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Panduan Wawancara 

1. Cara memadupadankan pakaian : 

 Bagaimana Anda memadupadankan apa yang anda gunakan 

seperti pakaian, aksesoris dan sepatu, untuk mendapatkan first 

impression foto yang baik? 

 Apakah Anda harus mengenakan pakaian bagus dalam arti 

bermerek?” 

2. Tempat Hangout (bergaul) : 

 Untuk tempat dan waktu apa yang Anda perhatikan. Haruskah di 

tempat nongkrong hits jaman sekarang?” 

3. Bakat yang dimiliki dan konten yang diunggah: 

 Bagaimana Anda menyiapkan konten-konten yang akan Anda 

unggah di Instagram anda? 

4. Keindahan Fotografi yang diunggahnya : 

 Apakah foto-foto yang Anda unggah melalui proses editing atau 

ada penambahan filter untuk memperindah feeds instagram Anda? 

5. Karakter yang ditampilkan pada front stage di instagram 

 Karakter seperti apa yang Anda buat di Instagram atau Anda 

ciptakan untuk fans? 

6. Tanggapan selebgram terhadap respond dari orang-orang yang komentar 

negatif 

 Bagaimana Anda melihat comment yang terjadi di instagram 

Anda? 



 
 

7. Back stage dari selebgram 

 Hal apa yang biasa Anda lakukan diluar kegiatan Anda di 

instagram, atau kebiasaan Anda yang tidak ditampilkan pada 

instagra Anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wawancara dan Gesture Young Lex 

 

Peneliti Young Lex Gesture  

“jelaskan dan berikan 

pengertian dari Instagram 

menurut anda?” 

“menurut gua instagram itu 

media dimana gua bisa 

menyalurkan musik rap gua 

secara bebas. Tempat dimana 

gua bisa nunjukin diri, sharing 

pengalaman, sharing informasi 

dan satu lagi yang paling 

penting, tempat gua bisa 

iklanin bakat gua secara 

geratis” 

Tidak menggunakan baju, 

hanya menggunakan celana 

pendek. 

(duduk dengan kaki di atas 

sofa) 

“bagaimana anda 

memadupadankan apa yang 

anda gunakan seperti pakaian, 

aksesoris dan sepatu, untuk 

mendapatkan first impression 

foto yang baik maka anda 

harus mengenakan pakaian 

bagus dalam arti bermerek?” 

“untuk ini gua pakai apa yang 

menurut gua itu nyaman sih, 

gak ada patokannya. Apa yang 

gua upload di instagram itu 

tidak direncanakan atau yang 

candid aja sih. Pernah gua foto 

pas keadaan gua mau mandi, 

ini hanya kebiasaan dari dulu 

sih gua pakai celana dalam di 

kepala gua dan temen-temen 

gua inseng untuk fotoin itu ya 

karena untuk lucu lucuan aja 

ya ga masalah gua upload ke 

instagram gua. Jadi ga harus 

Menunjukan contoh dari 

handphon yang dipegangnya 

sambil menjelaskan 



 
 

barang-barang bermerek kok, 

gua cuek aja. Ya gua tampil 

casual aja biasa kalau mau 

keluar, tapi kalau untuk 

kerjaan kayak syuting youtub 

ya gua tampil yang terbaiklah 

gitu” 

“bagaimana anda menyiapkan 

konten-konten yang akan anda 

unggah di Instagram anda?” 

“ada berbagaimacam. Gua 

membaginya menjadi 3 bagian 

yaitu berisikan tentang kerjaan 

gua, hal yang gua suka dan 

informasi atau pengetahuan 

(knowledge) untuk fans gua. 

Contohnya waktu itu ada yang 

comment rasis, “suntik putih 

aja bang biar putihan dikit”. 

Lalu gua tulis caption panjang 

dengan foto gua, dengan isi 

pesan “lo boleh nge-hate 

seseorang, lo boleh ngatain, lo 

boleh bercandain seseorang 

terserah lo. Gue santai karna 

gua juga suka bercanda, tapi 

gua kasih pesan kalau 

bercanda atau comment jangan 

rasis, karna kita gak bisa pilih 

lahir dari orangtua yang 

agamanya apa, lahir dari 

kulitnya seperti apa, dari suku 

apa, fisik seperti apa, jadi lain 

Sambil menjelaskan Young 

Lex menghisap rokok, sesekali 

menunjukan contoh foto-foto 

yang pernah ia unggah 



 
 

kali jangan comment rasis 

lagi. Post ini cukup viral di 

line today, 7ribu comment. Ini 

informasi untuk education.” 

 

Untuk yang berbau hal yang 

gua sukai seperti update game 

God Of War di netflix yang 

mau keluar, gua sampai bikin 

instastory banyak, gua unggah 

di Instagram gua untuk gua 

informasikan ke fans gua. 

 

Untuk hal yang berisikan 

tentang pekerjaan itu seperti 

music seperti lagu baru atau 

single baru, vlog baru yang 

bisa lo tonton di chanel 

youtube gua, give a way yang 

kalau sampai satu juta view 

dalam satu hari, ada karya film 

pendek yang talent nya dari 

agensi gua sendiri, clip gua 

nge-rap, video clip dan iklan 

yang gua direct sendiri seperti 

iklan sepatu yang talentnya 

band Slank ada banyak lagi 

lainnya. 



 
 

“dengan diri anda yang cuek 

atau tidak terlalu 

memperdulikan penampilan 

anda di Instagram, foto-foto 

yang anda unggah itu tetap 

melalui proses editing atau 

penambahan filter untuk 

memper indah feeds instagram 

anda? 

“oh di editing sih pasti tapi ya 

ga banyak-banyak ya, yang ga 

lebay juga, paling tambah 

filter aja iya. Tergantung 

situasi aja sih. Sisi esensi 

fotografinya harus tetap ada” 

Menunjukan foto-foto di 

instagramnya 

“untuk tempat dan waktu apa 

anda memperhatikan, harus di 

tempat nongkrong hits jaman 

sekarang?” 

“enggak, ya gua tau emang 

ada yang seperti itu tapi gua 

engga. Ya kebanyakan apa 

yang gua kerjain atau apa yang 

gua suka mau di back stage 

atau lagi di pinggir jalan ya 

kalau mau upload ya gua 

upload aja. 

Menjelaskan dan sesekali 

menghisap rokok dengan 

duduk kaki mengangkat ke 

atas ( posisi duduk dengan 

kaki di atas sofa) 

“karakter seperti apa yang 

anda buat di Instagram anda, 

atau anda bangun untuk fans 

anda? 

 

 “frontal, yang dari mana cara 

gua ya begini apa adanya. Tau 

tempat dimana gua harus 

ngomong secara sopan, 

dimana gua ngomong sama 

temen temen gua sama dimana 

gua ngomong sama fans itu 

beda beda sih. Frontal yang 

gua maksud juga bukan yang 

slengean (suka-suka tanpa 

sopan), kalau gua gak suka 

gua bilang gak suka dan kalau 

gua suka pasti gua bilang 

Menjelaskan dengan tangan 

yang mengayun-ayun 



 
 

suka. Terus fun, kayak gua 

pernah upload video gua pas 

lagi nunggu photo shoot itu 

iseng aja gua dance lucu 

lucuan karena lagu nya juga 

lagi enak kan, itu bisa gua 

upload, ada juga video mob 

papua yang gua suka dan itu 

lucu, gua upload aja. Yang 

terakhir karakter education, 

maksud nya tuh gua pengen 

gak Cuma untuk senang-

senang doing tapi harus ada 

sisi edukasi moral juga. Gua 

punya fans dan haters, jadi di 

instagram gua gak mau ada 

perdebatan. Ada banyak haters 

yang comment gua, disitu gua 

belajar banyak untuk 

nyelesaikan masalah pakai 

cara ngomong kasar (jadi 

dijabanin gitu hate speech 

nya), sama cara baik-baik 

yang ngingetin kalau itu salah, 

dan mereka gak bisa nge-

judge orang begitu aja kalau 

belum kenal sama gua. 

“untuk apa yang anda unggah 

segalanya dari foto atau video 

apa itu yang ada buat sendiri? 

“gua kan kerjaannya musisi 

rap, tapi gua juga 

punyakerjaan lain seperti bikin 

Menunjukan hasil dari clip 

yang pernah ia buat di 

instagramnya 



 
 

 clip-clip lah, video yang gua 

direct sendiri atau sebuttannya 

video maker. Disini gua punya 

tim yang selalu bareng-bareng 

gua, dan itu uda kaya temen 

aja gitu. Beberapa kali lagi 

nongkrong ada yang iseng 

buat video gitu durasi 

instagramlah, bukan gua yang 

buat dia nawarin nih ada video 

uda jadi ada yang mau ga? 

Yauda gua upload aja itu. Jadi 

di instagram gua ga selalu gua 

yang buat. Ada asistan gua 

juga yang pegang account gua 

buat kalau mau bikin konten 

kerjaan gitu. 

“hal apa yang biasa anda 

lakukan diluar kegiatan anda 

di instagram, atau kebiasaan 

anda yang tidak anda 

tampilkan di instagram anda? 

 

“kebiasaan kalau mau tidur, 

bisa gua ga pake baju 

telanjang dada aja, pernah juga 

gapakai celana cumin pakai 

celana dalem aja, bangun-

bangun ya keluar aja gitu pake 

baju sama kolor doang. Kalau 

lagi ga ada kegiatan kerjaan 

diluar gitu bisa gua ga keluar 

rumah selama seminggu gitu. 

Aslinya gua orangnya serius. 

Karna biasanya yang 

diomongin itu soal pekerjaan. 

Melihat ke atas seperti sedang 

berfikir lalu menjelaskan 

dengan mengingat-ingat 



 
 

 

 

 

 

Tapi kalau sama temen-temen 

bisa bercanda bisa serius juga 

tergantung situasi nya aja 

“bagaimana anda melihat 

comment yang terjadi di 

instagram anda?” 

 

“biasanya kebanyakan kalau 

lagi ada waktu senggang atau 

kosong, iseng main instagram, 

gua ngamatin apa sih yang di 

comment di postingan gua trus 

sudut pandang mereka gimana 

sih bisa sampai terbentuk 

seperti itu. Dan pastinya ada 

yang gua bales comment nya, 

tergantung mood sih kalau lagi 

kurang bagus moodnya bisa 

gua bales sedikit emosi. Untuk 

ini gua coba 3 hal cara 

merespon comment hate ke 

gua, 1. Ada yang koment 

ngatain gua bales katain 

jadinya akun orang ini di 

private sampai gua ga bisa 

akses atau ngeliatin dia lagi, 2. 

Marah pernah, 3. Bercanda 

juga pernah. 

Menunjukan beberapa 

koment-komen negatif lalu 

menjelaskan 



 
 

Wawancara dan Gesture Anya Geraldine 

 

Peneliti Anya Geraldine Gesture 

“jelaskan dan berikan 

pengertian dari Instagram 

menurut anda?” 

“instagram itu tempat buat 

abadikan momen-momen gua.. 

Foto-foto gua lagi photo shoot, 

traveling sama endorsement” 

Menggunakan T-shirt dan 

celana panjang dan riasan 

muka yang hanya 

menggunakan lipstik. 

Menjelaskan sambil bercanda 

dengan teman-temannya 

“bagaimana anda 

memadupadankan apa yang 

anda gunakan seperti pakaian, 

aksesoris dan sepatu, untuk 

mendapatkan first impression 

foto yang baik maka anda 

harus mengenakan pakaian 

bagus dalam arti bermerek?” 

“itu tuntutan pekerjaan, ya 

harus terlihat sempurna, 

cantik.. gua juga harus jaga 

badan badan tetep ideal” 

Duduk menyender dengan 

tangan menyapu rambut 

“apakah foto-foto yang anda 

unggah itu melalui proses 

editing atau ada penambahan 

filter untuk memperindah 

feeds instagram anda?” 

“itu harus ya, karena pekerjaan 

yang menuntut hasil optimal. 

Fotonya ya harus edit dan 

tambah filter dulu baru gua 

upload” 

Menjelaskan dengan perhatian 

yang teralihkan karena 

bercandaan teman teman 

“untuk tempat dan waktu apa 

anda memperhatikan, harus di 

tempat nongkrong hits jaman 

sekarang? 

“iya dong, uda cantik-cantik 

trus didukung spot foto bagus. 

Ga selalu tempat gaul kok, 

banyak tempat yang bias di 

Menjelaskan sambil 

menunjukan tempat tempat 

yang menjadi spot foto di 

hanphone nya 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explore” 

“karakter seperti apa yang 

anda buat di Instagram anda, 

atau anda bangun untuk fans 

anda? 

“Beauty and sexy. Gua kadang 

suka ngomong pake nada anak 

kecil gitu juga sih, childish-

childish gitu juga” 

Menjelaskan sambil mata 

menuju ke atas seperti sedang 

berfikir 

“hal apa yang biasa anda 

lakukan diluar kegiatan anda 

di instagram, atau kebiasaan 

anda yang tidak anda 

tampilkan di instagram anda? 

“gua kalau persiapan foto 

lumayan lama, jeleknya disitu 

sih hahahaha rempong pasti 

kan jadi cewe. Harus makeup 

dulu, baju sesuai keinginan 

client trus kalau fotonya masih 

jelek bias berulang ulang 

sampai bagus” 

Posisi duduk berubah maju 

dengan tangan menyeka 

rambut depan 

“sifat atau apapun itu yang 

diluar dari apa yang anda 

unggah di instagram?” 

“gua lebih kesuara sih, manja-

manja gitu. Emang juga manja 

kalau sama pacar” 

Teralihkan perhatiannya 

karena dipanggil temannya 



 
 

OPEN CODING 

 

Wawancara dengan Young Lex (Selebgram) 

Transkrip Wawancara Kode 

P :Jelaskan dan berikan pengertian dari instagram 

menurut anda? 

N : Menurut gua instagram itu media dimana gua 

bisa menyalurkan musik rap gua secara bebas . 

Tempat dimana gua bisa nunjukin diri, sharing 

pengalaman, sharing informasi dan satu lagi yang 

paling penting, tempat gua bisa iklanin bakat gua 

secara geratis.  

: Instagram adalah 

media berbagi 

 

 

: Instagram adalah media 

iklan 

P : Bagaimana anda memadupadankan apa yang 

anda gunakan seperti pakaian, aksesoris dan sepatu, 

untuk mendapatkan first impression foto yang baik 

maka anda harus mengenakan pakaian bagus dalam 

arti bermerek? 

N : Untuk ini gua pakai apa yang menurut gua itu 

nyaman sih, gak ada patokannya . Apa yang gua 

upload di instagram itu tidak direncanakan atau 

yang candid aja sih. Pernah gua foto pas keadaan 

gua mau mandi, ini hanya kebiasaan dari dulu sih 

gua pakai celana dalam di kepala gua dan temen-

temen gua inseng untuk fotoin itu yak arena untuk 

lucu lucuan aja ya ga masalah gua upload ke 

instagram gua. Jadi ga harus barang-barang 

bermerek kok, gua cuek aja. Ya gua tampil casual 

aja biasa kalau mau keluar, tp kalau untuk kerjaan 

kyk syuting youtub ya gua tampil yang terbaik lah 

gitu.  

: Berpakaian 

senyamannya sehari-

harinyan dan cuek dalam 

berpenampilan 

 

 : Berpenampilan terbaik 

jika dalam konteks 

pekerjaan 

P : Bagaimana anda menyiapkan konten-konten 

yang akan anda unggah di Instagram anda? 

N: Ada berbagai macam. Gua membaginya menjadi 

3 bagian yaitu berisikan tentang kerjaan gua, hal 

Profesi, hal yang disukai 

dan informasi merupakan 

bagian yang ditunjukan 

Young Lex di Instagram 



 
 

yang gua suka dan informasi atau pengetahuan 

(knowledge) untuk fans gua. Contohnya waktu itu 

ada yang comment rasis, “suntik putih aja bang biar 

putihan dikit”. Lalu gua tulis caption panjang 

dengan foto gua, dengan isi pesan “lo boleh nge-

hate seseorang, lo boleh ngatain, lo boleh 

bercandain seseorang terserah lo. Gue santai karna 

gua juga suka bercanda, tapi gua kasih pesan kalau 

bercanda atau comment jangan rasis, karna kita gak 

bisa pilih lahir dari orangtua yang agamanya apa, 

lahir dari kulitnya seperti apa, dari suku apa, fisik 

seperti apa, jadi lain kali jangan comment rasis lagi. 

Post ini cukup viral di line today, 7ribu comment. 

Ini informasi untuk education. Untuk yang berbau 

hal yang gua sukai seperti update game God Of 

War di netflix yang mau keluar, gua sampai bikin 

instastory banyak, gua unggah di Instagram gua 

untuk gua informasikan ke fans gua. Untuk hal 

yang berisikan tentang pekerjaan itu seperti music 

seperti lagu baru atau single baru, vlog baru yang 

bisa lo tonton di chanel youtube gua, give a way 

yang kalau sampai satu juta view dalam satu hari, 

ada karya film pendek yang talent nya dari agensi 

gua sendiri, clip gua nge-rap, video clip dan iklan 

yang gua direct sendiri seperti iklan sepatu yang 

talentnya band Slank ada banyak lagi lainnya. 

 



 
 

P : Dengan diri anda yang cuek atau tidak terlalu 

memperdulikan penampilan anda di Instagram, 

foto-foto yang anda unggah itu tetap melalui proses 

editing atau penambahan filter untuk memperindah 

feeds instagram anda? 

N : Oh di editing sih pasti tapi ya ga banyak-banyak 

ya, yang ga lebay juga, paling tambah filter aja iya. 

Tergantung situasi aja sih. Sisi esensi fotografinya 

harus tetap ada.  

P : Untuk tempat dan waktu apa anda 

memperhatikan, harus di tempat nongkrong hits 

jaman sekarang? 

N : Enggak, ya gua tau emang ada yang seperti itu 

tapi gua engga. Ya kebanyakan apa yang gua 

kerjain atau apa yang gua suka mau di back stage 

atau lagi di pinggir jalan ya kalau mau upload ya 

gua upload aja.  

 

 : Menggunakan metode 

BTS (Behind The Scene) 

yang menampilkan 

kegiatan-kegiatan belakang 

panggung 

 

 

 : Menjaga keindahan 

Profile Instagram dengan 

proses editing 

P : Karakter seperti apa yang ada buat di Instagram 

ada, atau anda bangun untuk fans anda? 

N : Frontal, yang dari mana cara gua ya begini apa 

adanya. Tau tempat dimana gua harus ngomong 

secara sopan, dimana gua ngomong sama temen 

temen gua sama dimana gua ngomong sama fans itu 

beda beda sih. Frontal yang gua maksud juga bukan 

yang slengean (suka-suka tanpa sopan), kalau gua 

gak suka gua bilang gak suka dan kalau gua suka 

pasti gua bilang suka. Terus fun, kayak gua pernah 

upload video gua pas lagi nunggu photo shoot itu 

iseng aja gua dance lucu lucuan karena lagunya 

juga lagi enak kan, itu bisa gua upload, ada juga 

video mob papua yang gua suka dan itu lucu, gua 

upload aja. Yang terakhir karakter education, 

maksudnya tuh gua pengen gak cuma untuk senang-

senang doang tapi harus ada sisi edukasi moral 

juga. Gua punya fans dan haters, jadi di instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menampilkan karakter 

yang to the point, fun dan 

informative di Instagram.   



 
 

gua gak mau ada perdebatan. Ada banyak haters 

yang comment gua, disitu gua belajar banyak untuk 

nyelesaikan masalah pakai cara ngomong kasar 

(jadi dijabanin gitu hate speech nya), sama cara 

baik-baik yang ngingetin kalau itu salah, dan 

mereka gak bisa nge-judge orang begitu aja kalau 

belum kenal sama gua. 

P : Untuk apa yang anda unggah segalanya dari foto 

atau video apa itu yang ada buat sendiri? 

N : Gua kan kerjaannya musisi rap, tapi gua jg 

punya kerjaan lain seperti bikin clip-clip lah, video 

yang gua direct sendiri atau sebuttannya video 

maker . Disini gua punya tim yang selalu bareng-

bareng gua, dan itu uda kaya temen aja gitu. 

Beberapa kali lagi nongkrong ada yang iseng buat 

video gitu durasi instagram lah, bukan gua yang 

buat dia nawarin nih ada video uda jadi ada yang 

mau ga? Yauda gua upload aja itu. Jadi di 

instagram gua ga selalu gua yang buat. Ada asistan 

gua juga yang pegang account gua buat kalau mau 

bikin konten kerjaan gitu.  

 

 : Instagram 

dipergunakan untuk 

menujukan bakat 

 

 : Selebgram mempunyai 

tim sendiri yang bekerja 

untuk membuat konten-

konten unggahan setiap 

harinya  

P : Hal apa yang biasa anda lakukan diluar kegiatan 

anda di instagram, atau kebiasaan anda yang tidak 

anda tampilkan di instagram anda? 

N : Kebiasaan kalau mau tidur, bisa gua ga pake 

baju telanjang dada aja, pernah juga ga pakai celana 

cuman pakai celana dalem aja, bangun-bangun ya 

keluar aja gitu pake baju sama kolor doang. Kalau 

lagi ga ada kegiatan kerjaan diluar gitu bisa gua ga 

keluar rumah selama seminggu gitu. Aslinya gua 

orangnya serius. Karna biasanya yang diomongin 

itu soal pekerjaan. Tapi kalau sama temen-temen 

bisa bercanda bisa serius juga tergantung situasinya 

aja 

Diluar Instagram Young 

Lex berprilaku sama seperti 

karakter yang dibangun di 

Instagram 



 
 

P : Bagaimana anda melihat comment yang terjadi 

di instagram ada? 

N : Biasanya kebanyakan kalau lagi ada waktu 

senggang atau kosong, iseng main instagram, gua 

ngamatin apa sih yang di comment di postingan gua 

trus sudut pandang mereka gimana sih bisa sampai 

terbentuk seperti itu. Dan pastinya ada yang gua 

bales comment nya, tergantung mood sih kalau lagi 

kurang bagus moodnya bisa gua bales sedikit 

emosi. Untuk ini gua coba 3 hal cara merespon 

comment hate ke gua, 1. Ada yang koment ngatain 

gua bales katain jadinya akun orang ini di private 

sampai gua ga bisa akses atau ngeliatin dia lagi , 

2. Marah pernah , 3. Bercanda juga pernah . 

 

 

 : Membalas tidakan 

yang sama 

 : Membalas dengan 

emosional 

 : Membalas dengan 

bercanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wawancara Dengan Anya Geraldine (Selebgram) 

Transkrip Wawancara Kode 

P : Jelaskan dan berikan pengertian dari 

instagram menurut anda? 

N : Instagram itu tempat buat abadikan momen-

memen gua. Foto-foto gua lagi photoshoot, 

traveling sama endorsement 

 

Instagram tempat 

mengabadikan kegiatan-

kegiatan sehari Anya 

Geraldine 

P : Bagaimana anda memadupadankan apa yang 

anda gunakan seperti pakaian, aksesoris dan 

sepatu, untuk mendapatkan first impression foto 

yang baik maka anda harus mengenakan pakaian 

bagus dalam arti bermerek? 

N : Itu tuntutan pekerjaan, ya harus terlihat 

sempurna, cantik.. Gua juga harus jaga badan 

tetep ideal 

Cantik dan bentuk tubuh ideal 

merupakan tuntutan dari 

pekerjaan 

P : Apakah foto-foto yang anda unggah itu 

melalui proses editing atau  ada penambahan 

filter untuk memperindah feeds instagram anda? 

N : Itu harus ya, karna pekerjaan yang menuntut 

hasil optimal. Fotonya ya harus edit dan tambah 

filter dulu baru gua upload . 

P : Untuk tempat dan waktu apa anda 

memperhatikan, harus di tempat nongkrong hits 

jaman sekarang? 

N : Iya dong, uda cantik-cantik trus didukung 

spot foto bagus . Ga selalu tempat gaul kok, 

banyak tempat yang bisa di explore 

 : Untuk hasil foto terbaik, 

editing dan penambahan filter 

perlu dilakukan 

 

 

 

 : Memperhatikan spot foto 

yang mendukung proses foto 

P : Karakter seperti apa yang ada buat di 

Instagram ada, atau anda bangun untuk fans 

anda? 

N : Beauty and sexy. Gua kadang suka ngomong 

Karakter cantik dan seksi 

merupakan daya tarik untuk 

Anya Geraldine 



 
 

pake nada anak kecil gitu juga sih, childish-

childish gitu juga 

P : Hal apa yang biasa anda diluar kegiatan anda 

di instagram, atau kebiasaan anda yang tidak 

anda tampilkan di instagram anda? 

N : Gua kalau persiapan foto lumayan lama, 

jeleknya disitu sih hahaha rempong pasti kan 

cewe. Harus makeup dulu, baju sesuai keinginan 

client trus kalau fotonya masih jelek bisa 

berulang ulang sampai bagus . 

P : Sifat atau apapun itu yang diluar dari apa 

yang anda unggah di instagram? 

N : gua lebih ke suara sih, manja-manja gitu. 

Emang juga manja kalau sama pacar . 

 : Untuk mendapatkan hasil 

foto maksimal memerlukan 

proses yang lama dan panjang. 

 

 

 : Sifat kekanak-kanakan 

dan manja hanya dilakukan 

pada saat bersama pacar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AXIAL CODING 

 

Selebgram (Young 

Lex) 

Instagram 

Media berbagi informasi 

Media iklan tidak berbayar 

Media pribadi 

Media berbagi foto 

Media penyalur bakat 

Berpakaian 
Casual 

Formal 

Konten unggahan 

Informasi 

Hobby  

Profesi pekerjaan 

Bakat 

Keindahan Fotografi 

Editing 

Angel cinematic 

Filter 

Karakter to the point 

Tidakbertele-tele 

Apaadanya 

Bermulut tajam 

Karakterfun 

Pembawaan suasana 

Disukai banyak orang 

Membuat tertawa 

Karakter informatif 
Informasi 

Motivasi 



 
 

Edukasi 

Menunjukan bakat 

Musik Rap 

Kreatif konten 

Director clip 

Video creator 

Karakter sehari-hari 

Cuek 

Bahasa sehari-hari 

Usil 

Malas mandi 

Reaksi kolom komentar 
Marah 

Kecewa 

 Memaklumkan 

 

  



 
 

Selebgram (Anya 

Geraldine) 

Kegiatansehari-hari 

Photo shoot 

Endorstment 

Nongkrong 

Traveling  

Hunting kuliner 

Cantik 

Bentuk tubuh 

Wajah bersih 

Kulit bersih 

Tubuh sehat 

Keindahan fotografi 

Editing 

Angel cinematic 

Filter 

Dayatarik 

Cantik 

Seksi 

Tinggi 

Langsing 

Putih 

Make up 

Rambut 

Alis 

Eyeliner 

Soft lens 

Bedak 

Lipstic 

Sifat kanak-kanak Suara 



 
 

Tingkahlaku 

Manja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECTIVE CODING 



 
 

 

 Sebagai selebgram, Young Lex menjelaskan pengertian Instagram yaitu 

media berbagidan media iklan tanpa berbayar pada zaman modern sekarang ini. 

Media berbagi foto-foto, aktifitas keseharian, menyalurkan bakat dan 

mengiklankan atau menjual bakat lalu diunggah ke Instagram tanpa berbayar. 

 Sama dengan Anya Geraldine yang memberikan pengertian Instagram 

merupakan tempat mengabadikan kegiatannya sehari-hari. Mulai dari kegiatan 

sesi photo shoot, traveling, dan endorsement. Anya memiliki pendapat yang sama 

dalam pengertian Instagram untuk dirinya. Tempat dimana mereka bias 

menunjukan diri mereka untuk dilihat banyak orang. 

 Dalam sehari-harinya Young Lex berpakaian casual jika tidak sedang 

dalam konteks pekerjaan yang mengharuskan dirinya berpenampilan formal. 

Sedangkan Anya Geraldine mengharuskan dirinya untuk tetap tampil sempurna. 

Tampil cantik dan bentuk tubuh yang ideal sebagai tuntutan profesinya sebagai 

model. Perawatan diri dan olahraga merupakan keseharusan untuk tetap menjaga 

standar kecantikan bagi Anya. 

 Konten yang Young Lex unggah merupakan seputar pekerjaan seperti 

kegiatan sewaktu manggung, pembuatan filem pendek dan pembuatan video clip. 

Young Lex mengunggah BTS (behind the sceen) aktifitas sehari-harinya. 

Menunjukan keaslian apa yang terjadi sebagai ciri khasnya. Konten yang 

mengandung hal yang disukai mengenai hobby yang disukai. Yaitu seputar game, 

olahraga basket dan aksesoris seperti sepatu kalung dan lain-lain. Sedangkan 



 
 

untuk hal yang informasi mengenai rilis game yang akan keluar, jadwal panggung 

dan pemberian hadiah untuk para penggemar. 

 Dalam menjaga keindahan foto-foto yang telah diunggah, Young Lex 

melakukan proses editing terlebih dahulu dan member sedikit filter agar tampak 

rapih dan sempurna di feeds pribadinya. Sama seperti Young Lex, Anya juga 

melakukan proses serupa sebelum diunggah di feeds instagram miliknya. Sebagai 

model Anya Geraldine memperhatikan spot-spot foto yang mendukung proses 

photo shoot. Karakter cantik dan seksi sebagai daya tarik Anya dipertunjukan 

untuk mendukung sesi photo shoot.  

 Di belakang Instagram Anya merupakan sosok yang perfectionist untuk 

proses foto make up diperlukan agar penampilan Anya terlihat cantik seperti 

karakter yang dirinya bangun. Di luar itu Anya juga memiliki sifat yang kekanak-

kanakan dengan suara yang menyerupai anak kecil. Hal ini hanya dilakukan 

ketika sedang bersama pacar. 

 Berbeda dengan Young Lex, di luar Instagram memiliki sifat yang sama 

seperti yang ditampilkan di Instagram. Sifat yang to the point dan usil dengan 

gaya bahasa sehari-hari. Perbedaannya hanya terletak dari tampilan. Saat dirumah 

Young Lex hanya berpenampilan sederhana tanpa pakaian bagus. Sifat yang 

malas ditunjukan saat berada dirumah, seperti malas mandi dan selalu bermain 

game pada saat tidak ada pekerjaan. 

 Dalam membalas kolom komentar Young Lex mencoba beberapa cara 

dalam berhadapan dengan komentar negative terhadapnya. Jika keadaan tidak 



 
 

mendukung Young Lex biasa membalas dengan emosi, membalas cacian dengan 

cacian, marah, bercanda dan baik-baik. 
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