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Abstract 

Instagram is a popular social media applications smartphone users. An 

application for share photos or video to other users. Uploaded on Instagram very 

diverse ranging from photos your activities. Without an age limit and the 

requirement to upload photos, upload a photo of celebrities along with many 

couples in Instagram including artist under age. Showing public intimacy is 

called Public Display of Affection (PDA). 

 Public Display of Affection (PDA) is a form of non-verbal communication 

that showed bond with another person by means of a physical demonstration of 

the relationship between couples where there are other people who saw it. Public 

Display of Affection (PDA) is done by many people including Students of 

Communication Science Reguler Class University of Sebelas Maret 2016. 

 This research uses the theory of Designing your message, where the desire 

to convey a message will be Channeled if know how to deliver it. Next up will be 

the desired motive known by Regular communication sciences Student 2016 

University of Sebelas Maret showing Public Display of Affection (PDA) on 

Instagram. This research is case study and qualitative in-depth interview method 

with 10 informants and technical documentation that is analyzing the picture  of 

informant instagram account.  

Based on the results of the research, it can be concluded that in a Public 

Display Of Affection (PDA) the dominant resource do so with poses. The pose is 

one of the forms of Public Display Of Affection (PDA) are accepted in Indonesia. 

The motive of showing Public Display Of Affection (PDA) itself is to show off the 

harmony relationship in order to obtain a confession from his friends who later 

would add to her confidence. 

 

Keywords: Instagram, Student, theory of Designing your message, Public Display 

Of Affection (PDA). 
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Pendahuluan 

Dalam dunia entertaiment, sudah tidak menjadi hal yang aneh menampilkan 

kemesraan dengan pasangan di depan umum bahkan di media sosial sekaligus. 

Namun, kebanyakan selebritis mudalah yang menampilkan kemesraannya dengan 

pasangan atau pacar mereka secara terang-terangan di depan umum atau di media 

sosial. Maraknya pemberitaan gaya berpacaran selebritis muda membuat pasangan 

artis Cassandra Lee (17) dan Rendy Martin (19) menjadi sorotan netizen karena 

dianggap gaya berpacarannya yang terlalu berlebihan. Banyak media online yang 

memberitakan pasangan ini salah satunya adalah media online Tribunnews bahkan 

beberapa acara televisi yang menayangkan berita selebritis pun mengangkat berita 

tersebut. 

Gambar 1.1 

Media membertitakan Cassandra Lee dan Rendy Martin 

 

 

Sumber: Tribunnews (05 April 2018) 

 

Kebiasaan selebritis bermesraan di depan umum atau menampilkannya di 

media sosial mereka sepertinya sudah menjadi hal yang biasa, tanpa rasa malu 

mereka mengumbar kedekatannya. Komentar-komentar yang diberikan oleh 

netizen tidak berpengaruh pada hubungan mereka, bahkan ketika wartawan 
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melempar pertanyaan seputar komentar-komentar netizen yang negative mereka 

tidak pernah mempersalahkannya. 

Gambar 1.2 

Komentar netizen tentang unggahan Cassadra Lee di Instagram 

 

  

Sumber: Tribunnews (05 April 2018) 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat pesat guna 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ditemukan berbagai penemuan-

penemuan baru yang mempermudah kehidupan manusia salah satunya dalam 

aspek informasi dan komunikasi. Mudahnya setiap orang untuk berkomunikasi 

saat ini di manapun dan kapanpun membawa dampak besar bagi kehidupan. 

Kehadiran internet yang membuka jalan media baru untuk hadir di tengah 

masyarakat yang memberikan layanan kemudahan dalam berinteraksi serta 

berkomunikasi dengan sesama pengguna membawa pengaruh besar dan kemudian 

membentuk budaya baru dalam berkomunikasi. Produk teknologi informasi dan 

komunikasi ini pun memicu terciptanya jenis-jenis media baru dalam 

perkembangannya. Salah satu jenis media baru yang kehadirannya menjadi sangat 

fenomenal di belahan dunia saat ini adalah media sosial. Menjadi fenomenal 

sebab hadirnya media sosial membuat perubahan tatanan segala aspek hidup 

manusia.  

Berbicara soal internet, saat ini media internet tersebut tidak bisa lepas dari 

kehidupan manusia. Internet memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia 
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dalam mengkonsumsi media. Mulai dari mencari informasi, hiburan, hingga 

bahkan bersosialisasi dengan sesama manusia kini dilakukan melalui internet.  

Hasil survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia) Tercatat warga Indonesia yang telah menggunakan internet hingga 

2017 sebesar 143,26 juta. 

Seperti pendapat pengamat media sosial Nukman Luthfie yang dikutip oleh 

Ramadhani dkk (2016) (bahwa tujuan utama orang membuat akun media sosial 

adalah untuk pembuktian eksistensi diri. Beragam dan bebasnya hal yang dapat 

dilakukan di media sosial membuat para remaja berlomba-lomba mengunggah 

berbagai hal yang tidak semua diinginkan oleh publik. Sebagian orang lain akan 

dirasakan sebagai hal yang menjemukan, bahkan adakalanya kurang pantas untuk 

di publikasikan. Salah satunya adalah memperlihatkan foto atau video mesra 

bersama teman dekat atau pacar di media sosial.  

Menurut penelitian yang dilakukan We Are Social (www.WeAre 

Social.com), perusahaan media asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, 

salah satu media sosial yang sering digunakan adalah instagram. Instagram masuk 

ke dalam lima media sosial paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia.  

Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(www.apjii.or.id), hampir separuh dari total pengguna internet di Indonesia 

merupakan masyarakat dalam kelompok usia 19-34 tahun (49,52%). Sementara 

pengguna terbanyak kedua merupakan kelompok usia 35-54 tahun (29,55%), 

kelompok usia 13-18 tahun (16,68%), dan pengguna dengan usia di atas 54 tahun 

(4,24%). Dari data ini akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang 

menggunakan media sosial paling banyak, yaitu umur 19-34 tahun. 

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan 

pengguna telefon pintar (Smartphone). Nama Instagram diambil dari kata “Insta‟ 

yang asalnya “Instan‟ dan “gram‟ dari kata “telegram‟. Jadi Instagram merupakan 

gabungan dari kata Instan-Telegram (Ghazali, 2016: 08). Dari penggunaan kata 

tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan 

cepat, yakni  dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, mengedit foto, dan 

berbagi  (Share) ke jejaring sosial yang lain.   Fitur-fitur yang disediakan oleh 
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Instagram mempermudah pengguna dalam berbagi berbagai konten, termasuk 

kemesraan dengan pasangan, atau dalam istilah populer disebut dengan Public 

Display of Affection atau (PDA). 

Menurut Rahayu (2015) yang dikutip dari Urban Dictionary, Public Display 

of Affection (PDA) yang diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah bermesraan di 

depan umum adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan 

ikatan dengan orang lain dengan cara demonstrasi fisik dari hubungan antar 

pasangan dimana ada orang lain yang melihatnya. Namun, Public Display of 

Affection (PDA) saat ini tidak hanya dilakukan di ruang publik, melainkan juga di 

media sosial yang lebih dikenal dengan istilah Virtual Display of Affection 

(VDA). Bentuk Virtual Display of Affection (VDA) tidak hanya berupa visual atau 

gambar, kata atau teks mesra yang dipamerkan ke media sosial juga merupakan 

bentuk Virtual Display of Affection (VDA). Kedekatan hubungan pihak-pihak 

yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal 

mereka, seperti sentuhan ,tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat 

dekat. Kita biasanya menganggap pendengaran dan penglihatan sebagai indra 

primer, padahal sentuhan dan penciuman juga sama pentingnya dalam 

menyampaikan pesan-pesan bersifat intim (Rahayu, 2015). 

Sebagai public figure yang menggunakan Instagram dan diikuti oleh banyak 

penggemar, tentunya unggahan foto dan video yang mereka unggah akan menarik 

perhatian followersnya. Kebiasaan Cassandra Lee dan Rendy Martin atau Verrel 

Bramasta dan Natasha Wilona yang sering menggunggah unggahan yang 

menampilkan kemesraannya atau melakukan Public Display of Affection (PDA), 

akan mendapatkan respon dari followers Instagramnya. Sadar atau tidak banyak 

orang yang mengikuti gaya selebritis yang mereka kagumi, tidak terkecuali 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler 2016 Universitas Sebelas Maret. Berbagi 

unggahan kemesraan dengan pasangan di jejaring sosial saat ini menjadi sesuatu 

yang lumrah dilakukan. Hal ini yang mendasari peneliti untuk mengkaji lebih 

dalam kasus yang menjadi fenomena, khususnya motif Public Display of Affection 

(PDA) di Instagram pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler Tahun 2016 

Universitas Sebelas Maret. Diunggahnya moment Public Display of Affection 
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(PDA) di Instagram tentunya narasumber memiliki tujuan tertentu yang ingin 

disampaikan kepada pengguna Instagram lainnya, hal tersebut biasa disebut juga 

dengan motif. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses produksi pesan dalam menampilkan Public Display of 

Affection (PDA) melalui akun Instagram Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Reguler 2016 Universitas Sebelas Maret? 

2. Apa motif yang mendorong Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler 2016 

Universitas Sebelas Maret dalam melakukan Public Display of Affection 

(PDA) dalam unggahan di Instagram? 

 

Telaah Pustaka 

1. New Media 

Istilah “mediabaru” (new  media)  telah  digunakan  sejak  tahun  1960-an  

mencakup  seperangkat teknologi komunikasi  yang  semakin  berkembang  dan  

beragam.  Dalam bukunya Teori Komunikasi Massa, (McQuail, 2011: 43) 

menjelaskan bahwa “Media Baru atau New Media adalah berbagai perangkat 

teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama yang mana selain baru 

dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk 

penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi”. Ciri utama media baru adalah 

adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu    sebagai 

penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam 

sebagai karakter yang terbuka,  dan sifatnya yang ada di mana-mana.  

 

2. Media Sosial (Instagram) 

Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 (platform dari evolusi 

media sosial), dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated 
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content (Kaplan & Haenlin, 2010: 61). Media sosial merupakan instrument yang 

digunakan oleh manusia untuk saling berinteraksi, berbagi, dan berkelompok 

melalui jaringan internet (online). 

Nama Instagram diambil dari kata ”Insta‟ yang asalnya “Instan‟ dan “gram‟ 

dari kata “telegram‟ (Ghazali, 2016: 08). Jadi Instagram merupakan gabungan 

dari kata Instan-Telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan sebagai 

aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk foto 

yang berupa mengelola foto, mengedit foto, dan berbagi (Share) ke jejaring sosial 

yang lain. 

 

3. Public Display of Affection (PDA) 

Menurut Rahayu (2015) yang dikutip dari Urban Dictionary mengumbar 

kemesraan di depan umum atau sering disebut dengan Public Display of Affection 

(PDA) adalah salah satu bentuk komunikasi non-verbal yang menunjukkan ikatan 

dengan orang lain dengan cara demonstrasi fisik dari hubungan antar pasangan di 

mana ada orang lain yang melihatnya. Berpegangan tangan atau berciuman di 

muka umum biasanya dianggap sebagai bentuk Public Display of Affection (PDA) 

yang tidak dapat diterima di Indonesia. Namun, Public Display of Affection 

(PDA) saat ini tidak hanya dilakukan di ruang publik, melainkan juga di media 

sosial yang dikenal dengan istilah Virtual Display of Affection (VDA). Bentuk 

Public Display of Affection (PDA) tidak hanya berupa visual atau gambar. Kata 

atau teks mesra yang dipamerkan ke media sosial juga merupakan bentuk Public 

Display of Affection (PDA). Kedekatan hubungan pihak-pihak yang 

berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon non-verbal 

mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat 

dekat. Kita biasanya menganggap pendengaran dan penglihatan sebagai indra 

primer, padahal sentuhan dan penciuman juga sama pentingnya dalam 

menyampaikan pesan-pesan bersifat intim (Ramadhani dkk, 2016). 

Berbicara tentang Public Display of Affection (PDA), setiap tempat atau 

wilayah memiliki perbedaan dalam perlakuannya. Setiap kebudayaan memiliki 

aturan yang tertulis dan nontertulis mengatur masalah Public Display of Affection 
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(PDA). Di Eropa, Australia, Kanada dan Amerika Serikat, merupakan hal yang 

umum untuk melihat pasangan berpegangan tangan atau berciuman di depan 

publik. Di Amerika Latin, remaja banyak berkumpul di taman umum untuk 

berciuman dan berpelukan. Sementara itu, Afrika Selatan menetapkan 

pelanggaran hukum bagi remaja di bawah 16 tahun ikut bagian di dalam Public 

Display of Affection (PDA). Di India sendiri, Public Display of Affection (PDA) 

dianggap ilegal dan memberlakukan hukuman penjara tiga bulan atau denda. 

Penggunaan jarak antarpribadi, orientasi tubuh, dan sentuhan dalam interaksi 

diadik dipengaruhi oleh budaya, jenis kelamin, dan usia orang-orang (Remland, 

Jones, & Brinkman, 1995 ). Beberapa orang melihat bahwa Public Display of 

Affection (PDA) adalah hal yang romantis. Namun, banyak juga orang yang 

menganggap bahwa Public Display of Affection (PDA) adalah hal yang bersifat 

privasi. 

 

4. Mahasiswa 

Menurut (Siswoyo dkk, 2007: 121) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai 

individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri 

maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. 

Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam 

berpikir dan kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan 

cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap 

mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.  

Dari definisi keduanya, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah seorang 

pelajar yang sedang menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi negeri atau swasta, 

dengan harapan mampu memiliki pemikiran yang lebih kritis dan cerdas dalam 

bertindak.  

Fungsi yang diemban oleh mahasiswa tidaklah ringan, sebagai golongan 

terdidik, jelas mahasiswa berbeda dari rakyat. Mereka memiliki masa pendidikan 

akademis yang paling lama di antara rakyat kebanyakan. Itu artinya, mahasiswa 

seharusnya memiliki pergaulan dan wawasan yang luas dalam menyikapi setiap 

permasalahan.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1595178/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhi1SJmPX7becgCF1Xwjx5aLyRWTFw#citeref13
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1595178/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhi1SJmPX7becgCF1Xwjx5aLyRWTFw#citeref13
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5. Teori Perencanaan Pesan 

Komunikasi yang dilakukan oleh setiap orang akan disusun sesuai dengan 

maksud yang mereka hadapi agar sesuai pesan yang ingin disampaikan. Teori 

perencanaan pesan menurut Charles R. Berger yang dikutip oleh LittleJohn (2009: 

185),  teori prencanaan dikembangkan sebagai jawaban atas gagasan bahwa 

komunikasi merupakan proses mencapai tujuan. Manusia tidak terlibat dalam 

kegiatan komunikasi hanya karena mereka memang melakukannya; mereka 

berkomunikasi untuk memenuhi tujuan. Rencana-rencana kognitif memberikan 

panduan yang penting dalam menyusun dan menyebarkan pesan-pesan untuk 

mencapai tujuan. Rencana pesan yang canggung memungkinkan pelaku 

komunikasi mencapai tujuan mereka dengan lebih banyak dan lebih efesien; 

sehingga, kompetensi komunikasi sangat bergantung pada kualitas rencana pesan 

individu.  

 

Metodologi 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, menurut Pawito (2007:44) yaitu 

metode yang berorientasi pada kasus dan konteks serta dimaksutkan untuk 

memberikan gambaran atau pemahaman mengenai gejala dari perspektif elemen 

komunikasi.  Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

yang berfokus pada kegiatan mengeksplorasi proses, aktivitas, dan periwtiwa-

peristiwa (Creswell, 2013: 264). 

Dalam penelitian yang dilakukan ini, teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah tekni wawancara dan teknik dokumen. Narasumber 

yang akan dujadikan informan oleh peneliti berjumlah 10 orang yang berstatus 

sebagai mahasiswa aktif Universitas Sebelas Maret Program Studi Ilmu 

Komunikasi Reguler 2016.  

 Analisis data menurut  Bogdan  &  Biklen  yang dikutip oleh Moleong, 

(2012: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat 

dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola,  menemuka apa 
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yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah melakukan wawancara, 

observasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. 

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dari informan, 

kemudian data yang diperoleh dicatat dan dirangkum yang kemudian menjadi 

sebuah kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data “yang  tidak  berbeda” antar data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.  Sugiyono 

(2005: 117).  Untuk menetapkan keabsahan data dibutuhkan teknik pengecekan 

keabsahan data. Cara untuk memperoleh keabsahan data antara lain; a) Ketekunan 

Pengamatan; b) Trianggulasi; c) Kecukupan Referensi. 

 

Sajian dan Analisis Data 

A. Proses Produksi Pesan Menampilkan Public Display Of Affection (PDA) 

Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa dalam penggunaan Instagram 

dalam sehari bisa dikatakan hampir setiap waktu, dalam kesibukan apapun 

sesekali narasumber akan menggunakan Instagram. Instagram yang menyediakan 

fitur-fitur terbarunya mampu merebut posisi beberapa media sosial lainnya seperti 

Snapchat, Facebook dan Foursquare. Semua aplikasi tersebut kini bisa kita 

gunakan hanya dengan menggunakan Instagram, tidak heran jika Instagram 

menjadi media sosial yang paling sering digunakan oleh Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Reguler 2016 Universitas Sebelas Maret dan masyarakat lain setiap 

harinya. 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Firman “…….Wah, sering banget mbak 

kalau instagram”. (Firman, 24 Sepetember 2018) 

Dan menurut Wanda “……Sering si, kalau.. jujur aku tu sering banget.. 

banget. paling sering itu instagram, sama whatsaap”. (Della, 02 September 

2018) 
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Public Display Of Affection (PDA) dapat dilihat dari beberapa hal seperti 

bergandengan tangan, mencium, dan memeluk pasangan. Terdapat tiga aspek 

yang akan menjadi kategori Public Display Of Affection (PDA) berdasarkan 

Rahayu (2015), Public Display Of Affection (PDA) akan dilihat dari moment yang 

ditampilkan, pose yang diperlihatkan dan caption yang disajikan. 

 

a) Moment 

Dalam hal ini akan dijelaskan bahwa setiap unggahan yang menampilkan 

Public Display Of Affection (PDA) memiliki cerita. Setelah mengumpulkan data 

dari narasumber, mereka akan mengunggah foto yang memiliki cerita dibalik 

fotonya, seperti saat mereka sedang mengikuti sebuah acara, quality time atau 

liburan bersama. Pada moment ini narasumber ingin menyampaikan bahwa 

mereka dengan pasangannya terlihat dekat dan bahagia. Dari  foto yang 

diperlihatkan, narasumber ingin memperlihatkan bebererapa kegiatan mereka 

yang dilakukan bersama, serta moment-moment penting yang ditemani oleh 

pasangannya. 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Wanda “…..Random aja si, pas jalan aja 

kalau ada foto kalau gak ada foto ya enggak. Ya pokoknya pas lagi pergi 

terus ternyata pas kita foto, fotonya  bagus ya di upload tapi kalau ternyata 

pergi fotonya gak bagus ya ga di upload. (Wanda, 26 September 2018) 

Della mengungkapkan “…..paling lagi nonton berdua, atau pas lagi sama 

adek-adeknya atau pas sama keluarganya, paling gitu-gitu doang si. 

Pokoknya quality time gitu pastai update. (Della, 26 September 2018). 

 

 

 

 

 

b) Pose 

Pose berarti gaya atau sikap yang ditampilkan ketika dipotret. Pose akan 

memperlihatkan seberapa dekat narasumber dengan pasangannya. Semakin dekat 

atau semakin berani pose yang ditampilkan oleh narasumber akan semakin 
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memperlihatkan Public Display of Affection (PDA). Namun tidak sedikit yang 

menampilkan pose dengan pasangannya hanya dengan gaya seadanya atau dibuat-

buat agat terlihat lucu agar menggambarkan kesan yang terus menerus romantis 

namun narasumber juga ingin memperlihatkan bahwa gaya berpacaran mereka 

ditambahi dengan kelucuan.  

narasumber mengungkapkan bahwa untuk pose tidak memiliki kriteria yang 

ditetapkan sebagai syarat mengunggah foto dengan pacarnya di Instagram. 

Mereka lebih sering mengunggah foto seadanya asalkan foto berdua dengan 

pacarnya.  

Firman mengungkapkan “…..Enggak si mbak, random aja. Alasannya 

soalnya saya sukanya yang keliatan lucu”. (Firman, 24 Sepetember 2018) 

Sedangkan menurut Della “…..Kalau aku, harus akunya bagus wkwkwk 

paling fotonya pokoknya ga ngundang ambigu gitu si mbak. lebih ke lucu 

aja. Soalnya kayak tadi aku bilang, dia gamau diliat semua orang jadi milih-

milih yang close friend itu tadi gitu”. (Della, 26 September 2018). Hampir 

semuanya mengungkapkan bahwa tidak ada kriteria pose saat mereka 

berfoto bersama pacarnya. Kemudian peneliti melihat unggahan-unggahan 

foto yang ada di akun Instagram para narasumber. Terlihat beberapa foto-

foto narasumber bersama pacarnya yang memiliki unsur Public Display of 

Affection (PDA). Pose saat berfoto akan melihat siapa yang akan menjadi 

teman dalam foto tersebut. Ketika bersama pacar pose yang akan ditunjukan 

adalah kesan kedekatan yang membuat pikiran orang yang melihat foto 

tersebut berfikir bahwa narasumber memiliki hubungan khusus dengan 

teman dalam foto tersebut. Pose dalam fotopun bisa berupa mendekatkan 

badan, memeluk, dan mencium. Sedangkan ketika akan berfoto bersama 

teman akan lebih memperlihatkan kedekatan dengan cara berpose lucu, 

gembira dan beramai-ramai. 

c) Caption 

Pose saat berfoto akan melihat siapa yang akan menjadi teman dalam foto 

tersebut. Ketika bersama pacar pose yang akan ditunjukan adalah kesan kedekatan 
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yang membuat pikiran orang yang melihat foto tersebut berfikir bahwa 

narasumber memiliki hubungan khusus dengan teman dalam foto tersebut. Pose 

dalam fotopun bisa berupa mendekatkan badan, memeluk, dan mencium. 

Sedangkan ketika akan berfoto bersama teman akan lebih memperlihatkan 

kedekatan dengan cara berpose lucu, gembira dan beramai-ramai. 

 

Kemudian menurut Adit “…..Kalau kebetulan aku emang suka di bagian 

tulisan, aku suka bikin caption-caption yang unik-unik sendiri, sekali dua 

kali romantis. Kadang pacaraku minta bikinin buat postingan dia, ga harus 

romantis aku sukanya yang lucu. (26 Sepetember 2018) 

 

d) Proses Produksi 

Dari tiga cara menampilkan Public Display Of Affection (PDA) yaitu 

moment, pose dan caption mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler 2016 membuat 

sebuah strategi perencaan pesan. Charles Berger menjelaskan proses yang dilalui 

komunikator dalam memproduksi pesan, menurut Little John, (2009: 184) yaitu : 

 

1. Penetapan Tujuan 

Setiap komunikator mempunyai tujuan dalam menyampaikan pesannya. 

Menurut Effendy, (2003: 32) tujuan komunikasi ada tiga, yaitu (a) memastikan 

komunikan mengerti pesan yang diterimanya, (b) membangun penerimaan pesan 

terhadap komunikan, dan (c) memotivasi komunikan untuk melakukan sesuatu. 

Penetapan tujuan mempengaruhi langkah selanjutnya yang akan dilakukan.  

 

Firman menjelaskan, “…..Karena lebih pengen ngeshare aja …. istilahnya 

apa ya kalau di era-era jaman sekarang pacaran kalau ga di upload ga seru 

gitu mbak. (Firman, 26 September 2018) 

Menurut Adit, “…..Supaya orang-orang tau kalau aku sayang sama dia”. 

(Adit, 26 September 2018) 
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Setiap narasumber memiliki penetapan tujuan yang awalnya akan mereka 

pikirkan sebelum mengunggah foto atau videonya di Instagram, dengan harapan 

apa yang menjadi tujuan dapat diterima oleh teman Instagramnya. 

 

2. Perencanaan 

Menurut Little John (2009: 184) Tujuan dapat dipenuhi dengan menentukan 

rencana-rencana yang merupakan gambaran dari langkah-langkah demi 

terwujudnya rencana tersebut. Ada kalanya tindakan-tindakan tertentu diperlukan 

untuk menyusun segala sesuatunya sehingga tindakan-tindakan lain dapat diambil. 

Oleh karena itu perecanaan adalah proses rencana-rencana dalam tindakan. 

Para narasumber melakukan perencanaan sebelum mengungah foto atau 

video di Instagram. Perencanaan tersebut berupa pemilihan foto yang memiliki 

kualitas bagus, memiliki moment yang bagus, pose yang bagus dan caption yang 

sesuai. Dari pemilihan hal tersebut diharapkan teman di Instagramnya atau 

komunikan dapat memberikan respon berupa like foto, komentar pada foto dan 

pengakuan status hubungan yang ditampilkan pada Instagramnya. 

 

3. Penyesuaian 

Perencanaan pesan yang dilakukan di awal pasti akan mendapatkan ketidak 

sesuaian, hal tersebut memungkinkan narasumber untuk mengubah perencanaan 

pesannya. Mulai dari mengganti, mengurangi dan menambahkannya. Karena satu 

akun Instagram dimiliki oleh satu orang atau satu pengguna, makan unggahan foto 

dan video yang disertai caption di Instagram bisa dihapus jika ternyata foto atau 

video tersebut tidak sesuai harapan atau bisa di edit ulang dan ditambah sesuai 

keinginan narasumber.  

 

 

 

4. Penyusun Simbol dan Pesan 

Menurut Mulyana (2008: 70) Simbol adalah salah satu dari tiga komponen 

pesan selain makna dan bentuk pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh 
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narasumber dapat dilihat dari foto atau video dan penulisan caption. Caption akan 

menjelaskan atau mendeskripdikan sebuah gambar atau video. beberapa 

narasumber menjelaskan bahwa penulisan caption sangat diperhatikan namun 

tidak setiap saat, mengkombinasikan kata-kata romatis dan lucu menjadi trend 

dikalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler 2016. Sebagian besar 

narasumber memberikan caption romantis dan lucu agar menarik perhatian teman-

teman yang melihat unggahan mereka, dan mendapatkan komentar dan like. 

 

5. Penyamapaian 

Penyampaian adalah tahap akhir dimana narasumber akan menyampaikan 

pesan-pesan yang sudah diolah dari awal hingga tahap penyampaian. 

Penyampaian pesan oleh narasumber disampaikan melalui saluran yang 

tersambung ke internet agar tersambung pada teknologi komunikasi yaitu 

Instagram. Mengungah foto dan video Public Display Of Affection (PDA) di 

Instagram adalah cara narasumber menyampaikan pesan yang ingin disampaikan 

kepada pengguna Instagram lainnya, dengan harapan mendapatkan respon berupa 

like, komentar, dan pengakuan status hubungan. 

 

B. Motif Menampilkan Public Display Of Affection (PDA) 

Sesuai dengan penelitian Esterline dan Muehlenhard “Jurnal of Sex 

Research” (2017) alasan seseorang menampilkan Public Display Of Affection 

(PDA) dibagi menjadi tiga yaitu membuat iri orang lain, memamerkan 

keharmonisan hubungan, dan meningkatkan kepercayaan.arasumber 

mengungkapkan bahwa  

 

1. Membuat Iri Orang Lain 

 Pada awalnya narasumber merujuk kepada sifat meniru dimana Instagram 

menjadi media paling trend dikalangan masyarakat. Dengan memfollow akun 

Instagram selebritis atau figur yang disukainya atau bahkan akun temannya 

sendiri dia akan melihat unggahan-unggahan yang ditampilkan, dari unggahan 

yang biasa hingga unggahan yang berbau Public Display of Affection (PDA). 



 
 

16 

Kecanggihan Instagram membuat sebuah trend cepat diminati oleh masyarakat. 

Pernah menjadi sebuah trend mengunggah foto bersama pacarnya dengan pose 

atau caption yang romantis agar mendapatkan komentar dari orang lain atau 

mendapatkan sebutan relationship goals. Trend tersebut datang dari kalangan 

selebgram dan artis-artis.  

Membuat iri orang lain adalah salah satu alasan narasumber menampilkan 

Public Display Of Affection (PDA) di Instagram. Kebanyakan awalnya hanya 

melihat pengguna Instagram lainnya dan melihat komentar-komentar relationship 

goals yang timbul dari unggahan tersebut, kemudian munculan keinginan 

menggunggah hal yang sama yaitu foto bersama pacar dengan pose atau caption  

yang berbau Public Display Of Afection (PDA). 

 

2. Memamerkan Keharmonisan Hubungan 

Poin kedua ini akan menjelaskan motif selanjutnya dari menampilkan 

Public Display Of Affection (PDA) di Instagram, yaitu motif memamerkan 

keharmonisan hubungannya kepada banyak orang. Selain membuat orang lain iri 

seperti pada motif pertama, unggahan foto di Instagram bersama pacar memiliki 

tujuan memamerkan keharmonisan hubungannya. Dengan memamerkannya 

melalui Instagram, pengguna Instagram lainnya akan berfikiran bahwa kedua 

orang yang sedang berpacaran tersebut berbahagia.   

 

Seperti yang diungkapkan oleh Anggi “…..Yaa kan sekarang sosial media 

itu tempat pamer, jadi intinya aku pamer kalau dia orang terdekat aku. 

Sekarang kan juga orang kalau gak kenal pasti yang pertama dilihat itu 

Instagram kan mbak”. (Anggi, 09 Oktober 2018) 

 

 

 

3. Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Meningkatkan kepercayaan diri nantinya akan menimbulkan eksistensi yang 

ditujukan kepada orang lain. menurut Rakhmat (2009:211) menunjukan bahwa 
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adanya motif ekspresif yang mana seseorang memperoleh kepuasan dalam 

mengungkapkan keeksistensiannya, menampakan perasaan dan keyakinannya. 

Penggunaan Instagram sebagai media mengekspresikan diri sudah menjadi hal 

yang biasa dijumpai di Instagram. narasumber akan membentuk sebuah identintas 

mereka di dunia maya, sehingga mereka akan dikenal dalam lingkup yang lebih 

luas. Dengan enampilkan Public Display Of Affection (PDA) di Instagram mereka 

ingin menampilkan kesan bahwa narasumber memiliki hubungan khusus dengan 

pacarnya yang belum semua orang tau. Melalui Instagram narasumber ingin 

pengguna Instagram lainnya tau hubungan yang dijalani oleh narasumber dengan 

pacarnya. 

 

Kesimpulan 

Proses Produksi Pesan dalam menampilkan Public Display of Affection 

(PDA) di Instagram terdiri dari enam langkah, yaitu penetapan tujuan;  

perencanaan; penyesuaian; penyusunan simbol dan pesam; dan penyampaian. 

Sebelum mengunggah foto dan video di Instagram narasumber merencanakan 

untuk apa foto diunggah, foto apa yang akan diunggah, kualitas foto, pose yang 

diperlihatkan dan pemilihan caption  yang akan ditampilkan. Semua hal tersebut 

adalah proses prosuksi pesan dalam menampilkan Public Display of Affection 

(PDA) di Instagram. Dari tiga aspek yang dilihat yaitu moment, pose, dan caption 

yang paling sering digunakan oleh narasumber adalah dengan cara menunjukan 

pose nya. Meskipun ada beberapa yang melakukannya tanpa disadari, tetap saja 

hal itu adalah sebuah reflek dan dilakukan. Dari pose juga lebih memperlihatkan 

kedekatan narasumber bersama pacarnya dari pada berfoto bersama temannya. 

Gerakan non-verbal yang dilakukan oleh narasumber sangat menunjukan status 

hubungannya. 

Motif memperlihatkan Public Display Of Affection (PDA) di Instagram ada 

tiga yaitu membuat iri orang lain, memamerkan keharmonisan hubungan dan 

meningkatkan percaya diri. Dari ketiga hal tersebut lebih menonjol pada 

memamerkan keharmonisan hubungan. Dengan menunjukan keharmonisan 

hubungan tersebut orang lain yang melihatnya akan memberikan pengakuan status 
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hubungan. Memamerkan keharmonisan hubungan dan direspon oleh orang yang 

melihatnya akan membuat narasumber  mendapatkan kepecayaan diri yang lebih. 

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan menampilkan Public Display Of Affection 

(PDA) dikalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler 2016 adalah sebuah 

tindakan yang memiliki motif dan cara sendiri untuk mendapatkan perhatian 

orang lain atau pengakuan status sosial di lingkungannya. Pada usia 19 tahun 

keatas seorang remaja membutuhkan pengakuan sosial di lingkungannya, dengan 

demikian diharapkan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Reguler 2016 lebih bijak 

dalam menggunakan Instagram. 
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