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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

4.1  Profil Selebgram Aghnia Punjabi 

Aghnia Punjabi lahir di Tuban, 20 Juli 1995. Aghnia merupakan salah 

satu selebgram dari Kota Malang yang cukup dikenal oleh kalangan hijabers. 

Selebgram yang bernama asli Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia mengawali karir 

nya hingga menjadi selebgram seperti saat ini dari hobby nya sendiri yang 

menyukai make up, lalu dia sering mengunggah karya make up ala barbie nya 

tersebut di media sosial. Selain kegemarannya dalam ber make up, sejak SMA 

Aghnia mengikuti modelling dan sering di ajak foto oleh fotografer dan sering 

di tag pada akun Instagram nya, dari situ Aghnia menjadi sering foto OOTD 

dan di feature akun OOTD Indo. Yang kemudian lama-lama followers nya 

semakin meningkat hingga saat ini. (Oktaviani,2016) 

 Menjadi selebgram model hijab mampu dibilang kini jadi 

profesinya, kemudian Aghnia pun membuktikan dirinya sebagai selebgram 

dengan prestasi prestasi yang ia raih dalam kompetisi OOTD yang digelar oleh 

Shafira yang bekerjasama dengan Wolipop Aghnia memenangkannya. Selain 

menerima endorsement, Aghnia juga pernah di kontrak oleh salah satu program 

acara di NET TV.Aghnia sendiri juga memiliki usaha sepatu yang berlable 

mornbich.shoes dan diapun merupakan salah satu brand ambassador salah satu 

brand kecantikan yang cukup terkenal di Bandung MD Glowing. 

(Oktaviani,2016). 



47 
 

Istilah selebgram sendiri tidak asing pada era sekarang. Munculnya 

berbagai media social salah satunya Instagram menjadikan sarana komunikasi 

dimana seseorang dapat menampilkan foto dirinya kepada orang lain. Selain 

menjadi sarana komunikasi, media social Instagram memiliki peran besar 

dalam membangun kepopuleran seseorang. Dari penjelasan tersebut selebgram 

yang berarti “Seleb adalah Selebriri” dan “Gram adalah Instagram”, maka 

disimpulkan bahwa selebgram adalah seseorang yang terkenal melalui 

Instagram. 

 

4.2  Gambaran Style Aghnia Punjabi 

Aghnia jadi dikenal oleh banyak orang berkat foto OOTD nya di 

Instagram @aghniapunjabidi awal karirnya menjadi selebgram, fotonya sering 

mengambil konsep monochrome. Seiring berkembangnya waktu Aghnia 

mengubah juga ciri khas fashion nya dengan gaya yang simple minimalis dan 

terkadang boyish. Sehingga, mempunyai daya keunikan sendiri didalam foto-

foto yang dishare dalam akun Instagram @aghniapunjabi sehingga tawaran 

demi tawaran endorse berasal dari online shop sampai brand-brand lokal 

ternama seperti Cotton Ink banyak di terima olehnya. Menjadi selebgram hijab 

tentunya tidak hanya menghasilkan kepopuleran, namun terhitung penghasilan 

perbulan yang layak.Aghnia Punjabi merupakan mahasiswa yang kuliah di 

Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Farmasi. 
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Gambar 4.2.1 
Salah satu contoh foto Aghnia yang di ambil di Instagram 

 

 

 

Gambar 4.2.2 
Salah satu contoh foto Aghnia yang diambil di Instagram 

 

Seperti hal nya 2 foto yang peneliti tampilkan pada foto diatas, jika 

fashion yang diterapkan oleh Aghnia merupakan urban hijabers dimana 

penggunaan baju muslim tidak selalu menampilkan gaya yang monotone, 

disini Aghnia menginspirasi orang-orang khususnya hijabers dengan gaya 
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sentuhan modern baik patern nya, pemilihn warna dan style hijab yang 

digunakan tetapi tidak keluar dari esensi penggunaan hijab sendiri. 

4.3 Hijabers 

 Hijabers merupakan fenomena fashion kontemporer yang saat ini booming. 

Kontemporer sendiri berarti masa kini, maka dapat disimpulkan bahwa 

kontemporer sesuatu yang terbarukan. Fenomena hijabers dapat dikatakan isu 

kontemporer karena sebelumnya tidak ada model jilbab yang bermacam-macam 

seperti saat ini, tidak ada gaya dan fashion dalam berbusana muslimah. Gaya dan 

busana muslimah dulunya monoton karena hanya punya model yang itu-itu saja. 

Sedangkan pada saat ini dapat dengan mudah ditemui gaya berbusana muslimah 

yang modis. Walaupun itu bukan jilbab syar’i.  

 Pada satu sisi fenomena hijabers dinilai positif karena mengkampanyekan 

pakaian tertutup namun masih tetap modis. Dilain sisi banyak pihak yang menilai 

bahwa fenomena hijabers merupakan upaya meminggirkan aturan baku dalam 

berhijab itu sendiri. Aturan-aturan tidak boleh ketat, dan bukan digunakan sebagai 

perhiasan ditepis oleh para hijabers ini lalu diganti dengan aturan yang mereka buat 

sendiri. Perempuan cantik, ber- makeup, menggunakan kerudung dengan aneka 

gaya menjadi citra dari hijabers itu sendiri. 

 Fenomena fashion hijab sendiri tidak hanya menjadi tren di Indonesia, tetapi 

pada negara-negara lain seperti Thailand Selatan dan Malaysia. Hijab dalam bahasa 

Arab yang berarti penghalang. Pada sebagian negara yang menggunakan bahasa 

Arab, kata ‘hijab’ lebih sering merujuk pada kain kerudung yang dikenakan oleh 

para muslimah. Sedangkan dalam keilmuan Islam, hijab lebih terfokus kepada tata 
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cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Istilah hijab diidentikkan dengan 

fashion hijab yaitu gaya seorang muslimah dalam mempadupadankan busana 

muslim dan mengkreasikan kain kerudung. 

4.4  Instagram 

Media Sosial Instagram merupakan layanan jejaring sosial foto dan 

video-sharing yang dimiliki oleh Facebook, Inc. Media ini dibuat oleh Kevin 

Systrom dan Mike Krieger, dan di launching pada bulan Oktober 2010 secara 

eksklusif di iOS. Selanjutnya untuk versi perangkat Android baru dirilis dua 

tahun kemudian, pada bulan April 2012, diikuti oleh antarmuka situs web fitur-

terbatas pada bulan November 2012, dan aplikasi untuk Windows 10 Mobile 

dan Windows 10 pada bulan April 2016 dan Oktober 2016. 

Aplikasi Instagram ini memungkinkan penggunanya untuk 

mengunggah foto dan video ke layanan, yang dapat diedit dengan berbagai 

filter, dan diatur dengan tag dan informasi lokasi. Pos akun dapat dibagikan 

secara publik atau dengan pengikut yang disetujui sebelumnya. Pengguna 

dapat menjelajahi konten pengguna lain berdasarkan tag dan lokasi, dan 

melihat konten yang sedang tren. Pengguna dapat "menyukai" foto, dan 

mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten mereka ke umpan. 

Layanan awal mulanya Instagram dibedakan dengan hanya 

mengizinkan konten dibingkai dalam rasio aspek kotak (1: 1), tetapi 

pembatasan ini dikurangi pada tahun 2015. Media Instagram ini juga 

menambahkan fitur perpesanan, kemampuan untuk menyertakan beberapa 

gambar atau video dalam satu posting , serta "Kisah" —sama dengan pesaing 



51 
 

utamanya, Snapchat — yang memungkinkan pengguna mengeposkan foto dan 

video ke umpan berurutan, dengan setiap pos dapat diakses oleh orang lain 

selama 24 jam masing-masing. 

Setelah pertama kali di launching pada tahun 2010, Instagram dengan 

cepat mendapatkan popularitas, dengan satu juta pengguna terdaftar dalam dua 

bulan, 10 juta dalam setahun, dan akhirnya 800 juta pada September 2017. Pada 

bulan April 2012, Facebook memperoleh layanan untuk sekitar US $ 1 miliar 

dalam bentuk tunai dan stok. Hingga Oktober 2015, lebih dari 40 miliar foto 

telah diunggah ke layanan. Meskipun dipuji karena pengaruhnya, Instagram 

telah menjadi subyek kritik, terutama untuk perubahan kebijakan dan antar-

muka, dugaan penyensoran, dan konten ilegal atau tidak tepat yang diunggah 

oleh pengguna. (Wikipedia) 

Instagram yang dahulunya dimanfaatkan hanya sebagai album digital 

saat ini sudah banyak berkembang khususnya untuk menjadi tempat seseorang 

mengakutualisasikan dirinya kepada orang lain. 

 


