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ABSTRAK 

 
Isu perpindahan agama tokoh publik selalu menjadi topik hangat bagi 

masyarakat Indonesia. Berbagai media berlomba-lomba memberikan 
informasi seputar motif perpindahan tersebut. Deddy Corbuzier, seorang 
pesulap, presenter, sekaligus youtuber memutuskan menjadi mualaf pada 21 
Juni 2019.  Selain media konvensional, beberapa youtuber tanah air 
mewawancarai secara langsung Deddy Corbuzier. Pada penelitian ini peneliti 
berusaha menjawab bagaimana taktik Impression Management Deddy 
Corbuzier sebagai mualaf saat diwawancarai, yang tayang pada platform 
YouTube sepanjang Juni 2019 hingga April 2021. Impression Management 
atau manajemen kesan sendiri merupakan teknik komunikasi yang dilakukan 
seseorang untuk menciptakan kesan yang diinginkan pada orang lain 
terhadap dirinya. 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif 
dengan menggunakan teori Impression Management yang dikembangkan 
Jones dan Pittman, dimana terdapat 5 unit yang dianalisis yakni Ingratiation, 
Self-promotion, Intimidation, Supplication, dan Exemplification. Hasil 
penelitian menemukan bahwa Deddy Corbuzier menggunakan semua taktik 
tersebut. Taktik yang paling dominan adalah Ingratiation yang mendapatkan 
persentase sebesar 47,8%. Dimensi other enhancement yang terdapat pada 
taktik Ingratiation,  dikonstruksikan Deddy untuk memperbaiki citra 
sebelum mualaf, serta untuk memelihara statusnya sebagai mualaf. Dengan 
demikian taktik Ingratiation, membuat Deddy terlihat sebagai seorang 
mualaf yang baik, menarik, dan bersikap positif. 
 
Kata kunci: Mualaf, Deddy Corbuzier, Impression Management.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang A.

Kemajuan teknologi informasi semakin memudahkan manusia dalam 

berkomunikasi. Perbedaan tempat dan jarak, tidak menjadi penghalang 

untuk saling bertukar pesan, saling mempengaruhi satu sama lain. 

Perkembangan ini tidak lepas dari kehadiran jaringan internet yang semakin 

meluas, menjadi katalisator bertumbuhnya interaksi sosial pada ranah maya. 

Secara umum, Internet dapat dimaknai sebagai salah satu jaringan 

komunikasi global yang dapat menghubungkan seluruh komputer di 

berbagai belahan dunia meskipun berbeda sistem maupun perangkatnya.1  

Media sosial muncul sebagai konsekuensi adanya jaringan komunikasi 

tersebut. Ia merupakan salah satu medium yang lahir untuk mereduksi ruang 

dan waktu manusia dalam bertukar pesan. Dengan hadirnya media sosial, 

proses komunikasi menjadi termediasi tanpa harus bertatap muka secara 

langsung. Ini merupakan cara baru manusia dalam berhubungan sosial. 

Melalui medium ini, pengguna bisa memproduksi konten sekaligus 

mengonsumsinya. Pengguna dapat menyebarkan pesan dengan mudah dan 

meluas. Bahkan kita bisa memiliki pengikut jika konten yang kita produksi di 

media sosial menarik.  

                                                        
1 Ujang Rusdianto, Cyber CSR: A Guide to CSR Communications on Cyber Media, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 28 
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Selebgram, youtuber, selebtwit merupakan beberapa julukan yang 

disandang bagi konten kreator yang memiliki banyak pengikut pada platform 

media sosial. Mereka menampilkan diri dengan ciri khas penampilan atau 

jenis karya tertentu, yang mampu menarik perhatian khalayak untuk 

mengikutinya. Konten-konten yang banyak diakses dan direspon oleh 

khalayak, menunjukkan bahwa konten tersebut merupakan konten-konten 

yang cukup berpengaruh.2 Karakteristik kreator dalam konten tersebut akan 

mudah diingat oleh khalayak, sehingga khalayak memiliki kesan sendiri. 

Kesan yang dirasakan oleh khalayak atau publik ini, dalam kacamata 

psikologi sosial terjadi karena adanya proses pengelolaan kesan atau 

Impression Management yang dilakukan oleh konten kreator. 

Dalam sebuah interaksi di dunia nyata tentunya seseorang tidak dapat 

menghindari untuk mengungkapkan diri pada orang lain. Meskipun secara 

sadar mereka mampu membatasi apa yang mereka ungkapkan, tetapi 

pastilah seseorang akan bercerita tentang dirinya sendiri. Kenyataanya 

seseorang berusaha membentuk atau mengelola kesan.3 Demikian juga pada 

ranah maya. Seseorang secara sadar atau tidak telah melakukan pengelolaan 

kesan dalam sebuah konten media sosial. 

Goffman menggambarkan interaksi sosial sebagai suatu pertunjukan 

teater dimana setiap orang bertindak dalam “jalur” tertentu. Jalur itu adalah 

sejumlah tindakan verbal dan non verbal yang dipilih secara hati-hati untuk 

                                                        
2 Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, ed pertama, cet. 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 149. 
3 Tri Dayakisni dan Hudaniah, Psikologi Sosial, ed revisi, cet. 5 (Malang: UMM Press, 

2012), hlm. 64. 
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mengekspresikan diri.4 Dalam konteks media sosial misalnya, aktor berusaha 

memberikan kesan kepada penonton dengan membuat pameran untuk 

menunjukan diri. Untuk mempresentasikan diri melalui sebuah media, 

mereka melakukan sebuah Impression Management atau pengelolaan kesan. 

Deddy Corbuzier merupakan seorang presenter televisi dan youtuber 

yang cukup populer di Indonesia. Kemampuan komunikasi sebagai 

pembicara pada panggung publik telah lama ia tunjukkan, bahkan saat ia 

masih menjadi mentalis, dimana salah satu aksi sulapnya adalah memberikan 

sugesti pada penonton. Dia juga beberapa kali menampilkan diri dengan 

karakter khas, sehingga penonton selalu teringat dengan dirinya. Saat 

menapaki karir sebagai youtuber, dimana saat itu popularitasnya semakin 

meningkat, ia memutuskan menjadi mualaf. Hal tersebut membuat media-

media berlomba memberitakan, dan beberapa konten kreator banyak 

membahas soal isu perpindahan agamanya tersebut. Beberapa youtuber 

tanah air mewawancarainya secara langsung untuk mengetahui motif dibalik 

perpindahan agamanya. Beberapa video wawancara tersebut ditonton jutaan 

kali, direspon dengan puluhan ribu komentar dan ratusan ribu like. Pada 

video tersebut ia banyak menceritakan latar belakangnya yang telah 

mengenal Islam dan dikelilingi dengan teman-teman muslim yang baik.5 

Sebagai youtuber dan tokoh publik kini ia memiliki identitas baru, 

yakni sebagai muslim. Video-video wawancara tersebut menampilkan 

                                                        
4 Ibid., hlm. 66. 
5 Cahaya Untuk Indonesia [Habib Ja’far], “Islam Agama yang KOMPLEKS, Ini yang 

Ditemukan Deddy Corbuzier setelah MUALAF”, YouTube, https://www.youtube.com/watch? 
v=liw_o0xlYYA, diupload tanggal 17 Maret 2021. 
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bagaimana Deddy menampilkan dirinya dengan identitas barunya. Sebagai 

seorang presenter yang lama di TV, Deddy paham betul bagaimana ia 

berbicara di depan publik dan mengimpresi khalayak YouTube. Hal tersebut 

menarik untuk meneliti sejauh mana ia melakukan pengelolaan kesan. 

Apalagi dengan identitas barunya sebagai mualaf, yang memungkinkan setiap 

statementnya cukup berpengaruh pada khalayak. Baik khalayak usia 

millennials maupun remaja Gen Z. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan 

University of Twente, diantara remaja yang rutin menonton YouTube, 

sejumlah responden mengaku bahwa mereka merasa tertarik “dengan apa 

yang dikatakan para youtuber yang lebih tua tentang berbagai hal” karena 

hal tersebut membantu mereka untuk membentuk opini dan pandangan 

dunia mereka sendiri tentang hal-hal tertentu.6 

Ketertarikan khalayak tersebut tidak terjadi begitu saja. Lebih jauh, ini 

mengindikasikan keberhasilan sebuah pengelolaan kesan yang diolah sang 

komunikator. Dengan taktik-taktik tertentu, komunikator sukses 

menampilkan diri sehingga mampu memberikan kesan tertentu pada 

khalayak. Sayangnya, penelitian mengenai pengelolaan kesan atau Impression 

Management yang mengkhususkan pada platform YouTube ini masih jarang 

ditemui. Pada ranah media sosial, para peneliti lebih banyak meneliti pada 

platform Instagram. Hal ini yang kemudian menjadi ketertarikan penulis 

                                                        
6Wilma Westenberg, The influence of Youtubers on teenagers (A descriptive research 

about the role Youtubers play in the life of their teenage viewers), Tesis (Enschede, 
Netherlands: Msc Communication Studies, Specialization New Media, University of Twente, 
2016), hlm. 19. 
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untuk mengulas lebih jauh pembahasan ini dalam sebuah karya tulis yang 

bersifat ilmiah. 

Impression Management memang lazim dilakukan oleh siapapun saat 

berbicara di depan umum, maupun pribadi. Demikian halnya pada media 

sosial, sebagai kepanjangan informasi dari aktivitas seseorang kepada 

khalayak. Karena menyangkut khalayak umum, pengelolaan kesan melalui 

tayangan YouTube tentu harus mematuhi norma-norma yang berlaku pada 

masyarakat. Dalam sudut pandang Al-Qur’an sendiri terdapat prinsip-prinsip 

dasar dalam berkomunikasi. Diantaranya adalah Qaulan Sadidan7 (perkataan 

benar, lurus, jujur), Qaulan Balighan8 (perkataan yang membekas pada jiwa, 

tepat sasaran dan mudah dimengerti), Qaulan Masyura9 (mudah dimengerti, 

pantas, ucapan yang menyenangkan), Qaulan Layyina10 (perkataan yang 

lemah lembut), Qaulan Kariima11 (perkataan yang baik), dan Qaulan 

Ma’rufa12 (perkataan yang baik).  

Memberikan kesan terhadap orang lain merupakan tindakan lumrah 

yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial. Dilakukan oleh aktor politik, 

maupun tokoh publik yang tampil di panggung publik untuk mendapatkan 

popularitas dan engagement. Sehingga dengan ditelitinya konstruksi 

                                                        
7 Al-Quran, 33: 70. 
8 Al-Quran, 4: 63. 
9 Al-Quran, 17: 28. 
10 Al-Quran, 20: 44. 
11 Al-Quran, 17: 23. 
12 Al-Quran, 33: 32. 
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pengelolaan kesan ini, kemudian bisa digambarkan bagaimana aktor atau 

komunikator memilih taktik tertentu dalam mengimpresi khalayaknya. 

Dari berbagai uraian tersebut, peneliti ingin meneliti sejauh mana 

Deddy Corbuzier menggunakan taktik Impression Management dalam 

menceritakan proses mualafnya ketika diwawancara. Karena seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya bahwa tayangan-tayangan yang menampilkan 

wawancara Deddy sebagai mualaf mendapat respon yang luar biasa dari 

khalayak. Penelitian mengenai pengelolaan kesan penting dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana komunikator mempresentasikan diri dan 

membangun citra diri pada ruang publik. Mualaf yang disandang Deddy, 

merupakan citra baru yang ia miliki yang kemudian ia tampilkan pada 

panggung publik. 

Sebagai mahasiswa KPI yang mempelajari Psikologi Komunikasi, 

penulis belum banyak menemukan pembahasan Impression Management 

pada penelitian di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan melakukan 

penelitian di bidang kajian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan perspektif baru bagi mahasiswa KPI dan Komunikasi pada umumnya 

dalam mengungkap taktik Presentasi Diri yang terjadi di media sosial. 

Dengan demikian peneliti mengangkat judul “Taktik Impression 

Management Deddy Corbuzier (Analisis Isi Kuantitatif Tayangan 

YouTube Wawancara Deddy Corbuzier sebagai mualaf)” 
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 Rumusan Masalah B.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan pada latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Impression 

Management Deddy Corbuzier sebagai mualaf pada tayangan YouTube?” 

 

 Pembatasan Masalah C.

Agar tidak melebarnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

penulis membatasi pada video wawancara yang tayang di YouTube pada 

periode waktu 21 Juni 2019 sampai dengan 27 April 2021. Fokus 

penelitiannya pada taktik Impression Management Jones & Pittman yang 

mencakup Strategi Ingratiation, promosi diri, intimidasi, perilaku memohon, 

dan pemberian contoh. 

 

 Tujuan dan Kegunaan Penelitian D.

 Tujuan Penelitian 1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taktik Impression 

Management Deddy Corbuzier sebagai mualaf pada tayangan wawancara 

YouTube. 

 

 Manfaat penelitian 2.

a. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi analisis isi 

mengenai Impression Management bagi bidang kajian media dan psikologi 

komunikasi.  

 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini juga memberikan gambaran dan 

referensi pilihan strategi impression management kepada komunikator 

publik seperti pembicara, presenter, konten kreator, narasumber dan 

semacamnya. Dengan pilihan strategi pengelolaan kesan yang tepat, 

diharapkan akan mampu menciptakan kesan dan karakter yang khas kepada 

audiens. Hal ini penting bagi mereka untuk keberlangsungan citra diri di 

ruang publik. 

 

 Kajian Pustaka E.

Sebelum peneliti memaparkan analisis dari penelitian ini, ada 

beberapa penelitian sebelumnya mengenai media sosial dan Impression 

Management sebagai bahan perbandingan dan referensi. Tinjauan pustaka 

dilakukan untuk melahirkan sebuah gagasan baru dalam penelitian. 

Pertama, penelitian yang dilakukan Chelsea Amanda Alim pada tahun 

2014. Mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Kristen Petra 

Surabaya ini mengangkat penelitian berjudul, “Impression Management 

Agnes Monica Melalui Akun Instagram (@agnesmo)”. Penelitian ini 

menganalisis penggunaan taktik manajemen kesan (Impression Management) 



9 
 

 

yang dilakukan Agnes Monica melalui akun Instagram @agnesmo. Dengan 

objek penelitiannya adalah 45 kiriman foto Instagram akun @agnesmo, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Agnes Monica hanya menggunakan 

tiga taktik manajemen kesan, meliputi ingratiation, self promotion, dan 

supplication. Taktik yang paling sering digunakan Agnes adalah ingratiation 

dan self promotion, yang membuatnya terlihat baik, menarik, dan kompeten. 

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Chelsea Amanda Alim ini 

adalah sama-sama meneliti tentang Impression Management dan 

menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian Chelsea adalah objek penelitian dan medianya. Objek yang 

diteliti oleh Chelsea adalah foto Instagram yang diupload akun @agnesmo, 

sementara peneliti mengambil objek Impression Management tayangan 

Deddy Corbuzier sebagai mualaf di YouTube.13 

Kedua, dalam penelitian yang dilakukan Indira Siedharta, Inri Inggrit 

Indrayani, dan Vita Monica pada tahun 2017 ini, berjudul “Strategi 

Impression Management Presiden Joko Widodo Melalui Komunikasi 

Program Prioritas Pemerintah dalam Akun YouTube Presiden Joko 

Widodo”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi Impression 

Management Presiden Joko Widodo melalui komunikasi program prioritas 

pemerintah dalam akun youtube-nya. Menggunakan jenis penelitian 

                                                        
13 Chelsea Amanda Alim, “Impression Management Agnes Monica Melalui Akun 

Instagram @agnesmo”, Jurnal E-Komunikasi, vol. 2: 3 (2014), hlm. 10. 
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kuantitatif, dengan analisis isi kuantitatif. Unit sampel dalam penelitian 

tersebut adalah 169 video yang memenuhi kriteria sampling. Unit 

pencatatannya menggunakan unit proporsional. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa strategi yang paling sering ditampilkan oleh Presiden 

Joko Widodo adalah strategi ingratiation, dimana ia ingin mendapatkan 

kesan sebagai pemimpin yang disukai. Strategi ini secara dominan 

ditunjukkan melalui indikator mengucapkan salam, terima kasih, serta 

menyatakan pernyataan yang bersifat humor. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian Indira Siedharta, dkk ini adalah sama-sama meneliti 

tentang media sosial YouTube dan membahas impression management tokoh 

publik. Persamaan yang lain terletak pada jenis penelitian dan analisisnya, 

yakni menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis isi. Sedangkan 

perbedaannya adalah pemilihan unit analisisnya. Penelitian Indira Siedharta, 

dkk tersebut menggunakan unit pencatatan proporsional, sementara peneliti 

menggunakan unit pencatatan tematik. Namun untuk penarikan sampel 

sama-sama menggunakan purposive sampling, yakni dengan menentukan 

kriteria-kriteria tertentu.14 

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan Anggie Angreini Nasution 

pada tahun 2016. Mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas 

Sebelas Maret ini mengangkat penelitian dalam skripsinya yang berjudul, 

“Taktik Impression Management Dian Pelangi Melalui Akun Instagram 

                                                        
14 Indira Siedharta, dkk., “Strategi Impression Management Presiden Joko Widodo 

Melalui Komunikasi Program Prioritas Pemerintah dalam Akun YouTube Presiden Joko 
Widodo”, Jurnal Scriptura, vol. 7:1 (Juli, 2014), hlm. 20-26. 
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@dianpelangi (Studi Analisis Isi Taktik Impression Management Dian 

Pelangi Melalui Akun Instagram @dianpelangi Periode 22 September 2015 - 

10 Desember 2015)”. Penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan 

taktik impression management Dian Pelangi melalui akun Instagram-nya 

(@dianpelangi). Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini 

menganalisis kiriman foto instagram Dian Pelangi dari 22 September 2015 

hingga 10 Desember 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

analisis isi kuantitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Dian Pelangi 

menggunakan empat taktik impression management. Pada kiriman 

instagramnya, Dian lebih banyak menggunakan taktik ingratiation. Kemudian 

ada beberapa taktik yang juga digunakan oleh Dian, yakni self promotion, dan 

supplication. Penggunaan ketiga taktik oleh Dian tersebut, agar ia terlihat 

baik, menarik, dan kompeten. Persamaan penelitian penulis ini dengan 

penelitian Anggie Angreini Nasution adalah sama-sama meneliti tentang 

impression management dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

analisis isi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anggie Angreini 

Nasution adalah medianya. Penelitian Anggie menganalisis kiriman foto 

Instagram. Sedangkan penelitian penulis menganalisis tayangan video 

YouTube.15 

 

                                                        
15 Anggie Angreini Nasution, Taktik Impression Management Dian Pelangi Melalui 

Akun Instagram @dianpelangi (Studi Analisis Isi Taktik Impression Management Dian Pelangi 
Melalui Akun Instagram @dianpelangi Periode 22 September 2015 - 10 Desember 2015), 
Skripsi (Surakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, 2016). 
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 Kerangka Teori F.

Bagian kerangka teori ini peneliti merumuskan beberapa teori yang 

digunakan dalam penelitian. Secara garis besar meliputi teori Impression 

Management dan Media Sosial. 

1. Media Sosial sebagai New Media 

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang menghasilkan 

teknologi dan budaya. Menurut Jenkins dan Pavlik, kedua produk kehidupan 

manusia ini yang justru kembali mempengaruhi kehidupan masyarakat itu 

sendiri.16 Internet merupakan contoh yang bisa dilihat dalam memahami 

pandangan tersebut. Teknologi informasi ini merupakan salah satu produk 

dari peradaban manusia yang menjadi katalisator dari pertumbuhan ragam 

bentuk interaksi secara online. Pertukaran gagasan melalui interaksi dalam 

jaringan internet tersebut yang kemudian melahirkan ekosistem baru 

masyarakat digital dalam bentuk budaya.17 

Menurut W. H. K. Chun yang dikutip Bayu Indra, istilah yang kini 

populer digunakan untuk merujuk medium kehidupan sosial yang tercipta 

dari interaksi manusia menggunakan internet yakni, New Media.18 Sebutan 

media baru atau New Media ini merupakan pengistilahan dalam 

menggambarkan karakteristik media yang berbeda dari media-media yang 

telah ada sebelumnya. Media seperti televisi, radio, majalah, koran 

                                                        
16 Bayu Indra Pratama, Etnografi Dunia Maya Internet, (Malang: UB Press, 2017), 

hlm. 11-12. 
17 Ibid., hlm. 12 
18 Ibid., hlm. 13. 
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digolongkan menjadi media lama dan media berbasis internet yang 

mengandung muatan interaktif digolongkan sebagai media baru atau new 

media.19 Sehingga pengistilahan ini bukan berarti kemudian media lama 

menjadi hilang digantikan media baru, namun ini merupakan pengistilahan 

untuk menggambarkan karakteristik yang muncul saja. Demikian karena 

internet merupakan sebuah bentuk konvergensi dari beberapa teknologi 

penting terdahulu, seperti komputer, televisi, radio dan telepon.20  

Lebih spesifik, salah satu bagian dari New Media yakni Media Sosial. 

Dikutip dari Bayu Indra, Media Sosial menurut Lon Safko merujuk kepada 

seluruh media atau aplikasi yang ada di internet yang dapat digunakan untuk 

membangun hubungan sosial dengan orang lain.21 Media Sosial sebagai salah 

satu bentuk dari New Media memiliki ciri khas sendiri dari media-media lama 

konvensional. Untuk semakin memperjelas karakteristik Media Sosial 

sebagai New Media ini, berikut akan peneliti kembali jabarkan secara ringkas 

karakteristiknya berdasarkan penggambaran Rulli Nasrullah: 

 

a. Jaringan (Network) 

Jaringan Media Sosial menghubungkan penggunanya kepada area 

yang lebih luas, antar tempat, antar negara, hingga ke secara global; untuk 

                                                        
19 Errika Dwi Setya Watie, “Komunikasi dan Media Sosial”, The Messenger, vol. 03: 

01 (Juli 2011), hlm. 70-71. 
20 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, ed. 1, cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 
136. 

21 Bayu Indra Pratama, Etnografi Dunia Maya Internet, (Malang: UB Press, 2017), 
hlm. 56. 
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menandai atau mengidentifikasi perangkat atau pengguna yang terhubung, 

maka masing-masing perangkat memiliki identitas tunggal tersendiri yang 

disebut protocol. Melalui mekanisme teknologi ini, Media Sosial menjadi 

penghubung bagi tiap pengguna lainnya. 

 

b. Informasi (Information) 

Informasi merupakan entitas yang penting dalam penggunaan media 

sosial. Untuk memahami karakteristik ini bisa ditinjau berdasarkan tiga 

komponen. Pertama, sumber informasi (the information source) bisa 

berbentuk entitas, manusia atau mesin yang memproduksi pesan atau urutan 

dari pesan yang dikomunikasikan. Kedua, transmitter atau media yang 

mentransmisikan (encodes) pesan. Transmisi inilah yang mengubah pesan 

dari sumber menjadi sinyal sehingga bisa disebarkan melalui medium 

komunikasi. Ketiga, adalah channel, yang merupakan medium dalam 

perjalanan pesan. Sinyal yang dipancarkan atau ditransmisikan itu melewati 

medium sehingga pesan diproduksi oleh transmitter bisa diterima oleh 

receiver. 

 

c. Arsip (Archive) 

Media Sosial memberikan akses yang luar biasa terhadap 

penyimpanan informasi. Pengguna tidak hanya memproduksi dan mengakses 

informasi, tetapi informasi juga telah menjadi bagian dari dokumen yang 

tersimpan. Dalam perspektif media baru, arsip dipahami tidak hanya terdiri 
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dari teks semata, melainkan juga sudah bisa memuat foto, film, maupun 

suara. 

 

d. Interaksi (Interactivity) 

Interactivity merupakan konsep yang sering digunakan untuk 

membedakan antara media baru yang digital dengan media lama yang 

menggunakan analog. Jaringan yang terbentuk antara pengguna Media Sosial 

tidak hanya sebatas memperluas pertemanan saling mengikuti, tetapi juga 

dibangun berdasarkan interaksi diantara mereka. 

 

e. Simulasi (Simulation) 

Interaksi yang terjadi di Media Sosial menggambarkan dan bahkan 

mirip dengan realitas. Akan tetapi interaksi tersebut adalah sebuah simulasi 

atau bahkan bisa berbeda jauh dengan kenyataan. 

 

f. Konten oleh Pengguna (User Generated Content) 

Secara sederhana krakteristik ini digambarkan bahwa konten Media 

Sosial sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi dari pengguna atau 

pemilik akun. Berbeda dengan televisi, atau media cetak, konten dibuat oleh 

redaksi atau pekerja televisi dan kemudian ditransmisikan kepada penonton 

atau pembaca yang sifatnya satu arah. Sedangkan Media Sosial pengguna 

manapun bisa menjadi produsen konten, selain sebagai konsumen konten 

dari pengguna lainnya. 



16 
 

 

g. Penyebaran (Sharing) 

Penyebaran merupakan salah satu ciri khas dari Media Sosial. Media 

sosial tidak hanya menghasilkan konten dari penggunanya, akan tetapi 

konten bisa didistribusikan lebih luas oleh pengguna lain. Praktek ini 

menunjukkan bahwa pengguna aktif menyebarkan konten sekaligus 

kemudian mengembangkannya. Ciri khas ini terkadang bisa menjadi 

kelemahan. Karena khalayak aktif bebas mengembangkan pesan dan 

kemudian menyebarkannya, akibatnya banyak informasi yang validitasnya 

diragukan. Paling parah adalah maraknya penyebaran berita bohong atau 

hoax yang semakin kritis.22 

Istilah Media Sosial paling banyak mendapat perhatian sebagai bentuk 

New Media yang merujuk kepada platorm seperti Facebook, Instagram, 

Twitter dll. Bayu sendiri kurang setuju dengan pendapat tersebut. 

Menurutnya istilah Media Sosial sering dipertukarkan dengan Social 

Networking Service yang kemudian disingkat menjadi SNS. Facebook, Twitter, 

Path, Foursquare merupakan beberapa contoh SNS. Sedangkan istilah Media 

Sosial lebih merujuk kepada seluruh media atau aplikasi atau platform yang 

ada di internet yang dapat digunakan membangun hubungan sosial dengan 

orang lain. Namun demikian istilah yang sering dipertukarkan tersebut 

bukan merupakan hal yang salah, hanya saja dapat menimbulkan ambiguitas 

                                                        
22 Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, 

cet. 2 (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016), hlm. 15-33. 
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makna.23 Agar mempermudah dalam menggambarkan beberapa jenis Media 

Sosial, berikut bentuk-bentuk Media Sosial berdasarkan Rulli Nasrullah: 

 

a. Social Networking 

Social Networking atau jejaring sosial merupakan medium yang 

cukup populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan jenis 

Media Sosial yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan 

sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut. 

Diantara Media Sosial yang termasuk dalam kategori ini adalah Facebook dan 

Instagram. 

 

b. Blog 

Media Sosial ini memungkinkan penggunanya mengunggah aktivitas 

keseharian, saling mengomentari, dan berbagi baik tautan web lain, 

informasi, maupun lainnya. Ada dua jenis secara mekanis mengenai jenis 

Blog, Pertama, kategori personal homepages, yakni pemilik menggunakan 

domain sendiri, seperti .com, .net. Kedua, dengan menggunakan fasilitas 

penyedia jasa halaman weblog gratis, seperti wordpress atau blogspot. 

 

c. Microblogging  

Jenis Media Sosial satu ini memfasilitasi penggunanya untuk menulis 

dan mempublikasikan aktivitas dan atau pendapatnya. Secara historis, 

                                                        
23 Bayu Indra Pratama, Etnografi Dunia Maya Internet, hlm. 56. 
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kehadiran jenis Media Sosial ini merujuk pada munculnya Twitter yang 

hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Twitter juga 

memungkinkan kita bisa menyinggung atau mention kepada akun lain 

dengan diawali tanda @ (aroba) kemudian diteruskan dengan id akun.  

 

d. Media Sharing 

Media Sosial jenis ini merupakan situs yang memfasilitasi 

penggunanya untuk berbagi media mulai dari file, video, audio, dan 

sebagainya. Beberapa contoh diantaranya YouTube, Flickr, Photo Bucket atau 

Snapfish. 

 

e. Social Bookmarking 

Social Bookmarking merupakan Media Sosial yang bekerja untuk 

mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita 

tertentu secara online. Beberapa situs Social Bookmarking adalah 

delicious.com, StumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com, dan untuk di 

Indonesia ada Lintas Me. 

 

f. Wiki 
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Wiki merupakan media atau situs web berisi informasi yang secara 

program memungkinkan bagi penggunanya bisa berkolaborasi untuk 

membangun konten secara bersama.24 

 

2. Tinjauan tentang YouTube 

Dian Budiargo mendefinisikan YouTube sebagai sebuah video online 

yang memiliki kegunaan utama sebagai media untuk mencari, melihat dan 

berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu web.25 

YouTube menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling terkoneksi, 

berbagi informasi dan menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta 

bertindak sebagai platform distribusi bagi pembuat konten asli dan 

pengiklan, baik yang besar maupun kecil.26 

YouTube sebagai media sosial termasuk dalam jenis Media Sharing 

Sites, yakni situs yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media mulai 

dari file, video, audio, dan sebagainya.27 Kehadiran YouTube menyertai era 

digital yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati tayangan yang 

lebih bervariatif. Gairah pembuatan video berupa film, dokumenter dan video 

kreatif lainnya menjadi terangkat karena memiliki platform baru yang lebih 

fleksibel untuk “pamer” karya. Termasuk segala jenis atau format tayangan 

                                                        
24 Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017) hlm. 39-46. 
25 Dian Budiargo, Berkomunikasi ala Net Generation, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo Kompas Gramedia, 2015) hlm. 47. 
26 Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi), 

hlm. 17. 
27 Ibid., hlm. 39-46. 
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yang sebelumnya ada di televisi, kini bisa dinikmati juga di YouTube. 

Tayangan berupa talkshow dan sejenisnya pada televisi kini hadir di 

YouTube. Termasuk tayangan-tayangan wawancara kepada Deddy Corbuzier 

pasca ia memutuskan menjadi mualaf. 

Penggolongan tayangan YouTube meliputi genre dan format tayangan. 

Dalam bukunya, Youtuber for Dummies, Deddy Corbuzier membagi 5 jenis 

format tayangan yang tersedia di YouTube.28 

 

a. Vlog/Video Blog 

Jenis tayangan ini paling populer di YouTube. Meskipun tidak banyak 

diketahui sejarahnya, namun ungkapan vlog pertama kali muncul dalam film 

“Avatar” yang dibuat oleh James Cameron. Kata vlog disebutkan oleh 

karakter utama saat merekam obrolan penelitiannya dengan menggunakan 

webcam. adi, sama dengan orang yang menulis blog, atau menulis buku diary, 

yakni menceritakan kejadian-kejadian yang dilewati sehari-hari. ika blog 

diceritakan dengan tulisan, maka vlog diceritakan dengan video. Secara 

umum format vlog ini lebih mendominasi konten-konten yang ada di 

YouTube. Menurut Deddy video blog juga memiliki banyak jenis, yang paling 

umum yakni daily vlog. Selain itu ada enis vlog talking head vlog, video 

tutorial, travel vlog, review geim dan new stuff, unboxing, food vlog, motovlog, 

dan berbagai macam variasi vlog yang lain. 

                                                        
28 Deddy Corbuzier, Youtuber for Dummies: Step by step Belajar jadi Youtuber 

sukses, (jakarta: Bhuana Ilmu Populer,  2018) hlm. 9-107. 
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b. Short Movie 

Short Movie, atau film pendek adalah tayangan YouTube berupa video 

berformat film yang durasinya pendek dan biasanya bersifat fiksi. Web series 

atau web drama merupakan salah satu jenis short movie yang banyak 

diproduksi di YouTube. Gairah pembuatan film pendek di Indonesia sendiri 

sempat terdongkrak kembali ketika mendapat apresiasi yang positif oleh 

khalayak YouTube. Sehingga kreator film lokal mendapat tempat untuk juga 

menyalurkan karyanya melalui YouTube. Mereka berlomba-membuat film 

pendek dan web series yang bergenre horor, komedi, drama, dan berbagai 

macam genre film pendek lainnya. 

 

c. Cover Lagu 

Cover lagu merupakan salah satu jenis tayangan yang juga banyak 

disukai penonton, terutama bagi penikmat musik. Disana kita disediakan 

pilihan lagu-lagu yang sedang hits, atau lagu populer sepanjang masa yang 

dinyanyikan ulang oleh kreator. Teknik mengcovernya pun bermacam-

macam. Ada yang hanya menggunakan alat akustik, elektrik, band, paduan 

suara. Bahkan ada yang mengemas lagu dengan genre yang berbeda dari lagu 

aslinya. Popularitas musisi-musisi cover YouTube ini sempat juga 

membangkitakn gairah musik di Indonesia. Banyak kemudian kreator-

kreator yang ikut mencoba peruntungan ini dengan mengcover lagu yang 

mereka pilih. Namun dibalik keramaian selalu ada polemik. Masalah muncul 

saat ada salah satu penyanyi yang  mengcover lagu yang saat itu sedang hits. 



22 
 

 

Pemilik lagu aslinya band Payung Teduh, memprotes karena si kreator 

sempat mengubah sedikit lirik lagunya dan mengkomersialkan lagu tersebut 

di YouTube. Payung Teduh juga menyayangkan kepada oknum-oknum 

“nakal” yang menjual lagu versi cover tersebut di salah satu platform musik. 

 

d. Komedi 

Tayangan komedi di YouTube sebenarnya memiliki banyak ragam, 

salah satunya parodi. Hampir mirip dengan short movie, memiliki alur cerita 

fiksi yang berasal dari cerita kehidupan sehari-hari. Bahkan durasinya bisa 

sangat pendek, yakni 1 menit. Youtuber seperti Edho Zell dan Bayu Skak 

sering membuat video jenis ini. 

 

e. Live Video 

Tipe ini bisa dimanfaatkan untuk menayangkan video secara real time. 

ika pada televisi biasa kita mengenalnya siaran langsung. Melalui siaran 

langsung YouTube ini kita sebagai kreator bisa melaporkan kejadian secara 

langsung dan khalayak bisa berinteraksi melalui kolom komentar. Siaran 

langsung YouTube juga sering dimanfaatkan oleh platform media online, 

Youtuber game, live musik, dan bahkan terkadang televisi menyalurkan 

siaran langsungnya melalui YouTube. Karena masing-masing pengguna bisa 

melakukan video siaran langsung ini, maka penggunaan fitur ini bisa 

berkembang untuk berbagai kebutuhan. 
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3. Tinjauan tentang Mualaf 

Dari segi bahasa, mualaf berasal dari kata allafu yang bermakna 

shayyararahu alifan yang berarti menjinakkan, menjadikan atau 

membuatnya jinak.29 Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mualaf adalah mereka 

yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam. Juga mereka 

yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang 

diharap akan membela orang Islam.30 Al-Quran menyebutkan mualaf pada 

beberapa ayat, diantaranya: 

ْبِل ا ْم ِاْذ َواْعَتِصُمْوا ِبحَ
ُ
ْيك

َ
ِ َعل ُرْوا ِنْعَمَت اّٰلله

ُ
ُقْواۖ َواذْك ا َتَفرَّ

َ
ل ِ َجِمْيًعا وَّ ّٰلله

ى َشَفا 
ٰ
ْنُتْم َعل

ُ
ۚ وَك ٖٓ ِاْخَواًنا ْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِته 

َ
ْم َفا

ُ
ْوِبك

ُ
َف َبْيَن ُقل

َّ
ل
َ
ْعَداًۤء َفا

َ
ْنُتْم ا

ُ
ك

ٰذِلَك 
َ
ْنَهاۗ  ك ْم م ِ

ُ
ْنَقَذك

َ
اِر َفا َن النَّ ْم َتْهَتُدْوَن  ُحْفَرٍة م ِ

ُ
ك
َّ
َعل
َ
ٰيِته  ل

ٰ
ْم ا

ُ
ك
َ
ُ ل ُن اّٰلله  31ُيَبي ِ

 

Artinya: “Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) 
Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga 
dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) 
kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari 
sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 
mendapat petunjuk.” (QS. Ali-Imran: 103).32 

 
Surat At-Taubah ayat 60: 

                                                        
29 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 

1997) hlm. 34. 
30 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT 

Pustaka Rizki Putra, 1996) hlm. 188. 
31 Al-Quran, 3:103. 
32Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, 

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm., 84. 
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ْوُبُهْم َوِفى 
ُ
َفِة ُقل

َّ
ُمَؤل

ْ
ْيَها َوال

َ
َعاِمِلْيَن َعل

ْ
َمٰسِكْيِن َوال

ْ
ُفَقَراِۤء َوال

ْ
َدٰقُت ِلل ِانََّما الصَّ

 ُ ۗ َواّٰلله ِ َن اّٰلله ِبْيِلۗ َفِرْيَضًة ِم  ِ َواْبِن السَّ َغاِرِمْيَن َوِفْي َسِبْيِل اّٰلله
ْ
َقاِب َوال َعِلْيٌم الر ِ

  33َحِكْيمٌ 

 
Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya 
(mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang 
sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai 
kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-
Taubah: 60).34 

 
 Allafa bainal qulub dalam ayat tersebut bermakna menyatukan atau 

menundukan hati manusia yang berbeda-beda. At-Thabari, menafsirkan kata 

wa almu’allafah qulūbuhum dengan mereka yang masih dijinakkan hatinya 

untuk memeluk Islam, diri dan keluarganya akan menjadi baik, seperti Abu 

Sufyan ibn Harb, 'Uyainah ibn Badr, ‘Aqra’ ibn Habis, dan para pemimpin 

suku.35 

Jadi secara bahasa, al-muallafah qulubuhum berarti orang-orang yang 

hatinya dijinakan, ditaklukkan dan diluluhkan. Namun secara praktis dalam 

pandangan umum, mualaf didefinisikan sebagai orang yang baru masuk 

Islam.36 

                                                        
33 Al-Quran, 9:60. 
34Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm., 269-270. 
35 Ibn Jarir at-Thabari,  "Tafsir at-Thabari",  Juz 11, (Mesir: Huquq at-Taba' 

Mahfuzah,  2001), hlm. 519. 
36 "Mualaf", KBBI Online, https://kbbi.web.id/mualaf, diakses tanggal 23 Mei 2021. 
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Saiful Amin Ghofur menjelaskan tiga motif seseorang menjadi mualaf, 

yakni: 

 

a. Pernikahan 

Hal ini terjadi manakala sepasang calon suami istri yang salah satunya 

non muslim, kemudian memutuskan untuk mengikuti keyakinan calon suami 

atau istrinya dengan menjadi muslim. Hal tersebut banyak ditemui di 

Indonesia, bahkan bisa dikatakan menjadi alasan mayoritas seseorang 

menjadi mualaf. 

 

b. Belajar dan Menemukan Secara Keilmuan 

Mualaf ini biasanya adalah seorang pelajar, atau cendekia yang 

memang berangkat dari akademik. Mereka menemukan hidayah setelah 

mendalami dan mempelajari Islam. 

 

c. Pengalaman Pribadi yang Menyentuh 

Pengalaman pribadi atau spiritual seseorang yang bersentuhan 

dengan Islam menjadi salah satu jalan hidayah, seperti mendengarkan 

lantunan ayat suci Al-Quran, mendengar adzan, dan lain-lain.37 

Dalam beberapa tayangan YouTube, Deddy Corbuzier sendiri 

mengaku bahwa alasan ia menjadi mualaf adalah bukan karena pernikahan. 

                                                        
37 Saiful Amin Ghofur, Road to God, Kisah Para Mualaf Merengkuh Hidayah, 

(Yogyakarta: Darul Hikmah, 2013), hlm. 31-36. 
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Namun berasal dari pengalaman pribadi yang terkesan dengan teman-teman 

muslimnya. Ia juga mengatakan bahwa banyak anjuran-anjuran sunnah 

dalam Islam yang ternyata sesuai dengan penelitian sains.38 Jika dalam 

pandangan Amin Ghofur maka motivasi Deddy menjadi mualaf ini termasuk 

dalam poin kedua dan ketiga. 

 

4. Tinjauan tentang Self Presentation (Presentasi Diri)  

Saat berinteraksi dengan orang lain sering kali perhatian kita tertuju 

pada bagaimana orang lain akan menilai kita. Kita berusaha mengontrol 

bagaimana orang lain berpikir mengenai kita, sehingga menurut B.R. 

Schlenker, kita perlu melakukan Impression Management, yaitu usaha untuk 

mengatur kesan yang orang lain tangkap mengenai kita baik secara disadari  

maupun tidak.39 Pada saat tersebut, individu melakukan suatu proses dimana 

dia akan menyeleksi dan mengontrol perilaku mereka sesuai dengan situasi 

dimana perilaku itu dihadirkan serta memproyeksikan pada orang lain suatu 

image yang diinginkannya. Menurut Tri dan Hudaniah, seseorang melakukan 

hal tersebut bisa jadi karena agar orang lain menyukainya, ingin 

mempengaruhi mereka, ingin memperbaiki posisi, memelihara status dan 

sebagainya.40  

                                                        
38 Sabrina Chairunnisa, “Deddy Corbuzier Mualaf karena mau Nikah !?”, YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=vPr__80Iuhc&t=370s, diakses tanggal 23 Mei 2021. 
39 Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno (ed), Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2011), hlm. 60. 
40 Tri Dayakisni dan Hudaniah, Psikologi Sosial, hlm. 65. 
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Tri dan Hudaniah mengidentifikasi dua komponen dari pengelolaan 

kesan (Impression Management), yakni motivasi pengelolaan kesan 

(impression-motivation) dan konstruksi pengelolaan kesan (Impression 

Construction). Motivasi pengelolaan kesan menggambarkan bagaimana 

motivasi yang seseorang miliki untuk mengendalikan orang lain dalam 

melihatnya atau untuk menciptakan kesan tertentu dalam benak pikiran 

orang lain.  Sedangkan konstruksi pengelolaan kesan menyangkut pemilihan 

image tertentu yang ingin diciptakan dan mengubah perilaku dalam cara-

cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan.41 Menurut M. Argyle, ada tiga 

motivasi primer pengelolaan kesan, yaitu keinginan untuk mendapatkan 

imbalan materi atau sosial, untuk mempertahankan atau meningkatkan 

harga diri, dan untuk mempermudah pembangunan identitas diri 

(menciptakan dan mengukuhkan identitas diri).42 Argyle menambahkan 

bahwa motivasi mengelola kesan biasanya sering terjadi dalam situasi yang 

melibatkan tujuan-tujuan penting (seperti: persahabatan, persetujuan, 

imbalan materi) dimana individu yang  melakukannya merasa kurang puas 

dengan image yang diproyeksikan saat ini.43 

Presentasi diri dapat memiliki beberapa tujuan. Seseorang mungkin 

ingin disukai, nampak kompeten, berkuasa, budiman atau menimbulkan 

simpati. Masing-masing tujuan melibatkan strategi presentasi yang 

bervariasi. Tujuan itu biasanya tidak hanya satu, seseorang mungkin 
                                                        
41 Ibid., hlm. 65. 
42 Ibid., hlm. 65-66. 
43 Ibid., hlm. 66. 
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berusaha mencapai beberapa tujuan dalam waktu yang sama. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi atau taktik yang disebut 

Impression Management. Ada beberapa strategi Impression Management 

menurut Jones & Pittman, yaitu: 

 

a. Mengambil Muka/Menjilat (Ingratiation) 

Tujuan dari strategi ini adalah supaya dipersepsi sebagai orang yang 

menyenangkan atau menarik. Taktik ini meliputi kelakuan baik (favor doing), 

peningkatan diri (self enhancement), meningkatkan orang lain (other 

enhancement), dan kesesuaian pendapat (opinion conformity).  

Menurut Jones, dalam menggunakan taktik ini agar ingratiation 

mampu mempertahankan kredibilitasnya sehingga pujiannya dianggap tulus, 

maka dia tak boleh memuji hal-hal yang tak dimiliki seseorang yang menjadi 

targetnya.  Sebab jika hal ini dilakukan akan menjadi bumerang bagi dirinya 

karena pujian itu dianggap sebagai hinaan. Orang yang menggunakan strategi 

ini mungkin beranggapan bahwa orang cenderung menyukai orang lain yang 

memiliki kesamaan sikap dan nilai. Jones memberi nama sebagai taktik illicit 

(gelap/tersembunyi) karena motivasi pelaku yang sebenarnya tersembunyi. 

Sebab yang ditekankan adalah membangun penampilan sebagai orang yang 

benar-benar tulus hatinya dan perilakunya itu asli (otentik). 

 

b. Promosi Diri (Self-Promotion) 



29 
 

 

Ketika tujuan seseorang adalah supaya dilihat nampak kompeten atau 

ahli pada tugas tertentu, strategi promosi diri biasanya digunakan. Meliputi 

strategi klaim performa (performance claims) dan akun performa 

(performance accounts). Orang yang menggunakan strategi ini akan 

menggambarkan kekuatan-kekuatan dan berusaha untuk memberi kesan 

dengan prestasi mereka. Melebih-lebihkan tentang kemampuan diri dapat 

beresiko mereka dianggap sombong, dan tidak dapat dipercaya. Menyadari 

masalah ini cara yang digunakan adalah tidak langsung sehingga 

memungkinkan orang lain sampai pada kesimpulan dia kompeten. 

 

c. Mengancam atau Menakut-nakuti (Intimidation) 

Strategi ini digunakan untuk menimbulkan rasa takut dan cara 

memperoleh kekuasaan dengan meyakinkan pada seseorang bahwa ia adalah 

orang yang berbahaya. Strategi yang digunakan meliputi ancaman (threats) 

dan kemarahan (anger). Jadi berbeda dengan penjilat (Ingratiatory) yang 

ingin disukai, maka mereka justru ingin ditakuti. Strategi intimidasi 

kemungkinan lebih sering digunakan dalam situasi dimana meloloskan diri 

adalah tidak mudah. 

 

d. Permohonan (Supplication) 

Strategi ini dengan cara memperlihatkan kelemahan atau 

ketergantungan untuk mendapatkan pertolongan atau simpati. Biasanya 

meliputi strategi mencela diri (self deprecation) dan permohonan bantuan 
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(entreaties for help). Supplication merupakan alternatif strategi yang terakhir, 

jika orang tidak memiliki sumber-sumber yang dapat digunakan untuk 

melakukan strategi-strategi yang tersebut diatas. Biasanya yang dilakukan 

adalah melakukan kritik kepada diri sendiri. Meskipun self-criticizers 

cenderung menerima dukungan dari orang lain, namun mereka akan 

dipersepsi sebagai individu yang kurang berfungsi. 

 

e. Pemberian Contoh/Teladan (Exemplification) 

Orang yang menggunakan strategi ini berusaha memproyeksikan 

penghargaannya pada kejujuran dan moralitas. Strategi ini meliputi 

pengorbanan diri (self denial), membantu (helping), dan ketangguhan 

berjuang (militancy). Biasanya mereka mempresentasikan dirinya sebagai 

orang yang jujur, disiplin dan baik hati atau dermawan. Kadang-kadang 

penampilan yang ditunjukan ini memang keadaan yang sebenarnya, namun 

yang sering pengguna strategi ini berusaha memanipulasi dan tidak tulus hati 

dalam melakukannya.44 

Dengan demikian, lima strategi impression management Jones & 

Pittman tersebut menjadi kerangka dalam melakukan penelitian ini. 

 

 Sistematika Pembahasan G.

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan 

petunjuk dan gambaran umum mengenai rencana penyusunan bab-bab 

                                                        
44 Ibid., hlm. 67-68. 
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dalam skripsi ini. Peneliti merumuskan penelitian ini terdiri dari lima bab 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah mengenai topik 

yang diteliti, rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang digunakan 

untuk awal mencari jawaban dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian 

dan kegunaan penelitian. Selanjutnya dalam bab ini mengurai penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yang 

kemudian menjadi bahan perbandingan yang menentukan arah penelitian 

ini. Bab satu ini ditutup dengan berbagai kajian teori yang digunakan dalam 

penelitian yakni teori Impression Management sebagai tonggak utama dalam 

mengurai pertanyaan dalam rumusan masalah. Inti dari bab ini adalah untuk 

memperoleh pemahaman dengan penyusunan kerangka yang menjadi 

landasan dalam penelitian. 

BAB II: Metode Penelitian. Bab ini menguraikan mengenai jenis 

analisis penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, unit analisis, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, uji 

validitas dan reliabilitas, dan yang terakhir teknik analisis data. 

BAB III: Gambaran Umum. Pada bab ini menjelaskan mengenai Deddy 

Corbuzier yang menjadi mualaf. Penjelasan pada bab ini juga meliputi 

perjalanan hidup dan karirnya. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan mengurai 

penelitian dan menyajikan analisis terhadap objek penelitian yang 

metodenya telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya. 
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BAB V: Penutup. Bab terakhir ini sebagai pemaparan terakhir 

mengenai hasil dan temuan yang terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian 

dan saran untuk penelitian selanjutnya. 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian telah dilakukan pada 7 video wawancara dari populasi 

berjumlah 2420 video pada platform YouTube, sepanjang Juni 2019 hingga 

April 2021. 7 video tersebut dibagi menjadi 61 unit pencatatan, dan dianalisis 

menggunakan 5 taktik Impression Management, yang dirumuskan Jones dan 

Pittman, yakni Ingratiation, Self Promotion, Intimidation, Supplication, dan 

Exemplification. Pada bagian ini berisi simpulan secara keseluruhan dari hasil 

analisis. Analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya tentunya mengacu 

kepada tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui bagaimana Impression 

Management Deddy Corbuzier saat diwawancarai sebagai mualaf pada 

tayangan YouTube. Berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

1. Hasil analisis Impression Management pada 7 tayangan menemukan 

bahwa Deddy Corbuzier menggunakan semua taktik saat diwawancara 

sebagai mualaf.  

2. Taktik yang paling banyak digunakan adalah Ingratiation, dengan 

persentase sebesar 47,8%. Sedangkan taktik lainnya yang sering dipakai 

yakni Self Promotion sebesar 26,9% dan Exemplification sebesar 17,6%. 



124 
 

 

Sementara 2 taktik lainnya jarang dipakai oleh Deddy Corbuzier, yakni 

Supplication sebesar 4,4% dan Intimidation sebesar 3,3%. 

3. Pada taktik Ingratiation, dimensi yang sering dipakai Deddy adalah other 

enhancement atau meningkatkan orang lain, dengan persentase 29,1% 

dari keseluruhan taktik yang dipakai. Pada taktik Self Promotion, dimensi 

yang digunakan lebih banyak adalah performance account, sebanyak 

18,7% dari keseluruhan taktik. Taktik Exemplification termasuk taktik 

yang jarang dipakai. Pada taktik ini, dimensi dengan frekuensi 

tertingginya, militancy hanya mendapat persentase  9,9%. Sementara 

taktik Supplication melalui dimensi self deprecation sebagai dimensi 

dengan frekuensi tertingginya, hanya mendapat persentase 2,8%. 

Demikian pula taktik Intimidation, melalui dimensi anger, dimana 

dimensi tersebut hanya berhasil menyentuh angka 3,3% dari 

keseluruhan taktik yang dipakai.  

4. Taktik other enhancement digunakan untuk memperbaiki citra sebelum 

mualaf, serta untuk memelihara statusnya sebagai mualaf. Sehingga 

dalam sudut pandang Ingratiation, Deddy Corbuzier terlihat sebagai 

mualaf yang baik, menarik dan bersikap positif.  

 

B. Saran 

 Setelah penelitian ini dilakukan dan telah disimpulkan, saran yang 

dapat peneliti sampaikan pada Deddy Corbuzier sebagai subjek penelitian 

yakni Deddy sebagai mualaf harus terus memberikan kesan sebagai seorang 



125 
 

 

muslim yang baik yang telah ia lakukan dengan taktik Ingratiation-nya. 

Namun agar tidak hanya dipersepsi sebagai orang yang baik dan menarik 

dimana Deddy didengar melalui ucapan dan sikapnya saja, alangkah lebih 

baiknya jika ia juga coba untuk mengembangkan taktik Exemplification, 

dimana taktik ini lebih menekankan pada pemberian contoh. Tindakan ini 

akan menunjukkan integritas dan menjadi percontohan. Dalam konteks ini ia 

harus menunjukkan bagaimana seorang mualaf yang lurus dan dikelilingi 

oleh ulama-ulama yang moderat sesuai dengan ciri Islam Indonesia seperti 

yang selalu ia klaim. Dengan demikian, ia akan menjadi teladan untuk publik, 

terutama untuk menunjukkan citra muslim Indonesia yang ramah, bukan 

marah. Yang memberikan contoh tindakan, bukan sekedar retorika. 

Saran untuk penelitian selanjutnya, jika peneliti selanjutnya ingin 

menganalisis Impression Management pada tokoh publik, pilihlah subjek 

dengan isu yang sedang hangat. Kemudian bisa menambahkan perbandingan 

pada media yang berbeda atau tokoh yang berbeda pada media dan predikat 

yang sama. Misalnya perbandingan Impression Management ustadz satu 

dengan yang lainnya. Selain itu bagi peneliti yang ingin meneliti Deddy 

Corbuzier sebagai subjek yang masih terkait dengan perspektif komunikasi, 

bisa mencoba menganalisis tayangan podcast YouTube-nya. Selanjutnya 

untuk melengkapi penelitian ini yang belum terjawab, yakni tentang motif 

Deddy Corbuzier menggunakan taktik Ingratiation, bisa menggunakan 

metode kualitatif, yakni dengan wawancara langsung dengan yang 
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bersangkutan. Sehingga akan saling melengkapi setiap puzzle informasi yang 

belum terjawab.  
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