
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Makhluk bumi yang memiliki rasa keingintahuan tinggi dan memiliki 

akal yang digunakan untuk menanggapi sesuatu serta untuk membedakan 

perkara yang baik maupun yang buruk adalah manusia. Akal pada manusia 

dapat digunakan untuk mengenal maupun memahami lebih dalam apa yang 

ingin diketahui. Dengan akal, manusia berusaha untuk mengetahui sesuatu 

lewat komunikasi. Pada teori Harold Laswell, mengatakan bahwa makna dari 

komunikasi sendiri yaitu menjawab pertanyaan “who say what in whice 

chanel to whom with effect”.1 Komunikasi juga digunakan manusia sebagai 

cara menyampaikan pesan serta sarana mengekspresikan diri. Pada proses 

komunikasi pemakaian media sebagai perantara penyampaian informasi atau 

pesan sangatlah penting, dan tentunya tidak lepas dari tekhnologi, 

pemahaman mengenai tekhnologi komunikasi menurut Everett M. Rogers, 

perangkat keras dalam struktur organisasi serta memiliki nilai sosial, setiap 

individu memiliki kemungkinan untuk mengumpulkan, memproses, serta 

bertukar informasi.2 Salah satu alat atau media yang dapat digunakan untuk 

kebutuhan berkomunikasi manusia adalah smartphone. 

                                                           
1 Onong Uchjana Effendy. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung, Remaja 

Rosdakarya: 2001), Hlm 11 
2 Everett M Rogers, Communication Technology: The New Media in Society, (New York: 

The Free Press, 1986), Hlm. 2 



Smartphone saat ini menjadi suatu hal yang sangat diprioritaskan dan 

muncul akibat inovasi tekhnologi dalam bidang media, yang dijelaskan oleh 

Croteau,3 sebab tidak hanya menelpon dan berinternet saja, smartphone juga 

dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Didukung dengan majunya 

tekhnologi, aktivitas manusia sangat dipermudah di smartphone, adanya fitur-

fitur yang dapat diakses diberbagai aplikasi smartphone dapat menolong dan 

mempermudah manusia. Untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi, 

aplikasi di smartphone yang sering digunakan adalah media sosial, yaitu salah 

satu tempat untuk penyampaian pesan serta sarana untuk mengekspresikan 

diri khususnya pada media sosial Instagram. Hasil studi dari Jonah Berger 

dan Katherine Milkman menunjukkan bahwa berita viral yang ada di media 

sosial dapat meningkatkan emosi yang kuat bagi para pembacanya, baik 

emosi positif maupun negatif (high arousal emotions).4 Hingga akhirnya 

banyak problem yang muncul pada penggunaan media sosial. 

Menelaah mengenai problem di media sosial Instagram, banyak 

selebgram yang rela melakukan segala cara agar terlihat selalu fresh dan 

Instagrameble melalui foto yang diunggah demi mendapatkan perhatian di 

dunia maya seperti akun selebgram seperti @riaricis1795, @awkarin, dan 

@attahalilintar.  Salah satu pengguna Instagram yang juga menjadi influencer 

yang digemari oleh remaja Indonesia saat ini yaitu Muhammad Attamimi 

Halilintar atau biasa dipanggil Atta Halilintar. Atta Halilintar merupakan 

                                                           
3  David Croteau, & William Hoynes, Media/society: Industries, Image, and Audiences. 

(London: Pine Forge Press, 1997), Hlm. 12 
4 Jonah Berger & Katherine, What Makes Onlin Content Viral? Journal of Marketing 

Research, (Amerika: American Marketing Association, 2011), Hlm. 2 



anggota keluarga Gen Halilintar, sebagai anak pertama dari 11 bersaudara, 

yang telah memiliki beberapa bisnis perniagaan sebagai pekerjaan sampingan 

selain menjadi artis di Youtube.5 Pada akun Instagram @attahalilintar pada 

tanggal 28 Februari 2020 followers yang dimiliki sudah mencapai 11.92 juta 

dengan demografi followers rata-rata usia muda yaitu kalangan remaja, 

jumlah post akun @attahalilintar sampai tanggal 28 Februari 2020 sebanyak 

2,016 unggahan. 

Beberapa dari 2,016 unggahan tersebut akan diteliti pada analiais kali 

ini. Peneliti tertarik meneliti konten Instagram Atta sebagai objek penelitian 

memiliki alasan mendasar bahwa Atta mengaku menjadi Youtuber nomer 1 di 

Asia dan pengakuan tersebut disebarluarkan melalui media sosial khususnya 

Instagram. Selain hal tersebut, pada tahun 2019 Atta pernah membuat 

postingan heboh dan sensasional pada akun media sosial miliknya, salah 

satunya ketika Atta memakai make up gembel untuk konten Youtube,6 yang 

dibagikan di media sosial Instagram, namun dengan konsep yang berbeda. 

Konsep di media sosial Instagramnya Atta masih menggunakan make up 

gembel dan duduk di pesawat level atas, postingan tersebut diunggah pada 

tanggal 3 Februari 2019 dan dari postingan tersebut Atta mulai menuai 

kontroversi dan mulai dikenal dan diikuti banyak orang. 

Kontroversi yang dibangun Atta menjadikan peneliti tertarik untuk 

meneliti adanya konstruksi citra diri yang dilakukan Atta pada akun 

                                                           
5 Gen Halilintar.com, About Us, http://www.genhalilintar.com/category/about-us/, diakses 

pada 1 April 2019 pukul 23:05 WIB 
6 Atta Halilintar. Youtube, https://youtu.be/xsOvnNPwbBY, diakses pada 24 Februari 

2020 pukul 09:31 WIB 



Instagram miliknya. Sosiolog Peter L. Beger dan Thomas Luckman 

memperkenalkan mengenai konsep dari kontruksi itu sendiri yaitu 

menganggap bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat terdapat 

subyektivitas dan objektivitas di dalamnya,7 subyektif yang dimaksud berupa 

pengetahuan individu serta objektifnya berupa fakta sosial atau dapat disebut 

realitas dan pengetahuan yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. 

Kotler menjelaskan mengenai citra, bahwa citra dapat memunculkan 

penilaian terhadap sesuatu. Kotler juga menjelaskan bahwa sikap dari 

seseorang akan ditentukan oleh citra obyek tersebut.8 Citra yang diteliti kali 

ini merupakan citra yang dibuat dengan menampilkan sensationism dan 

narcisism untuk mendapatkan perhatian khalayak ramai. 

Adanya kecenderungan konstruksi sosial serta citra diri yang 

ditampilkan Atta Halilintar pada media sosial, membuat peneliti memutuskan 

meneliti mengenai konstruksi citra diri Atta Halilintar dengan menggunakan 

teori konstruksi sosial dan akan mencari bahan yang akan diteliti pada konten 

Instagram Atta Halilintar yang menampilkan sensationism dan narcisism  di 

setiap foto unggahannya. Pemilihan  sensationism dan narcisism  didasari 

dengan adanya sikap narsis dan perilaku yang menimbulkan sensasi pada 

konten Instagram milik Atta Halilintar. Pemilihan konten ini, didasari dengan 

mulai viralnya Atta pada postingan yang di upload di Instagram miliknya 

pada tanggal 3 Februari 2019. Dengan likers sebanyak 511.100, serta 

komentar sebanyak 10.399 komentar. 

                                                           
7 Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005), Hlm. 37 
8 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, (Jakarta:PT Prenhallindo,2000), Hlm. 18 



Pemilihan Instagram sebagai media yang diteliti dikarenakan 

memiliki persentase sebanyak 5.91% per Desember 2018 hingga Desember 

2019 yang spesifikasi Instagram sendiri menjadi media sosial yang 

digunakan untuk menyebarkan informasi menarik dengan mengandalkan 

estetika visual maupun estetika audio visual.9 Sehingga banyak pengguna 

Instagram  berlomba-lomba mencari tempat yang Instagrameble dan segala 

sesuatu yang dapat menarik dengan mengkonsep diri menjadi terlihat lebih 

berada. Konten yang diambil dimulai dari konten yang menuai kontroversi 

yaitu konten Atta dengan memakai make up gembel dan duduk di dalam 

pesawat level atas pada tanggal 3 Februari 2019 hingga pada tanggal 14 

November 2019 ketika Atta memberikan hadiah mobil sport mewah kepada 

ibunya yang sedang berulang tahun. Pemilihan konten tersebut karena 

banyaknya tanggapan yang diberikan berupa like dan komentar serta 

banyaknya berita yang memberitakan hal tersebut. 

Berita pada penelitian akan dilihat dari beberapa website, selain itu 

penelitian ini juga akan didukung dengan data statistik dari Social Blade 

Rank, dan Noxinfluencer peneliti memilih portal tersebut dikarenakan 

ketersediaan data-data yang mudah dibaca, dan menampilkan grafik, selain 

itu data yang disajikan lebih mendekati data yang diinginkan. Social Blade 

Rank sendiri merupakan situs web yang menampilkan data statistik media 

sosial, dan didirikan oleh Jason Urgo.10  Sedangkan Noxinfluencer merupakan 

                                                           
9 Sttatcounter Globalstas, https://statcounter.com/sign-up/, diakses pada 2 Maret 2020 

pukul 14.05 
10 Sosial Blade, https://socialblade.com/info, diakses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 

09:06 WIB 



platform gratis dengan sembilan bahasa yang dapat melacak statistik saluran 

Youtube maupun Instagram.11 Pada analisis kali ini juga akan terkandung 

sifat sensasionism serta sifat narcisism yang ditampilkan pada konten. 

Fenomena sensationism sendiri sangat berfokus pada indera. Sensationism 

juga sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk memprovokasi perhatian 

atau tanggapan dari publik.12 

Sensationism atau sensasi juga dapat membuat publik gempar karena 

sensasi dapat merangsang emosi dari publik itu sendiri. Mc Quail 

menerangkan bahwa sensationalism dapat menarik perhatian namun tidak 

tepat untuk menyampaikan sebuah informasi karena netralitas seseorang akan 

hilang.13 Seperti sensasi yang ditampilkan oleh Atta Halilintar ini. 

Sensationsm sendiri memiliki beberapa tingkatan yaitu tingkatan perilaku 

sensationism rendah, sedang, serta tinggi. Sensationism ini akan sangat 

berbahaya apabila sudah mengarah kepada sifat autism yaitu gangguan 

perkembangan otak yang mempengaruhi komunikasi atau interaksi dengan 

orang lain karena dapat mempengaruhi gaya hidup orang tersebut dan 

cenderung asik pada dunianya sendiri ini merupakan dampak dari bahayanya 

sifat sensationism tingkat tertinggi atau yang paling parah. Realcase 

mengenai sensationism dalam postingan akun Instagram Atta Halilintar, 

disinyalir terdapat sebuah sensasi yang sengaja dimunculkan agar menuai 

                                                           
11 Noxinfluencer, https://www.noxinfluencer.com/blog/frequent-answers-and-questions-

for-influencer/, diakses pada tanggal 01 Maret 2020 pukul 04:40 WIB 
12 Grabe, M.E., Zhou. Explicating sensationalsm in television news: Contend and the 

bells and whistles. (Journal of Broadcasting & Electronic Media 2001), Hlm. 635-655 
13 McQuail, Media Performance: Mass Communication and the Public Interest, (New 

York: SAGE Publication, 1992), Hlm. 34 



perhatian publik. Seperti konten prank gembel yang mengarah kepada 

pembentukan citra diri dengan cara sensationism.  

Terlepas dari sensationism, selanjutnya mengenai narcisism, Gillian 

A. Russell menjelaskan bahwa narcisism merupakan pemujaan terhadap diri 

sendiri,14 yang mengarah kepada keinginan selalu ingin dipuji netizen dan 

ingin terlihat selalu baru, sehingga dapat menyebabkan tingkat gengsi yang 

tinggi serta akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial dengan lingkungan 

sekitar. Narcisism sendiri memiliki beberapa tingkatan yaitu tingkatan 

perilaku narcisism rendah, sedang, serta tinggi narcisism ini akan sangat 

berbahaya apabila sudah mengalami gangguan kepribadian. Penderita 

narsistik akan percaya bahwa mereka lebih unggul dan akan berdampak pada 

kurang memperhatikan perasaan orang lain. Namun di balik itu semua, 

sebenarnya memiliki harga diri yang rapuh dan rentan terhadap kritik. 

Narcisism yang dilakukan Atta Halilintar dalam akun media sosial Instagram, 

salah satu realcasenya adalah sering mengupload konten dengan jarak 

beberapa jam saja. Konten lebih memperlihatkan keunggulan ataupun 

kekayaan yang dimiliki seperti kendaraan ataupun barang-barang bermerek 

lainnya, serta adanya konten yang menunjukkan bahwa apa yang 

dilakukannya mencerminkan kebaikan sehingga menuai berbagai kritik serta 

pujian pada kolom komentar. 

Konten yang menuai berbagai kritik serta pujian pada kolom komentar 

akan dikupas dalam penelitian kali ini. Banyak cara yang bisa dilakukan 

                                                           
14 Gillian A. Russell, Narcisism and the Narcissistic Personality Disorder: A Comparison 

of the Theories of Kernberg and Kohut. British Journal of Medical Psychology, The British 
Psychological Society (Inggris: Great Britain, 1985). Hlm. 137 



untuk menganalisis konstruksi citra diri influencer. Salah satunya dengan 

analisis semiotika milik Ferdinand de Saussure, metode analisis berupa 

semiotika sering digunakan sebagai salah satu ilmu untuk memaknai atau 

mengkaji tentang tanda. Tanda dalam semiotika dapat dianggap mewakili 

atau menandakan sesuatu selain diri sendiri,15 semiotika dapat digunakan 

sebagai salah satu model menganalisis media massa.16 Dapat juga digunakan 

untuk menganalisis konten pada akun media sosial Instagram. Latar belakang 

diatas mendasari ketertarikan penulis untuk meneliti konstruksi citra diri 

influencer dengan analisis semiotika pada akun Instagram Atta Halilintar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar lebih fokus, penelitian kali ini menggunakan rumusan pokok 

permasalahan berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang, 

yaitu: 

1. Bagaimana konstruksi citra diri influencer dengan menggunakan analisis 

semiotika pada akun Instagram Atta Halilintar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan. Memiliki tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konstruksi citra diri influencer pada akun Instagram 

Atta Halilintar dengan menggunakan analisis semiotika. 

                                                           
15 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi. (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2006), Hlm. 38 
16 Indiwan Wibowo. Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis Bagi Peneliti dan Skripsi 

Komunikasi. (Jakarta: Mitra Wacana Media: 2013), Hlm 50 



D. Manfaat Penelitian 

Penelitian kali ini tentunya akan memberikan sebuah manfaat besar 

yang nantinya akan berdampak pada hasil akhir setelah terpublikasinya 

penelitian ini ketika sudah jadi dan disetujui banyak pihak. Berikut kegunaan 

dari penulisan penelitian ini: 

 

1. Manfaat Akademik 

Berhubungan dengan teoritis, penelitian kali ini dapat berguna 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam khususnya, yang membahas mengenai 

analisis semiotika serta analisis mengenai media sosial Instagram yang 

berkaitan langsung dengan perilaku publik figure dalam merekonstruksi 

citra diri. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam pembangunan citra pribadi di sosial media, 

sehingga dapat menjadi contoh bagi khalayak luas untuk bersosial media 

yang baik dan tidak berlebihan dalam membentuk citra diri di sosial 

media. Selain itu dapat memperkaya maupun memperluas tema 

penelitian sehingga dapat bermunculan penelitian yang lebih aplikatif 

serta sangat ramah terhadap situasi dan peristiwa-peristiwa sosial yang 



terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menjadi sebuah 

solusi dari berbagai permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. 

 

3. Manfaat Bagi Kelembagaan 

Manfaat bagi kelembagaan Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung dan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah umumnya serta 

jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam khususnya adalah tersedianya 

referensi baru mengenai pembangunan citra pribadi dengan mempelajari 

tentang narcisism serta sensationism yang dilakukan oleh salah satu 

influencer, semua permasalahan yang muncul dibahas dalam sebuah tema 

besar penelitian kali ini.  

 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai pembentukan 

maupun pembangunan citra diri dalam ranah sosial media, memberikan 

postingan yang bermanfaat atau yang dibutuhkan oleh publik dengan 

artian tidak hanya membentuk citra diri saja, dapat memahami lebih 

dalam narcisism serta sensationism ketika diterapkan dalam kehidupan. 

 

E. Batasan Masalah 

Masalah yang akan diteliti kali ini di batasi, dan berikut beberapa 

batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan: 



1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar konstruksi citra diri dalam 

perilaku sensasionism dan narcisism yang dilakukan di media sosial akun 

Instagram Atta Halilintar. 

2. Informasi yang disajikan yaitu mengenai konstruksi citra diri influencer 

Atta Halilintar. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

 

NO Referensi/judul Peneliti 
Tahun 

terbit 

Isi dari 

Penelitiannya 

Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu dan 

Sekarang 

1. Konstruksi Citra 

Diri di Media 

Sosial (Studi 

Terhadap Santri 

Pengguna 

Instagram di PP. 

Nurul Ummah 

Kotagede 

Yogyakarta) 

Muhammad 

Nur 

2018 Meneliti 

mengenai 

bagaimana 

santri 

membangun 

citra dirinya 

dimedia sosial 

instagram 

Perbedaannya 

terletak pada 

obyek yang 

diteliti, tempat 

penelitian, 

rumusan masalah. 

2. Hubungan 

Penggunaan 

Zaim 

Qashmal 

2016 Meneliti 

mengenai 

Metode 

penelitian yang 



Media Sosial 

Instagram 

Terhadap 

Pembentukan 

Citra Diri 

seperti apa 

hubungan  

Penggunaan 

Media Sosial 

Instagram 

Terhadap 

Pembentukan 

Citra Diri 

digunakan 

berbeda. 

3. Fenomena Gaya 

Hidup 

Selebgram Studi 

Fenomenologi 

Selebgram 

Awkarin 

Silvi Mefita 2018 Menunjukkan 

bahwa kelima 

informan 

merupakan 

pengguna aktif 

media sosial 

Instagram dan 

mengetahui 

segala konten 

dan pemberitaan 

fenomena gaya 

hidup 

Selebgram 

Awkarin. 

Analisis yang 

akan digunakan 

menggunakan 

semiotika bukan 

fenomenologi, 

lebih fokus 

kearah 

sensationism dan 

narcisismnya atta 

halilintar 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu ini 

meneliti 

mengenai gaya 

hidup Awkarin 

(salah satu publik 



figure) 

4. Kontruksi 

Perempuan 

Dalam Media 

Baru: Analisis 

Semiotik Meme 

Ibu-Ibu Naik 

Motor di Media 

Sosial 

Yanti Dwi 

Astuti 

2017 Membahas 

mengenai meme 

ibu-ibu naik 

sepeda motor 

dalam batas-

batas tertentu 

menggambarka

n perempuan 

sebagai objek 

dominasi pria 

dalam media 

massa, namun 

seharusnya 

media 

diharapkan 

dapat 

berkontribusi 

untuk 

peningkatan 

kualitas dan 

peran 

perempuan 

Ranah 

pembahasan 

penelitian 

terdahulu ini 

lebih membahas 

kearah meme dan 

perempuan 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

mengenai 

kontruksi dalih 

sensationism dan 

narcisism dalam 

media 



termasuk 

dalam 

berkendara. 

5. Budaya 

Narsisme dan 

Selfie (Studi 

Fenomena Selfie 

di Kalangan 

Mahasiswi 

Fakultas 

Ushuludin dan 

Pemiiran Islam 

Uin Sunan 

Kalijaga) 

Khijjah 

Rakhma 

Ayuma 

2016 Meneliti 

mengenai 

budaya selfie 

yang memiliki 

efek positif dan 

negatif 

Penelitian 

terdahulu ini 

memakai analisis 

fenomenologi 

sedangkan 

analisis yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

analisis semiotika 

6. Skema 

Hubungan 

Keluarga dalam 

Komunikasi 

Interpersonal 

pada Keluarga 

Gen Halilintar 

Ramdhan 

Hidayat Al 

Zailani 

2017 Membahas 

mengenai 

hubungan 

komunikasi 

antar anggota 

keluarga dalam 

keluarga Gen 

Halilintar 

Penelitian 

terdahulu ini 

membahas 

mengenai 

komunikasi antar 

anggota keluarga, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

mengenai gaya 

yang ditampilkan 



pada media sosial 

Instagram 

anggota keluarga 

Gen Halilintar 

yaitu Atta 

7. Konstruksi 

Gender dalam 

Media Massa 

(Analisis 

Semiotika 

Pierce pada 

Program Mata 

Najwa Episode 

“Gengsi Berebut 

Kursi”) 

Winda 

Primasari 

2017 Membahas 

mengenai 

program mata 

najwa dalam 

media massa 

yang masih 

tidak adil dalam 

membagi peran 

Isi pembahasan 

berbeda, 

penelitian ini 

membahas 

mengenai gender 

dalam media 

massa, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

membahas citra 

diri influencer di 

media sosial 

8. Konstruksi Citra 

Diri Melalui 

Update Status di 

Media Sosial 

Facebook 

Neneng C. 

Marlina, 

Rizki Husen 

2015 Membahas 

mengenai 

konstruksi citra 

diri serta makna 

dalam status 

facebook 

Objek dan media 

sosial yang 

dipilih berbeda 

9. Pesan Dakwah 

Dalam Film 

Ismayani 2017 Membahas 

mengenai pesan 

Isi, Objek dan 

Media yang 



“Aku Kau dan 

KUA” (Analisis 

Semiotika 

Ferdinand de 

Saussure) 

dakwah yang 

terkandung 

dalam film 

“Aku Kau dan 

KUA” dengan 

analisis 

semiotika dari 

Ferdinand de 

Saussure 

diteliti berbeda 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif yang akan 

meneliti mengenai “Konstruksi Citra Diri Influencer (Analisis Semiotika 

pada Akun Instagram Atta Halilintar)” alasan peneliti memilih tema ini 

diawali dengan adanya postingan heboh dan sensasional Atta yang 

memakai make up gembel untuk konten Youtube yang dibagikan di 

media sosial Instagram, namun dengan konsep yang berbeda. Konsep di 

media sosial Instagramnya Atta masih menggunakan make up gembel 

dan duduk di pesawat level atas, postingan tersebut diunggah pada 

tanggal 3 Februari 2019 dan dari postingan tersebut Atta mulai menuai 

kontroversi dan mulai dikenal dan diikuti banyak orang. Agar penelitian 

terfokus maka pada analisis kali ini menggunakan beberapa teori. 



Teori yang digumakan pada analisis ini yaitu teori konstruksi 

sosial, teori citra diri, teori media sosial, teori sensationism dan 

narcisism. Cara analisisnya dengan melihat makna yang terkandung 

dalam konten gambar dan caption akun instagram Atta Halilintar. 

Peneliti menggunakan judul ini yang didalamnya akan mendalami 

mengenai sensationism dan narcisism yang digunakan untuk 

mendapatkan perhatian dari publik. Dan judul ini untuk menjawab 

rumusan masalah dengan menggunakan analisis semiotika. 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

metode analisis semiotika. Dalam hal ini peneliti menganalisa 

adanya konstruksi citra diri yang sensationism dan narcisism dalam 

akun sosial media Instagram milik Atta Halilintar dengan 

menggunakan teori semiotika milik Ferdinand de Saussure. Degan 

pembagian tanda yang terdiri dari penanda atau biasa disebut 

signifier dan petanda atau biasa disebut signified. 

b. Data dan Sumber Data 

1) Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini berhubungan 

dengan data kualitatif berupa kata-kata atau gambar yang 

menunjukkan sifat mengarah kepada sensationism dan narcisism 

dalam membangun citra diri pada konten akun Instagram Atta 



Halilintar yang nantinya akan dijadikan bahan untuk menyusun 

informasi. 

2) Sumber Data 

Penelitian kali ini menggunakan sumber data berupa:  

Pertama, Data primer dari konten akun Instagram milik Atta 

Halilintar. Kedua, Data sekunder yang diperoleh dari sejumlah 

literatur pustaka seperti buku, situs internet yang membahas 

mengenai konstruksi citra diri, semiotika, sensationism dan 

narcisism, dan hal yang berkaitan dengan objek penelitian 

 

2. Fokus Penelitian 

Penelitian kali ini akan berfokus pada sensationism dan narcisism 

yang dapat membangun citra diri insfluencer. Dengan analisis semiotika 

terhadap konten pada akun Instagram milik Atta Halilintar yang nantinya 

akan melihat pada beberapa postingan dari Atta Halilintar sendiri, serta 

yang berkaitan dengan Atta Halilintar, yang dianggap sangat memberikan 

sensasi dan beberapa postingan yang menunjukkan narcisism itu sendiri. 

Sehingga akan lebih terfokus. 

 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian kali ini adalah konten pada akun Instagram 

milik Atta Halilintar. Sebagai salah satu fokus yang dapat digali 



mengenai informasi atau konten yang ada didalamnya sebagai bahan 

penelitian mengenai konstruksi citra diri yang dilakukan. 

 

4. Purposive Sampling 

Riset kali ini menganalisis semiotika konten serta caption yang di 

publish pada akun Instagram Atta Halilintar, yang didukung dengan 

wawancara pada 6 orang sebagai sampel. 3 orang sebagai perwakilan dari 

publik yang menyukai atau mengikuti akun Atta Halilintar, 3 orang yang 

lain sebagai perwakilan dari publik yang tidak menyukai atau tidak 

mengikuti akun Atta Halilintar. Pengambilan 6 orang sebagai sampel ini 

dikarenakan riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya, namun jika data yang terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti maka tidak 

menggunakan besarnya populasi atau sampling yang banyak. 

Pengambilan sampel ini akan diambil dari orang yang ditemui saat dikos, 

di kampus atau diwarung kopi, yang nantinya akan diwawancarai secara 

santai seputar Atta Halilintar, sensasionism dan narcisism, serta dampak 

yang dialami atau yang akan terjadi kedepannya. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode observasi non partisipan, wawancara, dokumentasi atau pustaka. 

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi 



fenomena yang eksis di masyarakat,17 dan untuk menggambarkan isi 

media,18 dengan mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada 

menurut keadaan pada saat penelitian dilakukan.19 

a. Observasi non partisipan. Mengamati tetapi tidak terlibat langsung 

dalam proses pembuatan foto yang diunggah, yaitu dengan cara 

melihat sisi sensationism dan narcisism yang menarik perhatian 

khalayak. Pengumpulan data berupa konten yang ada dalam akun 

milik Atta Halilintar yang nantinya akan di screenshot dan diteliti. 

b. Wawancara terhadap perwakilan dari publik yang menyukai atau 

mengikuti akun Instagram Atta Halilintar serta perwakilan dari 

publik yang tidak menyukai atau tidak mengikuti akun Instagram 

Atta Halilintar. 

c. Penelitian dokumentasi atau pustaka (library research), dengan 

mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan sensationism dan narcisism, untuk mendukung asumsi 

sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas. Penelitian 

pustaka ini juga dilakukan, terhadap literatur-literatur online yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

 

 

                                                           
17 R. D. Wimmer, & Dominick, J. R. Mass media Research: An Introduction (8 th ed.). 

(Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006), Hlm. 152 
18 N. Weerakkody, Research Methods for Media and Communication. South Melbourne, 

victoria, (Australia: Oxford University Press, 2009), Hlm. 144 
19 Arikunto Suharsimi. Manajemen Penelitian. (Jakarta: Rhineka Cipta, 2006), Hlm. 54 



6. Teknik Analisa Data 

Analisis itu sendiri berarti menguraikan atau memisah-misahkan, 

maka menganalisis data berarti mengurai data atau menjelaskan data. 

Sehingga berdasarkan data itu dapat ditarik pengertian serta kesimpulan. 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis semiotika. 

Analisis semiotika yang digunakan akan melihat kepada makna-makna 

dari lambang pesan atau teks dalam konten yang diupload pada akun 

Instagram milik Atta Halilintar. Semiotika berasal dari studi klasik dan 

skolastik mengenai seni logika, retorika, dan poetika.20 Metode analisis 

semiotik ini bersifat interpretatif kualitatif. Pada penelitian ini, 

menggunakan metode semiotika milik Ferdinand de Sausure. 

Adapun prosedur analisis data dengan metode semiotika dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sebuah objek dijelaskan berdasarkan semiotika yang muncul. Baik 

mendeskripsikan makna pertanda maupun makna penanda pada 

konten akun Instagram Atta Halilintar yang diteliti. 

b. Identifikasi sistem hubungan tanda dengan data yang diperoleh dari 

hasil penggambaran isi konten Atta Halilintar dan makna konten 

Atta Halilintar kemudian dianalisis mengenai hubungan-

hubungannya terhadap sensationism dan narcisism yang nantinya 

akan menghasilkan apa konstruksi seperti apa yang digunakan untuk 

membangun citra diri di media sosial Instagram. 

                                                           
20 Kurniawan, Semiologi Roland Barthes. (Magelang: Anggota IKAPI, 2001), Hlm. 49 



c. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan setelah data hasil 

penelitian selesai di analisis. 

 

7. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian kualitatif dapat meliputi beberapa pengujian,untuk 

menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan 

peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. 

a. Peningkatan ketekunan 

Pengamatan harus secara teliti dan terus-menerus dari waktu 

kewaktu. Sehingga data akan sistematis. Peneliti melakukan 

pengamatan terhadap konten pada akun sosial media milik Atta 

Halilintar secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang pasti 

dan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk melihat citra diri 

dengan sensationism dan narcisism yang dilakukan dan dampak 

yang terjadi. 

b. Diskusi dengan teman sejawat 

Pemeriksaan sejawat berarti pemerikasaan yang dilakukan 

dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki 

pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, 

sehingga bersama mereka peneliti dapat me-review persepsi, 

pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Diskusi yang 

dilakukan, merupakan diskusi dengan rekan-rekan yang berada 

dikampus dan mengerti mengenai semiotika. Juga rekan-rekan yang 



diajak berdiskusi adalah rekan-rekan yang memiliki pengetahuan 

luas mengenai fenomena pembangunan citra diri pada media sosial 

yang digunakan untuk menarik sensationism dan menyebarkan 

narcisism. 

c. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yang digunakan berhubungan dengan 

penelitian mengenai konstruksi citra diri dengan menggunakan 

sensationism dan narcisism sebagai cara untuk memperkenalkan diri 

khususnya yang terjadi pada konten akun Instagram milik Atta 

Hallilintar sehingga dapat dipercaya, baik berupa foto maupun berita 

yang sangat autentik untuk data pegangan. Peneliti juga mencari 

bukti atau bahan referensi untuk mendukung hasil penelitian. Peneliti 

mencari konten pada akun Instagram milik Atta Halilintar, serta 

mencari data dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

d. Menggunakan Triangulasi 

Triangulasi dilakukan dengan mengecek kevalidan suatu data 

dari berbagai sumber dan waktu.21 Penelitian kali ini menggunakan 

triangulasi sumber yang diambil berupa dokumentasi, arsip dan 

materi yang berkaitan dengan pembentukan citra diri yang dibangun 

dengan sensationism dan narcisism pada akun sosial media 

Instagram khususnya pada objek penelitian Atta Halilintar. Serta 

                                                           
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2011), Hlm. 273-274 



menggunakan triangulasi teknik dengan wawancara kemudian dicek 

dengan observasi, dan dokumentasi untuk menguji kredibilitas data 

tentang citra diri yang menampilkan perilaku sensationism dan 

narcisism dalam akun Instagram milik Atta Halilintar. 

 

8. Teknik Penyajian Data 

Penyajian data berguna untuk memperoleh verifikasi yang valid 

dengan penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.22 Penyajian data 

penelitian ini berbentuk uraian naratif deskriptif yang dikelompokkan 

sesuai kategori pembahasan sehingga akan mempermudah peneliti serta 

mempermudah pembaca untuk memahami. Data diperoleh dari konten  

Instagram Atta dan dimaknai sesuai dengan penemuan pada konten. 

Sehubungan dengan perolehan data untuk menyajikan data kali 

ini menggunakan teknik pendalaman kajian berbentuk deskripsi yang 

terintegrasi antara penemuan dengan teori yang ada kemudian 

disimpulkan dan langkah akhir dari proses analisis adalah verivikasi data 

kemudian disimpulkan. 

 

 

 

                                                           
22 Mathew B. Miles, & Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru. (Jakarta: UIP, 1992), Hlm. 17 




