggung kehidupannya. Setiap 

individu menata dan mengatur setiap hal yang ia lakukan dalam berinteraksi 

dengan orang lain.  

Tindakan ini diibaratkan bagaikan sebuah panggung drama, dimana 

setiap orang membangun dan menjalankan perannya masing-masing dalam 
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kesehariannya dan peran tersebut tergantung terhadap „topeng‟ yang 

digunakan oleh orang tersebut. Bahwa setiap manusia mengatur bagaimana ia 

berinteraksi dan berekspresi dengan orang lain. Setiap orang memiliki 

panggung utama dan panggung belakang dan mereka secara sadar terus 

menjalankan identitasnya berdasarkan situasi „panggung depan‟ yang telah ia 

perlihatkan kepada audience-nya atau masyarakat luas yang menjadi 

targetnya. 

Dalam bukunya, Goffman menyatakan bahwa setiap individu 

memiliki dua sisi, front stage (panggung depan), dimana mereka menata dan 

mengelola kesan yang dihadirkan di depan masyarakat dan back stage 

(panggung belakang), sisi di mana individu tersebut bebas mengekspresikan 

dirinya dan berbeda dengan apa yang ditampilkannya di sisi front stage. 

Tindakan pengelolaan kesan ini juga melibatkan sejumlah orang yang 

mendukung pementasan serta penonton (audience).  

Tindakan presentasi diri muncul karena adanya kebutuhan bagi 

seseorang untuk bisa diterima oleh orang lain. Dalam dunia media sosial, hal 

ini dilakukan umumnya dilakukan untuk membuat profil seseorang menjadi 

lebih menarik dan bisa memberikan kelebihan dengan sebutan impression 

management (pengelolaan kesan). 

Berdasarkan teori Dramaturgi Goffman, Mark R. Leary, seorang 

profesor bidang psikologi neurosains dan Robin M. Kowalski, profesor 

psikologi sosial, memperkenalkan 2 komponen penting dalam melakukan 

pengelolaan kesan, yaitu  
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1. Impression Motivation 

2. Impression Construction 

Impression Motivation adalah kondisi dimana seseorang termotivasi 

untuk mengubah kesan atau persepsi orang lain terhadap dirinya sehingga 

tercipta kesan yang diinginkan oleh orang tersebut. Sementara Impression 

Construction adalah proses dimana dari Impression Motivation diatas 

kemudian diterjemahkan untuk membentuk kesan yang ingin ditampilkan 

kepada khalayak umum yang meliputi konstruksi perilaku, tutur kata maupun 

tindakan untuk mencapai suatu tujuan (Leary, 1990, p. 35). 

Dua komponen diatas merupakan hal yang saling terkait satu sama 

lain yang mendorong motivasi terciptanya pengelolaan kesan dimana 

ketiganya sangat mempengaruhi motif seseorang dalam melakukan 

pengelolaan kesan untuk mencapai tiga hal yang krusial dalam melakukan 

motif pengelolaan kesan, yaitu mencapai hasil yang diinginkan, 

meningkatkan self-esteem sang subjek serta pengembangan identitas yang 

dikehendaki oleh pribadi tersebut (Leary, 1990, p. 35). Melihat penjabaran 

diatas, dapat kita tarik informasi bahwa berawal dari motivasi yang 

mendorong seseorang mengontrol persepsi diri yang muncul di masyarakat, 

seseorang akan mulai membangun image yang dia inginkan (Impression 

Construction). Orang tersebut akan mengkonstruksi setiap perilaku, sikap 

serta perbuatan baik verbal maupun non verbal yang ia bangun dan 

menerapkan konstruksi tersebut agar persepsi diri yang ia inginkan dapat 

ditangkap oleh orang lain.  
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Sementara dalam Impression Construction, ada 5 faktor yang 

menentukan seperti apa kesan yang seseorang ingin tampilkan, yaitu : konsep 

diri, identitas yang hendak serta tidak ingin ditampilkan, pembatasan peran, 

nilai-nilai yang ingin dicapai dan citra sosial yang sudah ada saat ini (Leary, 

1990, p. 36). Konstruksi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga 

citra diri, baik yang baru akan terbentuk maupun yang sudah berjalan, dapat 

semakin ditingkatkan dan kedepannya akan memberikan keuntungan bagi 

individu tersebut. 

Semua penjabaran konsep pengelolaan kesan yang dirumuskan oleh 

Leary dan Kowalski tersebut mengerucut kepada impression motivation dan 

impression construction yang merupakan 2 komponen yang penting dalam 

menjabarkan proses seseorang dalam melakukan manajemen impresi, dimana 

pengaplikasiannya sering dilakukan oleh seseorang untuk membangun 

persepsi diri agar muncul kesan yang dikehendaki di masyarakat. Termasuk 

dalam mengelola kesan dalam media sosial yang banyak terjadi sekarang ini. 

 

1.4.2 Teori Konstruksi Sosial 

Teori konstruksi sosial adalah teori yang digagas oleh Peter Ludwig 

Berger dan Thomas Luckman. Dimana keduanya memperkenalkan teori ini 

melalui bukunya yang berjudul “The Sosial Construction of Reality, A 

Treatise in the Sociological of Knowledge” 

Manusia membentuk lingkungannya sendiri berdasarkan lingkungan 

sosial, pengetahuan dan kenyataan sehari-hari yang dialami secara subjektif. 
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Berakar pada filsafat konstruktivisme, kenyataan disini adalah dianggap 

menampilkan diri sebagai kenyataan utama. Realitas memisahkan antara 

kenyataan dan pengetahuan, dimana kenyataan adalah sebuah keberadaan 

(being) dan pengetahuan adalah hal yang memastikannya (real). 

Ada tiga hal dialektis bagi manusia untuk ia bisa menciptakan 

kenyataan sosial : 

1. Eksternalisasi 

Suatu bentuk pengekspresian diri manusia ke masyarakat atau 

sekelilingnya sebagai bentuk memperlihatkan eksistensinya di 

dunia. Pada proses ini, manusia juga berusaha beradaptasi 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

2. Objektivasi  

Pada proses ini, manusia melihat suatu realitas sebagai hal 

yang objektif dimana realitas tersebut dapat dinilai berbeda 

bagi realitas subjektif manusia lainnya. 

3. Internalisasi. 

Disini merupakan proses penyerapan dunia objektif pada 

kesadaran seseorang sehingga perspektif seseorang sesuai 

dengan struktur dunia sosial 

Disini realitas sosial baru memiliki makna ketika realitas tersebut 

dibangun dan dimaknakan dari perspektif oleh individu lainnya sehingga 

dapat diketahui bahwa realitas tersebut adalah objektif. 

 



25 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

1.4.3 Analisis Isi 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan landasan konseptual 

Analisis Isi. Analisis isi adalah analisis yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan secara detail satu pesan atau suatu teks tertentu (Yusuf, 

2017). Desain penelitian ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan 

menjelaskan secara detail aspek-aspek dari sebuah pesan. Peneliti tidak 

bermaksud untuk menguji hipotesa tertentu, namun menggambarkan secara 

deskriptif dan detail isi dari pesan yang dibahas dalam penelitian ini.  

Menurut tujuannya, ada 5 hal yang hendak dicapai sebuah penelitian 

dalam menggunakan desain analisis isi, yaitu:  

1. Menggambarkan karakteristik dari pesan  

2. Menggambarkan secara detail isi dari konten 

3. Melihat pesan pada khalayak yang berbeda  

4. Melihat pesan dari komunikator yang berbeda  

5. Menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan  

 

Dalam bukunya yang berjudul Content Analysis for the Social 

Sciences and Humanities, Ole R. Holsti menyatakan bahwa ada tiga fungsi 

utama dari penggunaan analisis isi dalam sebuah penelitian, yaitu : 

1. Menggambarkan karakteristik komunikasi sehingga dapat 

diketahui kepada siapa, seperti apa dan bagaimana sebuah pesan 

disampaikan. 
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2. Membuat kesimpulan atas pesan yang disampaikan sehingga dapat 

diketahui mengapa pesan tersebut disampaikan. 

3. Membuat kesimpulan konsekuensi dari pesan yang disampaikan 

oleh si komunikator. 

Dalam melakukan analisis isi dalam sebuah penelitian kualitatif, 

peneliti perlu menetapkan fenomena yang akan dibahas terlebih dahulu, 

kemudian mengklasifikasikan data-data penelitian yang akan dijabarkan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan membuat beberapa klasifikasi seperti 

tanggal, fokus pembahasan, jumlah audiens yang memberikan tanggapan, 

tanggapan dari audiens tersebut dsb. Dari klasifikasi tersebut, penulis akan 

mengidentifikasi pesan yang hendak disampaikan oleh subjek serta tanggapan 

dari para audiens yang membaca pesan tersebut, seperti apa tanggapan  

tersebut disampaikan, apa pesan yang hendak disampaikan para audiens. 

Sehingga dari sini dapat diketahui, apa motivasi atau tujuan yang hendak 

dicapai oleh subjek maupun audiens yang memberikan tanggapannya. 

Diharapkan, dengan mengaplikasikan desain penelitian ini pada 

interaksi antara subjek dengan followers-nya pada unggahan media sosial 

subjek, dapat menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan. 

  

1.4.4 Konstruktivisme 

Paradigma Konstruksivisme adalah paradigma dimana peneliti 

berusaha memahami upaya untuk memahami realitas yang terjadi dengan 

melihat pengalaman manusia.  
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Paradigma ini menganggap bahwa setiap manusia memiliki dua hal 

mendasar, yaitu bangunan „kebenaran‟ (construct) dan cara memahami 

„kebenaran‟ (construe). Pengalaman manusia terhadap realitas sosial berpusat 

kepada individu tersebut (subjek) dan bukan kepada objek, sehingga antara 

peneliti dengan subjek yang diteliti perlu adanya empati dan interaksi, 

sehingga keduanya dapat membangun realitas dari topik yang diteliti melalui 

metode kualitatif. 

Peneliti perlu melakukan pengamatan langsung dan rinci terhadap 

subjek dalam lingkungannya sehingga mampu memahami dan menafsirkan 

seperti apa cara berpikir subjek yang bersangkutan dalam menciptakan dan 

mengelola dunia sosial mereka. 

Peneliti mengambil paradigma ini untuk melihat bagaimana 

bangunan realita yang berupaya dibentuk oleh subjek dalam pengelolaan 

kesan yang ia bentuk sehingga dapat terlihat tujuan serta gambaran yang 

subjek inginkan dalam menciptakan kesan di media sosial. 

Penelitian kualitatif dengan paradigma ini berpandangan bahwa 

pengetahuan bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi 

juga merupakan sebuah hasil pemikiran dari subjek yang diteliti. 

 

1.4.5 Motivasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, yang 

dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang 

secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 
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tertentu (KBBI Online). Dorongan ini dapat disebabkan faktor internal seperti 

keinginan dari diri sendiri atau kebutuhan untuk dihargai maupun faktor 

eksternal seperti tuntutan dari sekeliling atau dalam upaya memenuhi 

kebutuhan fisiologis.  

Dalam teori Dramaturgi juga mengenal apa yang dimaksud dengan 

motivasi sebagai bagian dari pengelolaan kesan. Menurut Goffman, motivasi 

pengelolaan kesan (impression-motivation) adalah sebuah upaya yang 

mendorong tindakan pengelolaan kesan yang dimiliki untuk mengendalikan 

orang lain dalam melihat diri kita sehingga didapatkan sebuah kesan tertentu 

dalam benak pikiran orang lain.  

Motivasi dalam melakukan pengelolaan kesan umumnya dilakukan 

untuk berbagai hal dengan tujuan yang berbeda-beda. Dalam literatur yang 

dibuat oleh Mark R. Leary dan Robin M. Kowalski, terdapat tiga Impression 

Motivation, yaitu : 

a. Tujuan yang ingin dicapai dari kesan yang dibuat (Goal relevance 

of impressions) 

b. Nilai dari tujuan yang ingin dicapai (Value of desired goals) 

c. Kesenjangan dari image yang ingin dicapai dengan image yang 

sudah terbentuk saat ini. (Disrepacy between desired and current 

image) 

Tiga hal diatas ini yang ingin peneliti gali, sehingga peneliti dapat 

memahami motivasi dari subjek dalam melakukan pengelolaan kesannya. 
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1.5. Paradigma dan Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Impression 

Management yang dikembangkan oleh Leary dan Kowalski sebagai teori 

besar, dimana peneliti akan memfokuskan kepada motivasi (impression 

motivation) dan konstruksi (impression construction) pengelolaan kesan yang 

dilakukan oleh subjek untuk menggali lebih dalam bagaimana subjek 

mengelola kesan di media sosial serta hal yang melatarbelakanginya. 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan beberapa 

langkah dalam menyusun penulisan ini. Pada bab pertama, peneliti 

menguraikan latar latar belakang permasalahan yang mendasari pemilihan 

topik dari tesis ini. Bab ini berisikan identifikasi masalah dengan disertai 

sejarah singkat dari media sosial. Penulisan ini juga sedikit mengulas beberapa 

penelitian lain yang memiliki kaitan yang sama dengan topik yang diangkat. 

Sehingga peneliti bisa merumuskan manfaat serta tujuan dari ditulisnya tema 

ini secara lebih terarah. Pada bab ini juga peneliti akan menjelaskan secara 

terperinci subjek serta objek penelitian yang akan dibahas. Dimana objek yang 

akan dijabarkan adalah pengelolaan kesan dari publik figur yang dilakukan di 

akun sosial media Instagram dan subjeknya adalah penyanyi Andien Aisyah 

dengan nama akun @andienaisyah. Dasar teori yang melandasi penelitian ini 

dengan disertai tinjauan pustaka serta kerangka teori yang digunakan untuk 

meneliti objek penelitian ini serta metode penelitian dan paradigma yang 

digunakan dalam melakukan penelitian ini juga akan penulis jabarkan di bab 

yang sama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma 
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konstruksivisme, dimana seperti yang diketahui, paradigma ini menyatakan 

bahwa bagaimana seseorang mengkonstruksi realitanya bukan hanya 

berdasarkan pengetahuan serta ilmunya semata namun juga merupakan hasil 

dari konstruksi dari pikirannya. Berdasarkan paradigma ini, peneliti berusaha 

memahami dan menafsirkan subjek dengan melihat lingkugannya, menggali 

informasi pengalaman yang ia alami serta konstruksi pemikirannya dalam 

mengelola kesannya sebagai figur publik di dalam media sosial. Peneliti juga 

melakukan eksplorasi hasil interview serta rekam jejak digital subjek untuk 

mendalami informasi mengenai hal-hal yang mendorong serta 

melatarbelakangi subjek dalam melakukan pola asuh maupun gaya hidupnya 

yang dijalankannya. 

Bab dua akan memuat hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapat 

dalam penelitian ini. Bagian pertama akan memaparkan data yang sudah 

penulis dapat selama penelitian dan bagian kedua akan berisikan interpretasi 

dari penulis terkait dengan permasalahan yang dibahas.  

Terakhir, pada bab ketiga, penulis akan menjabarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dan menjawab pertanyaan yang menjadi dasar dari penelitian ini 

disertai dengan kesimpulan serta saran yang didapat dari keseluruhan 

penelitian ini dengan disertai rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi 

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai pengelolaan kesan. 
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1.6. Objek Penelitian 

1.6.1 Instagram 

Instagram dikembangkan pertama kali oleh Kevin Systrom. 

Saat pertama kali mengembangkan aplikasi ini, ia membuat 

aplikasi bernama Burbn yang berbasiskan „location based‟ dimana 

penggunanya dapat memasukan lokasi mereka berada pada saat itu. 

Tak lama saat membuat pengembangan Burbn, Systrom bertemu 

dengan Mike Krieger dimana kemudian keduanya mulai 

bekerjasama untuk menyempurnakan aplikasi tersebut (Woods, 

2013). Seiring berjalannya waktu, Systrom dan Krieger kemudian 

menyadari bahwa aplikasi yang mereka sedang kembangkan 

menjadi terlalu mirip dengan aplikasi yang sedang populer pada 

masa itu, Foursquare, dengan fitur yang terlalu banyak (Mottola, 

2016). Systrom dan Krieger kemudian memutuskan untuk 

membuat ulang aplikasi yang mereka buat dengan menggabungkan 

fungsi media sosial yang menonjolkan fitur kamera dengan filter. 

Setelah delapan minggu, aplikasi yang mereka buat 

akhirnya diluncurkan secara perdana pada tanggal 6 Oktober 2010 

pada smartphone berbasis iOS (Apple Company) dan mendapat 

perubahan nama menjadi Instagram yang berasal dari kata “Insta” 

dan “Telegram”.  Hanya dalam waktu singkat, pengguna media 

sosial ini bertambah menjadi 1 juta pengguna pada bulan 

Desember 2010. 
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Gambar 1.6.1 Tampilan media sosial Instagram 

 

Sumber : Instagram (2018) 

 
Pada tahun 2012, Instagram kemudian memperluas 

jangkauan aplikasinya ke para pengguna smartphone Android. 

Tidak lama setelah peluncuran aplikasinya di Google Play Andoid, 

perusahaan media sosial besar Facebook membeli Instagram 

seharga 1 miliar dollar. 

Tahun 2013 adalah tahun pertama Instagram pertama kali 

memperkenalkan fitur dimana penggunanya dapat menggungah 

video setelah sebelumnya hanya dapat melakukan unggahan foto. 

Di tahun ini juga Instagram mulai melangkah lebih serius 

menggandeng perusahaan komersil untuk mengiklankan produk-

produknya di media sosial mereka dengan membuat konten-konten 

berbayar. Sebuah langkah yang sukses dan mendapat respons 

positif dari penggunanya.  
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Pada Agustus 2016, Instagram melengkapi fiturnya dengan 

Instagram Stories dimana para penggunanya dapat mengupload 

foto atau video yang dapat dilihat selama 24 jam sebelum 

kemudian dihapus oleh sistem. Fitur yang lebih sering disebut 

dengan Insta Stories ini pun semakin membuka jalan bagi 

Instagram untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar 

untuk memasang iklan di media sosial tersebut. 

Gambar 1.6.2. Fitur Instagram Story

 

Sumber :https://blog.bufferapp.com/instagram-stories (2018) 

 

Pada tanggal 24 September 2018, pendiri Instagram, Systrom dan 

Krieger, membuat pernyataan mengejutkan dimana mereka 

menyatakan akan meninggalkan Instagram untuk mengeksplorasi 

dan mengembangkan hal baru di luar Instagram dan Instagram 

masih akan tetap berlanjut di bawah perusahaan induk Facebook.  

https://blog.bufferapp.com/instagram-stories


34 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

Menurut media keuangan Bloomberg (McCormick, 2018), 

pada tahun 2018, diperkirakan Instagram bernilai lebih dari 100 

miliar dollar Amerika dengan jumlah pengguna aktif mencapai 1 

miliar perbulannya dan dalam 12 bulan kedepan masih akan 

mendapatkan keuntungan lebih dari 10 milyar dollar Amerika. 

 

1.6.2 Akun Instagram @andienaisyah 

Akun Instagram ini adalah akun media sosial resmi yang 

dimiliki oleh penyanyi jazz Andien Aisyah. Walaupun dalam 

kesehariannya sebagai penyanyi, ia juga memiliki akun Instagram 

lain dengan nama @andienmusic yang berfungsi sebagai media 

promosi musik maupun kegiatan profesionalnya dan 

@andienippekawa untuk semua kegiatan keluarga kecilnya, namun 

akun @andienaisyah adalah akun pribadi yang paling banyak ia 

gunakan untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan 

dengan kesehariannya.  
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Gambar 1.6.2. Akun Instagram Andien Aisyah 

 

 

Andien yang menikah pada bulan April 2015 dengan 

seorang wirausaha bernama Irfan Wahyudi, atau yang akrab 

dipanggil Ippe, memang termasuk figur publik yang rajin 

memperbaharui halaman sosial media Instagramnya dengan 

berbagai macam kegiatan sehari-hari yang ia lakukan. Sebagai 

penyanyi, pecinta fashion dan penganut gaya hidup sehat. Konten 

yang paling sering ia unggah umumnya berhubungan dengan 

kegiatannya sebagai penyanyi, pakaian yang ia kenakan, pola 

hidup sehat yang ia jalani dan tentunya promosi produk dimana ia 

menjadi brand ambassador dari perusahaan tertentu. 
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Gambar 1.6.2.  Konten media sosial Andien Aisyah

 

 

Semenjak ia melahirkan anaknya pada awal tahun 2017, 

secara perlahan konten dari media sosialnya mulai dipenuhi oleh 

foto serta video putranya yang kerap dipanggil Kawa. Dalam 

membesarkan anaknya, Andien, yang memang menerapkan 

beberapa pola pengasuhan yang sedikit berbeda dari pola 

konvensional, rajin membagikan informasi seputar penerapannya 

dalam membesarkan Kawa dengan menyertakan sumber atau 

bacaan yang mendukung pernyataannya tersebut. 
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Gambar 1.6.2.1 Informasi penerapan pengasuhan yang disertai referensi 

 

 

 

Gambar 1.6.2.3 Tampilan Instagram Story kesehariannya 
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Hingga hari ini (13 Oktober 2018), tercatat ia memiliki 1,5 juta 

followers, dengan 6170 unggahan foto serta video dan 38 buah 

highlights Instagram Story yang menyimpan kumpulan Instagram 

Storiesnya dengan berbagai macam topik, mulai dari informasi 

albumnya, aktivitas Kawa hingga tips pola pengasuhan anak. 

Gambar 1.6.2.4 Highlights Instagram Story

 

 

1.6.3 Attachment Parenting 

Attachment Parenting (AP) adalah sebuah metode 

pengasuhan anak yang menekankan kedekatan hubungan antara 

orang tua dan anak (Suri, 2015). Pola pengasuhan dimana orang 

tua diharapkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan 

anak dan membangun kedekatan emosional sehingga anak dapat 

merasa aman dan dicintai.  

Metode pengasuhan ini sebenarnya bukanlah sebuah hal 

baru, namun kemudian menjadi populer berkat seorang dokter anak 
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ternama dari Amerika, Dr. William Sears, MD, melalui bukunya 

yang berjudul “The Baby’s Book” yang diterbitkan pada tahun 

1993. Dalam bukunya, Dr Sears menyatakan bahwa pola 

pengasuhan AP didasari kebutuhan utama dari seorang anak, yaitu 

rasa aman dan dicintai. Kurangnya kedekatan emosional dan 

kebutuhan dasar tersebut akan mengganggu tumbuh kembang 

anak. Namun apabila kebutuhan utama sang akan dipenuhi, maka 

ia akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, percaya diri dan 

memiliki rasa empati yang tinggi.  

AP memiliki delapan prinsip mendasar, yaitu :  

1. Mempersiapkan masa kehamilan, kelahiran dan mendidik anak 

2. Memberi makan bayi dengan kasih sayang dengan memberikan 

asi sebagai salah satu cara terbaik untuk menciptakan 

kedekatan Ibu dan anak. 

3. Merespons anak dengan penuh kelembutan, dimana setiap 

komunikasi yang dituangkan kepada anak haruslah dengan 

mempertimbangkan emosi sang anak. 

4. Sentuhan lembut dimana antara orang tua dan anak disarankan 

untuk sering melakukan sentuhan melalui kegiatan-kegiatan 

sehari-hari seperti mandi, menggendong, memeluk, dsb. 

5. Aktif mengasuh anak di malam hari. Orang tua diminta untuk 

tetap aktif membangun kedekatan dengan anak dengan cara 
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tidur disamping anak sehingga dapat segera merespons 

kebutuhan sang anak di malam hari. 

6. Memberikan kasih sayang secara terus menerus. Para ahli 

metode AP menyarankan agar orang tua setidaknya 

menghabiskan waktu paling sedikit 20 jam setiap minggunya 

dengan sang anak dan melakukan kegiatan bersama yang rutin 

dilakukan setiap harinya. 

7.  Mengajarkan kedisiplinan yang positif. Orang tua diminta 

untuk mengarahkan perilaku negatif anak dengan  mengajarkan 

hal yang positif dan memberikan contoh yang sama, sehingga 

anak akan bisa belajar hal tersebut dibandingkan dengan 

memaksakan atau memukul anak. 

8. Memberlakukan pola hidup yang seimbang bagi orang tua. 

Para ahli AP mendorong para orang tua untuk melakukan hal 

ini dengan membangun jaringan pertemanan yang baik, dan 

melakukan gaya hidup sehat sehingga orang tua tidak 

tenggelam dalam kelelahan saat mendidik anak. 

 

Secara garis besar dapat dilihat, terutama dari delapan 

prinsip utama dalam AP yang disebutkan diatas, bahwa metode 

pengasuhan AP ini berfokus pada kebutuhan dasar sang anak, baik 

secara kebutuhan fisik maupun kebutuhan mentalnya. Ikatan 

emosional antara orang tua dan anak sangat ditekankan agar 
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mendorong anak untuk bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri, 

terlindungi dan sehat baik fisik serta mentalnya. 

Hal ini pula yang menjadi kritik dari pola pengasuhan AP, 

dimana beberapa ahli berpendapat bahwa perhatian secara terus 

menerus dan „keharusan‟ bagi para orang tua untuk segera 

memenuhi kebutuhan anaknya dapat berakibat anak akan menjadi 

sangat bergantung kepada orang tua dan orang tua menjadi merasa 

tertekan. Dari segi psikologi, para ahli juga melihat bahwa untuk 

bisa membesarkan seorang anak menjadi seorang manusia yang 

cerdas, bahagia dan memiliki empati tinggi tidak hanya bergantung 

kepada pengalaman di masa kecilnya saja, namun juga sepanjang 

hidupnya, termasuk pengalaman selama bersekolah, lingkungan 

pertemanan, kehidupan percintaan hingga kehidupan pernikahan. 

Metode AP ini juga dinilai kurang relevan pada masa kini 

dimana sudah mulai banyak orang tua yang bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi, berbeda dengan 

saat pertama kali metode ini mulai dikembangkan pada tahun 

1950an dimana pada masa itu para Ibu bekerja masih menjadi hal 

yang tidak disarankan oleh para ahli. Selain itu, masih ada 

beberapa kritik-kritik lainnya yang berbasiskan riset terbaru seperti 

dampak apabila anak tidak mampu beradaptasi dengan kondisi 

dunia luar yang tidak selalu ramah hingga perdebatan dari segi 
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keamanan anak, apabila orang tua tidur bersama-sama dengan 

anak. 

Diluar kritik-kritik tersebut, metode pengasuhan ini 

sangatlah populer dan menjadi metode pengasuhan yang banyak 

diterapkan oleh para orang tua selama lebih dari dua dekade 

terakhir (Pickert, 2013) dan buku Dr Sears mengenai hal ini 

menjadi buku yang banyak dijadikan pedoman bagi para orang tua 

dalam membesarkan anaknya hingga sekarang. 

 

1.6.4 Holistik 

Menurut situs kamus Merriam-Webster (Merriam-

Webster Dictionary, 2019), kata holistik berasal dari kata holism. 

Holism sendiri adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa mahluk 

hidup atau realitas merupakan sebuah satu kesatuan utuh yang hidup 

dan terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Sehingga holistik sendiri 

diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang berkaitan atau 

berhubungan dengan sebuah sistematika lengkap dari mahluk hidup 

atau realita dan dalam hal ini menyangkut kesehatan atau 

kesejahteraan mahluk hidup.  

Sementara menurut American Holistic Health Association 

(AHHA), holistic berkaitan dari kata holistic health (kesehatan 

holistik), dimana yang dimaksud adalah sebuah pendekatan gaya 

hidup yang bersifat menyeluruh (Walter, 2017). Dimana pendekatan 
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ini berfokus untuk memandang kesehatan manusia sebagai satu 

kesatuan utuh yang saling berkaitan antara kondisi tubuh, pikiran, 

emosi dan jiwa. Contohnya adalah apabila seseorang kerap 

menderita sakit kepala, maka ahli pengobatan holistik tidak hanya 

akan memeriksa kepala si pasien saja, namun juga akan berusaha 

menggali kondisi mental, lingkungan, emosi serta fisik dari si pasien 

untuk menemukan akar permasalahan dari penyebab sakit kepalanya. 

Dari hasil pemeriksaan ini, ahli pengobatan holistik tersebut akan 

menyarankan pasien agar menjalankan proses pengobatan yang 

dapat membuatnya mencapai keseimbangan hidup. Proses 

pengobatan ini umumnya bersifat tradisional ataupun gabungan dari 

pengobatan modern dengan tradisional, contohnya seperti pemberian 

obat sakit kepala yang dijalani dengan terapi akunpuntur dan anjuran 

meditasi untuk memberikan keseimbangan jiwa bagi pasien. 

Pengobatan yang bersifat menyeluruh ini dipercaya akan 

memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan apabila pasien 

hanya menjalani teknik pengobatan modern. Para penganut 

pendekatan hidup holistik juga akan selalu menyelaraskan pola 

hidupnya dengan memaksimalkan bahan yang berasal dari alam, 

karena mereka percaya alam dan lingkungan sekitar saling berkaitan 

dalam menyeimbangkan hidup, sehingga dapat dicapai kesehatan 

optimal secara menyeluruh dari segi jasmani, rohani, fisik maupun 

mental (Mohan, 2017). Sehingga tidak heran apabila kita menemui 
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pengikut pola hidup holistik yang mengkonsumsi obat-obatan herbal 

alami atau menghindari makanan olahan seperti makanan kaleng 

maupun kudapan kemasan karena dianggap bukan makanan segar 

yang berasal dari alam. 

 




