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HASIL WAWANCARA 

PERUBAHAN LIFESTYLE MAHASISWA YANG BEKERJA SEBAGAI 

SELEBRITI INSTAGRAM 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana sikap dapat mempengaruhi perubahan lifestyle mahasiswa 

yang bekerja sebagai selebritis Instagram (selebgram)? 

 1. Bagaimana perasaan anda 

ketika pertama kali terjun ke 

dunia selebgram? 

Sebenernya awalnya gak nyangka, 

dulu cuman karena hobby foto 

doang ternyata banyak yang suka  

dan ga nyangka kalau bakal diterima 

dengan baik. Awalnya sih saya juga 

suka ngikutin trend hijabers jaman 

sekarang, ternyata penampilanku 

disukai banyak ornag akhirnya saya 

memutuskan untuk open endorse 

 2. Bagaimana awal mula anda 

menggunakan Instagram ? 

Awal mula kira-kira waktu SMA 

kelas 2 kirakira tahun 2012 2013 

gitu deh berarti udah 6 tahunan lalu 

ya, awalnya main main biasa doang 

penasaran sama Instagram mungkin 

sama kaya temen temen lainnya 

yang hanya jadi penikmat 

instagramn ya aja. Ternyata 

awalnya aku tertarik buat jualan 

kerudung gituu, hingga pada 

akhirnya aku punya brand sendiri, 

dan aku promosiin brand aku lewat 

Instagram aku sendiri. Lama 
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kelamaan bertambah followers aku 

dan ada beberapa toko online shop 

yang ingin produknya aku 

promosiin, sampe pada akhirnya 

sampe sekarang aku gini deh buka 

endorse dengan tarif yang aku 

tetapin. Awalnya ga nyangka kalau 

bakal diterima dengan baik sebagai 

awalnya sih trend hibaers jaman 

sekarang, merasa diri gak pantes aja. 

Ternyata penampilanku disukai 

banyak orang hingga pada akhirnya 

saya memutuskan untuk open 

endorse 

 3. Siapa selebgram yang 

pertama kali memotivasi 

anda untuk menjadi 

selebgram ? 

Ada orang Malaysia Namanya 

@adirasalahudi , orang lucu dan 

cantik. Pokonya saya termotivasi 

dari dia buat jadi selebgram yang 

bermanfaat buat banyak orang. 

Karena konten dalam instagramnya 

juga suka kreatif dan menarik. 

 4. Apa kebudayaan yang anda 

dan keluarga anut? 

Ayah dan ibu saya orang sunda, 

saya juga orang sunda. Keluarga 

juga kebanyakan berasal dari 

budaya sunda 

 5. Apa kebudayaan yang ada 

disekitar anda? ? 

Dilingkungan sekitar misalnya 

rumah, orang orang kebanyakan 

orang sunda juga tetapi ada juga 

orang jawa dan ambon  
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 6. Menurut anda perbedaan 

sikap apa yang anda alami 

sebelum dan sesudah 

menjadi selebgram  

Banyak, karena saya juga selalu 

belajar dari pengalaman. Tapi yang 

paling saya rasakan adalah saya 

dituntut untuk menjadi orang yang 

tidak egois, misalnya contoh saya 

sudah janjian masalah kerjaan hari 

ini, tetapi pada hari Hnya saya 

merasa saya cape dan ingin diam 

dirumah. Walaupun sebenernya 

yang membutuhkan saya adalah 

mereka, tetapi saya juga dituntut 

untuk professional terhadap kerjaan. 

Dari permasalahan itu saya banyak 

mengalami perubahan sikap. Tidak 

boleh egois, harus professional dan 

harus konsisten akan janji yang 

sudah saya buat.  

 7. Bagaimana anda menanggapi 

berita yang tersebar di dalam 

media sosial ? baik itu berita 

positif maupun negatif 

Saya selalu menerima semua berita 

baik itu positif maupun negatif. 

Berita positif selalu saya ikuti 

perkembangannya, yang bermanfaat 

buat hidup saya selalu saya ambil. 

Jika itu berita negartif saya hanya 

cukup tau saja, karena berita yang 

ditak merugikan saya saya hanya 

akan sebatas tau saja biar tidak 

ketinggalan berita 

2. Sejauh mana pengalaman   dapat mempengaruhi perubahan lifestyle 

mahasiswa yang bekerja sebagai selebritis Instagram (selebgram)? 
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 8. Apa pengalaman yang dapat 

diambil selama menjadi 

selebriti instagram 

Palingan menghadapi orang yang 

pro dan kontra sama saya, saya 

sangat bahagia menghadapi orang 

orang yang pro sama saya dan 

sangat sedih bila melihat banyak 

juga yang kontra dengan saya atau 

bisa dibilang haters 

 9. Pengalaman yang dianggap 

penting untuk pembelajaran 

di masa depan ? 

Banyak, kaya menghargai waktu 

misalnya saya kan suka  

kesusasahan bagi waktu buat kerja 

istirahat dan kuliah setelah dikasih 

jadwal padet didana saya belajar 

untuk bisa sebis amungkin bagi 

waktu secara adil. Trus bagaimana 

terima kritik orang, dari para haters 

saya belajar bagaimana menanggapi 

orang yang membenci saya, 

bagaimana tetap menerima kritik 

dari orang dan dijadikan pelajaran 

untuk kedepannya. Dan yang 

penting bagaimana saya memanage 

uang saya sebaik mungkin. Dan 

galupa untuk selalu belajar nabung,   

 10. Apa pengalaman yang 

membuat anda sedih dan 

senang yang anda alami 

setelah menjadi selebgram ? 

Setiap saya update foto di instagram 

saya, baik selfie maupun endorse 

selalu kolom komentar saya 

dipenuhi dengan komentar orang 

orang yang mengikuti instagram 

saya. Dan setiap saya baca, ada yang 
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pro dan kontra terhadap saya. 

Kadang saya selalu sedih apabila 

menanggapi orang yang kontra 

terhadap saya, komentar komentar 

seperti ’kurang cantik’ ‘badan 

terlalu kurus’ itu kadang mmebuat 

saya down, tapi ketika membaca 

komentar yang memuji saya senang 

kembali. Gitu aja terus 

   

3. Apakah kepribadian dapat mempengaruhi perubahan lifestyle 

mahasiswa yang bekerja sebagai selebritis Instagram (selebgram)? 

 

 11. Bagaimana keluarga 

berperan penting dalam 

pembentukan kkepribadian 

anda? 

Sangat berperan. Karena menurut 

saya keluarga adalah orang yang 

paling banyak bertemu sama saya 

dirumah, jadi saya paling banyak itu 

menghabiskan waktu sama keluarga 

walaupun saya kalo lagi hectic kerja 

pulang kerumah langsung tidur. 

Tapi menurut saya, keluarga saya 

adalah peran terpenting dalam 

pembentukan kepribadian saya, 

saya diajarkan banyak hal oleh 

kelurga saya misalnya harus rendah 

hati tidak boleh lupa kita itu berasal 

dari maan, jangan sombong, karena 

apa yang didapatkan di dunia hanya 

sebatas di dunia saja, harus inget 
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kebaikan orang lain yang telah 

menolong saya hingga saat ini saya 

bisa sampai begini, itu nasehat dari 

orang tua saya dan syukur saya 

terapkan dalam kehidupan saya 

sekarang 

 12. Bagaimana anda 

bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar anda? 

Saya berusaha menempatkan diri 

sendiri dalam lingkungan rumah 

sama seperti orang orang biasa, jadi 

saya misalnya kewarung ya 

kewarung bertemu sama tetangga 

tetanngga biasa saja walaupun 

mereka kalau sekrang kenalnya 

sebagai sari yang artis Instagram 

tapi saya mencoba untuk biasa saja 

dan saling bertegur sapa sama siapa 

pun juga  

 13. Bagaimana anda 

mengimbangi pekerjaan dan 

Pendidikan anda ? 

Saya menganggap Pendidikan itu 

adalah hal yang paling penting dari 

apapun, karena dimana saya belajar 

di kampus saya mendapatkan hal hal 

baru yang bisa saya pelajari 

misalnya saya berkuliah dijurusan 

manajemen dan syukur sekali kalau 

materi tentang management 

keuangan bisa saya terapkan dalam 

pekerjaan saya sekarang  

4. Bagaimana konsep diri dapat mempengaruhi perubahan lifestyle 

mahasiswa yang bekerja sebagai selebritis Instagram (selebgram)? 
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 14. Bagaimana anda memandang 

diri anda sendiri setelah 

menjadi selebgram ? 

Menurut saya sih sama seperti 

sebelum saya menjadi selebgram, 

tetapi yang paling bisa menilai saya 

orang lain yang melihat saya. Yang 

paling menonjol setelah saya 

menjadi selebgram adalah saya 

lebih mengutamakan penampilan 

saya, apalagi jika saya harus foto 

shoot untuk kebutuhan 

endorsement. Karena menurut saya 

sebagai selebriti Instagram yang 

dijual itu adalah penampilan maka 

dari itu saya berusaha semaksimal 

mungkin untuk memaksimalkan 

penampilan saya sebisa saya. Bukan 

berarti tampil didepan orang tidak 

sesuai kenyataan, tapi saya hanya 

lebih peduli terhadap penampilan 

misalnya dalam pemilihan 

penambilan saya dari warna baju 

model baju warna sepatu. 

Bagaimana caranya 

memadupadankan penampilan agar 

tetap menarik didepan orang 

terutama didepan customer saya.  

 15. Menurut anda apakah 

kekurangan anda? 

Banyak banget, kadang saya itu 

masih merasa kurang puas dengan 

apa yang udah Allah kasih kesaya 

kadang saya masih suka iri kalau 
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ngeliat masih banyak yang sukses 

diatas daripada saya. Saya masih 

suka kurang bersyukur dengan apa 

yang didapatkan sekarang. Padahal 

masih banyak juga orang orang 

yang dibawah saya dan kadang saya 

lupa akan hal itu  

 16. Menurut anda apakah 

kelebihan anda? 

Apa yaa.. biasanya kalau yang 

mnenilai kelebihan harusnya orang 

lain yaaa, tapi menurut saya setelah 

saya menjadi selebgram saya lebih 

menjadi orang yang sangat on time 

karena saya suka menganggapp 

orang orang sudah berusaha untuk 

dating tepat waktu bila janjian sama 

saya, tapi masa saya seenaknya telat 

jadi sebisa mungkin saya harus 

ontime, nah dari pemikiran itu saya 

beranggapan bahwa menjadi orang 

yang ontime  itu sangat 

menyenangkan  

 17. Bagaimana anda mengatasi 

kekurangan dan kelebihan 

yang ada pada diri sendiri ? 

saya sngat sadar akan kekurangan 

saya, tapi saya juga sadar saya 

memiliki kelebihan. Jadi menueurt 

say ajika kelebihan bisa 

dimanfaatkan untuk hal hal positif 

dan dikembangkan agar semakin 

baik lagi dan saya selalu belajar 

walaupun orang banyak yang 
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memuji saya saya belajar untuk 

tidak sombong dan tetap merendah. 

Sedangkan untuk kekurangan saya 

yang sangat banyak saya mencoba 

untuk merubahnya agar kekurangan 

itu tidak menjadi penghambat saya 

untuk emlakukan sesuatu.  

   

6. Apa motif yang dapat mempengaruhi perubahan lifestyle mahasiswa 

yang bekerja sebagai selebritis Instagram (selebgram)? 

 

 18. Bagaimana awalnya anda 

memantapkan diri untuk 

menjadi selebgram? 

Dukungan dari orang orang sekitar 

juga, saya selalu didukung dalam 

hal yang saya sukai. orang tua, 

suami saya sahabar sahabat sya 

selalu mendukung apapun yang saya 

lakukan. Palingan kalo saya butuh 

bantuan saya selalu koordinasi 

kepada mereka. Dan mereka selalu 

bilang kalo saya pantas untuk 

bekerja dalam bidang itu.  

 19. Apa yang membuat anda 

mempertahankan pekerjaan 

anda menjadi selebgram 

hingga saat ini? 

Karena saya nyaman dengan 

pekerjaan ini , passion saya ada di 

bidang selebgram. Kebetulan hobby 

saya ada di bidang foto foto dan 

make up makanya saya sampai saat 

ini mempertahankan pekerjaan saya, 

dan sebenernya menjadi selebgram 

adalah pekerjaan yang mudah 
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mudah gampang. Dapet produk, 

dapet uang bayaran dan kerjaan 

kitanya hanya foto foto doang, 

walaupun tidak ada pekerjaan yang 

gampang tapi menjadi selebgram 

adalah pekerjaan yang 

menyenangkan. 

 20. Apakah target yang telah 

tercapai dalam pekerjaan 

anda sebagai selebgram ? 

Selama saya menjadi selebgram 

kurang lebih 2 tahun, ada sih 

beebrapa cita cita saya yang sudah 

terealisasikan misalnya membelii 

mobil sendiri, menikah 

menggunakan uang sendiri, dan 

seperti menggunakan uang sendiri 

untuk keperluan sehari hari. Dan 

sebenernya masih banyak sih kaya 

yang kecil kecilnya misalnya ajak 

keluarga makan  

 21. Apakah target yang belum 

tercapai dalam pekerjaan 

anda sebagai selebgram? 

Banyak banget, masih banyak cita 

cita saya untuk masa depan. Yang 

sedang berjalan sih saya sedang 

membangun rumah masih belum 

selesai trus ada saya mau naikin 

orang tua dan keluarga saya untuk 

naik haji itu palingan yang masih 

menjadi cita cita saya  

 22. Apa yang anda lakukan 

dengan uang hasil dari 

Saya nabung. Kemaren 

alhamdullilah saya dan suami saya 

bisa menikah menggunakan hasil 
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pekerjaan sebagai selebriti 

instagram ? 

dari pekerjaan saya. Dan sekarang 

saya sedang bangun rumah untuk 

ditempati bersama keluarga baru 

saya, kedepannya saya mencoba 

nabung walaupun terkadang masih 

suka boros karena masih ingin 

belanja barang barang untuk 

keperluan diri saya sendiri.  

7. Bagaimana presepsi yang dapat mempengaruhi perubahan lifestyle 

mahasiswa yang bekerja sebagai selebritis Instagram (selebgram)? 

 

 23. Bagaimana pandangan anda 

tentang media sosial 

Instagram di era sekarang ? 

Semakin mempermudah banyak hal 

ya dalam berkomunikasi, dan 

memberikan wadah untuk anak anak 

muda bisa memunculkan karya 

karyanya 

 24. Bagaimana pandangan anda 

dengan banyaknya 

selebgram selebgram baru 

yang bermunculan ? 

Seneng sih banyak yang bisa 

memanfaatkan media sosial dengan 

baik, tapi sesih juga akrena sekarang 

banayk anak anak yang melakukan 

hal memalukan yang membuat dia 

jadi terkenal contohnya : nur**i gitu  

 25. Bagaimana presepsi anda 

tentang pekerjaan anda 

sebagai selebgram ? 

Menurut saya sih pekerjaan sebagai 

selebriti instagram itu adalah 

pekerjaan yang positif apabila yang 

mengerjakannya baik dan tidak 

merugikan orang lain dan tidak 

merugikan diri sendiri.  

 


