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ABSTRAK 

Instagram menjadi media sosial yang cukup diminati oleh masyaraka t karena 
kemudahan penggunaanya, dari kemudahan ini lahirlah fenomena baru yaitu 
influencer. Penelitian ini didasari dengan adanya pro dan kontra followers dari 

adanya postingan lepas hijab pada akun instagram @rachelvennya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi followers terhadap adanya 

postingan influencer @rachelvennya di instagram pasca lepas hijab. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan 
untuk menjelaskan fenomena tertentu dengan secara jelas dan terperinci. Teori 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perbedaan individual (individual 
differences theory) yang digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap individu 

memiliki persepsi atau pandangan yang beragam karena terdapat tatanan 
psikologis dalam diri setiap individu. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah dengan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dari followers terhadap 
postingan tersebut, yaitu terdapat followers dengan sudut pandang lebih 

menyayangkan dan menghargai serta followers yang memiliki sudut pandang 
negatif dengan merasa kecewa dan lost respect terhadap influencer Rachel 
Vennya. hal tersebut dikarenakan adanya frame of reference dan field of 

experience dalam diri tiap informan. 

Kata Kunci : Persepsi, Followers, Influencer, Instagram 

ABSTRACT 

Instagram is a social media that is quite in demand by the public because 
of its ease of use, from this convenience a new phenomenon was born, namely 

influencers. This research is motivated by the pros and cons of followers who post 
hijabs on their @rachelven Instagram account. This study aims to find out how 

followers perceive the post of influencer @rachelven on Instagram after removing 
the hijab. The method used in this research is a qualitative descriptive method 
which aims to explain certain phenomena clearly and in detail. The theory used in 

this study is the individual difference theory which is used to explain that each 
individual has different perceptions or views because there is a psychological 

order within each individual. In this study, the data collection technique used was 
through in-depth interviews. The results of this study indicate that there are 
differences in the views of followers on the post, namely there are followers with a 

more regretful and appreciative point of view and followers who have a negative 
point of view by feeling disappointed and losing respect for influencer Rachel. 

Ven. This is due to the existence of a frame of reference and field experience 
within each informant. 
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