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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada BAB 4 ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian ini 

yaitu pemanfaatan media sosial dalam membentuk personal branding 

mahasiswa ilmu komunikasi UKSW. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif eksplanatif. Penelitian 

kualitatif adalah sebuah proses penelitian yang dilakukan untuk 

memperlihatkan gejala-gejala secara holistic-kontekstual yang 

menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks dengan memanfaatkan 

banyak metode ilmiah yang bergantung pada pengamatan. Disajikan 

melalui pendekatan deskriptif eksplanatif dengan tujuan untuk 

menjelaskan lebih dalam dan tajam hal-hal dibalik fenomena sehingga 

mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi. Dengan 

demikian, penelitian ini tidaknya hanya berupa satu deskripsi atau kejadian 

saja, melainkan juga merupakan upaya untuk melakukan uji terhadap suatu 

teori. Pada penelitian ini peneliti dituntut untuk menggali sedalam-

dalamnya berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh 

sumber data. Dengan melakukan penelitian kualitatif deskriptif eksplanatif 

maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan dan menggambarkan data 

yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara secara mendalam 

dengan informan.  

 Pada bab ini, peneliti membaginya menjadi tiga bagian agar lebih 

sistematis dan terarah yaitu sebagai berikut : 

1. Deskripsi informan penelitian  

2. Deskripsi hasil penelitian  

3. Pembahasan  
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4.1 Deskripsi Informan Penelitian  

Semua informan dalam penelitian ini dipilih karena sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, yang mana kriterianya yaitu 

mahasiswa aktif ilmu komunikasi dan juga memang melakukan personal 

branding melalui media sosial. Informan dalam penelitian juga ini  tidak 

merasa keberatan apabila disebutkan namanya, adapun informan 

penelitian ini adalah:  

1. Bagas Herdianto Purwoko (362016062)  

 

Bagas salah satu mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 

2016 yang membranding dirinya melalui media sosial 

Instagram. Bagas juga informan pertama yang diwawancarai 
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oleh peneliti. Informan ini sangat antusias untuk memberikan 

informasi sesuai dengan pertanyaan peneliti bahkan ia 

menjelaskan lebih lagi tentang apa yang diketahui nya. Peneliti 

belum pernah bertemu secara langsung dengan informan ini, 

akan tetapi selama wawancara berlangsung tidak ada rasa 

canggung karena sikapnya yang humble.  

 

2. Adriel Nahot Lerman (362019064)  

 

Informan kedua yang peneliti wawancarai adalah Adriel, 

mahasiswa ilmu komunikasi UKSW angkatan 2019. Peneliti 

memiliki kesan bahwa informan ini sangatlah ramah dan juga 

murah senyum selain itu ia tak segan untuk merekomendasikan 

peneliti untuk mewawancarai informan lain yang dapat membantu 

penelitian. 
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3. Christina Setia Ningrum (362019602)  

 

Informan ketiga adalah Christina yang akrab dipanggil itin. 

Mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019. Itin merupakan 

mahasiswa transfer dari program studi hubungan internasional 

2018. Dari sebelum wawancara ia sangat terbuka ketika peneliti 

meminta nya menjadi informan. Informan yang ini sangat tepat 

waktu dibandingkan informan lainnya. Pembawaannya yang santai 

dan pengetahuannya yang luas membuat peneliti juga merasa 

tertarik dengan informan yang satu ini.   
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4. Saskia Dilaila Oktianafi (362018044)  

 

  Informan selanjutnya adalah Saskia Dilaila Oktianafi salah 

satu mahasiswa ilmu komunikasi UKSW angkatan 2018. Karena 

informan ini salah satu teman dari peneliti, maka proses 

pelaksanaan wawancara terjalin sangat baik dan tidak ada 

canggung sama sekali, bahkan jadwal wawancara yang seharusnya 

pukul 19.00 WIB diundur sedikit karena peneliti ada kendala pada 
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perangkat dan informan bersedia untuk menunggu. Saskia juga 

orang yang humble dan ramah 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian  

Data dari hasil penelitian pada penelitian ini didapatkan melalui 

wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu 

akhir bulan Januari-Februari 2022. Seluruh informan yang diwawancarai 

secara mendalam adalah mahasiswa aktif ilmu komunikasi UKSW.  

4.2.1 Tanggapan Mengenai Personal Branding Melalui Media Sosial  

 Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti 

terhadap informan mengenai personal branding melalui media sosial, 

peneliti memperoleh hasil yang hampir sama antara satu dengan yang 

lainnya. 

 Hasil wawancara mendalam mengenai tanggapan personal 

branding melalui media sosial Christina menjelaskan demikian:  

“Personal Branding itu citra gambaran dari orang nya, 

gampangannya seperti itu sih mau seperti apa kita membentuk diri 

kita di mata audiens, dimata orang lain” 

Lalu peneliti menanyakan kembali penting atau tidaknya 

pembrandingan diri melalui media sosial? Christina pun menjawab:   

“Penting sekali karena sekarang kan eranya digital ya apa-apa 

orang lebih senang lewat media sosial, media sosial apapun 

sebetulnya tapi kalau aku memang terkhusus itu di instagram 

karena satu harus aku akui followersnya paling banyak disitu 

dibanding media sosial lain. Kemudian Instagram itu tempat 

paling cocok menurutku untuk membangun personal branding 

karena audiens yang jadi tujuanku tu ada disitu mereka aktif sekali 

bermain media sosial gitu. Aku kan ngebentuk personal 

brandingnya sasarannya ke anak-anak ya ke usia maksimal 

18tahun lah”  

Peneliti melanjutkan pertanyaannya sejak kapan melakukan 

pembrandingan melalui media sosial?  
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“2016 kelas 2 SMA tepatnya setelah ikut forum anak. Awalnya itu 

bukan ke personal branding, tujuannya bukan itu ya, itu kan tujuan 

setelah tau personal branding. Awal-awalnya itu upload karena 

dari pada nyimpen di hp kan nanti gak cukup tuh memorinya 

yaudah aku upload aja tuh di instagram di media sosial karena 

mereka kan ga ada batasan ini ya mau upload sampe 1000 pun gak 

masalah gitu kalo di media sosial, awal nya itu tujuannya. Terus 

semakin kesini belajar personal branding oh ternyata berguna juga 

ya dulu tujuan ku yang cuman biar hp nya memorinya ga penuh, ya 

bisa lumayan buat portofolio”  

Peneliti kembali bertanya menurut pendapat informan apakah 

sudah banyak yang melakukan pembrandingan diri melalui media sosial? 

dan bagaimana di mahasiswa ilkom UKSW sendiri?  

“Kalau ditanya sudah banyak atau belum kalau yang aku follow 

itu udah cukup banyak karena yang aku follow lingkungan yang 

gitu juga. Yang aku follow juga rata-rata mereka sering upload 

hal-hal yang mencerminkan diri mereka, misalkan prestasinya 

mereka atau mereka suka apa mereka sering upload disitu cuman 

kalau untuk teman-teman di ilkom yang aku follow sejauh ini sih 

ga ada, mungkin ada tapi ga banyak ya yang mereka mau 

mengekspresikan personal brandingnya melalui media sosial  

mungkin karena alasan-alasan pribadi”  

dan Christina menambahkan lagi  

“rata-rata kan temen-temen ilkom kalo upload kan selfie, foto-foto 

estetik kalau yang berkaitan dengan kegiatan mereka atau kayak 

misal mereka magang terus mereka upload kan kan jarang ya ”  
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Kemudian peneliti lanjut bertanya kepada Bagas yang juga 

melakukan pembrandingan melalui media sosial, Bagas mengatakan 

demikian: 

“Menurut aku personal branding itu tentang citra diri kita, orang 

mau memandang kita seperti apa”  

Dan peneliti menanyakan penting atau tidak melakukan branding 

pada diri sendiri, Bagas kembali menjawab:  

“Penting. Karena sekarang eranya 4.0 apa-apa digital, untuk 

sebagai personal branding bukan cukup penting tapi sangat 

penting. Contohnya aku suka musik dan membranding sebagai 

musisi melalui media sosial yang aku punya.”   

Peneliti melanjutkan pertanyaannya sejak kapan melakukan 

pembrandingan melalui media sosial? Bagas menjawab demikian:  

“Sejak terjun di dunia musik berarti tahun 2018”  

Lalu pertanyaan selanjutnya apakah sudah banyak yang melakukan 

branding lewat media sosial? dan bagaimana dengan mahasiswa ilmu 

komunikasi UKSW sendiri?  

“Udah banyak sekarang. Makanya juga sekarang muncul yang 

namanya internet selebriti atau biasa disebut selebgram. 

Contohnya Jerome Polin dan masih banyak lagi. Kalau di ilkom 

UKSW sendiri ada rekan-rekan yang sesama musik juga 

ngebranding tapi ya engga banyak juga deh yang aku tau”  

Informan lainnya yaitu Saskia yang memberikan pernyataan tak 

jauh berbeda dengan kedua informan diatas, Saskia mengatakan demikian:  

“Personal Branding itu mengenai cara kita membuat citra diri kita 

dikenal khalayak umum, khalayak publik itu seperti apa” 
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Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan yang sama mengenai 

penting atau tidaknya melakukan pembrandingan melalui media sosial, 

Saskia menjawab:  

“Menurutku penting. Di era-era sekarang digital berkembang 

pesat apalagi sekarang kita apa-apa kan sosmed gitu kan, penting 

pol. Kenapa penting? sekarang kita hidup apa-apa sosial media, 

nomor satu beritanya ga di TV lagi kan, di instagram contohnya 

ya. Contohnya aku deh, aku ada apapun pasti langsung share di 

sosial media seperti itu biar orang itu tau oh ternyata Saskia itu 

seperti ini seperti ini gitu” 

Peneliti kembali bertanya apakah sudah banyak yang melakukan 

pembrandingan melalui media sosial? lalu bagaimana dengan mahasiswa 

ilmu komunikasi UKSW?  

“Banyak dong, banyak karena contohnya influencer kan sekarang 

banyak ya selebgram, selebtok itu kan contoh dari personal 

branding mereka lewat sosial media. Mahasiswa ilkom UKSW ini 

condongnya ke angkatan kita sih ya yang aku kenal pastinya. 

Kalau menurutku belum banyak sih ya, maksudnya dia ga terlalu 

jelas dia ngebranding apa nih cuma karna mungkin ada spot foto 

bagus dia main keluar kemana gitu ada spot bagus dia foto terus di 

upload gitu. Hanya kepentingan konten itu aja bukan ngebranding 

dirinya”    

Informan terakhir bernama Adriel yang memberikan jawaban 

sedikit berbeda dibandingkan informan lainnya. Adriel mengatakan 

demikian:  

“Personal branding itu kayak kita yang mempromosikan suatu 

barang.”  
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Peneliti melanjutkan pertanyaan yang sama mengenai penting atau 

tidaknya pembrandingan tersebut, Adriel menjawab demikian:  

“Penting sih, karena kan digital makin canggih jadi orang-orang 

udah males liat TV. Jadi kita semua lihatnya youtube, instagram, 

tiktok gitu jadi kan lebih memudahkan suatu orang melihat suatu 

brand yang dipromosikan di sosial media tersebut.”  

Kemudian Peneliti menanyakan apakah sudah banyak orang yang 

ngebranding dirinya melalui media sosial? dan bagaimana di mahasiswa 

ilmu komunikasi UKSW sendiri? Adriel menjawab:  

Peneliti kembali bertanya sejak kapan melakukan personal 

branding melalui media sosial ?  

“Sebenernya aku kan udah kenal tiktok udah dari lama juga ya 

tapi aku mulai aktif itu semenjak kuliah ini sih lebih aktif lagi 

karena waktu itu sempet ga aktif karena perangkatku kurang 

mendukung tapi sekarang udah mulai aktif lagi karena 

perangkatnya sudah mendukung mulai-mulai kuliah lah karena 

sesuai dengan jurusan juga” 

Peneliti melanjutkan pertanyaan apakah sudah banyak yang 

melakukan personal branding? informan menjawab:  

“Menurut aku sih udah dya karena mereka juga pernah 

memodalkan followers yang mungkin cuma ga sampe se M se M 

sih cuma beribu aja mereka udah bisa ngebranding barang gitu 

udah keren banget sih menurut aku.” 

Jadi, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap ketika 

narasumber, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan terkait 

pandangan narasumber terhadap personal branding yaitu : 
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a. Personal branding adalah citra dari gambaran seseorang mau 

bagaimana dan seperti apa di mata orang lain  

b. Personal branding dianggap sangat penting untuk era digital seperti 

sekarang 

c. Sudah banyak orang yang melakukan personal branding melalui 

media sosial, dari situ lah muncul istilah influencer, selebgram 

ataupun selebtok. Akan tetapi untuk mahasiswa ilmu komunikasi 

masih kurang banyak yang melakukan personal branding karena 

sebagian besar menggunakan media sosial hanya untuk sekedar 

bersenang-senang.   

4.2.2 Pemanfaatan Media Sosial yang dilakukan Dalam Membentuk 

Personal Branding Mahasiswa Ilmu Komunikasi  

Dalam membentuk Personal Branding melalui media sosial, setiap 

orang pasti memiliki cara nya masing-masing sesuai dengan media sosial 

yang mereka gunakan. Tetapi sebelum menginjak bagian pemanfaatan 

media sosial dalam membentuk personal branding, peneliti harus 

mengetahui dahulu para informan membranding diri mereka sebagai apa. 

Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh Christina: 

“Aku ngebranding diriku satu ya aku orang nya senang sekali 

public speaking, itu aku sampaikan melalui video-video yang aku 

sering upload di instagram. Kemudian yang kedua public speaking 

ku itu kebanyakan bicara terkait dengan isu anak, isu anak dan 

perempuan khususnya lebih ke isu anak sih karena memang dari 

tahun 2016 kan aku ikut kegiatan dengan organisasi forum anak 

jadi cukup, cukup memahamilah terkait dengan isu anak dan 

menurutku itu penting sekali untuk diangkat”  

“Jadi koortim di UNICEF INDONESIA Iya terus jadi fasilitator 

forum anak juga iya di forum anak jawa tengah sama alumni 

forum anak nasional”  
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lanjutnya. Lalu peneliti kembali bertanya mengapa Christina melakukan 

branding dirinya sendiri melalui media sosial?  

“Satu karena aku pengen dikenal gak disitu-situ aja, pengen karya 

ku atau hal-hal yang kusuka itu bisa dishare juga ke temen-temen 

yang lain. Kaya misalkan kan sekarang di instagram banyak fitur 

yang sangat mendukung itu ya kayak share ke story jadi siapapun 

yang ngefollow aku bahkan yang gak ngefollow pun bisa ngeshare 

gitu loh storynya ntah feeds ntah ke temen-temennya dijulitin atau 

apa kan itu bebas ya. Ntah nanti di upload di story nya mereka 

juga. Sebetulnya itu awalnya, jadi gak hanya pengen ngebangun di 

dulu kan cuma di Wonosobo ya gak cuma pengen ngebangun di 

Wonosobo aja tapi pengen bisa ke Jateng terus Jateng bisa ke 

Nasional gitu ranahnya”  

Dari tanggapan informan tersebut, peneliti menanyakan bagaimana cara 

memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk melakukan personal 

branding. Christina menjawab demikian:  

“Kalau dulu itu awalnya kan sebelum corona kan kegiatan masih 

offline ya jadi ketemu sama temen-temen ni awalnya terus kita 

tukeran instagramnya apa nih, nah terus karena sudah saling 

follow-followan aku sering lah upload di situ. Nah mungkin temen-

temen yang dan aku tuh orangnya jarang yang minta eh di like 

dong tolong di subscribe aku jarang, tipikalnya bukan gitu. Tapi 

temen-temen yang mengupload ulang karya ku tuh rata-rata 

mungkin mereka tertarik secara pribadi gitu ya ke karya ku gitu. 

Misalnya isu yang aku angkat kok cocok banget nih lagi booming 

sekarang terus di upload lah nge share yang ini nge share nanti si 

a ngeshare si b liat si b ngeshare c ngeshare gitu”  

Peneliti melanjutkan pertanyaan apakah menggunakan hastag atau fitur-

fitur lain yang ada di media sosial tersebut. Dia kembali menjawab:  
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“Sempet bikin tapi nggak efektif biasanya kalau aku liat 

perkembangan di instagram ku ya, yang paling banyak itu kayak 

kalau aku lagi public speaking misalkan upload video itu yang 

nonton yang ngeshare itu bisa banyak. Kalau nyanyi pun itu dikit 

sih tapi lebih banyak kalau speak up apa gitu tentang isu anak”  

Pertanyaan selanjutnya mengenai apa yang membuat kuat suatu 

pembrandingan di media sosial, Christina menjawab demikian:  

“Kalau untuk yang awal-awal konsisten itu, jadi sering upload 

kalau dulu aku setiap hari selalu upload. Tahun 2016-2019 tuh 

kayaknya hampir setiap hari atau seminggu 2-3 postingan gitu. 

Cuma kan namanya orang kadang-kadang bosen ya sempet bosen 

nggak upload seminggu kok yang ngunjungin profil kan keliatan ya 

tinggi dan rendahnya, nah setelah seminggu gak upload ternyata 

yang ngunjungin sedikit gak banyak gitu. Mungkin itu sih kalau 

awal-awal mau membentuk personal branding harus punya jadwal 

upload apa terus kemudian yang mau di upload itu apa, kamu mau 

membentuk diri kamu kaya apa. Aku kan seneng dengan isu anak 

ya brarti yang aku upload selama hampir setiap hari itu adalah 

terkait dengan isu-isu anak. Walaupun gak semuanya tetapi di 

selang-seling itu tetap ada terkait dengan isu anak. Ntah nanti 

diselingi sama nyanyi, hobinya apa gitu. Kalau dari pengalaman 

ku sih itu”  

Pertanyaan yang sama pun diajukan kepada informan selanjutnya 

yaitu Bagas mengenai ia membranding dirinya sebagai apa melalui media 

sosial, dan Bagas menjawab demikian:  

“Aku ngebranding diri aku sebagai musisi, tapi karena itu juga 

akun pribadi ya ga terlepas dari keseharian aku untuk apa yang 

aku upload. Jadi orang bisa tau juga keseharian aku gimana”  
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 Peneliti kembali menanyakan mengenai bagaimana cara Bagas 

dalam melakukan personal branding melalui media sosial yang dia miliki. 

Informan tersebut menjawab demikian: 

“Memanfaatkan sebuah tool yang ada. Aku juga pake hastag di 

setiap postingan yang aku post contohnya ada #BagasHP jadi 

orang lebih mudah untuk mencari dan tau aku”  

Peneliti menanyakan kembali mengenai pendapat Bagas apa yang 

membuat kuat suatu pembrandingan melalui media sosial. Dia menjawab 

demikian:  

“Ciri khas. Setiap orang akan kuat pembrandingan nya kalau dia 

punya yang nama ciri khas karena orang akan lebih diingat jika 

dia punya salah satu ciri yang dia banget. Nah ciri khas yang aku 

pake itu ya gitar, jadi setiap aku manggung atau aku cover lagu 

selalu bareng gitar. Jadi ya bagas dan gitarnya. Paradigma akan 

bagas akan kuat yaitu juga karakteristik ya, contohnya aku buat 

rambutku yang jambul ini jadi aku buat karakteristik visual.” 

Informan selanjutnya adalah Saskia, peneliti menanyakan hal yang 

sama juga kepada informan yang bersangkutan mengenai dirinya 

membranding sebagai apa ia menjawab demikian:  

“Nah aku pengen dari dulu tuh pengennya dikenal gitu sebenarnya 

dari SMP suka ngomong didepan umum seneng jadi transcenter 

nih kayak gitu. Nah aku menilai bahwa MC cewe itu harus 

memiliki figur yang menarik, menarik dalam arti misal dia luwes 

nih saat pose di depan terus dia punya body yang bagus. Nah aku 

pikiranku MC cewe itu seperti itu karena aku punya role model itu 

seperti itu kayak gitu terus aku mencoba perlahan menerapkan apa 

yang aku maksud dalam pikiranku ke aku gitu kalo aku bisa MC 
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cewe yang aku pinginin itu branding di aku seperti itu, juga kan 

sekarang aku udah jadi couch modeling” 

 Peneliti kembali menanyakan mengenai bagaimana cara dari Saskia 

dalam melakukan personal branding melalui media sosial yang dia miliki. 

Informan tersebut menjawab demikian: 

“Untuk tools di bio itu aku belum pede dan ga yakin naruh MC, 

MODEL gitu enggak. Aku ngebrandingnya tuh lebih ke aku story 

snapgram kegiatanku, misal abis job gitu kan. Abis job aku pasti 

ngestory atau upload di feeds. Cuma kalo MC kan jarang kan, aku 

baru upload yang MC itu yang kemarin karna wedding itu, yang 

lain tentang model. Aku juga ada highlight untuk aku ngebranding 

diriku juga” 

Saskia menambahkan lagi:  

“Pastinya kita menggunakan sosial media sebaik dan semaksimal 

mungkin. Kaya itu tadi misal kita upload story ketika abis job atau 

reka ulang dulu waktu job memories di arsip instagram kan ada 

tuh. Terus lebih memperbanyak koneksi juga, jadi gak cuma di 

sosial media, sekarang kan ada banyak nih kaya misal aku ketemu 

sama pemerintah kota seperti itu atau sama clien clien dari mulut 

ke mulut kan juga bisa dari pertemanan juga gitu kalau misal ada 

butuh MC atau talent buat model bisa calling-calling nah gitu kan 

bisa tuh. Kalau aku menurut aku tuh lebih ke aras itu gitu. Kalo 

untuk postingan aku sendiri untuk jadwal post sih gak ada yang 

paten”  

Informan selanjutnya adalah Adriel, peneliti menanyakan mengenai 

dirinya yang melakukan personal branding di media sosial sebagai apa dan 

dia menjawab demikian:  
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“Sebenernya konten aku juga kan random ya jadi aku tuh lebih 

tergantung brandnya sih mau minta aku kaya gimana apa aja bisa 

kalau misal minta POV point of view atau public speaking gitu 

bisa, jadi ya apa aja sih yang aku bisa. Ya sejenis influencer”   

Lalu peneliti kembali bertanya mengapa Adriel melakukan branding 

dirinya sendiri melalui media sosial? dia menjawab demikian:  

“Kalau dari diriku sendiri biar lebih pede aja sih. Dulu aku 

orangnya pemalu banget tapi semenjak masuk ilmu komunikasi ya 

tuntutan juga sih kan jadi harus lebih pede juga di depan kamera”  

Dari jawaban Adriel, peneliti bertanya apakah menggunakan 

hastag atau fitur-fitur lain yang ada di media sosial tersebut. Dia kembali 

menjawab:  

“Dari bio ada, kayak paid promote/endorse dm aja gitu. Kalau 

hastag sih ga ada paling kalau dari brand yang aku promosiin aja 

aku taruh di caption postingan.”  

Peneliti kembali menanyakan mengenai bagaimana cara dari 

seorang Adriel dalam melakukan personal branding melalui media sosial 

yang dia miliki. Informan tersebut menjawab demikian: 

“Dari jadwal upload, pernah sekali aku pernah ga upload lama 

banget saya akuin followersnya turun. Jadi semakin banyak kita 

buat konten orang pasti liat oh orang ini talent nya bagus nih gitu 

kan jadi makin banyak followersnya gitu. Daya tariknya mungkin 

harus lebih kreatif dalam pembawaan sebuah kontennya mau 

seperti apa gitu dan pembawaan juga harus jelas dan foto juga 

harus jelas biar keliatan juga”  

Jadi, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber, 

maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan terkait tujuan melakukan 
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personal branding dan cara memanfaatkan media sosial adalah sebagai 

berikut :  

a. Mengapa melakukan personal branding adalah ingin 

dikenal lebih luas lagi, dikarenakan media sosial tidak 

memiliki batasan ruang jadi akan memiliki besar peluang 

untuk karya bisa lebih diketahui lebih banyak lagi.  

b. Cara memanfaatkan media sosial adalah dengan 

menggunakan tools yang ada, yaitu hashtag, bio dan 

instastory. Selain itu konten yang disajikan haruslah kreatif 

supaya orang lebih tertarik.  

 

4.2.3 Media Sosial yang Paling Efektif Sebagai Wadah Pembrandingan  

 Dari sekian banyaknya media sosial yang sudah beredar, pasti 

selalu ada media sosial yang paling efektif sebagai wadah dalam 

melakukan personal branding. Begitu juga dengan mahasiswa ilmu 

komunikasi UKSW dalam melakukan personal branding pasti memiliki 

salah satu media sosial yang paling efektif dibandingkan media sosial yang 

mereka miliki. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti melalui 

wawancara mendalam kepada para informan mengenai media sosial apa 

yang paling efektif sebagai wadah pembrandingan adalah media sosial 

instagram.  

 Berikut adalah jawaban-jawaban dari keempat informan ketika 

peneliti menanyakan media sosial apa yang mereka miliki dan paling 

efektif sebagai wadah untuk pembrandingan?  

 Yang pertama adalah Christina yang menjawab sebagai berikut:  

“Instagram. Kalau youtube ada cuma gak yang dipakai untuk 

serius, mungkin belum kali ya belum menemukan kenyamanan, 

beda kalau di instagram mungkin karna udah dari 2016 dan 
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ditekuni jadi udah tau nih oh kalau mau upload enaknya jam segini 

terus kontennya ini kalau mau banyak. Atau seru-seruan aja ya 

udah selesai bikin konten udah jadi tinggal di upload aja. Kalau 

yang lain sih ga ada. Tiktok pun pernah punya sih akunnya punya 

cuma gak ada isinya. Kalau dulu waktu SMP facebook, sebelum 

2016 wah facebook tiap hari tuh pake quote yang emmm.. sekarang 

sudah banyak hoax yang beredar di facebook”  

 Informan yang kedua adalah Bagas yang menjawab seperti 

demikian:  

“Instagram dong, karena instagram yang emang wadahnya 

pembrandingan, selain itu juga simpel dan eksklusif. Sekarang kan 

lagi booming Tiktok tapi ga pakai. Sempet pake tapi kurang 

tertarik dan kurang efektif untuk nyanyi cover lagu gitu. Youtube 

pake juga tapi kalau branding sih lebih ke media sosial instagram”  

 Selanjutnya adalah Saskia yang menjawab hal yang sama yaitu 

instagram, dia menjawab sebagai berikut: 

“Sejauh ini cuma main di instagram sih aku belum pede untuk di 

tiktok, youtube belum ada juga, jadi lebih ke instagram”  

Informan terakhir adalah adriel menjawab demikian:  

“Aku sih sejauh ini lebih memakai Instagram. Tapi ya kebanyakan 

ya kadang-kadang orang lihat di tiktok aku, dan di bio tiktok ada 

link instagramku jadi mereka ikutin ke Instagram untuk 

mempromosikan aku” 

Jadi, berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap informan 

tentang media sosial apa yang paling efektif untuk melakukan personal 

branding adalah Instagram. Media sosial ini adalah yang paling simple dan 

juga ekslusif itu sebabnya para narasumber memilih instagram sebagai 

media sosial paling efektif untuk melakukan personal branding.  
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4.2.4 Benefit yang didapatkan Setelah Melakukan Personal Branding  

Melakukan personal branding sangat bermanfaat salah satunya 

yaitu membangun nilai jual ataupun kredibilitas diri sendiri. Hal sama 

dirasakan juga oleh keempat informan yang sebagai mahasiswa ilmu 

komunikasi UKSW. Para infroman melakukan personal branding melalui 

media sosial dan merasakan benefit dan keuntungan yang banyak. 

Berikut ini adalah jawaban para informan ketika ditanya mengenai 

benefit apa yang didapatkan setelah melakukan personal branding melalui 

media sosial. Jawaban yang diutarakan oleh Christina adalah sebagai 

berikut:  

“Banyak sekali tawaran untuk jadi mc, jadi moderator jadi 

pembicara jadi fasilitator jadi ikut organisasi terus diajak bikin 

konten ya sering banyak tawaran untuk itu. Ntah itu diskusi, ntah 

itu jadi calon ketua panitia atau jadi SMF nah gitu gitu ditawarin 

karena lihat dari instagram dari personal branding disitu. Jadi 

tanpa mereka kenal aku secara langsung tanpa mereka ngobrol 

secara langsung pun kita belum pernah ketemu tapi mereka udah 

berani menawarkan karena aku udah ngasih portofolio tuh di 

instagram.” 

 Jawaban selanjutnya adalah dari Bagas yang membranding dirinya 

sebagai musisi:  

“Banyak, dan sangat banyak pastinya. Dapet panggilan job, 

kredibilitas, dan secara tidak langsung dijadikan portofolio, dan 

orang-orang jadi semakin tau dan lebih mengenal aku tanpa 

langsung bertemu mereka bisa lihat melalui media sosial 

instagram yang aku punya”  
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 Hal yang tak jauh beda pun dipaparkan oleh Saskia. Dia menjawab 

demikian:  

“Ada beberapa klien yang masuk dari instagram terus dari 

penggunaan hastag juga itu manjur ya. Di sosial media kita juga 

bisa menampilkan portofolio kita ntah itu sebagai mc atau sebagai 

model buat aku pribadi jadi aku enggak bingung nih kalau misal 

mc dimana aja nah aku bisa mengarahkan ke sosial media ku di 

highlight sudah tertera nih aku MC dimana aja gitu. Terus 

pastinya followers nambah itu nilai plus ya sebenernya gak 

fokusnya di followers kalo aku. Terus insight nya bagus, banyak 

yang berinteraksi gitu aku juga seneng banyak yang DM aku juga 

seneng kayak misal kamu hari ini gini gini aku juga seneng. Benefit 

nya banyak” 

Informan terakhir yaitu Adriel mengungkapkan sebagai berikut:  

“Paling aku seneng sih ya aku bisa berpenghasilan sendiri karena 

lumayan juga bayarannya, sampe kemarin aku beli kamera dari 

uang endorsean ku itu. Benefitnya banyak banget sih buat aku, bisa 

beli kamera, uangnya ngumpul sendiri gitu kan terus disatu sisi 

juga kan kalau aku ke mall orang yang tau aku bisa minta foto gitu 

kan kayak wah gitu kaget kadang”  

Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai perasaan informan 

karena sudah melakukan personal branding pada dirinya sendiri melalui 

media sosial.  

Berikut adalah jawaban masing-masing informan ketika ditanya, 

jawaban dari Christina adalah sebagai berikut:  

“Keren. Selain keren juga harus lebih banyak riset terus kalau 

mengangkat soal isu harus lebih dalem lagi sih menurutku untuk 



 

21 
 

yang sekarang ya. Karena kalau dulu kan masih dasar-dasar nya 

aja nih anak adalah blablabla kalau sekarang harus lebih 

mendalam terkait dengan isu anak yang ga harus lagi in tapi apa 

yang terjadi di masyarakat misalkan isu anak di perkotaan, isu 

anak di pedesaan dan lain-lain. Risetnya harus lebih dalam lagi. 

Lumayan puas tapi belum kalau soal mendetail nya itu masih 

kurang.” 

Berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh Bagas yang hanya 

menjawab “hmm apa yah? udah cukup deh dan terus belajar buat karya 

lebih lagi” 

Jawaban selanjutnya yang dikemukakan oleh Saskia mengenai 

perasaannya yang melakukan personal branding melalui media sosial 

adalah sebagai berikut:  

“Pastinya aku masih terus belajar karena kan pencapaian orang 

itu kita tidak bisa menilai. Ada sih penilaian di instagram di insight 

itu cuman aku pribadi belum terlalu puas karena klien yang DM 

dari instagram itu belum terlalu sesuai targetku. Ya aku emang 

belum punya nama banget sih tapi aku belum terlalu puas terus 

aku harus lebih memaksimalkan sosial media ig ku apalagi aku 

belum berani merambah di dunia tiktok gitu belum pede kan tapi 

seenggaknya aku udah coba nih ternyata feedbacknya dari netizen 

ternyata gini ada juga yang aku gak ngefollow dia, dia ngerti 

karna aku sering buat story kek mbak mbak MC ya bisa ga jadi 

MC di opening store gitu, ya ada seneng nya tapi juga masih 

banyak belum puasnya”  

Dan informan terakhir adalah dari Adriel dengan pertanyaan yang 

sama mengenai tanggapan terhadap dirinya sendiri. Jawaban dari informan 

ini adalah sebagai berikut:   
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“Seneng sih, tapi disatu sisi waktu itu pernah dikirimi 3-4 barang 

jadi keteteran juga sama tugas kuliah tapi udah didesak juga sama 

orang nya kayak ayo ka udah dikirimin nih fe enya tapi  disatu sisi 

aku juga masih ada tugas kuliah yang belum aku selesein. Apalagi 

kadang mereka minta lokasinya harus disini ya ka, nah kan jadi 

aku harus kesana gitu itu ribet sih menurutku”  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber tentang 

benefit dari melakukan personal branding di media sosial yaitu banyak 

sekali benefit yang dirasakan yaitu mendapatkan tawaran job, dikenal 

banyak orang bahkan orang yang belum pernah ketemu pun sudah 

mengerti dan mempercayakan narasumber karena melihat dari instagram. 

Secara tidak langsung narasumber sudah memiliki portofolio sendiri 

melalui personal branding yang mereka terapkan di akun media sosial 

yang dimiliki.  

 

4.3 Hasil Pembahasan  

 Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang 

dilakukan oleh peneliti selama kurun waktu Januari-Februari 2022 dengan 

metode wawancara secara mendalam melalui zoom.  Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

tentang pemanfaatan media sosial dalam membentuk personal branding 

mahasiswa ilmu komunikasi UKSW.  

4.3.1 Eranya Digital  

 Memasuki era yang sudah serba digital ini ditambah lagi teknologi 

yang semakin hari semakin canggih, media sosial sudah menjadi santapan 

mahasiswa hampir setiap waktu. Kehadiran dari media sosial ditengah 

kehidupan masyarakat adalah suatu hal yang patut diapresiasi karena itu 

merupakan salah satu bagian dari kemajuan teknologi informasi yang serba 
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canggih yang mampu melakukan terobosan secara fantastis. Menurut 

Arshano Sahar (2014) mengatakan bahwa new media merupakan 

kehadiran media yang semuanya serba digital dan dipengaruhi oleh 

internet akibat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin 

berkembang. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh keempat informan, 

yang semuanya mengatakan bahwa sekarang sudah eranya digital, semua 

dapat dilihat hanya dengan segenggam hp. Setiap informasi hangat yang 

tersebar pun sangat mudah didapatkan melalui media sosial seperti 

instagram, tiktok, twitter, youtube, facebook dan sebagainya. Kehebatan 

dari new media ini sediri adalah setiap orang bebas mengekspresikan 

dirinya sendiri karena sifatnya yang lebih personal dan sosial 

dibandingkan media yang ada sebelumnya seperti televisi atau radio.   

 Instagram merupakan salah satu yang ramai digunakan oleh 

seluruh masyarakat di belahan  bumi. Instagram merupakan media sosial 

yang berbasis foto dan video. Media sosial ini diluncurkan pada oktober 

2010 oleh Kevin Systrom and Mike Krieger. Menurut research yang 

dilakukan oleh Matt Ahlgren dan diteliti oleh tim WSR instagram adalah 

salah satu media sosial yang terus berkembang dan paling populer di 

semua usia, lokasi dan juga merk. Instagram sekarang memiliki lebih dari 

2 miliar pengguna aktif bulanan menurut statistik terbaru di bulan februari 

2022. Keempat informan pun mengatakan bahwa media sosial instagram 

merupakan media sosial yang paling mereka minati dibandingkan media 

sosial lainnya apalagi untuk melakukan personal branding. Para informan 

mengatakan bahwa instagram juga memilih instagram sebagai media yang 

paling efektif simpel dan eksklusif.  

4.3.2 Personal Branding Melalui Media Sosial  

Personal branding adalah tentang strategi manusia untuk 

membentuk citra diri sehingga masyarakat dapat menilai orang tersebut 

sesuai dengan yang dipancarkan oleh orang tersebut. Menurut McNally 
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dan Speak (2002) mengatakan sebuah personal branding yang kuat 

terdapat tiga hal mendasar, yaitu:  

1. Kekhasan  

Menurut dua informan yaitu Bagas dan Adriel 

seseorang yang melakukan personal branding akan lebih 

kuat jika memiliki ciri khas atau karakteristik. Ciri khas 

yang dimaksud disini adalah dari segi fisik, kualitas pribadi, 

ataupun keahlian seseorang. Salah satu informan bernama 

Bagas mengatakan ciri khas yang ada pada dirinya dalam 

suatu pembrandingan yaitu rambut jambul nya dan juga 

gitar sebagai temannya. Begitupun yang peneliti amati, di 

setiap postingan Bagas rambut jambulnya selalu saja 

terlihat dan dia selalu bersama gitarnya dalam foto dan 

video saat tampil atau pun cover lagu melalui media sosial 

instagram.  
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Dua foto dari postingan di atas adalah bukti dari 

Bagas dalam membranding dirinya melalui kekhasan yang 

ditunjukkannya dari jambul nya dan gitar.  

2. Relevansi  

Menurut para informan personal branding juga akan 

kuat jika sesuai dengan karakter kepribadian seseorang, 

sehingga masyarakat lebih percaya bahawa yang mereka 

tunjukan memang memiliki relevansi dengan karakter asli 

seseorang. Sama hal yang dikatakan dua infoman bahwa 

mereka membranding sesuai dengan diri mereka sendiri. 

Informan sangat menyukai public speaking, dan dia 

melakukan personal branding melalui instagram sesuai 

dengan karakter pribadi informan tersebut.  

3. Konsistensi keempat informan sangat setuju dan 

menerapkan juga bahwa konsistensi menjadi salah satu 



 

26 
 

yang paling utama ketika seseorang hendak melakukan 

personal branding. Konsisten dalam hal upload sebuah 

konten melalui media sosial, apalagi jika baru saja memulai 

harus lebih sering upload supaya orang lain mengerti dan 

paham tentang apa yang ingin seseorang tersebut berikan 

kepada masyarakat luas mengenai dirinya sendiri.  

4.3.3 Benefit dari Personal Branding 

Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan yaitu Uses and Effects 

yang mana teori ini membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antara 

komunikasi massa yang disampaikan melalui media massa yang 

menimbulkan efek bagi pengguna media massa. Teori ini yang pertama 

kali dipikirkan oleh Sven Windahl pada tahun 1979 yang merupakan 

sintesis dari teori sebelumnya yaitu uses and gratification.  

Melakukan personal branding melalui instagram ternyata memiliki 

banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh keempat informan, 

mendapatkan job dan berpenghasilan sendiri, dikenal oleh banyak orang, 

dipercayakan oleh orang, tanpa bertemu orang sudah tahu sebagian besar 

kepribadian yang dimiliki oleh informan karena melihat  dari akun media 

sosial yang dimiliki karena tanpa disadari orang yang melakukan personal 

branding melalui instagram sudah memberikan portofolio secara online. 

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada 

informan, seluruh informan menjawab hal yang sama bahwa ketika mereka 

melakukan personal branding di instagram banyak efek yang timbul bagi 

diri mereka masing-masing. Para informan tersebut menganggap bahwa 

media sosial memang sudah menjadi wadah nya bagi orang di era digital 

ini untuk bisa memperkuat eksistensinya. Hal ini selaras juga dengan hasil 

penelitian dari Muhithiana Prasetyani yang mengatakan bahwa dengan 

berkembanganya media online teradapatlah perubahan perlaku yang cukup 

spesifik bagi individu khususnya dalam cara memaknai diri mereka 
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sendiri. Dengan melakukan personal branding melalui media sosial akan 

memperkuat eksistensi yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga 

meningkatkan kredibilitas. Pakar personal branding Montoya (2006)  

mengatakan bahwa personal branding adalah sebuah seni dalam menarik 

dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi 

publik secara aktif. Oleh karena itu personal branding perlu dilakukan 

sejak dini karena memiliki banyak sekali manfaat yang berguna untuk 

meningkatkan kepercayan diri, kredibilita, nilai jual yang lebih tinggi oleh 

seseorang.  
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