
BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Impression management menyampaikan bahwa dalam interaksi sosial, setiap orang akan 

berusaha menyajikan gambaran dirinya, guna menciptakan sebuah impresi yang diinginkan 

sampai juga kepada orang   lain. Inilah yang juga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia 

Joko Widodo. Memanfaatkan media sosial seperti Instagram sebagai sarana komunikasi kepada 

masyarakat Indonesia, akun @Jokowi melalui unggahan kontennya ingin memberi impresi 

sesuai dengan apa yang sudah berada di “meja editorial” nya agar sampai juga kepada 

masyarakat.  

 Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, akun Instagram @Jokowi dominasi 

menggunakan impression management taktik ingratiation sebagai impresi yang paling 

ditonjolkan dibanding taktik impresi yang lain, meskipun semua taktik dari Jones & Pittman 

yakni self promotion, exemplification, intimidation, dan bahkan supplification pun di gunakan 

juga oleh akun instagram Presiden Indonesia dalam penelitian ini.  Melalui akun Instagram nya 

Jokowi terlihat menginginkan agar masyarakat memandangnya sebagai pemimpin yang hangat, 

humoris dan ramah terbukti dengan tindakan-tindakan seperti memuji orang lain, suka 

membantu, juga menghargai pendapat orang lain Jokowi tampilkan melalui unggahan-

unggahan di dalam akun Instagram nya 

 Menggunakan taktik impression management milik Jones & Pitman, @Jokowi 

memadukan atau bisa dikatakan memanfaatkan taktik ini dalam menghadapi hoax menjelang 

Pilpres 2019. Selain ingin mendapatkan impresi dari masyarakat, Jokowi ternyata menyelipkan 

sebuah pembuktian bahwa dirinya tidaklah seperti apa yang dikatakan hoax baik itu secara 

langsung atau tidak langsung. Masa menjelang pilpres adalah fase yang cukup rawan bagi para 

capres karena akan begitu banyak black campaign yang bertebaran dimana-mana untuk 

menjatuhkan, hoax adalah salah satunya. Jokowi melalui @Jokowi ternyata sadar akan hal itu, 

dan dengan impression management, memanfaatkannya sebagai sarana terhadap hoax melalui 

konten-konten yang di unggahnya. 



 Pentingnya sebuah impression management yang dipermudah dengan adanya media sosial 

seperti sekarang ini dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Indonesia, Jokowi. Melalui 

Instagramnya dia membangun sebuah impressi yang tentu saja sudah dirancang sedemikian 

rupa dengan tujuan impresinya tersampaikan juga kepada khalayak masyarakat. Ingratiation 

yang mendominasi sebagai taktik yang paling menonjol dalam unggahan @Jokowi pada masa 

menjelang Pilpres 2019 menunjukan bahwa Jokowi ingin dikenal sebagai pemimpin yang 

ramah, hangat, dan humoris di tengah hoax yang sedang gencar-gencarnya. Jokowi menunjukan 

impression management lebih dari sekedar menampilkan kesan yang baik, tetapi juga sebagai 

pembuktian diri.  

 

1.2 Saran  

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, penelitian dapat dilakukan dengan 

pendekatan yang berbeda, yakni seperti dengan pendekatan kuantitatif, dengan dilakukan 

dengan metode yang berbeda seperti ciri kuantitatif itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya 

dunia digital, penelitian ini dapat digunakan pada media sosial yang berbeda juga. Sebab 

impression management dapat dilakukan setiap orang melalui dari mana saja. Peneliti berharap 

agar penelitian ini dapat memberikan referensi mengenai impression management untuk 

seorang pemimpin politik, agar memanfaatkan impression management ini dengan bijak. 

 

 

 




