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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi adalah hal dasar yang di lakukan manusia saat berinteraksi dengan 

orang lain, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya 

tergantung dengan orang lain dan membutuhkan orang lain.   Perkembangan teknologi 

yang berlangsung dengan cepat membawa dampak yang sangat luas pada prilaku 

masyarakat dalam berkomunikasi. Kemajuan teknologi membuat manusia tidak lagi 

memandang jarak, waktu, dan ruang saat berkomunikasi.  

 

Era yang diwarnai dengan kehadiran internet ini kerap disebut dengan era 

Media Baru atau New Media. Seiring dengan munculnya media baru ini, jenis media 

yang telah hadir sebelumnya, seperti majalah, buku, televisi dan koran, harus 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi, bila tidak ingin ditinggalkan oleh 

masyarakat. Menurut Lister et al (2009: 12), secara luas masyarakat mengasosiasikan 

kata new media dengan digital media atau electronic media yang berhubungan dengan 

internet. Sebagian besar lainnya kerap mengasosiasikan new media dengan hal lain 

seperti televisi digital, lingkungan maya (virtual environment), permainan computer, 

sosial media          (Facebook, Snapchat, Instagram) atau sebuah blog. Maka dari itu, 

dikarenakan keberadaan media baru ini yang bersifat digital, Lister et al (2009: 12) 
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mengungkapkan bahwa sebuah media baru atau new media yang berkaitan dengan 

internet lebih tepat disebut sebagai media digital. Salah satu platform Media Baru yang 

akhir-akhir ini begitu dikenal dalam masyarakat adalah media sosial. Media sosial 

merupakan alat komunikasi cyber yang sangat penting dalam membangun dan 

menjalin hubungan interpersonal pada media baru ini.  

 

Dalam bukunya yang berjudul Social Media: A Critical Introduction, Chirstian 

Fuchs mendiskusikan berbagai definisi media sosial yang diajukan oleh berbagai 

penulis. Salah satunya adalah definisi media sosial menurut Clay Shirky seorang 

Profesor New Media di New York University, beliau mendefinisikan media sosial dan 

social software (perangkat lunak sosial) sebagai alat yang memampukan untuk berbagi, 

berkooperasi satu dengan lainnya dan untuk melakukan tindakan kolektif diluar dari 

kerangka institusi tradisional dan organisasi (Fuchs 2014: 33). Sementara itu, Van 

Dijck berpendapat bahwa kata sosial yang diasosiasikan dengan media dapat diartikan 

sebagai perangkat yang berpusat terhadap pengguna, yang memfasilitasi aktivitas 

kelompok, atau dapat juga diartikan sebagai partisipasi yang berkaitan dengan 

kolaborasi antar manusia (Van Dijck 2013: 4). Media sosial online dimulai tahun 2002 

dengan munculnya Friendster, yaitu jejaring pertemanan sosial yang sangat terkenal 

pada jamannya dan di sambut hangat oleh kalangan remaja saat itu. Dengan adanya 

Friendster, komunikasi online atau cyber memudahkan anggota Friendster saling 

berkomunikasi atau mencari teman tanpa ada batasan jarak, ruang dan waktu bahkan 

dari belahan dunia manapun. Komunikasi Cyber adalah komunikasi dalam 
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menyampaikan dan menerima pesan dilakukan dalam dunia maya. Dengan adanya 

media komunikasi online mengubah pola komunikasi masyarakat yang sebelumnya 

komunikasi tatap muka beralih menjadi komunikasi secara online, karena bisa 

dilakukan dimanapun dan kapanpun.  

 

Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan 

keterpautannya unsur-unsur yang di cakup beserta keberlangsunganya, guna 

memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis. Komunikasi adalah salah satu 

bagian dari hubungan antar manusia baik individu maupun kelompok dalam kehidupan 

sehari-hari. (Effendy, 2011: 30). Selain Youtube dan Facebook, satu dari media sosial 

yang paling popular di dunia adalah Instagram. Instagram diciptakan oleh Kevin 

Systrom dan Mike Krieger dari Amerika Serikat. Nama Instagram berasal dari dua kata, 

yaitu Insta dan Gram. Arti kata Insta diambil dari pengertian instant atau cepat. Namun 

dalam sejarahnya istilah ‘Instant’ diambil dari kata lain kamera Polaroid, jenis kamera 

yang dapat mencetak foto langsung setelah memfoto objek. Sedangkan kata ‘Gram’ 

diambil dari kata ‘Telegram’ dengan pengertian mengirim data atau informasi secara 

cepat. (Jubilee Enterprise, 2012) 

 

Saat ini popularitas Instagram semakin meningkat sejak lahirnya di tahun 2010, 

dengan lebih dari satu millyar pengguna aktif Instagram bertengger di urutan nomor 

dua media sosial setelah Facebook (Celement, J 2019). Instagram sangat di gemari 

dikalangan kaum muda karena applikasi Instagram berbasis visual dan galeri digital. 
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Sebagian besar penggunanya menggunakan Instagram untuk sharing foto selfie, atau 

moment moment tertentu saat berpegian (traveling), juga berkoneksi dengan artis yang 

kita gemari baik artis nasional maupun international. Lebih jauh, secara spesifik 

berdasarkan survei yang dilakukan oleh www.statista.com terungkap bahwa Indonesia 

merupakan salah satu Negara dengan pengguna Instagram terbanyak, yaitu dengan 

total 59 juta pengguna aktif pada Oktober 2018. Adapun Negara di urutan pertama 

dengan pengguna aktif Instagram terbanyak ialah Amerika Serikat, yang memiliki 121 

juta pengguna aktif, disusul oleh India dengan 71 juta pengguna aktif, dan Brazil 

dengan 64 juta pengguna aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 Pengguna Aktif Instagram 

Sumber: https://www.statista.com 

 

Dengan banyaknya total pengguna aktif di Indonesia, peneliti tertarik untuk  

meneliti cara selebgram pria berkomunikasi dengan followersnya di Instagram. Dikutip 

http://www.statista.com/
https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/
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www.statista.com usia pengguna Instagram secara globlal di dominasi oleh usia 25-34 

tahun dan di urutan kedua adalah 18-24 tahun. Besarnya jumlah pengguna tersebut 

menjadikan Instagram sebagai suatu fenomena media sosial yang mempunyai efek luar 

biasa baik bagi pembentukan identitas para selebgram dan penggunanya maupun bagi 

perkembangan dunia bisnis, setidaknya dalam batas-batas tertentu. Instagram tidak 

hanya dimanfaatkan sebagai media hiburan, namun juga dapat digunakan sebagai 

media untuk tujuan komersil maupun non komersil.  

 

Selain itu dengan banyaknya pengguna Instagram memungkinkan terjadinya 

berbagai macam variasi cara komunikasi antar individu dalam platform media sosial 

tersebut. Cara komunikasi antar selebgram dan pengikutnya sangat menarik untuk di 

teliti lebih lanjut karena dengan komunikasi cyber yang mereka lakukan belum tentu 

sama apabila mereka berkomunikasi secara tatap muka. Selebgram pria dapat 

menciptakan sendiri identitas apa yang mereka ingin tonjolkan di dunia maya, apakah 

menjadi selebgram milenial, selebgram metrosexual, selebgram androgyny, selebgram 

lifestyle atau selebgram untuk kalangan rumah tangga.  

 

Kata identitas berasal dari kata latin yaitu Idem yang mempunyai arti serupa. 

Identitas adalah kesadaran diri yang diambil dari pendapat dan pengamatan diri seorang 

individu. Identitas mendeskripsikan seseorang melalui: penampilan fisik, ciri ras, 

warna kulit, bahasa yang dipakai, serta penilaian dari orang lain. Oleh karena itu, 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam cara berkomunikasi selebgram 

http://www.statista.com/
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pria terhadap pengikutnya juga identitas yang mereka tampilkan di baik di Instagram 

maupun di dunia nyata saat wawancara mendalam.  

 

Instagram memiliki berbagai fitur yang membedakannya dari media sosial 

lain. Salah satu fitur Instagram yang paling populer ialah fitur berbagi foto dan video 

di profil pengguna (profile), serta fitur foto dan video di Instastory. Dengan fitur 

Instastory tersebut pengguna dapat membagikan cerita ataupun kegiatannya dalam 

bentuk foto ataupun video yang berdurasi hingga 30 detik dan akan hanya tersedia 

selama 24 jam saja. Setelah 24 jam unggahan pengguna akan terhapus secara otomatis. 

Ini berbeda dengan unggahan pengguna di fitur feed post yang terdapat pada bagian 

profile. Unggahan pada fitur feed post ini akan bertahan selamanya karena tidak akan 

terhapus secara otomatis. Dengan demikian, fitur profil pengguna dapat dianggap 

sebagai portfolio online yang efektif karena dapat diakses oleh publik. Konsistensi isi 

konten unggahan sangat penting untuk seorang pengguna sehingga seseorang dapat 

memiliki identitas yang mudah dikenali. Dengan pertumbuhan pengguna Instagram 

yang semakin meningkat tiap harinya maka Instagram tentunya dilirik menjadi peluang 

bisnis yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis. Kemunculan media Instagram 

memudahkan akses para pelaku bisnis dalam memasarkan dagangnnya. Seperti gambar 

di bawah ini merek sport terkenal seperti Addidas dan Nike menggunakan media sosial 

Instagram dalam pemasaran produk sport nya seperti sepatu, baju olah raga maupun 

accesoris olah raga. 



 

7 
 

 

 

 

 

Gambar 1.2 contoh kampanye merek besar Addidas dan Nike di Instagram 

Sumber: Instgram @adidasindonesia dan @nikerunning 

 

 Terdapat berbagai macam alasan bagi masyarakat dalam menggunakan media 

sosial. Alasan tersebut antara lain, untuk berkomunikasi, mencari komunitas yang 

memiliki hobi yang sama, hingga menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi 

diri. Bagi sebagian orang yang ingin menggunakan media sosial dengan tujuan agar 

eksistensi dirinya diperhatikan oleh orang lain, Instagram adalah salah satu media 

sosial yang cocok untuk dipilih. Hal tersebut karena dengan menampilkan unggahan di 

Instagram maka pengguna dapat dikenal secara luas oleh masyarakat luas. Selain itu di 
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Instagram penggguna dapat berinteraksi secara bebas dan terbuka sehingga setiap 

orang dapat memberikan komentar kepada setiap unggahan yang seseorang unggah. 

Unggahan dari pengguna di media sosial akan menjadi sebuah gambaran tentang diri 

dan posisi pengguna di masyarakat.  

 

Namun selain untuk mengekspresikan eksistensi diri, banyak juga orang 

menggunakan media sosial untuk mendapatkan uang tambahan atau menjadi sumber 

keuangan utama mereka. Kini terdapat sebuah sebutan bagi seseorang yang terkenal di 

media sosial, yaitu Social Media Influencer (orang yang memiliki pengaruh di media 

sosial). Social Media Influencer merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di 

media sosial seperti YouTube, Instagram & Facebook dan mereka kerap digunakan 

sebagai media promosi atau pemasaran untuk mempromosikan info produk ataupun 

promosi kepada para pengikutnya di media sosial (Lim et al, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Grafik platform media sosial yang paling aktif di Indonesia 

Sumber : www.hootsuite.com 

http://www.hootsuite.com/
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Namun lebih spesifik lagi, mereka yang terkenal di media sosial Instagram 

kerap disebut sebagai selebgram (dalam bahasa Inggris Celebgram) yang merupakan 

singkatan dari selebriti Instagram. Terdapat beberapa contoh selebgram Indonesia yang 

cukup berpengaruh dan berhasil mendapatkan keuntungan besar dan lahir dari media 

sosial. Di antara mereka termasuk Atta Halilintar, Rica Ricis dan Aw Karin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Contoh selebgram wanita terpopuler di Instagram 

Sumber: Instagram @awkarin dan @riaricis 

Menurut Barker (2017) yang merupakan praktisi atau ahli di bidang pemasaran 

digital (digital marketing) dan artikelnya diterbitkan di Forbes.com, pengguna 

Instagram dengan jumlah pengikut sebanyak 100.000 mampu menghasilkan 5000 

Dolar AS untuk setiap post dengan bekerjasama dengan sebuah brand. Berdasarkan 
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observasi yang peneliti lakukan, juga di kutib dari Kompasiana.com dengan judul 

‘Tarif Endorse Selebgram Itu Brapa Ya?’di Indonesia pemilik Instagram dengan 

pengikut sebanyak 100.000, memiliki perkiraan pendapat antara 1 juta sampai 5 juta 

rupiah setiap post (unggahan). Adapun observasi dan wawancara dilakukan secara 

langsung kepada media sosial influencer seperti Jovi Adhiguna dan Olivia Lazuardy 

yang memiliki rate harga per unggahan sebesar 3 – 5 juta rupiah. Sedangkan Nindy 

Ayunda yang berada dalam naungan Arupalaka Management memiliki followers 1.1 

M mendapatkan 10 juta per postingannya di Instagram. 

 

Instagram dan media sosial lainnya digunakan baik oleh pria maupun wanita. 

Namun menurut Morris (2013: 9), perilaku komunikasi antara pria dan wanita dalam 

media sosial ternyata tidak sama. Morris melakukan sebuah riset yang dituangkan 

dalam sebuah tesis yang berjudul She Likes, He Doesn’t Like: Gender Differences in 

Facebook Communications Behaviour. Dengan menggunakan kata gender, Morris 

lebih mengacu kepada kharakteristik kultural dan sosial dari pria ataupun wanita, dan 

bukan pada kharakter fisik atau biologis (Morris, 2013: 9).  

 

Penelitian Morris di atas bertujuan untuk menjelaskan apakah ada perbedaan 

perilaku komunikasi dari pria dan wanita di dunia maya (dalam hal ini Facebook) dan 

di kehidupan nyata (Face to Face/ FtF). Hasil dari tersebut menunjukkan bahwa 

perilaku pria dan wanita di dunia maya bersifat mirroring atau mencerminkan perilaku 

komunikasi yang sesungguhnya. Berdasarkan penemuannya, pria lebih tertarik untuk 
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membagikan atau mengunggah hal-hal yang bersifat informatif seperti berita (news) 

dan juga hiburan seperti olah raga ataupun hobi. Sedangkan wanita lebih tertarik 

membagikan informasi di media sosial yang berkenaan dengan interpersonal atau 

hubungannya dengan orang lain, seperti teman dan keluarga. Wanita juga kerap lebih 

suka menampilkan gambaran sosial dari dirinya di dunia maya. Dengan demikian 

wanita kerap lebih menampilkan penampilannya. Sedangkan pria bersifat tidak terlalu 

peduli akan gambaran sosial mereka (Morris, 2013: 9). 

 

Perkembangan teknologi dan pesatnya informasi memberi kebebasan 

berekspresi baik pria atau wanita dalam menujukan identitas, kebudayaan dan 

kebangsaan mereka. Menurut Pew Research Center, sebuah organisasi yang melakukan 

penelitian tentang internet, teknologi dan sains menunjukan bahwa perempuan masih 

mendominasi penggunaan media sosial sebanyak 78% sedangkan pria 65% untuk 

wilayah Amerika Serikat, survey terakhir yang dilakukan tanggal 2 Juli 2019.  

 

 Identitas semakin cair dimana saat ini masyarakat mudah menerima dan dapat 

menciptakan identitas apa yang ingin dibentuk melalui media sosial. Terbukti dengan 

masyarakat mulai mengkonstruksi pemikiran mereka akan gender. Wanita yang identik 

dengan warna pink, memasak, menjahit ataupun pekerjaan rumah tangga, sedangkan 

laki laki identik dengan warna biru, gagah, penampilan maskulin dan lain sebagainya. 

Saat ini identitas diri yang stereotype seperti contoh diatas mulai luntur akibat dari 
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kebebasan dalam berekspresi juga peran globalisasi yang mempengaruhi selera dan 

gaya hidup mayarakat.  

 Meskipun penelitian Morris memperlihatkan hasil di atas, bukan berarti tidak 

terdapat pria yang juga sadar akan penampilannya.  Sebaliknya, berdasarkan 

pengamatan terhadap media sosial, penulis mendapatkan banyak pria di media sosial 

yang menggunggah foto dengan berpenampilan yang menarik atau disebut fashionable.   

Contoh dari pria - pria tersebut ialah pesepak bola David Beckham dan artis Indonesia 

Ferry Salim. Mereka dikenal sebagai pria yang berpenampilan fashionable dan dapat 

dikatakan sangat memperhatikan penampilan mereka di mata publik. Ini sekali lagi 

memperlihatkan bahwa tidak semua pria bersikap acuh tak acuh akan dirinya dalam 

kehidupan nyata ataupun dalam dunia maya. Selain kedua contoh di atas, dalam 

Instagram kini terdapat banyak pria yang dapat digolongkan sebagai pria yang 

berpenampilan metrosexual.  

 

 

Gambar 1.5 Ferry Salim Artis Indonesia  

Sumber: www.google.com  

Gambar 1.6 David Beckham pesepak bola 

        Sumber: www.google.com  

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Penampilan metrosexual tersebut terlihat di halaman profil Instagram mereka, di 

mana terdapat foto-foto para pria tersebut dengan memakai pakaian yang mengikuti 

mode (trendy) dan juga mengatur rambut mereka dengan baik (well groomed). Dalam 

Instagram mereka kerap menampilkan kesan bahwa mereka memiliki gaya hidup dan 

selera gaya berpakaian yang unik. Dan dari postingan foto dan Ig story itulah cara 

mereka berkomunikasi dengan followersnya. Walaupun bukan dengan komunikasi 

tatap muka tetapi dengan melihat penampilan mereka secara tidak langsung 

menunjukan identitas si selebgram pria tersebut. Cara pakaian mereka menjadi daya 

tarik para followersnya dan mereka tidak segan untuk memberikan komentar baik 

komentar negative atau positive. Berpakaian merupakan salah satu komunikasi non 

verbal yang menunjukan kepribadian selebgram.   

 

 Kehadiran selebgram pria sangat menarik perhatian peneliti. Itulah sebabnya 

peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas para pria tersebut di 

Instagram, dan menjadikan selebgram pria yang memiliki follower cukup banyak 

sebagai subjek penelitian tesis ini. Adapun batasan yang diaplikasikan oleh peneliti 

ialah pria yang memiliki pengikut di atas 10.000, memiliki unggahan-unggahan yang 

menarik, berpenampilan menarik dan sudah sering bekerjasama dengan brand (merek 

dagang) sebagai penyedia jasa pemasaran (endorse) perorangan di Instagram. 
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Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada analisis cara komunikasi dari para 

selebgram pria tersebut. Terdapat 4 orang selebgram yang menjadi subjek penelitian 

ini yaitu; @andyyanata, @diego_christ, @abidfaradhitama & @wildanfahlevi dan satu 

informan @distiyaputri. Keeempat selebgram ini diambil sebagai subjek penelitian 

karena keempat selebgram tersebut memiliki ketertarikan di bidang gaya hidup 

(lifestyle) dan memiliki keunikan tersendiri. 

 

 Banyaknya penelitian yang berkenaan dengan media sosial membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan media sosial yang 

dianggap sebagai sebuah media baru ini. Dari keseluruhan tinjauan pustaka penelitian 

terdahulu terlihat bagaimana para selebgram memiliki cara komunikasi dan konten-

konten yang berbeda namun memiliki sebuah benang merah yang sama yaitu sebagai 

seseorang yang memberikan pengaruh di media sosial seperti mampu menarik 

ketertarikan seseorang untuk mengikuti gaya hidup mereka, salah satunya 

mengunjungi restoran atau kafe yang mereka promosikan di Instagram. Namun pada 

penelitian ini, peneliti memilih selebgram pria karena penelitian mengenai selebgram 

pria masih sangat sedikit di Indonesia, penelitan yang menggunakan subjek selebgram 

wanita masih lebih mendominasi dibandingkan pria. Peneliti juga tertarik akan 

Identitas pria yang sebelumnya sangat steriotype dengan kesan maskulin, tidak rapi, 

anti perawatan muka, rock and roll style beralih menjadi pria yang metrosexual, kulit 

putih dan besih, pakaian casual rapih dan rambut klimis lebih disukai oleh publik.  
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Peneliti akan berfokus pada satu media sosial saja yaitu Instagram. Selain itu 

peneliti akan fokus kepada cara komunikasi dari social media influencer pria atau lebih 

dikenal dengan kata selebgram atau selebriti Instagram. Cara komunikasi serta identitas 

selebgram sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, yaitu bagaimana cara mereka 

berkomunikasi dengan followers mereka melalui cara komunikasi dua arah 

(komunikator dan komunikan saling mengirimkan pesan) juga meneliti identitas 

selebgram yang sebenarnya saat wawancara (indepth interview), apakah sesuai dengan 

apa yang mereka posting di Instagram atau berbeda. Berbeda dalam arti identitas 

selebgram yang sebenarnya (real) contohnya humoris, ramah atau pemarah. Melalui 

penelitian ini pula peniliti ingin membahas lebih dalam bahwa identitas yang mereka 

tampilkan hanya untuk kebutuhan endorse semata, atau salah satu cara penambah 

followers padahal identitas asli mereka tidak seperti apa yang kita liat dalam postingan 

foto mereka di Instagram. 

 

Dengan kata lain, social media influencer yang ada di Instagram yang akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini. Lagi pula, penelitian sebelumya hanya mengamati 

konten-konten dari social media influencer sebagai objek penelitian tanpa melakukan 

wawancara secara langsung. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, dalam 

penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara tatap muka secara langsung dan 

mendalam (in-depth interview). 
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1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

a. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang menjadikan fokus penelitian. 

Berikut ialah fokus penelitian: 

1. Media sosial yang akan di teliti adalah Instagram. Subjek dari penelitian 

ini adalah 4 orang selebgram pria dengan followers lebih dari 10.000 

orang dan satu orang informan yang tinggal di Indonesia. Sedangkan 

objek penelitian ialah cara komunikasi dan identitas para selebgram 

yang ditinjau dengan melakukan observasi pada akun Instagram para 

selebgram lifestyle pria dan juga wawancara secara langsung.  

2. Penelitian ini akan fokus pada cara komunikasi dan indentitas serta 

panggung depan dan panggung belakang dari para selebgram yang 

dijadikan subyek dalam penelitian ini.   

b. Rumusan Masalah 

Fokus pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut:   

Bagaimana cara komunikasi dan identitas serta panggung depan dan belakang 

selebgram terhadap publik di media sosial Instagram? 
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1.3.Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, dapat dibangun suatu tujuan penelitian dimaksudkan 

sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bagaimana identitas diri selebgram dengan 4 

layer identitas ( personal layer, enactment layer, relational layer 

dan communal layer) yang mempengaruhi cara komunikasi 

selebgram kepada followersnya. Identitas apa yang diperankan 

oleh selebgram tersebut akan terjawab melalui hasil wawancara. 

2) Setelah mengetahui identitas diri selebgram peneliti perlu juga 

panggung depan dan panggung belakang selebgram yang 

mempengaruhi cara komunikasi selebgram terhadap publik. 

Dengan melakukan in-depth interview secara face to face 

peneliti dapat melihat secara langsung panggung depan dan 

panggung belakang selebgram yang sesungguhnya. 

3) Menjabarkan cara komunikasi dari selebgram yaitu dengan 

menunjukkan konten-konten mereka di Instagram yaitu berupa 

foto, Instaram story, pakaian yang mereka posting.  
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1.3.2 Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

A. Signifikansi Akademis:  

1) Dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran tentang cara 

komunikasi dari selebgram lifestyle pria yang dapat berkontribusi 

dalam wacana yang berkaitan dengan cara komunikasi di media 

sosial. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi teoritis 

mengenai cara komunikasi para selebgram pria tersebut. 

B. Signifikansi Praktis:  

1) Sebagai bahan masukan dan informasi bagi publik yang ingin 

menggeluti dunia selebgram pria berdasarkan cara komunikasi yang 

dimiliki oleh selebgram tersebut. 

2) Sebagai sarana mengembangkan wawasan penulis di bidang 

komunikasi. Terutama komunikasi intrapersonal dan interpersonal 

berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap subjek penelitian. 

 

 

 

 

 

 




