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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

1.1 Impression Management  

Impression management atau sering juga disebut manajemen kesan adalah 

sebuah upaya dalam pembentukan kesan yang dilakukan dan dibentuk oleh 

individu lain agar tercapai suatu tujuan yang sudah direncanakan. Pada dasarnya 

impression management digunakan dalam konteks untuk mendapat pujian atas 

pertunjukan, wawancara, mencari respon balik, dan kesuksesan dalam karir 

(Permata, 2006: 27).  

Dalam bukunya yang berjudul ‘The Presentation of Self in Everyday Life’, 

Goffman menyebutkan istilah self presentation (presentasi diri) dengan 

impression management. Menurutnya, dunia sama dengan panggung sandiwara. 

Setiap manusia mengatur bagaimana dia ingin terlihat ketika berinteraksi dengan 

orang lain. Goffman menyebutnya sebagai dramaturgi. Perkembangan teori ini 

sebenarnya sudah dari sejak tahun 1945 oleh kennet Duva Burker yang 

memperkenalkan konsep dramatisme untuk memahami fungsi sosial dari cara 

bahasa dan drama sebagai sebuah pentas simbolik kata dan kehidupan sosial 

nyata kehidupan seseorang. 

Goffman (1959) mengembangkan dan memperkenalkan impression 

management sebagai kebutuhan individu dalam mempresentasikan dirinya 

sebagai seseorang yang bisa diterima oleh orang lain. Dia menjelaskan bahwa 

diri sebagai penampil (self as performer), bukan semata-mata sebuah produk 

sosial, tapi juga memiliki dasar motivasi. Individu menata kesan miliknya ketika 

mereka berharap untuk diterima sebagai seorang yang memiliki citra diri yang 

disukai oleh orang-orang (Bolino et al., 2008; Jones & Pittman, 1982). Pada 

umumnya impression msanagement digunakan dalam konteks untuk 

mendapatkan pujian atas pertunjukan, wawancara, mencari respon balik, dan 

kesuksesan dalam karir. 
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Jones dan Pittman (1982: 235) telah mengembangkan pengelompokan yang 

luas bertujuan untuk menangkap berbagai jenis perilaku impression management 

yang telah diindetifikasi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Pengelompokan ini 

juga telah divalidasi secara empiris dalam studi yang dilakukan oleh Bolino dan 

Turnley (2003: 141-160) 

Jones dan Pittman (1982) mengidentifikasikan lima kelompok dari 

impression management strategies yaitu: 

1. Ingratitation. Dalam impression management ini, individu mengatakan 

hal posititf tentang orang lain atau mengatakan tentang hal yang negatif 

tentang dirinya supaya terlihat kesederhanaannya, keakraban, dan 

humorisnya yang bertujuan agar individu tersebut disukai oleh orang 

lain lebih dari dirinya yang sesungguhnya. Dalam konteks media sosial 

dapat dilihat melalui pemberian apresiasi terhadap foto pengguna lain 

(Jones, 1990). Indikator-indikator dari impression management ini 

adalah antara lain menyebutkan sifat-sifat positif yang dimiliki, 

menyatakan sesuatu yang bersifat humor, memuji pihak lain atau 

mengucapkan terima kasih kepada pihak lain atas sesuatu yang telah 

mereka lakukan atau berikan. 

2. Self-promotion. Dalam impression management ini, individu 

menampilkan diri mereka sebagai orang yang memiliki kelebihan atau 

kekuatan yang dimiliki dalam kemampuannya yang bertujuan agar 

dianggap berkompeten oleh orang lain. Indikator-indikator dalam 

impression management ini antara lain menyebutkan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki, menyatakan pengalaman-pengalaman 

dalam hidupnya yang mendukung, menyatakan optimisme dalam 

bekerja, dan menceritakan prestasinya sebagai pemimpin. 

3. Exemplification. Dalam impression management ini, individu 

memberikan contoh yang baik kepada orang lain agar individu tersebut 

dijadikan panutan. Bertujuan agar setiap orang memiliki kedisiplinan 

dan pengorbanan diri. Indikator-indikator impression management ini 

antara lain memperlihatkan kejujurannya dalam bekerja, menunjukan 
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tindakan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan orang banyak, 

mengajak orang lain untuk berbuat baik kepada sesama. 

4. Intimidation. Individu melakukan ancaman, kemarahan, dan 

kemungkinan ketidak senangannya yang bertujuan agar orang merasa 

takut kepadanya dan agar mendapatkan kekuasaan. Indikator-indikator 

impression management ini antara lain menunjukan perasaan marah, 

menyatakan memiliki kekuasaan, menyatakan ancaman yang 

ditunjukan kepada orang lain. 

5.  Supplication. Individu merendahkan dirinya dan memohon bantuan 

kepada orang lain. Bertujuan agar setiap orang menyadari bahwa setiap 

orang pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Indikator-

indikator dalam impression management ini adalah antara lain 

menunjukan kelemahan atau ketidakmampuannya dan menunjukan 

bahwa dirinya membutuhkan bantuan atau kerja sama dari orang lain. 

 

1.2  Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi video yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur 

yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga 

terlihat seperti hasil kamera kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda 

dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti 

bergerak. Tak hanya itu, saat ini Instagram telah berkembang, pengguna 

Instagram dapat membagikan video dengan durasi 1 menit1. 

Melalui jejaring sosial Instagram individu dapat membagikan momen, foto 

serta video kepada temannya. Selain itu, Instagram pun dijadikan media untuk 

menampilkan diri melalui foto, video maupun caption yang menarik dengan 

tujuan memperlihatkan eksistensinya di dunia maya. Untuk memperlihatkan 

                                                             
1 Frommer, Dan, “Here’s How To Use Instagram”, diakses tanggal 10 Juli 2019. 



4 

 

eksistensi dirinya maka setiap individu berusaha untuk menampilkan dirinya 

sebaik mungkin. Contohnya, mereka meng-update foto yang paling bagus dilihat 

bagi dirinya untuk menarik dan memperoleh loved dari orang lain. Tidak hanya 

itu, melalui update Intsgram, setiap individu berusaha memperlihatkan citra 

positif di Instagram.  

 

1.3 Media Sosial 

Media sosial merupakan bagian dari new media, dan media sosial bisa 

digunakan jika adanya suatu jaringan yang dinamakan dengan internet. Media 

sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan bahwa 

media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun 

diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media 

sosial. Dengan hadirnya berbagai macam media sosial yang digunakan untuk 

mempublikasikan profil dan aktifitas yang ada pada pengguna media sosial, 

berbagai macam media sosial hadir dengan fungsinya antara lain Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram, dan Flickr2.  

Media sosial memiliki beberapa fungsi antara lain: a) Identitas untuk 

melakukan komunikasi dengan orang lain, b) Percakapan yang berfungsi sebagai 

aktivitas pengguna berkomunikasi dengan pengguna lainnya, c) Sebagai tempat 

untuk melakukan sharing antara pengguna, d) Sebagai presence yang berfungsi 

untuk menyadarkan kita sebagai pengguna baik sebagai pribadi maupun individu 

yang berasal dari mana saja, e) Relasi untuk mengetahui sejauh mana para 

pengguna dapat mengidentifikasi status sosial orang lain maupun pengguna itu 

sendiri, g) Sebagai grup yang berfungsi untuk mengetahui apakah pengguna bisa 

membuat suatu kelompok komunitas baru (Liliweri 2015: 292-293). 

Media sosial sendiri juga mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut 

(Permata, 2016: 16): 

                                                             
2 Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein “Users of the worl, unite! The challenges and 

opportinities of Social Media”, diakses pada tanggal 10 Juli 2019. 
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1. Pesan yang disampaikan bukan untuk satu orang namun untuk banyak 

orang 

2. Pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui gatekeeper. 

3. Pesan yang disampaikan lebih cepat dari media lain. 

4. Penerima pesan yang menentukan kapan dia akan berkomunikasi 

 

1.4  Penelitian Terdahulu 

`Dari penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai sebuah landasan untuk 

penelitian berdasarkan beberapa penelitian yang ada: 

1. Pada tahun 2014 dalam penelitian yang berjudul Impression 

Management Agnes Monica Melalui Akun Instagram (@agnezmo) 

yang dilakukan oleh Chelsea Amanda Alim, mengkaji tentang 

impression management yang dilakukan Agnes Monica dalam akun 

Instagramnya. Agnes Monica sendiri adalah seorang penyanyi, artis 

dan bintang iklan di Indonesia. Ia memiliki pengaruh dan selalu menjadi 

perbincangan publik, dan perhatian media sosial. Oleh karena itu, 

sangat penting baginya untuk memiliki kesan yang baik, termasuk 

melalui Instagram. Peneliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif 

untuk menganalisa 45 foto Instagram Agnes Monica, yang ada pada 

tanggal 1 Februari 2014-1 April 2014. Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa Agnes Monica hanya menggunakan impression management 

meliputi, ingratiation, self promotion, dan supplication. Impression 

management yang paling sering digunakan Agnes Monica adalah 

ingratiation dan self promotion yang membuatnya terlihat baik, 

menarik, dan kompeten.   

2. Pada tahun 2017, Jung, dkk. melakukan riset pengelolaan kesan dengan 

judul Politician’s Strategic Impression Management on Instagram. 

Penelitian tersebut berisi tentang perkembangan tren penggunaan 

Instagram di kalangan politisi. Penelitian ini mengkaji efek dari dua 

gaya pengelolaan kesan, personilisasi, dan interaktivitas dari sisi 
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presepsi politisi dan niat pilihan suara dalam konteks Instagram. Hasil 

dari eksperimen (n = 120) menunjukan bahwa presentasi kehidupan 

publik dari seorang politisi memiliki efek yang lebih positif pada 

presepsi karakter, dibandingkan dengan kehidupan pribadi. 

Selanjutnya, dengan menggunakan gaya yang interaktif di Instagram 

memiliki efek yang lebih positif pada presepsi karakter dibanding 

dengan kurangnya interaktivitas. Akhirnya resepsi karakter telah 

ditemukan untuk mediator sebagai efek personalisasi dan interaktivitas 

niat pilihan suara. Implikasi teoritis sehubungan dengan pengelolaan 

kesan di media sosial serta implikasi praktis untuk keterlibatan 

politiklah yang dibahas dalam penelitian ini.3 

3. Pada tahun 2018, Patricia Sarah juga melakukan penelitian dengan 

judul Impresion Management Kadir Bachmid dalam akun Instagram 

@d_kadoor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

wawancara dan observasi foto- dan video yang diunggah oleh Kadir 

Bachmid, dan dianalisis dengan menggunakan taktik impression 

management milik Jones dan Pittman untuk mengetahui presentasi diri 

yang ditampilkan oleh akun @d_kadoor. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya beberapa taktik impression management yang dilakukan 

oleh Kadir Bachmid dalam mempresentasikan dirinya dalam akun 

Instagram.  

 

 

 

 

 

                                                             
3 Jung dkk, “politician’s Strategic Impression Management on Instagram”, diakses pada 18 Juli 

2019  
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1.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA SOSIAL 

IG: @JOKOWI 

 

IMPRESSION 

MANAGEMENT 

INSTAGRAM 

Jelang 

Pilpres 2019 
Jelang 

Pilpres 2019 

IMPRSSION MANAGEMENT 

INSTAGRAM @JOKOWI 

Ingratitation 

menyebutkan 

sifat-sifat positif 

yang dimiliki, 

menyatakan 

sesuatu yang 

bersifat humor, 

memuji pihak 

lain atau 

mengucapkan 

terima kasih 

kepada pihak 

lain atas sesuatu 

yang telah 

mereka lakukan 

atau berikan. 

 

Self promotion 

menyebutkan 

kemampuan-

kemampuan 

yang dimiliki, 

menyatakan 

pengalaman-

pengalaman 

dalam 

hidupnya yang 

mendukung, 

menyatakan 

optimisme 

dalam bekerja, 

dan 

menceritakan 

prestasinya 

sebagai 

pemimpin 

Exemplificatio

n 

memperlihatka

n kejujurannya 

dalam bekerja, 

menunjukan 

tindakan yang 

dilakukannya 

adalah untuk 

kepentingan 

orang banyak, 

mengajak 

orang lain 

untuk berbuat 

baik kepada 

sesama. 

 

Intimidation 

menunjukan 

perasaan marah, 

menyatakan 

memiliki 

kekuasaan, 

menyatakan 

ancaman yang 

ditunjukan 

kepada orang 

lain. 

 

 

Supplication 

menunjukan 

kelemahan atau 

ketidakmampua

nnya dan 

menunjukan 

bahwa dirinya 

membutuhkan 

bantuan atau 

kerja sama dari 

orang lain. 
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Berdasarkan kerangka berpikir diatas, diketahui bahwa media sosial adalah 

sebuah new media yang telah ada dan berkembang dengan pesat di Indonesia. 

Dalam media sosial terdapat berbagai macam jejaring sosial yang ada di 

Indoenesia, salah satunya adalah Instagram, yang merupakan media online yang 

digunakan oleh banyak khalayak untuk berbagi foto, video, lengkap dengan 

caption-nya yang sudah diatur oleh pengguna sebaik mungkin. Namun dalam 

media sosial dengan sifatnya yang bebas selalu ada hoax dan isu yang juga 

dengan bebas berkeliaran dan pasti menyerang public figure bahkan Presiden 

Indonesia yakni Jokowi sekalipun. Jokowi yang merupakan cukup aktif 

menggunakan Instagram dengan membagikan segala aktivitasnya melalui foto 

dan video dan menguggahnya, juga terkena berita hoax dan isu dari media sosial. 

Melalui Instagram-nya, Jokowi menggunakan impression management dari lima 

taktik akan melawan dan mempertahankan citra dirinya, yaitu ingratiation, self 

promotion, exemplification, intimidation, dan supplication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




