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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi yang semakin lama  semakin maju tentunya 

diikuti  dengan adanya kemajuan sebuah teknologi yang dapat memberikan 

memberikan banyak manfaat salah satunya dalam bidang komunikasi. Teknologi 

komunikasi yang semakin lama terus berkembang saat ini ditandai dengan 

kemunculan internet. Dengan hadirnya jaringan internet tentunya menjadikan 

proses komunikasi lebih mudah dan memungkinkan manusia terhubung antara 

satu dengan yang lain tanpa ada batasan ruang jarak dan waktu. Teknologi 

Internet telah mengubah cara dan pola komunikasi dari foto dari yang 

sebelumnya dengan tatap muka (face to face) menjadi komunikasi secara massa 

karena melalui internet, setiap individu dapat saling terhubung dengan banyak 

orang lain dalam satu jaringan (Dominick J.R 2009:44), oleh karena itu 

kehadiran internet menjadi sangat penting dan diperlukan khusunya dalam 

bentuk komunikasi massa. Bittner 1980 seperti yang dikutip oleh Rakhmat 

(2009:188) mendefinisikan mengenai komunikasi massa adalah sebuah pesan 

yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang “mass 

comunication is message comunicated through mass medium to a large number 

of people”. Penyampaian pesan yang disampaikan secara serentak dan  merata 

dalam waktu yang bersamaan untuk semua khalayak tentunya membuat proses 

penyebaran informasi semakin mudah.  

 

Perkembangan teknologi komunikasi dengan adanya  internet tentunya 

mempengaruhi pola interaksi  di kehidupan manusia saat ini. Internet memiliki 

kemampuan untuk mengkode, menyimpan,memanipulasi dan menerima pesan. 

Dengan adanya internet akan terjalin interaksi yang saling keterhubungan, 

aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, 

interaktivitasnya, kegunaannya yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan 
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sifatnya yang ada  di mana-mana (McQuail, 2011:43). Pencarian informasi yang 

beragam mulai dari hiburan, berita dan jenis informasi lain dengan mudah di 

akses dari berbagai sumber di seluruh penjuru dunia dan dapat menembus batas 

dimensi kehidupan para penggunanya, waktu, dimanapun, kapanpun oleh 

siapapun.   

 

Menurut data dari hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) pada tahun 2017 sebanyak 43,89% orang menggunakan 

internet berdurasi selama satu sampai tiga jam dalam satu hari. Dalam kehidupan 

sehari-hari sebagian besar waktu manusia dihabiskan dengan aktifitas yang 

menggunakan internet untuk keperluan pekerjaan, pendidikan, bisnis, pertukaran 

informasi dan aktifitas lain yang dapat mempermudah manusia untuk saling 

terkoneksi satu dengan yang lain. Pada era globalisasi saat ini masyarakat dalam 

bekerja dan bermain tidak dapat lepas dari pengaruh teknologi informasi 

(Straubhaar 2011:19), internet dapat dikatakan merupakan konsep perkembangan 

zaman mengenai teknologi dari semua hal yang rumit dan manual menjadi 

praktis dan otomatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. 1  Durasi Pengguna Internet di Indonesia  

Sumber :Survei APPJI 2017  
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Perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan lahirnya berbagai 

jenis produk komunikasi salah satunya adalah media sosial. Dengan adanya 

media sosial manusia bisa berkomunikasi melalui satu platform yang memiliki 

fitur-fitur khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna media sosial tersebut 

dalam berinteraksi dan bertukar informasi. Penggunaan media sosial sudah 

menjadi bagian yang besar  dari kehidupan manusia, saat ini manusia berinteraksi 

bukan hanya di dunia maya tetapi juga di dunia virtual.  (Straubhaar 2011 :20) 

“Social media are media whose content is created and distributed through social 

interaction” Media sosial adalah media yang isinya dibuat oleh antar individu 

dan didistribusikan dengan melakukan interaksi sosial. Menurut Nasrullah 

(2015:34) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna 

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama,berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. 

Dalam media sosial, tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah 

pengenalan (cognition),komunikasi (communicate) dan kerjasama (cooperation). 

 

Berdasarkan hasil informasi siaran pers dari Kementerian Komunikasi 

dan Informatika (Kemenkominfo) yang di rujuk dari data survey APJII jumlah 

pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa 

atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 1. 2  Pemanfaatan Internet Bidang Gaya Hidup 

Sumber :https://web.kominfo.go.id 
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Dari  hasil survey APJII diatas  sebesar 87.13%  penggunaan internet digunakan 

untuk mengakses sosial media. Hal ini tentunya menandakan bahwa kehadiran 

internet  dan sosial media sangat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. 

Mayfield (2008:7) menjelaskan  media sosial adalah bagian dari media baru yang 

menghubungkan individu satu dengan individu lainnya lainnya melalui pesan 

yang disebar (broadcast) atau dibagi (share). Hubungan yang di maksud 

merupakan hubungan kerjasama yang berupa penciptaan kreasi, diskusi atau 

menemukan orang lain yang dapat menjadi teman baik, dan membangun sebuah 

komunitas baru. Media sosial merupakan aplikasi yang berbasis internet dengan 

menggunakan teknologi web yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

user generated content.  Platform dalam media sosial terus di modifikasi untuk 

dapat memenuhi kebutuhan dari khalayak (Andreas K 2010:60). Untuk 

memenuhi kebutuhan khalayak tersebut, maka media sosial terus di ciptakan 

dengan beragam jenis fitur yang memiliki karakter berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan para penggunanya, beberapa platform media sosial menyediakan 

layanan untuk menulis status, membuat note, mengunggah foto dan video, 

bahkan memberikan layanan berkirim pesan secara langsung atau chatting untuk 

individu agar dapat membangun online self presentation sesuai dengan diri 

idealnya. (Junco & Cole-Avent, 2008: 3) 

 

Pemanfaatan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan 

khalayak bukan lagi hanya menjadi objek yang terpapar oleh informasi, namun 

khalayak juga dapat memproduksi konten yang dapat dikonsumsi oleh orang lain 

(Nasrullah 2015:31). Instagram adalah salah satu sosial media yang digunakan 

oleh masyarakat untuk berbagi foto dan menjadi alat untuk seseorang 

mempresentasikan diri lewat akun yang dimilikinya. Presentasi diri yang 

ditampilkan dalam virtual akan membentuk identitas virtual yang prosesnya 

dilakukan terus menerus seperti di dunia nyata ( Lister dkk, 2009:269). Aplikasi 

instagram banyak sekali digunakan oleh setiap individu untuk membentuk citra 

dan representasi diri penggunanya. Kepribadian seorang pengguna media sosial 

dapat dilihat dengan cara melihat postingan ataupun konten yang ia tampilkan 
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dalam media sosialnya (Nasrullah 2015: 31) dari pernyataan tersebut  maka tidak 

heran pada saat seseorang menggunakan instagram orang tersebut akan berusaha 

untuk menampilkan presentasi dirinya sesuai dengan yang dia inginkan.  Menurut 

McLuhan (Robyn 1964) Medium yaitu media sosial merupakan perpanjangan 

dari indera manusia. Dengan demikian media sosial dapat diibaratkan sebagai 

perpanjangan diri dari pemiliknya dan media sosial menjadi panggung bagi 

seorang individu untuk  mempresentasikan diri melalui membangun konsep diri 

sehingga terbentuk identitas diri. Gambaran atau presentasi yang ada pada diri 

kita tentunya dipengaruhi oleh pandangan orang diluar diri kita sendiri.  Dengan 

adanya interaksi komunikasi antara diri kita dengan orang lain maka kita dapat  

merasakan mengenai siapa diri kita dihadapan orang lain. Dalam karyanya 

berjudul The Presentation of 8 Self in Everyday Life, Erving Goffman 

menyatakan bahwa individu, disebut aktor, mempresentasikan dirinya secara 

implisit, individu tersebut meminta orang lain untuk mengambil sebuah kesan 

tentang dirinya yang sesuai dengan keinginannya. Dengan mempresentasikan 

diri, individu tersebut memanfaatkan impresi dari orang lain yang berinteraksi 

dengannya dan mengelola impresi tersebut sehingga orang lain percaya bahwa 

impresi mereka sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat (Goffman 1959:10).  

 

 1.1.1  Konsep Diri  

 

Konsep diri adalah pemahaman tentang diri sendiri yang timbul 

akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan faktor yang 

menentukan (determinan) dalam komunikasi kita dengan orang (Riswandi 

2013:64). Pembahasan  mengenai  konsep  diri tentunya lekat dengan sebuah 

simbol. Di kehidupan sehari-hari dijelaskan bagaimana manusia menggunakan 

simbol- simbol sebagai alat untuk membuat makna dari identitas yang ingin 

disampaikan. Pada saat melakukan interaksi tentunya manusia menggunakan 

simbol yang dikirim sebagai pesan dengan tujuan untuk mengutarakan perasaan 

dan pemikiran yang ingin disampaikan dalam sebuah interaksi yaitu komunikasi, 

sebaliknya orang lain yang menerima pesan tersebut akan menangkap dan juga 

mencoba memahami simbol-simbol yang disampaikan oleh rekannya tersebut.  
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Dalam teori interaksi simbolik telah dijelaskan bahwa fungsi simbol untuk 

memberi arti terhadap segala hal yang akan mengontrol sikap dan juga perilaku 

seseorang.  Menurut Goerge Herber Mead, interaksi verbal dan non verbal dapat 

mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Setiap isyarat non verbal 

(seperti pakaian, gerakan tubuh, serta status sosial) dan pesan verbal (seperti kata 

yang diucapkan saat berbicara dan suara) akan di maknai berdasarkan 

kesepakatan bersama oleh pihak yang sedang melakukan interaksi. Simbol 

memiliki arti yang penting dalam interaksi manusia (West 2013:81) 

 

Dalam Teori Interaksi Simbolik diasumsikan bahawa ide-ide membentuk 

makna yang berasal dari sebuah pikiran (mind), mengenai diri (self) dalam 

hubungan interaksi yang bertujuan untuk menginterpretasikan sebuah makna di 

tengah masyarakat (society) 

 

a) Mind (pikiran) adalah mekanisme penunjuk diri (self-indication) 

untuk menunjukan makna kepada diri sendiri dan kepada orang lain. 

Pikiran merupakan hal yang membedakan manusia dengan makhluk 

hidup lainnya karena melalui proses berfikir. Mind adalah 

kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna 

sosial yang sama pada saat berinteraksi. 

 

b) Self (diri sendiri) merupakan ciri khas manusia yang tidak dimiliki 

oleh makhluk hidup lainnya. Self adalah kemampuan untuk 

menerima diri sebagai sebuah objek dari perspektif yang berasal dari 

orang lain.  

 

c) Society (Masyarakat) merupakan kumpulan dari bermacam aspek 

sosial (meliputi adat, budaya, agama, dan lain-lain). Sehingga 

perkembangan individu yang dilakukan melalui interaksi dengan 

lingkungan sekitar akan mempengaruhi pembentukan konsep diri 

seseorang yakni hubungan sosial yang dibuat, dibangun dan 
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dikonstruksikan oleh setiap individu dalam sebuah masyarakat 

(West-Turner 2008 :96)  

 

Dalam pandangan Mead, konsep diri selalu mengandalkan proses sosial 

dimana terjadi komunikasi antara individu dan dalam analisa Mead masyarakat 

sosial menduduki prioritas dalam terbentuknya konsep diri. Konsep diri sering 

muncul seiring perkembangan dan kegiatan-kegiatan dalam hubungan sosial 

George Herbert Mead mengemukakan konsep I dan Me dalam pembentukan 

konsep diri yang didasarkan pada pasif dan aktifnya seorang individu.  I adalah 

ketika  seseorang menjadi sebuah subjek dan Me adalah ketika seorang menjadi 

Objek. Dalam proses interaksi I dapat menjadi Me berdasarkan konsep pemikiran 

Mead tersebut, Goofman mengembangkan konsep diri yaitu self dalam konteks 

sosial yang mengibaratkan jika kehidupan individu menjadi sebuah drama. Self, 

menurut Goffman, merupakan produk interaksi yang dramatis karena membentuk 

sebuah persepsi orang lain terhadap seseorang yang tercermin dari cara berbicara, 

penampilan dan perilaku. Goffman juga mengatakan ketika individu berinteraksi 

dengan orang lain secara sadar mapun tidak sadar atau tidak mereka ingin di 

pandang sesuai dengan karakter yang mereka harapkan. Blumer (1986) 

menjelaskan, karakter yang dikonstruksikan seseorang untuk menciptakan konsep 

diri tidak hanya menyangkut bagaimana seseorang tersebut berinteraksi tetapi 

juga pendekatan individu tersebut untuk memilih konsep yang akan dibentuk 

dalam sebuah  presentasi diri yang memberikan arti bagi beberapa aspek dalam 

kehidupan sosial. 

 

1.1.2  Media Sosial 

 

Kemunculan internet tentunya membuat  kerap mengkonsumsi simbol-

simbol untuk diri kita sendiri yang dapat membentuk sebuah identitas. Saat ini 

manusia lebih   tertarik menggunakan  platform digital, seperti sosial media 

dan menggunakan sebuah medium foto yang untuk menyampaikan sebuah 

representasi makna maupun pesan.  Selain untuk  memperluas pertemanan, 

pengguna media sosial menggunakan akunnya untuk berbagai macam fungsi 
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lain, seperti membentuk identitas, berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, 

mencari informasi dan hiburan, mengurangi kejenuhan (Borca & Begotti, 

2015).  

 

Lewat media sosial, tiap individu dapat membangun citra diri secara 

virtual kepada para pengguna sosial media lainnya melalui sebuah teks, gambar, 

suara dan simbol lainnya.  Survei tentang pengguan internet yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia  menunjuka jika angka pengguna 

internet di Indonesia mecapai 54,68% atau sekitar 143,26 Juta dari 262 Juta jiwa, 

dan pengguna sosial media sebanyak 87, 13 %  (APJII,2017) hasil survei tersebut 

tersebut juga menjelaskan bahwa media tradisional tidak lagi menjadi media yang 

dominan diakses oleh khalayak. Kebutuhan akan menjalin komunikasi dalam 

dunia virtual lebih banyak dilakukan oleh khalayak dalam mengakses media. 

Berdasarkan survei tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan jika 

kehadiran media sosial menjadi sangat fenomenal karena media sosial juga 

menawarkan aktivitas virtual yang lebih menarik dibanding media konvensional.  

 

Penggunaan media sosial kerap berhubungan dengan kepribadian 

seseorang. Seseorang yang memiliki karakter Ekstraversi (extrovert) cenderung 

akan lebih aktif dalam menggunakan sosial media seperti mengunggah foto, 

mengirimkan komentar dan membuat  status dan juga memiliki jumlah teman 

virtual dalam jumlah yang banyak. (Lee,Ahn & Kim 2014). Dengan hadirnya 

media sosial beragam aktivitas dapat dilakukan oleh individu di dunia maya, 

aktivitas virtual  tersebut dasarnya bertujuan untuk memperlihatkan diri sehingga 

mendapat perhatian dari pengguna lain. Situs jejaring sosial menyediakan 

berbagai macam fitur layanan untuk individu untuk membentuk online self 

presentation yang sesuai dengan keinginan diri  sendiri secara  ideal. Beberapa 

platform media  sosial menyediakan layanan untuk menulis status, membuat note, 

mengunggah  foto dan video, bahkan memberikan layanan mengirim pesan 

secara langsung atau chatting (Junco&Cole-Avent,2008:3).  
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Media sosial tentunya sangat menjanjikan aktivitas virtual yang sangat 

memudahkan penggunanya untuk melakukan aktivitas menampilkan, 

mengirim,bertukar informasi dan juga memberikan komentar  dalam bentuk 

pesan dengan menggunakan simbol berupa teks maupun dalam bentuk visual 

seperti  gambar, foto, dan video yang saat ini keberadannya sudah sangat akrab 

menghiasi dunia  media sosial.  Media memainkan peran penting dalam kegiatan 

pribadi, sosial dan seluruh aspek kehidupan, media sosial juga digunakan untuk 

eksplorasi identitas diri, seksualitas, intimasi, dan juga mencari pengetahuan atau 

dukungan dalam hal akademis (Borca&Begotti,2015). Seiring dengan 

berkembangnya zaman dan juga perkembangan teknologi membuat media sosial 

kini lebih banyak di gemari dibandingkan media tradisonal, karena di anggap 

lebih memberikan peran penting dalam kegiatan sehari -hari.  Terdapat beberapa 

defenisi mengenai media sosial yang tercatat oleh Fusch yang terdapat dalam 

Nasrulah (2015:11)  yang dikutip dari berbagai sumber literature :   

  

1. Meike  & Young (2012), menjelaskan bahwa media sosial sebagai 

konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di 

antara individu (to be shared one to one) dan media publik untuk 

berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan bagi satu individu.  

 

2. Boyd (2009) Menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat 

lunak Yang memungkinkan komunitas maupun individu untuk 

berkumpul berkomunikasi dan berbagi dalam kasus tertentu 

berkolaborasi. Media sosial Memiliki user generated content dimana 

konten yang dihasilkan oleh para pengguna media  Bukan hasil dari 

editor sebagai mana institusi media. 

 

3. Menurut Mandibergh (2012) media sosial adalah media yang 

mewadahi kerjasama antar penggunanya dan menghasilkan sebuah 

konten. 
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4. Menurut Van Dijk (2013) media sosial adalah platform  media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi  mereka 

dalam beraktifitas dan berkolaborasi karena itu, media sosial dapat 

dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan 

hubungan antar pengguna sekaligus sebagai ikatan sosial.  

 

5. Shirky (2008) media sosial dan perangkat lunak merupakan suatu 

alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagai (to 

share), bekerja sama (to co-operate) antar pengguna dan melakukan 

tindakan kolektif yang berada diluar kerangka institusiaonal dan 

organisasi. 

 

Media sosial saat ini tentunya mengambil bagian sebagai salah satu 

kebutuhan penting bagi masyarakat dalam berinteraksi khususnya di era 

globalisasi seperti saat ini. Media sosial sekarang ini tentunya semakin   

berkembang dan juga menjamur dengan pesat, bahkan media sosial saat ini sudah 

dikatakan sebagai salah satu penunjang untuk gaya hidup bagi masyarakat 

khususnya untuk para individu yang  memanfaatkan media sosial sebagai wadah 

dalam mengaktualisasi diri di dunia virtual. Media sosial kini hadir dengan 

beragam jenis fitur-fitur khusus disertai dengan keunggulan masing-masing 

sesuai dengan peminat media sosial tersebut. Kemunculan beragam jenis media 

sosial dengan segala fitur unggulannya tentunya mendapatkan tempat khusus 

tersendiri dalam masyarakat, ditambah lagi dengan keberadaan  internet yang 

sudah lama hadir dan smartphone atau telepon pintar yang semakin memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dari segala usia untuk mengakses sosial media. Di 

tahun 2000an kemunculan media sosial semakin populer dan menarik perhatian 

banyak masyarakat, beberapa jenis produk media sosial yang paling popular dan 

banyak di unduh dan digunakan dalam berinteraksi secara virtual  diantaranya 

adalah facebook, instagram, youtube,twitter,Linked In  dan lainnya. 

 

 Berdasarkan informasi yang dikutip dari www.aseanup.com mengenai 

informasi populasi jumlah penggunaan media digital di berbagai negara  
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ASEAN, negara Indonesia tercatat berada pada urutan pertama sebagai negara 

yang memiliki jumlah pengguna internet dan juga media sosial terbanyak dengan 

jumlah  sebanyak 132,7 juta, berdasarkan hasil survei dari lembaga survey We 

Are Social dan Hootsuite  pada bulan Januari 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3  Jumlah Pengguna Internet dan Sosial Media di Asean 

Sumber :  www.aseanup.com 

 

Berdasarkan data laporan pengguna internet dan media sosial di negara 

ASEAN di atas dapat dilihat jika kehadiran media sosial sudah mengambil peran 

penting dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya  sebagai wadah untuk mencari 

informasi, tetapi kehadiran media sosial mempermudah  interaksi yang terjalin 

antar individu tanpa harus memikirkan   jarak, waktu dan biaya yang mahal jika 

di bandingkan dengan interaksi yang harus dilakukan bertatap muka. Media 

sosial yang ada tentunya memiliki beragam jenis keunggulan yang  dibuat dengan 

karakteristik masing-masing penggunanya. Media sosial memiliki karakteristik 

serta keunggulan yang dapat digunakan untuk menambah pertemanan, 

membagikan status, menaruh foto dan video dan   informasi yang sedang menjadi 

topik pembicaraan penting oleh khalayak luas. Berikut ini empat jenis  media 

sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia 

http://www.aseanup.com/
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1. Facebook 

Facebook didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg,  

masyarakat Indonesia telah menjadi pengguna aktif Facebook 

sejak pertengahan 2007, Indonesia telah menjadi negara dengan 

pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia yang di lansir dari 

www.statista.com  Leading countries based on number of 

Facebook users as of October 2018 (in millions) dengan jumlah 

pengguna sebanyak Seratus Tiga Puluh Satu Juta pengguna.  Hal 

menarik lainnya dari Facebook adalah fitur yang disediakan. 

Facebook memiliki fitur untuk mengunggah  beberapa banyak  

foto, video maupun juga teks dalam bentuk sebuah status yang 

dapat diunggah para pemilik akun Facebook lewat berbagai 

media, seperti handphone, Tablet dan laptop, sehingga foto-foto 

tersebut dapat diakses dan dilihat oleh publik yang lebih umum 

dan luas.  

 

2. Twitter 

Twitter sebagai salah satu jejaring sosial yang banyak digunakan 

oleh masyarakat. Twitter menjadi salah satu media sosial yang 

dapat dimanfaatkan untuk menjadi wadah bersosialisasi dan 

bertukar informasi. Karakteristik twitter adalah jumlah karakter 

teks yang disediakan hanya 140 karakter, sehingga pesan yang 

dibagikan padat. Selain teks twitter juga memiliki fitur untuk 

menggungah foto maupun video dalam durasi yang singkat. 

Twitter juga memiliki fitur khas, yakni trending topic dimana fitur 

ini yang bisa membantu pengguna untuk mengetahui topik tertentu  

yang  sedang banyak  dibicarakan para pengguna twitter lainnya 

yang sedang hangat pada saat itu.  

 

3. Instagram 

Instagram sebuah media sosial yang memiliki fitur mengambil 

foto, mengaplikasikan filter digital, dan membagikannya dengan 

http://www.statista.com/
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keterangan foto yang ditulis keberbagai layanan jejaring sosial, 

termasuk halaman instagram itu sendiri. Interaksi yang terjadi di 

instagram adalah dengan mengikuti akun sesama pengguna 

instagram dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari 

foto-foto atau video yang diunggah oleh pengguna lainnya.  

 

4. Youtube  

Sosial media yang memberikan layanan dengan menggunakan 

vitur video. Dan memberi fasilitas penggunanya untuk bertukar 

video antar para penggunanya. YouTube dengan slogannya yang 

populer "Broadcast Yourself" memiliki efek disruptif yang 

signifikan terhadap mode bisnis yang ada dalam Industri media 

konvensional (Burgess & Green 2009:89). Hal yang paling 

menonjol terkait YouTube pada saat ini adalah menjamurnya 

generasi para pengguna youtube untuk membuat video yang berisi 

konten menarik atau sering disebut dengan istilah Vlogger.  

 

Dari keempat jenis media sosial diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

interaksi sosial yang terjadi saat ini banyak dilakukan dalam bentuk digitalisasi 

atau virtual dimana antar individu berkomunikasi dan berinteraksi melalui sebuah 

aplikasi media sosial. Fitur yang banyak disediakan  dalam sosial media yang 

paling diminati oleh para penggunanya adalah fitur mengunggah foto, 

mengunggah video dan diikuti dengan keterangan berupa teks yang dikemas 

dalam bentuk sebuah unggahan berupa status yang dapat dibagikan oleh 

seseorang pengguna media sosial tersebut kepada para pengguna media sosial 

lain dengan tujuan untuk menyampaikan pesan yang mengandung makna dari 

hasil pikiran, perasaan  bahkan juga sebuah ekspresi dari dalam diri. Unggahan 

yang dibagikan dalam media sosial seseorang tentunya dapat dianggap sebagai 

sebuah bentuk gambaran ataupun  representasi, dan dapat juga di anggap sebagai 

sebuah usaha dalam membangun citra diri dalam dunia virtual yang dibuat oleh 

orang tersebut lewat akun media  sosial pribadi yang dikelola langsung oleh 

pengguna media sosial tersebut.  
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1.1.3 Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 1.4 Logo Instagram 

Sumber : httpp.instagram-brand.com 

 

Melalui media sosial, tiap individu dapat membangun citra melalui sistem 

teks, gambar, suara dan simbol lainnya. Instagram adalah salah satu platform 

media sosial yang digunakan khusus untuk mengunggah foto dan video instagram 

diciptakan untuk menjadi sosial media yang memiliki fitur berupa album foto dan 

dapat di nilai sebagai wadah untuk menyimpan momen atau kejadian yang di 

unggah dalam album instagram, tetapi instagram juga dapat dijasdikan para 

penggunanya untuk membentuk sebuah identitas diri dan beriteraksi dengan 

pengguna lain  (Van Dijck, 2008). Instagram dalam bentuk aplikasi khusus 

berbagi foto dan video yang penggunanya dapat mengambil, mengunggah dan 

menampilkan foto atau video kepada orang lain dengan menggunakan jaringan 

internet.  Instagram adalah sebuah media sosial yang mulai diluncurkan pertama 

kalinya  sejak tahun 2010, sebuah aplikasi untuk smartphone  atau telepon pintar 

selular yang dapat diunduh pada Applications Store secara gratis pada IOS dan 

Google Play pada android. (Bergstorm & Batman dalam Ting et al, 2015:16).  

Semua informasi yang terdapat dalam Instagram berbentuk foto yang dapat 

diunggah dan juga dilihatserta dikomentari secara langsung oleh pengguna 

instagram.  Instagram di ambil dari dua kata "Insta" yang berasal dari kata Instan 

yang memiliki arti kata mudah dan "Gram" yang diambil dari kata telegram yang 

memiliki makna sebagai media pengirim informasi dengan waktu yang singkat.  
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Dari  penggunaan dua kata tersebut, sebagai pengguna instagram tentunya kita 

dapat memahami arti serta fungsi yang disediakan oleh media sosial Instagram, 

yaitu sebagai media sosial yang dapat memuat foto dan membagikannya dalam 

waktu yang cepat.  Sistem pertemanan di media sosial Instagram menggunakan 

istilah following, yang berarti mengikuti dan followers yang berarti diikuti. 

following dimana anda sebagai pengguna instagram mengikuti beberapa akun 

Instagram lain, dan followers adalah orang lain yang mengikuti akun instagram 

anda. Jumlah followers di instagram juga dapat memberikan kesan bahwa akun 

tersebut adalah akun yang cukup diminati atau menjadi favorit, biasanya akun 

instagram yang memiliki jumlah pengikut yang banyak adalah akun yang dimiliki 

oleh selebritis ataupun juga tokoh publik yang cukup terkenal di media elektronik 

dan media cetak. Hal lain yang menarik instagram juga memiliki fasilitas Verified 

Account dimana akun Instagram yang memiliki jumlah pengikut di atas sepuluh 

ribu dan  memenuhi kriteria tertentu  untuk mendapatkan tanda berupa simbol 

Check List berwarna biru di samping kanan nama profi akun tersebut (Gambar 

1.5).  Sistem interaksi yang ada di instagram adalah dengan cara memberikan 

komentar di dalam kolom COMMENT dan memberikan respon suka dengan 

memberikan LIKES  dengan bentuk tanda hati. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 1.5 Profil Instagram Sri Mulyani (Verified Account) 

   Sumber: https://www.instagram.com/smindrawati 
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Instagram tentunya menjadi primadona bagi para pengguna sosial media, 

pengguna media sosial banyak beralih ke instagram dikarenakan instagram 

memungkinkan penggunanya untuk berbagi momen-momen spesial melalui foto, 

disertai dengan komentar/caption sederhana, serta lebih memungkinkan individu 

untuk membangun citra positif mengenai dirinya. Instagram juga menjadi penting 

untuk membangun personal branding dengan mengunggah foto yang 

menunjukkan keterlibatan individu dalam suatu aktivitas, seperti atlet untuk 

meningkatkan popularitas dan kredibilitasnya  (Geurin-Eagleman, 2015). Banyak 

pengguna instagram secara bebas menggunakan akunnya untuk mengekspresikan 

diri, seperti mempublikasikan kegiatan, pakaian dan atribut yang dikenakan, 

tempat yang sedang dikunjungi atau pun potret diri sendiri. Konten yang 

diunggah pada akun pengguna dapat menimbulkan kepuasan tersendiri yang 

ditunjukkan lewat respon atau tanggapan orang yang melihat, seperti menekan 

tanda hati untuk merespon dan memberikan komentar. Berkaitan dengan 

kebebasan berekspresi, secara tidak langsung Instagram dapat dijadikan sebagai 

bentuk penyajian diri penggunanya, yang ditunjukkan lewat foto atau video yang 

diunggahnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 6  Pengguna Media Sosial Instagram di Dunia 

Sumber :  Hootsuite dan We are Social World Digital Report 2018 
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Hootsuite dan We are Social  merupakan agensi survei yang berbasis di 

Amerika dan sering melakukan survei digital tiap tahunnya, berdasarkan hasil 

survei yang diberi judul Survey World Digital Report 2018 yang disebarkan pada 

bulan Januari 2018, negara Indonesia berada di posisi ketiga sebagai negara 

terbesar pengguna aplikasi media sosial instagram di dunia dengan total  53 juta 

pengguna dan jumlah penetrasi sebesar 20% (Hootsuite & We Are Social 2018). 

Hal ini tentunya  menggambarkan bahwa popularitas instagram semakin banyak 

di minati di Indonesia. Beberapa pengguna media sosial lebih memilih 

menggunakan instagram untuk mendapatkan pengakuan atas dirinya dan lebih 

mudah mencari informasi mengenai standar yang ada dan  mengetahui pandangan 

orang lain akan dirinya, khususnya secara fisik (Chua & Chang 2016) serta 

menunjukkan kompetisi  bagi sesama pengguna instagram dan 

membandingkannya.  

 

1.1.4 Presentasi Diri (Self Presentation) 

 

 “Representation connect meaning and language to culture. Representation is an 

essential part of process by which meaning is produce and exchangced between 

members of culture.” Stuart Hall (2003:17)   

 

Melalui sebuah representasi, suatu makna diproduksi dan dipertukarkan 

antar anggota masyarakat, dapat disimpulkan bahwa representasi  adalah cara 

untuk memproduksi makna. Representasi bekerja melalui dua hal yaitu konsep 

dalam pikiran dan bahasa. Kedua hal ini saling berhubungan. Konsep dari sesuatu 

hal ada dalam pikiran kita membuat kita dapat mengetahui makna dari hal 

tersebut dan makna tidak bisa dikomunikasikan tanpa bahasa. Representasi 

adalah bentuk konstruksi terhadap semua aspek realitas yang dapat berbentuk 

kata-kata, gambar ataupun tulisan . Representasi menurut Chris Barker dalam 

Vera (2015:97) merupakan sebuah konstruksi sosial yang mengharuskan kita 

mengeksplorasi. Pembentukan sebuah makna tekstual dan melakukan 

penyelidikan  tentang cara dihasilkanya makna pada berbagai macam konteks. 
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Representasi makna budaya memiliki materialitas tertentu yang melekat pada 

bunyi, prasati, obyek ,citra, buku , majalah dan program televisi.  Stuart Hall 

(2003:17) “Member of the same culture must share concept, images, and ideas 

which enable them to think and feel about the world in roughly similar ways. 

They must share, boardly speaking, the same culutral code. In this sense, thinking 

and feeling are themselves system of representation.” Menurut Hall, tiap anggota 

dari latar belakang budaya yang sama harus dapat untuk berbagi konsep, gambar, 

dan ide yang memungkinkan mereka untuk berpikir dan merasakan tentang dunia 

dengan cara yang hampir sama. Berpikir dan merasa menurut Hall juga 

merupakan system dari sebuah  representasi, berpikir dan merasa juga berfungsi 

untuk memaknai sesuatu. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan hal tersebut, 

diperlukan latar belakang pemahaman yang sama terhadap konsep, gambar, dan 

ide (cultural codes). Jadi dapat disimpulkan bahwa representasi adalah suatu 

proses untuk memproduksi makna dari konsep yang ada di pikiran kita melalui 

bahasa. Proses produksi makna tersebut dimungkinkan dengan hadirnya sistem 

representasi. Tetapi, proses pemaknaan tersebut berdasarkan latar belakang 

pengetahuan dan pemahaman suatu kelompok terhadap sebuah tanda.   

 

Menurut  John Fiske, (dalam Wibowo 2011: 149 ) menjelaskan ada  tiga proses 

yang terjadi dalam representasi.  

 

1. Level Realitas 

Dalam bentuk tertulis, representasi tersurat dalam dokumen 

wawancara transkrip dan sebagainya. Dalam televisi, tersirat dari 

perilaku, make up, pakaian, ucapan, gerak gerik dan sebagainya. 

 

2. Level Representasi 

Elemen di atas kemudian ditandakan secara teknis. Dalam bahasa 

tulis seperti kata proposisi atau kata sambung, kalimat, foto, 

caption, grafik dan sebagainya. Dalam TV seperti kamera, musik, 

tata cahaya dan lain-lain. Elemen tersebut ditransmisikan ke dalam 

kode representasional yang menggambarkan bagaimana objek 



 

 

 

 

  

Universitas Pelita Harapan 
 

19 

menyampaikaN pesan melalui karakter, narasi, setting, dialog dan 

lain-lain. 

 

3. Level Ideologi 

Semua elemen diorganisasikan dalam koherensi dan kode-kode 

ideologi, sepertI individualism, liberalism, sosialisme, patriarki, 

ras, kelas, materialism dan sebagainya. 

 

Manusia membuat konstruksi pada makna dengan tegas sehingga makna 

terlihat seolah alamiah dan tidak dapat diubah. Makna dikonstruksi melalui 

sebuah representasi dan diverifikasi melalui kode. Kode yang telah di verifikasi 

tadi yang membuat masyarakat berada dalam suatu kelompok budaya yang sama 

dapat mengerti dan menggunakan nama yang sama, yang telah melewati proses 

konvensi secara sosial. Melalui media sosial, seorang individu dapat 

mengkonstruksikan sebuah kode yang yang sudah di verifikasi. Pengkonstruksian 

makna tersebut tentunya melewati salah satu dari tiga  level yang telah dijelaskan 

oleh Fiske yaitu level  Representasi. Alasan utama individu memilih terlibat 

dalam suatu aktivitas di media sosial adalah mempresentasikan dirinya secara 

eksplisit  (Tifferet, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 1.7 Instagram Jovi Adhiguna 

   Sumber : Instagram @Jovi Adhiguna 
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  Pada gambar 1.7 yang di ambil dari akun instagram @Joviadhiguna seorang 

selebriti instagram, dalam foto ini Jovi menuliskan keterangan foto bahwa dirinya 

menggunakan riasan wajah yang lengkap dan baju yang bagus saat dan dan di 

keterangan foto, Jovi menuliskan kalimat “duduk ngejegag” yang dalam Bahasa 

Indonesia dikenal dengan duduk dengan posisi kami terbuka lebar. Dalam 

keterangan foto ada makna pose atau posisi tubuh yang diadopsi untuk foto 

tersebut, dapat dipahami kaitannya dengan sistem simbolik, dalam foto tersebut 

Jovi cenderung memperlihatkan tubuhnya didepan kamera, posisi tubuh tegak dan 

kaki yang terbuka mengenakan jas hitam berbahan kulit dengan gestur tubuh yang 

maskulin Jovi menggunakan riasan wajah dan juga anting yang dalam konstruksi 

sosial pada masyarakat riasan wajah dan anting seharusnya tidak digunakan oleh 

pria melainkan digunakan oleh wanita. Dalam foto tersebut  Jovi mencoba 

merepresentasikan dirinya sebagai seorang laki-laki yang menggunakan riasan 

wajah dan aksesoris perempuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8  Instagram  Ala Alatas 

Sumber : Instagram @Ala_instyle 

 

 Pada gambar 1.8 adalah foto yang di ambil dari akun instagram @alainstyle 

memperlihatkan tempat,mendefinisikan perilaku, menunjukan gaya berbusana 

dengan mengenakan pakaian terbaik dan memperlihatkan objek-objek material 
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yang bernilai berharga. Foto yang di unggah oleh Ala Alatas pada akun instagram 

@alainstayle dapat mengungkapkan identitas yang menginterpretasikan selera 

dan kelas sosial. Dalam foto ini dapat dilihat Ala Alatas menggunakan baju merek 

perancang internasional yaitu Versace dan tas tangan  HERMES yang merupakan 

Brand atau merek fasyen mewah di dunia yang di lansir dari www.vogue.co.uk. 

Foto ini mengkonstruksikan representasi level realitas dimana Ala Alatas 

mempresentasikan dirinya sebagai seorang sosialita, wanita dengan  tingkat kelas 

sosial kelas yang tinggi  dalam  kehidupannya sehari - hari. Melalui foto atau 

gambar yang mengkonstruksi seseorang untuk membaca “representasi” dari 

subjek yang menghasilkan foto. Dalam hal ini, kita dapat  melihat bahwa  foto 

memiliki pesan dan menjadi sebuah simbol yang membentuk konstruksi diri 

sehingga tiap individu akan memasuki tahap representasi diri yang termediasi, 

dan pada saat itulah posisi foto dijadikan sebagai medium untuk mengkonstruksi 

representasi identitas diri. 

 

1. 1. 5 Androgini  

 

 Androgini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pembagian 

peran dalam karakter maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan. Istilah ini 

berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu ανήρ (anér, yang berarti laki-

laki) dan γυνή (guné, yang berarti perempuan). (Bem 1988).  Androgini adalah 

sebuah konsep yang dikembangkan oleh Sandra Bem, seorang psikolog 

Universitas Stanford pada tahun 1974. Pada tahun 1977, ia mengeluarkan sebuah 

inventory pengukuran gender yang diberi nama “The Bem Sex Role Inventory” 

berdasarkan respon dari item-item pada inventory ini, individu diklasifikasikan 

memliki salah satu orientasi gender: maskulin, feminin, androgini dan 

undiffereatiated. Menurut Beam individu yang feminin adalah seseorang yang 

tinggi pada sifat feminin dan memiliki angka rendah dari sifat maskulin, individu 

yang maskulin adalah seseorang yang memiliki angka tinggi pada sifat maskulin 

dan rendah pada sifat feminin. Individu androgini adalah laki-laki atau perempuan 

yang memiliki angka tinggi pada sifat feminin dan maskulin.  

http://www.vogue.co.uk/
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 Individu undifferentiated memiliki angka rendah pada sifat maskulin dan 

feminine”. Menurut Sandra Bem (1988: 89), individu yang memiliki identitas 

androgini memiliki gaya yang lebih fleksibel dan lebih secara mental apabila 

dibandingkan dengan gaya individu yang memiliki identits maskulin maupun 

feminin.  Androgini diartikan sebagai gabungan keadaan psikologis dari prinsip 

maskulin dan feminine, jadi individu androgini dapat didefinisikan sebagai 

individu yang menggabungkan unsur feminin dan maskulin di dalam tubuh 

mereka, di mana mereka juga mempunyai kualitas sebagai feminin dan maskulin. 

 

Di Indonesia, masyarakat secara  sosial hanya mengakui adanya dua 

gender yang berlaku, yaitu laki -laki dan juga perempuan. Gender laki-laki yang 

adalah maskulin dan gender perempuan adalah feminin dan diluar dari kedua 

gender tersebut merupakan sesuatu hal yang menyimpang.  Stereotype 

masyarakat tentang gender bisa dilihat dari tampilan secara fisik dan juga dari sisi 

psikologinya. Identifikasi penampilan seorang bergender laki-laki cenderung 

ditonjolkan dalam aspek yang terlihat  lebih maskulin di tandai dengan  kekuatan 

fisik  seperti mempunyai tubuh  atletis, kuat dan terampil, gesit, berambut pendek, 

dan tidak mengenakan perhiasan,wajah tegas sedangkan gender wanita lebih 

feminim dan identik dengan tampilan fisik yang digambarkan cantik, berambut 

panjang, memakai riasan pada wajah, bertubuh  langsing, dan kulit halus (Rendra, 

2006: 41-66).  Namun, bagi kaum feminis, androgini merupakan pelarian diri dari 

penjara gender, dari prakonsepsi-prakiraan yang ditegakkan secara sosial tentang 

cara-cara di mana perempuan dan laki-laki harus berbeda dalam psikologi dan 

perilaku mereka. Apa yang mereka sarankan adalah psikologik androgini, 

kombinasi dalam satu orang, dari jenis kelamin apa pun, yang disebut karakter 

feminin dan maskulin (Warren 1980: 170). 
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Gambar 1.9  The Genderbread Person 

Sumber : http://www.safespaces.info/gender-expression/resources 

 

Dalam Gambar 1.9 dapat di ambil kesimpulan bahwa Androgini masuk dalam 

kategori Gender Expression yaitu bagaimana cara seseorang memperlihatkan 

perilaku, minat, dan penampilan yang terkait dengan gender dalam konteks 

budaya tertentu, khususnya dengan kategori feminitas atau maskulinitas termasuk 

peran gender 

 

(Stewart & Lykes 2015). Ketika berbicara mengenai gender, beberapa konsep 

berikut ini turut terlibat di dalamnya : 

 

a) Gender role (peran gender), merupakan definisi atau preskripsi 

yang berakar pada kultur terhadap tingkah laku pria atau wanita. 

b) Gender identity (identitas gender), yaitu bagaimana seseorang 

mempersepsi dirinya sendiri dengan memperhatikan jenis kelamin 

dan peran gender. 

c) Sex role ideology (ideologi peran-jenis kelamin), termasuk di 

antaranya stereotipe-stereotipe gender, sikap pemerintah dalam 

kaitan antara kedua jenis kelamin dan status-status relatifnya.  

 

Androgini dapat dikenali melalui psikologis dan gaya atau penampilan. Bem 

menyatakan bahwa psikologis androgini memungkin bahwa seseorang mampu 

memiliki dua peran gender kuat yaitu maskulin dan feminin yang dapat muncul 

http://www.safespaces.info/gender-expression/resources
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secara bersamaan. Menurut Alferd Herzog, gaya androgini adalah seorang laki-

laki tampil dengan cara seperti perempuan (Hargreaves, 2005: 28). 

 

 Dalam konteks fashion androgini bisa disimpulkan sebagai peniruan sebagian 

atau keseluruhan gaya berpakaian lawan jenisnya. Di era modernisasi ini 

seringkali cita rasa dan gaya hidup sudah tidak jelas lagi batasan-batasannya. 

Identitas androgini tidak hanya dikaitkan dengan permasalahan gender dan peran, 

akan tetapi identitas androgini sudah termasuk ke dalam lifestyle (gaya hidup) di 

masyarakat modern khususnya.  Gender dan seksualitas selalu menantang dalam 

dunia fashion (Barnard, 2002: 140). Adanya tren fashion androgini dikarenakan a 

pemikiran masyarakat yang tidak konvensional lagi  para penggiat fashion melihat 

kesempatan ini dan memunculkan konsep androgini dalam rancangannya pakaian 

tersebut dikenal istilah unisex. Pakaian yang dibuat adalah pakaian yang bisa 

dipakai pria maupun wanita tanpa menghilangkan karakteristik feminine maupun 

maskulin pada seseorang. Hal ini dimaksudkan untuk nilai kepraktisan, simpel 

dan variatif dalam berpakaian khususnya bagi pengguna fashion androgini 

tersebut. 

 

 Androgini semakin menemukan jalannya ke dalam budaya mainstream, 

khususnya di industri fashion. Dalam dunia mode, memiliki kecenderungan untuk 

menghapus pembagian jenis kelamin. Dalam sejarah fashion adanya 

kecenderungan untuk mengeksploitasi ketidakstabilan antara maskulin dan 

feminin dalam identitas gender yaitu dengan cara secara berkala menggunakan 

androgyny sebagai cara mengatasi masalah (Davis 1994:35). Beberapa orang yang 

menganut konsep androgini sudah banyak di kenal dan tidak jarang mereka 

ditemukan di indistri fesyen dan dunia kreatif.   Model internasional asal 

Indonesia menganut  konsep androgini dalam gaya berpakaian sehari-hari adalah 

Fahrani Pawaka Empel, bukan hanya mengadopsi tampilan yang di kenakannya 

rambut cepak, baju pria, Fahrani juga menggambungkan kedua elemen gender 

antara  maskulin dan feminin melalui penampilannya pada saat di panggung 
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peragaan busana yang terlihat kuat dengan ekspresi wajah yang maskulin  tetapi 

juga terlihat gemulai dan feminim pada saat berjalan di catwalk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  Gambar 1.10 Fahrani Pawaka Empel  

         Sumber foto : Tabloid Bintang.com  

 

Evolusi konsep androgini di mulai sejak tahun 1910 (Marlen Komar: 

2016) Androgini mulai dihubungkan dengan pencarian kemandirian bagi kaum 

wanita, penyatuan gender untuk menandakan kekuatan maskulinitas dalam diri 

wanita.  Tahun 1960 designer Yves Saint Laurent's membuat kampanye dengan 

judul Emancipated Women dalam kampanye tersebut digambarkan wanita 

menggunakan pakaian setelas jas seperti pria dengan rambut panjang terurai dan 

menghisap rokok. Aktor Hollywood David Bowie menunjukkan suatu citra 

androgini dengan penampilan seperti wanita tahun 1970-an yang menggunakan T-

shirt dan celana panjang ketat yang merefleksikan keremajaan, selain itu ia pun 

menggunakan riasan wajah. Sedangkan wanita di tahun 1990-an ini tetap 

menampilkan cara berpakaian yang kontradiktif dengan celana panjang dan segala 

material yang terlihat maskulin. Gambaran lain adalah fesyen yang 

mempopulerkan celana dengan potongan di pinggul, identik dengan kesan 

maskulin, serta menandakan androginitas  

 

Meskipun perbedaan seksual menghasilkan perbedaan gender, bukan tidak 

mungkin bagi jenis kelamin dan gender untuk tumpang tindih dan berubah satu 
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sama lain. Rebeca Arnold (2001: 122) menyatakan gambar dan moralitas di abad 

ke-20 bahwa Androgini  adalah kesatuan antara pria dan wanita, maskulin dan 

feminin dalam satu tubuh.  Laki-laki diyakini memiliki karakteristik maskulin dan 

perempuan diyakini memiliki karakteristik feminin. Menurut Weil dalam Nurul 

(2001: 123) androgini adalah upaya untuk "membangun identitas, mengadopsi dan 

mengasimilasi ideal saat ini melalui pakaian, make up, dan gesture).  Dalam 

pernyataan ini dapat disimpulkan  bahwa representasi maskulin dan feminin 

dibangun secara kultural dan tergantung pada pola yang mendominasi budaya 

beberapa daerah.  Di negara yang diatur oleh sistem patriarki, tentu menjadi beban 

bagi gender pasif untuk menantang dominasi aktif. Sehubungan dengan penjelasan 

tersebut, Butler  (1990: 136)  dalam mendefinisikan istilah Androgini sebagai 

politik permukaan tubuh. Politik berfungsi sebagai kesadaran tubuh kita.  

 

 Dalam penelitian ini, Penulis ingin meneliti mengenai representasi Milendaru 

seorang Selebriti instagram yang cukup terkenal di dunia virtual dan memiliki 

banyak pengikut di akun instagramnya. Milendaru dapat dikategorikan sebagai 

micro celebrity atau selebriti mikro dipahami sebagai gaya baru online 

performance yang melibatkan tindakan peningkatan popularitas melalui teknologi 

web seperti video, blog, dan situs jejaring sosial   (Senft, 2008).  Di instagram, 

selebriti mikro yang banyak muncul ini lebih dikenal dengan sebutan Selebgram. 

Akun  instagram seorang selebgram  biasanya memiliki konten yang cukup 

seragam dan sesuai dengan karakter pemiliknya dan memiliki ciri dari hasil karya 

pemiliknya. Milendaru sebagai seorang selebgram tentunya memiliki konten dan 

karakter yang unik dalam mempresentasikan dirinya di instagram. Akun instagram 

Milendaru memiliki banyak konten yang menarik bagi para pengguna instagram 

mulai dari fesyen, make up , model, endorsement dari beberapa produk yang dia 

sukai. Hal yang paling menarik dari instagram milendaru adalah ketika ppara 

pengikutnya mengetahui identitas diri Milendaru yang sebenarnya.  
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           Gambar 1.11 Akun Instagram Milendaru 

    Sumber : Instagram @Millencyrus 

 

 Milendaru memiliki akun instagram @Millencyrus dengan pengikut sebanyak 

471.000 (Empat ratus tujuh puluh satu ribu) sebelum menjadi selebgram 

Milendaru memang sudah cukup terkenal di dunia virtual  karena dirinya  adalah 

keponakan kandung dari penyanyi Indonesia yaitu Ashanty. Hal lain yang 

membuat Milendaru semakin menjadi perhatian dalam sosial media khususnya 

instagram karena Milendaru kerap mengunggah foto-foto dirinya dengan 

penampilan layaknya seorang perempuan, lengkap dengan segala penunjang 

penampilannya.  Hal ini tentu berbanding sangat terbalik dengan  realitas yang ada 

karena pada kenyataanya Milendaru adalah seseorang berjenis kelamin laki-laki.  

 

 By manipulating properties of body modifications and supplements people 

communicate their personal characteristics, including the important distinctions 

of gender. Even when forms of dress and their properties are largely shared or 

similar for both sexes, gender distinctions can be clearly communicated by a 

minimum of manipulations of dress (Barnes & Eicher 1997,16) 
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Terkait pernyataan Barnes jika di kaitkan dengan tampilan Milendaru 

yang tergambar dalam foto-foto yang ada di dalam akun instagram pribadi 

miliknya, Milendaru memanipulasi properti tubuhnya dan mencoba 

mengkomunikasikan karakteristik pribadinya melalui bentuk pakaian, cara 

Milendaru berdandan dengan menggunakan riasan wajah. Dalam berbagai  

kesempatan bahkan baik secara langsung maupun melalui media sosial 

Milendaru  dengan percaya diri memperlihatkan penampilan dirinya, hal ini dapat 

dilihat mulai dari pemakaian sepatu hak tinggi, baju terusan (dress) tanpa tangan 

yang tergolong dalam kategori seksi, riasan wajah dan aksesoris perempuan yang 

lengkap. Milendaru dengan terbuka  menginformasikan dirinya sangat mengikuti 

tren fesyen yang mengarah ke sisi feminim seperti menggunakan baju terusan 

berbelahan tinggi di bagian paha (sling dress)  yang menunjukan kaki jenjang 

yang dimilikinya, bahkan pada salah satu foto yang diungah di instagram 

miliknya Milendaru menggunakan Bikini (pakaian renang wanita). Sebagai 

seorang yang memiliki banyak sekali pengikut Milendaru cukup berani 

memvisualisasikan dirinya sebagai seorang Androgini.  Istilah Androgini sudah 

tidak asing lagi di dengar di kalangan khalayak luas, tetapi untuk orang Indonesia 

hal ini masih cukup tabu untuk diperbincangkan karena Indonesia yang terkenal 

cukup kental dengan adat istiadat dan norma-norma sosial yang tentunya masih 

sangat mengikat, tetapi Milendaru  dengan begitu percaya diri dan berani untuk 

untuk menunjukan figure dirinya ke ruang publik yang di kemasanya melalui 

sebuah foto  melalui media sosial yaitu  instagram. 

 

1. 2  Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti 

mendefenisikan sebuah masalah.  

 

1. Fenomena kemunculan sosial media digunakan untuk presentasi 

menjadi panggung bagi para selebriti untuk melakukan presentasi diri 

dengan cara mengunggah foto yang menunjukan aktifitas keseharian 
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mereka.  Peneliti ingin mengetahui bagaimana selebritas tersebut 

memanfaatkan media sosial untuk mengelola kesan kepada publik 

tentang siapa dirinya dan adakah motif di balik presentasi diri mereka 

tersebut.  

 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut,maka peneliti menarik  rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Representasi diri seorang 

Milendaru pada akun instagram @Millencyrus ? “  

 

1.2.1 Fokus Penelitian  

Keberadaan status Androgini di Indonesia masih hanya diketahui oleh  

sebagian kelompok masyarakat saja khususnya di Indonesia. Bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia dengan segala keyakinannya 

terhadap peran gender yang didasarkan dengan norma sosial, agama dan 

budaya, dimana tampilan dan perilaku seseorang harus sesuai dengan jenis 

kelamin dan tidak jarang banyak yang beranggapan bahwa androgini 

adalah sebuah penyimpangan orientasi seksual  dan menstereotipkan 

androgini masuk kedalam kelompok homoseksual dan transgender. (Tria : 

2016)  

 

Milendaru adalah salah satu tokoh publik yang mengakui dirinya sebagai 

androgini, dan ia kerap  menunjukkannya melalui media sosial instagram. 

Di setiap postingan foto, Milendaru memvisualisasikan dan menjelaskan 

gaya androgininya untuk pandangan masyarakat Indonesia yang masih 

awam terhadap konsep androgini, selain itu ia juga berusaha untuk 

meyakinkan dan membuktikan identitasnya sebagai seorang androgini 

lewat berbagai postingan foto ataupun video pendek di instagram Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menganalisis foto –foto yang di unggah oleh 

Milendaru sejak bulan September  2017 hingga Agustus 2018, dimana 

foto-foto tersebut adalah foto yang menggambarkan kegiatan Milendaru 

sehari-hari sebagai seorang Model dan Selebgram.  
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1.2.2 Rumusan Masalah  

 Bagaimana  Milendaru sebagai pemilik akun instagram @Millencyrus  

    melakukan representasi diri sebagai seorang Androgini dengan     

    memanfaatkan fitur foto di instagram ?  

 

1.3  Tujuan dan Signifikansi  Penelitian  

 

     Tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :  

1.  Untuk mengetahui representasi diri  yang dibuat secara konsisten    

  oleh Milendaru lewat akun sosial media pribadinya.  

2. Untuk mengetahui sebuah makna dibalik pesan yang 

dipresentasikan oleh Milendaru.  

 

1.3. 1. Signifikansi Akademik :  

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengetahuan 

akademis dalam memandang  sebuah fenomena digitalisasi yang 

telah mengubah pola masyarakat dalam berinteraksi lewat media 

sosial yaitu instagram sebagai sebuah wadah untuk 

merepresentasikan diri khususnya  mengenai isu gender. 

 

1.3.2. Signifikansi Sosial : 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru pada 

masyarakat tentang memanfaatkan media sosial instagram yang 

kini dapat digunakan sebagai panggung untuk presentasi diri dan 

dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang 

identitas gender Androgini  

 

1.3.3 Signifikansi Praktis:  

Penelitian ini diharapkan dapat membentuk sebuah gambaran pada 

khalayak tentang fenomena public figure (Milendaru) dalam 

memanfaatkan teknologi informasi yang dikemas secara digital 

dtialam mempresentasikan diri serta membangun sebuah kesan.   
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1.4  Tinjauan Pustaka  

 

1.4.1 Penelitian terdahulu  

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam 

melakukan  penelitian ini, sehingga penulis dapat memperkaya teori dan 

juga referensi yang digunakan dalam mengkaji  penelitian yang 

dilakukan. Penulis  mengangkat tiga penelitian terdahulu sebagai 

referensi dan juga pembanding untuk  dalam memperkaya bahan kajian  

pada penelitian penulis.  

 

         Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa  jurnal terkait    

 dengan penelitian yang dilakukan penulis yang berhubungan dengan 

 representasi Androgini di media massa antara lain:  

 

1. Penelitian pertama adalah dari skripsi berjudul Pencitraan Androgini 

Dalam Iklan Busana Wanita Dan Iklan Kosmetik Pria Di Jerman 

(Dalam Majalah Berbahasa Jerman Brigitte, Stern, dan Focus) yang 

ditulis oleh Leoni Sarmauli Sihombing dari Program Studi Jerman, 

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya pada tahun 2008. Skripsi ini 

merupakan sebuah tinjauan untuk membuka wacana suatu konsep 

yang menggabungkan sisi feminitas dan maskulinitas yang terdapat 

dalam delapan iklan pada majalah di Jerman. Konsep androginitas 

terdapat dalam empat Maskulinitas pada iklan busana wanita yaitu 

Comma, Mexx, Anastacia by s.Oliver, Dengan menggunakan konsep 

androgini, teori jender dan fesyen, khususnya pendekatan Naomi Wolf 

(“Mitos Kecantikan”), analisis dilakukan terhadap iklan tersebut 

berdasarkan kedua kategori besar yaitu iklan busana wanita dan iklan 

kosmetik pria. Dari hasil analisis dapat ditemukan bahwa androginitas 

terlihat dalam iklan- iklan yang diperuntukkan baik bagi kaum wanita 

maupun lelaki. Pada kaum wanita jelas terlihat dari pakaian yang 

mereka kenakan dan bagi pria terlihat dari kepedulian mereka untuk 

menggunakan produk perawatan tubuh. Ideologi yang terkandung 
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dalam pencitraan tersebut: di jaman pasca modern sekarang ini, batas 

jender dan seks tidak lagi seketat dan sejelas dahulu. Justru batasan 

tersebut lebih menuju pada kelonggaran seperti yang ditunjukkan pada  

iklan tersebut.  

 

Perbedaan karya ini dengan yang akan penulis teliti pertama adalah 

objek penelitian yang berbeda. Karya ini meneliti iklan di majalah 

sehingga yang terlihat hanya tanda-tanda berupa visual, sedangkan 

peneliti akan memakai sosial media berupa instagram dan dapat 

melihat representasi diri dari pemilik akun instagram, jika di majalah, 

sebuah  foto maupun juga konsep dari  majalah  di konstruksikan oleh 

para pembuat iklan.   

 

2. Penelitian kedua  dengan judul Gender Fluid  Dan Identitas  Androgini 

Dalam  Media  Sosial dalam bentuk Jurnal  yang di tulis oleh Annisa 

Anindya dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui   gender 

sebagai identitas yang semakin mencair di mana identitas gender 

sebagai salah satu simbol dalam memahami atribut maskulinitas dan 

feminitas seseorang mulai ditampilkan dengan cara yang berbeda. 

Karya ini menggunakan metode analisa konten yang di analisa secara 

deskriptif . dalam penelitian ini di temukan bahwa media menjadi 

salah satu medium untuk sesorang mengekspresikan apa yang di 

rasakan.  

 

Perbedaan karya ini dengan yang penelitian yang akan dibuat oleh 

peneliti adalah  subjek penelitian yang kurang spesifik karena tidak 

menyebutkan atau jenis media sosial yang digunakan. Seharusnya 

penelitian Gender Fluid  Dan Identitas  Androgini Dalam  Media  

Sosial memiliki spesifikasi yang lebih jelas  supaya bisa terlihat 

dengan pasti pada platform media sosial apa, identitas gender mulai 

mencair sesuai dengan judul penelitian.  
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3. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dibuat Anindyo S. 

Dwiputra dkk yang berjudul  Self-Presentation through Social Media  

(Case Study of Male Cross-Dresser on Instagram) dalam penelitian ini 

Anindyo membahas mengenai fenomena penampilan laki-laki yang 

mengenakan pakaian perempuan di sosial media instagram, Tulisan ini 

menjelaskan studi kualitatif tentang penyajian diri crossdresser pria di 

instagram yang bergelut di dunia hiburan menggunakan. Penelitian ini 

menggunakan studi kasus pada tiga pria cross dresser yang merupakan 

pengguna instagram. Dalam jurnal ini, ditemukan laki-laki cross-

dresser yang ditampilkan di instagram dilakukan secara sengaja dan 

sadar dengan menampilkan dua karakter yang berlawanan dari 

kehidupan nyata, maskulin dan feminin. Ini dilakukan untuk tujuan 

eksistensi diri dan kerja.  

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis 

adalah fenomena cross dresser hanya ditujukan untuk identitas diri dan 

eksistensi dalam  lingkup kepentingan pekerjaan, sedangkan dalam 

penelitian penulis Subjek penelitian adalah representasi yang ditunjukan 

secara umum baik dalam kehidupan di instagram maupun juga 

kehidupan nyata. Dan teori yang digunakan adalah dramaturgi untuk 

mengetahui panggung depan dan panggung belakang sedangkan dalam 

penelitian ini penulis menggunakan Semiotika Charles Pierce untuk 

memaknai simbol-simbol yang di buat oleh subjek penelitian dalam 

foto-foto dan komentar di akun  instagram miliknya.  

 

1.4.2. Landasan Teori  

Dalam penelitian saat ini, peneliti akan menggunakan 4 teori untuk 

menganalisa Representasi seorang Androgini bernama Milendaru dalam 

akun instagram milik dirinya yaitu @millencyrus. Teori-teori yang 

digunakan oleh peneliti adalah :  
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1. Teori Semiotika yang di populerkan oleh Charles S. Pierce untuk 

menganilisis objek penelitian yaitu berupa foto – foto Milendaru 

dalam instagram pribadinya @Millencyrus .  

2. Teori Representasi oleh Stuart Hall untuk membedah mengenai 

represetasi diri yang dilakukan oleh Milendaru. 

3. Gender Display oleh Erving Goffman untuk mengetahui 

penggambaran  gender yang dikonstruksikan dalam media.  

4. Konsep kekuasaan yang di populerkan oleh Michel Focault untuk 

menganalisa mengenai konsep kekuasaan yang dimiliki oleh setiap 

individu.  

 

1.4.2.1 Semiotika  

 

Semiotika adalah suatu bidang studi yang memfokuskan dalam 

penjabaran dan pemaknaan yang terkandung dalam suatu pesan baik berupa 

tulisan mapun gambar , foto. Semiotika menarik karena sebagai salah satu 

tanda yang pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana humanity 

memaknai hal-hal, memaknai berarti objek bukan hanya membawa informasi 

namun jika objek tersebut hendak mengkomunikasikan sesuatu (Sobur 

2009:15). Dengan metode semiotika foto dapat di teliti dan dengan 

mempelajari tanda-tanda yang ada dalam foto tersebut.  

 

Tanda yang ada di dalam foto tersebut merupakan sesuatu yang menandakan 

bukan hanya foto tersebut  sebagai suatu objek atau ide dan suatu tanda  

(Little John dalam Sobur 2009 :15) Sehingga alam memaknai tanda dalam 

sebuah foto berhubungan dengan simbol, wacana dan berbentuk non verbal 

yang dapat dimaknai dengan semiotika.Semiotika dapat memaknai suatu 

tanda dari segala sesuatu yang dapat di amati, merupakan sebuah tanda yang 

terwujud dalam sebuah kata  kata atau gambar memiliki dua aspek yang 

ditangkap indera adalah disebut penanda signifier , bidang penanda atau 

aspek lainnya di sebut petanda atau signified , bidang petanda atau konsep 

merupakan makna (Tinarbuko, 2008: 13) 
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Para ahli menyimpulkan bahwa semiotika merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang tanda yang mewakili suatu objek. Tanda tersebut kemudian dimaknai 

untuk kemudian di hubungkan dengan hal-hal yang terjadi di dunia. Dari sekian 

banyak ahli semiotik, 4 yang terkenal diantaranya adalah (1) Ferdinand De 

Saussure dengan penanda dan pertandanya, (2) Roland Barthes dengan denotosi, 

konotasi dan mitos, (3) John Fiske dengan realitas, representasi dan ideologi, (4) 

Charles Sanders Peirce dengan ikon, indeks, dan simbolnya. Semiotika menjadi 

salah satu metode yang digunakan dalam sebuah penelitian komunikasi karena 

tidak semua pesan komunikasi dapat diartikan secara langsung dan banyak pesan 

komunikasi yang memiliki makna tersembunyi. Asumsi dasar penelitian 

semiotika adalah untuk dapat menemukan makna yang tidak dapat terlihat. 

 

        Melihat Fenomena  yang di angkat dalam penelitian ini mengenai 

representasi yang dilakukan melalui media sosial instagram dalam bentuk    

sebuah gambar, maka   teori yang digunakan oleh peneliti adalah  Semiotika 

berdasarkan pandangan Charles Sanders Pierce yang dikenal dengan Model 

triadik , atau segitiga makna yang di kenal dengan istilah  Triangle of Meaning 

yang dijelaskan secara sederhana "tanda”  adalah  sesuatu yang dikaitkan 

dengan pada seseorang, yakni menciptakan  dibenak orang tersebut suatu tanda 

yang setara atau tanda yang lebih berkembang, tanda yang diciptakannya 

dinamakan interpretan dari tanda pertama . Tanda itu menunjukan sesuatu yang 

yakni objeknya.(Fiske, 2007)  

 

Menurut Pierce, semua gejala (alam dan budaya) harus dilihat sebagai 

tanda. Pandangannya itu disebut “pansemiotik”. Model tanda yang dikemukakan 

Peirce adalah trikotomis atau triadik. Prinsip dasarnya ialah bahwa tanda bersifat 

representatif, yaitu tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain  

(something that represent something else). (Sobur, 2006:25) 

 

Pierce mengemukakan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri 

dari tiga elemen utama, yakni tanda Representment (sign), object, dan interpretant 
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Gambar 1.12  Teori Segitiga Makna Pierce 

Sumber :  Semiotika Komunikasi Wibowo 2013 

 

1. Representment adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat 

ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang 

merujuk (merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. 

Representment, menurut Peirce terdiri dari Simbol (tanda yang muncul 

dari kesepakatan), Ikon (tanda yang muncul dari perwakilan fisik) dan 

Indeks (tanda yang muncul dari hubungan sebab-akibat). Sedangkan 

acuan tanda ini disebut objek.  

 

2. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi 

dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. 

 

3. Interpretant atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang 

yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu 

atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang 

dirujuk sebuah tanda.  (Vera, 2014) 

 

“Sebuah tanda (representamen) adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili 

sesuatu yang lain dalam beberapa hal/kapasitas. Sesuatu yang lain itu 

dinamakan Interpretan dari tanda yang pertama – dan pada gilirannya mengacu 

kepada objek. Dengan demikian sebuah tanda (representamen) memiliki relasi 
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triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Proses ini disebut 

signifikasi” (James Liszka, 1996) 

 

1.4.2.1. 1 Trikotomi Pertama  

Representament merupakan bentuk fisik atau segala  sesuatu yang 

dapat diserap pancaindra dan mengacu pada sesuatu.  Menurut Vera 

(2013 :14) sesuatu menjadi representment berdasarkan  pada ground-

nya. ( trikotomi pertama) dibagi menjadi :  

 

a) Qualisign adalah tanda yang menjadi tanda berdasarkan sifatnya. 

misalnya warna merah adalah qualisgn karena dapat dipakai tanda 

untuk menunjukan cinta atau bahaya.  

 

b) Sinsign (Singular sign) adalahtanda yang menjadi tanda 

berdasarkan bentuk, rupanya dalam kenyataan semua ucapan yang 

bersifat  individual dapat disebut qualisgn  

 

c) Legisign adalah tanda yang menjadi tanda berdasarkan suatu 

peraturan yang berlaku secara umum, suatu konvensi, kode. Semua 

tanda-tanda bahasaadalah legisign, sebab adalah kode setiap 

legisign sebab bahasa adalah kode, setiap legisign didalamnya 

mengandung sinsign., yakni sebuah peraturan yang berlaku umum.   

 

Dalam sebuah isi pesan bisa saja terkandung tiga tanda sesuai dengan 

pemaparan diatas, tetapi bisa saja terkandung satu atau dua bentuk tanda 

berdasarkan trikotomi  model semiotika yang disampaikan oleh Pierce.  

 

1.4.2.1.2 Trikotomi Kedua 

Pada Trikotomi kedua dalam Vera (2013) berdasarkan objeknya tanda atau 

acuan diklasifikasikan menjadi :  
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a) Ikon, adalah tanda yang menyerupai benda yang mewakilinya atau 

suatu tanda yang menggunakan kesamaan atau ciri-ciri sama seperti 

yang dimaksudkan.  

Ikon bisa berupa, foto, peta geografis, penyebutan atau 

penempatan. 

 

b) Indeks, adalah tanda yang sifat tandanya tergantung pada 

keberadaanya suatu denotasi, dengan demikian indeks menjadi 

suatu tanda yang memiliki kaitan dengan simbol yang diwakilinya. 

 

c)  Simbol, suatu tanda dimana hubungan tanda dan denoitasinya 

ditemtukan oleh sesuatu yang berlaku umum untuk ditentukan oleh 

sebuha kesepalatan bersama (konvensi) 

 

Seperti pada trikotomi pertama, dalam trikotomi kedua dari model 

 semiotika Pierce ini menjualskan bahwa sebuah objek yang terdapat dalam 

 pesan juga dapat dipecah dimana dalam sebuah isi pesan, terdapat banyak 

 hal yang dapat kita maknai.  

 

1.4.2.1.3 Trikotomi Ketiga 

Berdasarkan Interpretannya tanda dibagi menjadi tiga bagian yaitu Rheme, 

dicisign dan juga argumen . 

 

a) Rheme  

Bilamana lambang interpretannya adalah sebuah first dan makna 

tannda tersebut dapat dikembangkan. 

 

b) Dicisign (atau dicent sign) 

 Apabila antara lambang itu dan interpretannya terdapat hubungan 

 yang benar ada. 

 

c) Argumen. 
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 Bilamana suatu tanda dan interpretannya mempunya sifat yang 

 berlaku umum. 

Tanda merupakan dicisign bila ia menawarkan kepada interpretan-nya 

 suatu hubungan yang benar. Artinya, ada kebenaran antara tanda yang 

 ditunjuk dengan kenyataan yang dirujuk oleh tanda itu, terlepas dari cara 

 eksistensinya. 

 

1.4.2.2 Representasi - Stuart Hall 

 

Representasi identik dengan kajian studi media dan budaya dalam tradisi 

komunikasi. Media mengkonstuksi sebuah realitas di dunia (budaya) dan 

merepresentasikannya menjadi sebuah realitas bermakna baru bagi masyarakat 

yang melihatnya. 

Representation is the production of the meaning of the concepts in 

our minds trough language.”  - Stuart Hall (2007:10) 

 

Untuk menggambarkan  hubungan antara teks media dengan realitas, 

konsep representasi sering digunakan. Secara semantik, representasi dapat 

dianalogikan “to depict, to be a picture of, atau to act or speak for (in the place 

of, in the name of) somebody”, yang berarti "untuk menggambarkan, menjadi 

gambar, atau untuk bertindak, berbicara untuk (di tempat, di dalam nama) 

seseorang." Beberapa makna yang terkandung dalam kata representasi adalah “to 

represent‟ atau menghadirkan kembali sesuatu, “to stand in‟ untuk mewakili 

sesuatu, dan “to speak or act‟ atau untuk berbicara dan bertindak. Representasi 

berkaitan erat dengan produksi makna dari konsep-konsep yang ada dalam  

pikiran seseorang melalui bahasa. Representasi sendiri merupakan sebuah sistem 

yang memiliki  proses. Hall membagi proses-proses ini dalam dua hal yaitu 

representasi mental (mental  representation) dan bahasa  (Fiske, 2012).   

 

Berkaitan dengan hal diatas, pemikiran Alfred Schutz juga dapat 

menganalogikan konsep  representasi mental (mental representation) dan bahasa 

(language/sign) dalam membedah  fenomena foto di media sosial. Bahwa 
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bagaimana semua manusia dalam pikirannya membawa  apa yang dinamakan 

stock of knowledge, yang didapatkan melalui proses sosialisasi serta  menyediakan 

frame of reference atau orientasi yang mereka gunakan dalam 

menginterpretasikan objek-objek dan peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan 

sehari-hari.Stock of knowledge inilah yang menjadi mental representation dalam 

diri seseorang, ketika menghubungkan kenyataan dengan konsep yang ada dalam 

pikirian manusia dalam merealisasikan sesuatu. Stock of knowledge ini memiliki 

karakter yang taken for granted dan jarang sebagai objek dari refleksi kesadaran. 

Ia dipahami oleh manusia, dengan menggunakan akal sehat, sebagai sebuah 

realitas. (Stuart Hall: 2001). Pada proses selanjutnya representasi bahasa 

diwujudkan melalui simbol  yang memiliki kode. Kode atau makna yang dapat 

memvisualisasikan stock of knowledge tersebut. Simbol yang dapat  mewujudkan 

representasi ini dapat berupa tekstual maupun simbol visual.  Dalam praktik ini,  

konstruksi makna harus selalu dikaitkan dengan konteks. Dengan demikian 

representasi tidak  pernah terlepas dari realita sosial yang melingkupi subjek dan 

objek.  

Stuart Hall  menjabarkan bahwa representasi dan identitas berada dalam 

circuit of culture. Ada lima hal yang terus menerus berlangsung dalam interaksi 

sosial kehidupan sehari-hari yaitu proses representasi, identitas, produksi, 

konsumsi dan regulasi. Dalam kelima proses ini, bahasa menjadi medium yang 

dapat menjadikan suatu hal menjadi  bermakna. Lima proses dalam Circuit of 

Culture saling berhubungan satu sama lain dan dapat  digambarkan sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 The Circuit Culture  

Sumber : Start Hall (2002: 1)  
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Penjelasan dari gambar 1.13 adalah  Proses representasi akan membawa 

makna menuju konstruksi identitas.  Proses ini juga dapat memproduksi makna 

baru dan sebaliknya, proses representasi dapat dipandang sebagai proses  

konsumsi makna. Proses representasi terkait dengan regulasi, yaitu dengan kode-

kode dan peraturan yang ada dalam masyarakat dan mengantarkan sebuah hal 

menjadi bermakna.  Identitas sendiri dapat diproduksi dan dikonsumsi.  Identitas 

juga dapat direpresentasikan serta tidak terpisahkan dari regulasi yang ada dalam 

masyarakat. Sebaliknya, regulasi juga tidak dapat berdiri sendiri melainkan 

terbentuk dari interaksi antara proses konsumsi, produksi, representasi  dan 

identitas.  

 

Begitu pula dalam melihat foto-foto diri di media sosial instagram, 

bagaimana foto-foto  tersebut mengandung tanda ataupun simbol-simbol yang 

kebermaknaannya sudah diakui masyarakat. Simbol-simbol tersebut dapat berupa 

situasi, latar, obyek dan subyek foto. Dengan melihat berbagai simbol atau tanda, 

proses representasi  yang akan membawa simbol dan makna tersebut menjadi 

suatu makna yang menuju konstruksi identitas individu maupun  kelompok yang 

menghendaki suatu foto. Hal inilah yang membuat foto seringkali digunakan  

untuk merepresentasikan identitas karena memiliki ruang bagi kode-kode yang 

bermakna. Kode tersebut dapat menggambarkan identitas karena 

kebermaknaannya sudah menjadi regulasi di masyarakat yang terbentuk dari 

berbagai proses sosial. Pada akhirnya, kode-kode yang  memiliki makna inilah 

yang menjadi sudut pandang melihat identitas individu maupun kelompok. Dalam 

artikulasi inilah makna, konstruksi identitas, dan representasi menjadi bagian dari 

sebuah siklus budaya.  

 

1.4.2.3 Gender Display Erving Goffman 

 

Dalam bukunya  (Goffman, 1976) menggambarkan bagaimana feminitas dan 

maskulinitas ditampilkan dalam media barat. Dengan membuat studi dengan 

melihat kurang lebih sekitar 500 iklan foto yang berbeda dan menganalisis 

berbagai pose, posisi tubuh, pakaian, dan sebagainya. Goffman menemukan 
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perbedaan yang sangat kontras antara bagaimana pria dan wanita digambarkan. 

Perempuan digambarkan memiliki sosok yang rentan, rapuh, tak berdaya, 

melamun, seperti anak kecil, dan patuh. Sedangkan sosok laki-laki umumnya 

digambarkan sebagai orang yang percaya diri, nyaman, hadir bahkan 

mengintimidasi dan lebih siap untuk apa pun yang mungkin datang ke arah 

mereka. (Erving Goffman, 1976) 

 

Menurut Goffman, (1979) dalam iklan ada 6 buah tema yang menggambarkan 

adanya perbedaan gender, yaitu: 

 

1) Relative size (Ukuran Relative) 

 Hal ini menggambarkan mengenai sebuah pengukuran, Khususnya yang  

     menyangkut tinggi rendah, dimanfaatkan untuk melambangkan    

             kepentingan lelaki yang lebih utama daripada perempuan. 

 

2) Feminine Touch (sentuhan feminin)  

Pada saat wanita memegang sesuatu, digambarkan jika wanita  

memegang dengan halus-lembut, tidak sungguh-sungguh  menggenggam. 

 

3) Function Ranking (Peringkat fungsional) 

  Dalam foto dimedia, kaum  lelaki lebih mengarahkan dan memandu                              

 tindakan, sementara perempuan diarahkan atau hanya melihat.  

 

4) Family (Keluarga),  

  Dalam media pada saat objek berfoto antara ayah yang berhubungan 

dengan anak lelakinya pososinya memiliki jarak, sedangkan ibu dengan 

anak perempuannya  

 

5) The Ritualization of Subordination (ritualisasi sub-ordinasi) 

 Dalam foto di media, posisi tubuh perempuan posturnya selalu dibuat 

lebih rendah, mulai dari postur kepala dan tubuh yang cenderung 

membungkuk, menunjukkan status subordinat di hadapan lelaki. 
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6)  Lincensed Withdrawal  

  Dalam foto di media, perempuan digambarkan terlihat relatif kurang 

dapat menyesuaikan diri terhadap situasi, perempuan di perlihatkan 

dalam foto  seperti lebih tidak terarah dan   tergantung pada lelaki. 

 

 Dalam  media massa  perempuan tidak jarang digambarkan sebagai 

objek seks semata. Perempuan jarang ditampilkan sebagai figur yang kuat atau 

memiliki karakter yang kuat.  Di samping menyajikan citra yang stereotipe, media 

massa sering  mempergunakan tubuh sebagai alat untuk menciptakan citra tertentu 

atau  latar dekoratif dari sebuah produk. 

 

1.4.2.4 Focault Konsep Kekuasaan 

 

Michel Focault merupakan salah satu tokoh filsuf terkenal, Focault berasal 

dari Perancis dan focault banyak melahirkan inspirasi bagi para pemikir dan tokoh 

feminis.  Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan 

oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan 

ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme 

dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang 

mendominasi dengan yang didominasi atau yang  powerful dengan powerless.  

 

“... power must be understood in the first instance as the multiplicity of force 

relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their 

own organization; as the process which, through ceaseless struggles and 

confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which 

these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on 

the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one 

another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design 

or institutional crystalization is embodied in the state apparatus, in the 

formulation of the law, in the various social hegemony." (Foucault 1990: 92-93). 
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Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan jika kekuasaan dapat dipahami 

sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu 

beroperasi.  Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan 

relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru 

yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena 

itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. 

Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa 

menguasai siapa atau siapa yang powerful sementara yang lain powerless.  

 

Foucault dalam Robert Hurley (1990:94-95) menunjukkan ada lima proposisi 

mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni :  

 

1) Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau 

dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan 

dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat 

dari relasi yang terus bergerak. 

 

2)  Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang 

mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. 

 

3) Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak   

ada lagi distingsi binary opositions karena kekuasaan itu mencakup 

dalam keduanya. 

 

4) Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. 

 

5)  Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan 

(resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, 

setiap orang berada  dalam kekuasaan, tidak ada satu jalanpun untuk 

keluar darinya. 

 

Dalam pemikirannya dari sekian banyak analisis mengenai kekuasaan yang 

berfokus pada peran suatu lembaga, Focault lebih memusatkan perhatiannya pada 
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operasi kekuasaan diluar wilayah tersebut, yakni adalah kekuasaan terhadap 

tubuh. Focault dalam Mills (2003: 83) menggambarkan bahwa tubuh sebagai 

suatu kesatuan yang spesifik  secara historis dan budaya, yang mana tubuh dilihat, 

diperlakukan dan mengalami pengalaman yang berbeda-beda bergantung pada 

konteks sosial dan periode historis. Kekuasaan yang beroperasi terhadap tubuh 

individu merupakan gambaran dari bentuk disciplinary power. Disciplinary power 

adalah teknologi kekuasaan yang dijalankan mendisiplinkan tubuh dan 

membuatnya menjadi tubuh yang patuh dan berguna. Dalam karya Dicipline and 

Punish Focault menyatakan bahwa tubuh memiliki relasi langsung dengan 

kekuasaan yang melatihnya, memindainya dan menyiksanya  untuk melakukan  

berbagai tugas.  Focault menyebut tubuh yang bermanfaat adalah jika tubuh 

produktif dan patuh (Focault 1979 dalam Lubis  2016:83). Menurut focault “tubuh 

yang patuh” ialah dalam bentuk intervensi kekuasaan yang masuk dalam 

seksualitas.  Dengan demikian kekuasaan memulai jalannya untuk mengambil ahli 

tubuh  dan mengatur pribadi seseorang.  Dalam  konteks tubuh seorang androgini, 

dapat dijelaskan bagaimana masyarakat melenggangkan kekuasaan melalui 

budaya dan juga stereotype  mengenai sebuah tampilan seseorang berdasarkan 

jenis kelamin yang mereka miliki masyarakat secara luas membuat norma-norma 

tertentu  yang mendominasi kaum minoritas seperti androgini.  

 

1.4.3 Kerangka Berfikir :  

 

Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi ditandai dengan adanya  

internet dan muncul fenomena digitalisasi yaitu hadirnya media sosial manusia 

lebih mudah dalam berinteraksi antar individu dalam dunia virtual. Instagram 

adalah salah satu media yang memiliki fitur untuk seseorang dapat mengunggah 

foto mereka kepada para pengguna instagram lain. Foto yang diunggah di 

instagram tentunya berdasarkan ekspresi dari pengguna instagram tersebut dan 

foto tersebut juga memiliki pesan  dari orang tersebut untuk merepresentasikan 

tentang dirinya.  Dengan mengunggah foto-foto ke akun instagram, dapat dilihat 

bagaimana seseorang menyampaikan sebuah pesan berupa citra diri dan konsep 

diri dalam merepresentasikan mengenai dirinya kepada khalayak luas.  Dalam 
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setiap foto yang di unggah terdapat makna dan simbol yang dapat di 

representasikan kepada khalayak, dan tentunya para masyarakat virtual dapat 

mengelola sebuah kesan sedemikian rupa sehingga khalayak luas dapat  melihat 

pesan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis fenomena penggunaan  

media sosial instagram menjadi wadah untuk  representasi diri seorang selebriti 

instagram Milendaru yang  memiliki konsep diri berbeda dari masyarakat awam 

dimana sebagai seorang laki-laki Milendaru mengekspresikan dirinya dengan 

bergaya selayaknya seorang perempuan feminim. Peneliti ingin mengetahui 

representasi androgini yang dibuat melalui media sosial instagram.  Untuk 

mendapatkan apa yang peneliti jelaskan di tujuan penelitian maka peneliti 

memilih analisis Semiotika dari Charles Sanders Pierce sebagai acuan dalam 

penelitian ini, dengan menggunakan konsep “Triangle of Meaning” yaitu 

Representament, Objek dan Interpretan maka peneliti dapat menganalis sebuah 

objek  penelitian yaitu berupa foto dengan menggunakan analisis semiotika Pierce 

peneliti mengharapkan mendapatkan sebuah representasi diri Milendaru dengan 

menganalisa foto dan tulisan keterangan  untuk mendapatkan makna dan juga 

representasi diri  tentang konsep androgini Milendaru, selain itu eneliti juga 

melakukan analisis lebih mendalam dengan menggunakan konsep kekuasaan dari 

Michel Focault dan juga Gender Display dari Erving Goofman untuk mengetahui 

konstruksi gender dalam media. Untuk mempermudah pemahaman dalam 

penelitian ini, peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Kerangka Berfikir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep  Kekuatan    
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1.5  Paradigma dan Metode Penelitian 

 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai proses sebuah penelitian 

yang dilakukan dengan menggunakan analisis isi semiotika pada enam foto 

dari objek penelitian yang dipilih.  

 

1.5.1 . Paradigma  Penelitian 

 

Dengan menggunakan pendekatan kualilitatif peneliti ingin  mengungkapkan 

sebuah permasalahan secara spesifik dan mendalam  yang menghasilkan data 

berupa kata-kata yang dirangkai untuk menjelaskan fenomena  tertentuyang 

terjadi dalam kehidupan sosial agar dapat memecahkan masalah yang sedang 

di teliti. Menurut Norman (1994:107) Paradigma adalah suatu kepercayaan 

atau prinsip dasar yang ada dalam diri seseorang tentang pandangannya yang 

membentuk cara pandang dunia. Paradigma secara umum merupakan sebuah 

acara pandang untuk menginterpretasi, memahami dasar keyakinan yang 

memberikan arahan pada sebuah tindakan. Dalam meneliti suatu masalah 

seorang peneliti harus melihat masalah yang ada dari sudut pandang dirinya 

sendiri. Paradigma di defenisikan sebagai sebuah keseluruhan sistem dalam 

berfikir yang meliputi asumsi dasar , model penelitian, isu - isu pokok serta 

metode untuk menjawab sebuah penelitian. (Neuman 2014:96) 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma kosntruktivis berbasis 

pada pemikiran umum tentang teori-teori yang dihasilkan oleh para peneliti 

dan teoritisi aliran konstruktivis.  Penelitian teori Konstruktivis  berladaskan 

pada ide bahwa realitas bukanlah pembentukan objektif, tetapi dikonstruksi 

melalui proses interaksi dan kelompok masyarakat dan budaya  dalam Little 

John  (2005:163).  
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Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya 

dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan  

metodologi.Neuman (2003 : 75) 

 

a) Ontologi, paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang 

ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap 

orang. 

b) Epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena 

dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh 

individu.  

c) Metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis 

pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus 

 

 Paradigma Dikaitkan dengan peran ilmu sosial, menurut Hendrarti 

(2010: 4) paradigma interpretif memandang bahwa ilmu sosial sebagai analisis 

sistematis atas „socially meaningful action’ melalui pengamatan langsung 

terhadap aktor sosial dalam latar alamiah agar dapat memahami dan 

menafsirkan bagaimana para aktor sosial menciptakan dan memelihara dunia 

sosial mereka. Dengan menggunakan paradigma interpretif konstruktivis. 

Peneliti berusaha untuk menginterpretasikan presentasi diri yang dimaksudkan 

oleh Milendaru  untuk membangun dan menampilkan dirinya  melalui akun 

instagram. Hal ini sejalan dengan sudut pandang interpretatif yang menganggap 

realitas sosial sebagai konstruksi oleh masyarakat. Paradigma ini mencoba 

mencari makna aksi sosial oleh individu (tindakan sosial yang bermakna) dan 

menghargai relativisme (Neuman, 2003) 

 

1.5.2 . Metode Penelitian 

 

Untuk mengungkap makna yang terdapat dalam prilaku masyarakat 

dilakukan dengan metode analisis semiotika. Dalam penelitian ini metode analisis 

semiotika dipergunakan karena dirasa paling mampu untuk menjelaskan makna-

makna yang tersembunyi sehingga dapat menggali lebih dalam terhadap suatu 
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tanda dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang di lakukan dalam penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur 

penelitian yang  menghasilkan data deskriptif berupa sebuah kata-kata tertulis 

atau lisan dari  perilaku dan individu yang dapat diamati pada latar dari individu 

tersebut secara utuh (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2002:3) untuk 

mengetahui  makna dan proses sebuah fenomena dilakukan dengan melakukan 

sebuah penelitian kualitatif.   Penelitian kualitatif untuk memaknai dan juga 

mengetahui  proses sebuah fenomena juga dimaknai sebagai tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada sebuah 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan  dengan 

orang-orang tersebut dalam peristilahannya Kirk & Miller dalam Moleong 

(2002:3). Dalam penelitian kualitatif terdapat sebuah karakteristik yang menjadi 

ciri dari penelitian kualitatif yaitu: latar alamiah manusia sebagai sebuah 

instrument, metode kualitatif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingan 

proses yang ada dibandingkan hasil adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 

adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara dan 

hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama  Lincoln & Guba  dalam 

Moleong (2002: 4-8)  

 

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif selain harus terlibat dalam proses 

penelitiannya, cirinya adalah harus mempergunakan manusia / orang lain sebagai 

pengumpul data utama merupakan ciri ppenelitian kualitatif, selain itu ciri lain dari 

mempergunakan metode kualitatif yang dipergunakan karena lebih mudah jika 

dihadapkan dengan kenyataan ganda, langsung berhibungan antara peneliti, 

responden serta menyesuaikan pola nilai yang dihadapi (Lincoln & Guba dalam 

Moleong 2002:4-5). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

statistik, digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, 

tingkah laku, fungsionalisasi organisai ,aktifitas sosial yang digunakan untuk 

menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena (Strauss & 

Corbin dalam Rahmat 2009:2). Untuk menemukan dan memahami apa yang  
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tersembunyi dibalik sebuah femomena yang berada dalam kehidupan masyarakat 

yang termasuk di dalamnya sejarah, prilaku, aktivitas sosial dapat digunakan 

dengan penelitian kualitatif.  

 

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data   

 

Teknik  pengumpulan data merupakan hal  penting dalam melakukan 

penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan bahan analisis dalam 

penelitian.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui  telaah dokumen foto-foto dalam akun instagram @Millencyrus dan juga  

teks dalam foto tersebut selama bulan Januari 2017 hingga september 2018 dan 

juga sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian.  

 

1) Data Premier  

 

Dokumen foto - foto Milendaru di Instagram  

Secara subjektif, sejumlah foto Milendaru yang di unggah dalam 

instagram pribadinya untuk mengetahui bagaimana presentasi 

seorang Milendaru sebagai androgini di ruang virtual yaitu media 

sosial instagram dengan menggunakan analisa Semiotika Charles 

Sanders Pierce yaitu Representamen, Objek dan Interpretan.  

Kemudian untuk keperluan insterpretasi data yang digunakan 

adalah telaah dokumen-dokumen Data-data tersebut berupa kajian 

literatur tentang konstruksi citra diri seperti buku, jurnal, skripsi, 

tesis dan artikel yang terkait dengan topik penelitian,  

 

2) Data Sekunder  

  Untuk melengkapi penelitian ini juga dikumpulkan data dari  

 sumber  lain yang menjadi data sekunder  seperti, pemberitaan 

 mengenai diri  Milendaru di  media online, TV dan lain lain. Dan 

 data  tersebut diharapkan bisa mendukung proses analisis data. 
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 1.5.4 Analisis Data  

 

Dalam penelitian dipilih ini enam foto Milendaru yang di unggah dalam 

akun instagram pribadinya @Millencyrus. Keenam foto ini dipilih karena 

memiliki jumlah “LIKES” di atas sepuluh ribu dan “COMMENT” diatas 

dua ribu komentar, selain itu enam foto ini di anggap dapat mewakili 

Milendaru dalam dirinya beraktivitas sehari-hari. Kemudian ke enam foto 

tersebut di analisa dengan menggunakan Semiotika Charles Sanders Pierce  

dengan konsep “Triangle of meaning” yaitu Representment atau juga 

disebut dengan sign, Objek dan juga Interpretant. Untuk dapat mengetahui 

makna dan representasi Milendaru lalu keenam foto tersebut juga akan 

dianalisis dengan teori Gender Display oleh Erving Goffman dan juga  

Konsep kekuasaan oleh Michel Focault .  

 

1.5.5 Pengolahan Data 

 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:335) mengemukakan bahwa  

 aktivitas dalam analisis data  kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

 berlangsung  secara terus menerus  Aktivitas dalam analisis data yaitu data 

 reduction, data display, dan conclusion/verification. 

 

1) Data Reduction  

 

Pada tahap ini, peneliti membuat rangkuman, memilih hal-

halpokok,menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan       membuang yang tidak perlu.  

 

2) Data Display (penyajian data) 

 

 Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk 

deskripsi berdasarkan aspek-aspek penelitian.  

 

3) Conclusion/Verification (penarikan kesimpulan/verifikasi) 
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Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan 

pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Sesuai 

dengan hakikat penelitian kualitatif, Pertama, menarik 

kesimpulan sementara,  verifikasi data dengan cara 

mempelajari kembali data yang telah ada selanjutnya peneliti 

dapat menarik kesimpulan akhir temuan penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.15 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

    Sumber: Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012) 

 

 1.6     Subjek dan Objek Penelitian 

 

1.6.1 Objek Penelitian  

 

Objek Penelitian  merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan untuk kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif , 

valid , reliabel tentang suatu hal (Sugiyono:2009)  

 

Peneliti memilih enam gambar Syahrini sebagai objek penelitian, keenam 

foto tersebut dipilih karena memiliki respon yang cukup banyak dari para 

pengikut Milendaru , keenam fotoini memiliki jumlah LIKES di atas 



 

 

 

 

  

Universitas Pelita Harapan 
 

54 

sepuluh ribu dan COMMENT di atas du ribu komentar.  Keenam foto ini 

juga dipilih berdasarkan momen -momen dimana Milendaru sedang 

melakukan aktivitas sehari-harinya dengan penampilan sebagai laki-laki 

Androgini.  

 

1.6.2 Subjek Penelitian  

 

Subjek Penelitian merupakan tempat dimana data dapat diperoleh oleh 

peneliti. Data yang didapatkan akan menjadi bahan analisis dalam sebuah 

penelitian.  Dalam penelitian ini Subjek penelitian adalah akun instagram 

Milendaru @Millencyrus.  Akun  instagram Milendaru paling sering 

dugunakan oleh Milendaru untuk membuat representasi diri bagi 

masyarakat virtual, khususnya para pengikut akunnya.  Akun 

@Millencyrus memiliki pengikut dengan jumlah Empat Ratus Tujuh 

Puluh Ribu dan terus meningkat Dengan banyaknya pengikut maka tidak 

jarang Milendaru menerima tawaran untuk mengiklankan produk -produk 

yang banyak diminati oleh para pengikutnya seperti krim perawatan kulit, 

barang - barang fesyen, Make up, baju, aksesoris, klinik kecantikan  

hingga tempat hiburan. Dalam setiap postingannya Milendaru tidak jarang 

menuliskan keterangan yang singkat dengan simbol “emote icon” untuk 

mengundang interaksi pengikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 1.16 Akun Instagram Milendaru 

           Sumber : Instagram @Millencyrus 




