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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1.   Simpulan 

Dalam penelitian yang merupakan kajian komunikasi, peneliti 

berusaha memamparkan megenai presentasi diri selebgram hijaber sayar’i di 

media sosial instagram. Berdasarkan penelitian ini, didapat kesimpulan yang 

menjawab tujuan penelitian sesuai dengan yang dipaparkan di awal 

penelitian. 

5.1.1.  Pengelolaan kesan panggung depan Selebgram hijaber syar’i di 

media sosial Instagram. 

Semua selebgram hijaber syar’i berusaha mengelola kesan agar 

terlihat sebagai wanita muslim yang mampu aktif berkarir dan menikmati 

gaya hidup menengah atas. Sebagai seorang yang memiliki popularitas 

lebih, selebgram hijaber syar’i mengelola kesan yang menunjang 

penampilannya yang religius, dengan menutup aurat sesuai syariat islam. 

Penampilannya tersebut ditunjang dengan pengelolaan kesan melalui pesan-

pesan dalam caption atau keterangan foto instagram yang disisipkan pesan 

dakwah dan istilah-istilah islami.  

Selebgram hijaber syar’i juga berusaha tampil sebagai seorang 

wanita yang ramah dengan selalu menunjukan ekspresi senyum dalam foto 

yang diunggah di media sosial instagram miliknya. Dalam mengelola kesan 

di instagram, selebgram hijaber syar’i berusaha mewujudkan idealisasi 

peran orang lain terhadap dirinya. mereka berusaha membangun kesan 

seideal mungkin dengan apa yang diharapkan oleh pengikut mereka di 

instagram.  

Demi kesuksesan dalam melakukan pengelolaan kesan, selebgram 

hijaber syar’i juga melakukan mistifikasi dengan penonton atau dalam 

konteks nstagram disebut followers nya. Mereka mengaku memilah-milih 

dengan siapa mereka berinteraksi. Mereka hanya mau berinteraksi dengan 

orang yang dikenalnya saja.  
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5.1.2 Pengelolaan kesan panggung belakang Selebgram hijaber syar’i di 

Keseharian 

Keseharain selebgram hiajber syar’i berbeda beda, terutama dari segi 

tempat paling banyak ia menghabiskan waktunya dalam sehari. Sebagian 

mereka mengaku lebih banyak beraktivitas dirumah, sedangkan sebagian 

lagi mengaku lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Maka 

tidak jarang, riasan atau make up yang dipakai selebgram hijaber syar’i 

dalam keseharian cenderung lebih natural, bahkan tidak menggunakan 

riasan sama sekali. Hal tersebut berbanding terbalik dengan riasan mereka 

dalam foot yang diunggah di media sosial instagram. 

Dari segi gaya berpakaian, di kehidupan keseharian selebgram 

hijaber syar’i tetap menjaga dan menutup aurat dengan baik dengan pakaian 

tertutup seperti gamis dan mengenakan kerudung yang menutup dada. 

Namun gaya berpakaian yang digunakan tidak fashionable seperti yang 

ditampilkan dalam foto di media sosial instagram. Gaya berpakaian mereka 

lebih apa adanya dan lebih santai. Namun terdapat perbedaan dari segi 

atribut akos kaki, dimana dalam foto di media sosial instagram, selebgram 

hijaber syar’i selalu mengenakan kaos kaki, sedangkan di keseharian 

mereka mengaku hanya mengenakan kaos kaki ketika keluar rumah saja, itu 

pun jika ke tempat-tempat tertentu. 

5.2.  Implikasi 

5.2.1.  Implikasi Akademis 

Penelitian ini merupakan sebuah kajian mengenai presentasi diri 

yang dilakukan oleh selebriti instagram yang berpenampilan syar’i di media 

sosial instagram. Penelitian ini diharapkan menyumbang kajian lebih lanjut 

mengenai presentasi diri atau pengelolaan kesan public figure lain di 

konteks tertentu lainnya.  
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5.2.2.  Implikasi Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua public figure 

khususnya yang berperan aktif di sosial media untuk mengelola kesan 

dengan baik dihadapan pengikutnya. 

5.3.  Rekomendasi 

5.3.1.  Rekomendasi Akademis 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada presentasi diri selebgram 

hijaber syar’i di media sosial instagram nya. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan bagaimana strategi 

presentasi diri yang dilakukan mereka secara lebih mendetail.  

5.3.2.  Rekomendasi Praktis 

   Selebgram hijaber syar’i diharapkan mampu melakukan presentasi 

diri dengan baik. Maksud presentasi diri yang baik disini adalah mereka 

diharapkan mampu menunjukan citra diri yang baik dan patut diteladani. 

Karena mengingat sosok mereka yang kini tidak hanya sebagai kiblat 

fashion namun juga sebagai public figure bagi banyak orang, terutama 

pengguna instagram aktif lainnya.  

 

 

 

 


