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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK & SUBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah sebuah media sosial 

Instagram, yaitu suatu aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna 

(user) mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk di akun Instagram pribadi pengguna 

tersebut. Pengguna media sosial Instagram makin kesini makin dimanjakan 

dengan beragam fitur-fitur baru didalamnya seperti Instagram-Stories, 

Instagram Live, Instagram TV, dan beragam fitur-fitur yang ada disetiap 

komponen Instagram tersebut, yang mana itu menandakan semakin banyak 

ragam cara para pengguna untuk melakukan self-disclosure (pengungkapan 

diri) di media sosial Instagram. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih 

dahulu akan dijelaskan awal mula media sosial Instagram. 

4.1.1 Instagram 

Instagram adalah suatu aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengambil foto, menggunakan efek digital, dan 

memungkinkan untuk membagikannya ke media sosial lainnya, termasuk milik 

Instagram sendiri. Keunikan yang dimiliki Instagram adalah kemampuannya 

untuk menjadikan foto seperti hasil dari kamera Kodak Instamatic dan 

polaroid. Ini yang membedakannya dengan rasio aspek 4:3 yang umum 

digunakan oleh kamera pada peranti bergerak (Husna, 2016). 
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Mulanya, Kevin dan Mike menciptakan aplikasi mobile web bernama 

Burbn. Fitur yang tersedia di Burbn ini adalah check-in lokasi, pengguna akan 

mendapatkan poin setiap kali mereka check-in saat bergaul dengan teman, fitur 

unggah foto, dan masih banyak lagi. Mengingat fitur diaplikasi Burbn terlalu 

banyak, Kevin dan Mike akhirnya membuat aplikasi baru yang lebih simpel, 

yaitu Instagram. Instagram mulanya hanya memiliki 3 fitur, seperti unggah 

foto, like (menyukai), dan memberi komentar. Nama Instagram sendiri diambil 

dari kata “insta” yang berasal dari kata instan. Kata “instan” juga diambil dari 

melihat cara kerja kamera yang instan pada kamera polaroid. Itulah mengapa 

awalnya lambang dari Instagram mirip seperti bentuk kamera Polaroid. 

Sedangkan kata “gram” itu dikutip dari kata “telegram” yang mampu 

mengirimkan informasi secara cepat. 

Burbn Inc company yang didirikan pada tahun 2010 merupakan 

perusahaan teknologi yang berbasis start up, yang artinya hanya fokus kepada 

pengembangan teknologi pada gadget atau telepon genggam. Sebelumnya, 

perusahaan ini bergerak di HTML 5 peranti bergerak, sampai akhirnya Kevin 

Systrom dan Mike Krieger selaku CEO memutuskan untuk fokus pada satu hal 

saja. Versi pertama dari aplikasi Burbn saat itu tidak berjalan dengan baik 

karena terlalu banyak fitur-fitur didalamnya. Kevin dan Mike pun merasa 

kesusahan untuk mengurangi fitur-fitur tersebut. Terlepas itu juga masih 

banyak kekurangan dan beberapa hal yang belum sempurna. Final project dari 

Burbn hanya dapat diakses lewat iPhone pada saat itu. Hingga akhirnya pada 

6 Oktober 2010 Kevin dan Mike mendapatkan ide untuk membuat aplikasi 

yang hanya memiliki sedikit fitur, seperti mengunggah foto, suka, dan 
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komentar, dan itu adalah Instagram. Hanya membutuhkan koneksi internet, 

para pengguna Instagram sudah bisa untuk mengirimkan informasi secara 

cepat. 

Atmoko (dalam Permata, 2017) menjelaskan bahwa aplikasi Instagram 

memiliki lima menu utama yang terletak dibagian bawah, yaitu sebagai berikut: 

1. Home Page : merupakan halaman utama yang menampilkan linimasa 

foto-foto terkini sesama pengguna yang telah diikuti. 

2. Search : fitur pengguna untuk mencari foto-foto yang sedang popular 

atau mencari pengguna-pengguna Instagram lain. 

3. Camera : menu ini membuat pengguna bisa memotret dan 

mengunggah foto atau video ke Instagram dengan berbagai efek yang 

tersedia dan mengunggah foto yang sudah ada pada memori 

penyimpan handphone. 

4. News Feed : fitur ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi 

terhadap berbagai aktivitas yang terjadi oleh akun pengguna 

Instagram. 

5. Profile : halaman ini dapat membuat kita mengetahui secara detail 

mengenai informasi pengguna, maupun informasi pengguna lain. 
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Gambar 4.2 

Update tampilan Home Page Instagram bulan Agustus 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Logo Aplikasi Media Sosial Instagram 

(Sumber: Pixabay.com) 
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Gambar 4.3 

Update tampilan Search Instagram bulan Agustus 2018 
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Gambar 4.4 

Update tampilan Camera atau Posting Instagram bulan Agustus 2018 
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Gambar 4.5 

Update tampilan News Feed Instagram bulan Agustus 2018 
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Selain itu, Atmoko juga menambahkan ada beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan agar foto/video yang kita unggah itu lebih informatif. Berikut 

bagian-bagian tersebut: 

1. Caption : membuat judul terkait foto/video yang kita unggah untuk 

memperkuat pesan maupun karakter yang ada pada foto/video 

tersebut. 

2. Hastag : suatu kata yang diberikan awalan berlambang pagar (#). 

Fitur pagar ini penting karena dapat memudahkan pengguna lain 

untuk menemukan foto/video dengan label tertentu. 

Gambar 4.6 

Update tampilan Profile Instagram bulan Agustus 2018 
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3. Geotag atau lokasi : fitur ini dapat menemukan dimana foto itu 

sedang dan atau sudah diambil dengan memaksimalkan fitur lokasi 

pengambilannya. 

4. Share : Instagram juga memiliki fitur share ke media sosial lainnya, 

seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. 

Atmoko berpendapat bahwa Instagram juga merupakan aplikasi yang 

dapat menjalin interaksi dengan sesama penggunanya. Ada beberapa aktivitas 

yang dapat dilakukan dalam Instagram, yaitu: 

1. Follow : adanya fitur ini memungkinkan masing-masing pengguna 

dapat mengikuti akun Instagram satu sama lainnya yang dianggap 

menarik untuk diikuti. 

2. Like : fitur ini berguna untuk menyukai foto/video yang ada di 

linimasa maupun dilaman search. Fitur ini berada disamping tombol 

komentar atau dengan cara double tap (ketuk dua kali) pada 

foto/video tersebut. 

3. Comment : sama dengan like, komentar adalah bagian dari interaksi 

pada Instagram namun lebih bersifat personal dan hidup. Melalui 

komentar, pengguna dapat mengutarakannya lewat kata-kata yang 

ingin disampaikan, baik itu saran yang baik maupun negatif. 

4. Mentions : fitur membuat kita dapat memanggil pengguna lain 

dengan menambahkan arroba (@) dan memasukkan akun Instagram 

dari pengguna tersebut. 

5. Message : fitur ini berfungsi untuk mengirim pesan berupa foto, 

video, atau teks yang dikirim antar pengguna. 
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Selang waktu, Instagram mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Akhirnya pada 9 April 2012, Instagram diakuisisi oleh Facebook dengan nilai 

jual mencapai hampir $1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Instagram 

awalnya hanya dapat diunduh dari App Store sebelum akhirnya hadir juga di 

Play Store karena melihat banyaknya minat dari masyarakat pengguna 

Android. Kurun waktu satu tahun, Instagram memiliki sepuluh 10 juta 

pengguna di dunia. 

4.1.2 Perkembangan Instagram 

Aplikasi atau media sosial Instagram dapat digunakan pada perangkat 

seperti iPhone, iPad, iPod-Touch maupun smartphone bertipe Android dan 

Windows Phone. Awal kemunculannya dan diresmikan ke publik pada 6 

Oktober 2010. Aplikasi rancangan Kevin Systorm dan Mike Kriege ini pada 

hari pertamanya berhasil mendatangkan pengguna hingga 25.000 orang. 

Setelah delapan tahun, Instagram berhasil mendatangkan pengguna hingga 600 

juta orang lebih. Beriktu evolusi Instagram dari tahun 2010 hingga tahun 2018: 

− Pada tanggal 6 Oktober 2010 Instagram diluncurkan pertama kali. Aplikasi 

ini langsung dapat menggaet jumlah pengguna hingga 25.000 orang. 

− Pada tanggal 2 November 2011 Instagram mengumumkan bahwa Co-

Founder Kevin Systrom dan Mike Krieger terdaftar pada Fortune’s 40 

Under 40 dan Business Insider’s 25 under 25. 

− Pada tanggal 8 Desember 2011 Instagram berhasil meraih penghargaan 

sebagai iPhone App of The Year dengan total 14 juta pengguna dan total 

400 juta foto yang telah diunggah sejak tahun 2010. 
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− Pada tangaal 10 Februari 2012 Instagram meluncurkan Versi 2.1. 

Pembaruan ini bertujuan untuk membenahi beberapa bug yang menjadi 

keluhan pengguna. Perancang juga melakukan improvisasi kepada 

tampilan User Interface dan ditambah pula filter baru yang tersedia disebut 

Sierra. 

− Pada tanggal 3 April 2012 menjadi sejarah baru bagi Instagram. Sosial 

media pengunggah foto itu akhirnya bisa juga digunakan oleh pengguna 

ponsel pintar OS Android. 

− Pada tanggal 9 April 2012 menjadi titik koalisi antara Instagram dengan 

Facebook milik Mark Zuckerberg. Ini memudahkan pengguna karena bisa 

login menggunakan akun Facebook mereka masing-masing. 

− Pada tanggal 26 Juli 2012 Instagram meraih pengguna hingga 80 juta 

orang. Pencapaian ini tak lepas dari pengaruh bergabungnya Facebook dan 

Android. 

− Pada tanggal 5 Februari 2013 Instagram yang awalnya hanya berkutat pada 

perangkat mobile kini dapat menjangkau para penggunanya melalui 

browser. Meski hingga kini Instagram tidak bisa langsung mengunggah 

foto, namun melalui fitur Your Instagram Feed pengguna bisa melihat 

foto-foto yang diunggah ke Instagram. 

− Pada tanggal 26 Februari 2013 Instagram berhasil terus menambahkan 

penggunanya dengan total pengguna mencapai 100 juta pengguna di 

seluruh dunia. 
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− Pada tanggal 20 Juni 2013 menjadi tanggal rilisnya fitur video. Artinya 

para pengguna bisa mengunggah video ke Instagram lengkap dengan 

filter-nya, tidak hanya foto. 

− Pada tanggal 20 November 2013 Instagram kedatangan sistem operasi 

ponsel yaitu OS Windows Phone yang sejak bulan November 2013 silam 

penggunanya sudah bisa mengunggah foto ke Instagram melalui Windows 

Phone. 

− Pada tanggal 26 Agustus 2014 Instagram meluncurkan aplikasi terbaru lagi 

yang bernama Hyperlapse. Aplikasi ini merupakan pengedit video time-

lapse yang saat itu sedang menjadi hits. 

− Pada tanggal 10 Desember 2014 Instagram mendapatkan 300 juta 

pengguna. Sejauh ini, Instagram sudah menjadi aplikasi wajib yang harus 

diunduh oleh pengguna smartphone. Terutama dikalangan remaja saat itu. 

− Pada tanggal 23 Maret 2015 Instagram merilis aplikasi Layout. Layout 

memungkinkan penggunanya untuk menggabungkan beberapa foto ke 

dalam satu gambar keseluruhan. Karena mudah pemakaiannya, aplikasi ini 

sudah dipakai jutaan orang dalam kurun waktu seminggu. 

− Pada tanggal 22 September 2015 Instagram semakin berkembang dengan 

total 400 juta pengguna. Aplikasi ini semakin populer dimata masyarakat 

luas. Terhitung dalam kurun waktu satu tahun, aplikasi ini berhasil 

mendapatkan jumlah pengguna hingga 100 juta orang. 
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− Pada tanggal 11 Mei 2016 Instagram merubah tampilan desain logonya. 

Banyak kritik terhadap perubahan ini. Mereka (pengguna) kecewa karena 

desain logonya jauh dari implementasi elegan dan sederhana. Tapi, 

meskipun demikian aplikasi tersebut masih tetap mendapatkan pelanggan 

setianya. 

− Pada tanggal 18 Oktober 2016 Instagram akhirnya merilis fitur Instagram-

Stories. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa fitur ini memiliki 

kemiripan dengan salah satu aplikasi bernama Snapchat. Pengguna dapat 

mengunggah cerita menarik dan video dalam waktu terbatas dan akan 

ditampilkan dengan rentang yang singkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.1 

Update tampilan fitur Instagram-Stories pada 

Instagram bulan Agustus 2018 
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− Pada tanggal 21 Desember 2016 terhitung sudah 600 juta pengguna yang 

bergabung dengan Instagram. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015 

jumlah penduduk bumi sudah mencapai 7,2 milyar orang. Amerika Serikat 

baru diduga akan melampaui angka 320 juta orang. 

− Pada tanggal 24 Januari 2017 fitur Live-Stories yang disematkan pada 

Instagram-Stories diluncurkan secara global. Fitur ini memungkinkan para 

pengguna Instagram untuk menayangkan secara langsung sebuah kejadian 

atau pun hanya aktivitas sehari-hari disaat itu juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.2.2 

Update tampilan fitur Live-Stories pada 

Instagram bulan Agustus 2018 
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− Pada tanggal 22 Februari 2017 Instagram merilis fitur Multiple Post. Fitur 

ini berfungsi untuk pengguna yang ingin mengunggah foto ataupun video 

hanya terhitung sebagai satu postingan pada feed profil. Dengan demikian, 

pengguna dapat mengupload sepuluh foto dan video didalam satu 

unggahan tanpa harus cemas memilih satu foto atau video yang terbaik. 

− Pada tanggal 20 Maret 2017 Instagram meluncurkan fitur Save Your Live 

Video, yang memudahkan penggunanya menyimpan video siaran langsung 

mereka untuk dibagikan dan ditonton kembali setelah siaran tersebut 

berlangsung. 

− Pada tanggal 29 Maret 2017 Instagram masih terus melakukan inovasi 

baru. Tercatat pada tanggal ini, para pengguna Instagram dapat menikmati 

fitur baru yaitu Watch Stories from Your Home Feed. Fitur ini adalah fitur 

tambahan pada laman ‘lini masa’ Instagram untuk memudahkan pengguna 

melihat stories pengguna lain langsung di laman ‘lini masa’ tersebut. 

− Pada tanggal 11 April 2017 pihak Instagram menghadirkan fitur baru yaitu 

New Instagram Direct. Fitur ini mengubah percakapan menjadi 

percakapan visual dengan foto dan video. 

−  Pada tanggal 13 April 2017 Instagram mencoba inovasi baru dengan 

menghadirkan New Stickers and More: Fun Ways to Be Creative in Stories 

and Direct. Instagram meluncurkan stiker yang membantu pengguna lebih 

kreatif dalam percakapan dengan rekan pada direct message maupun pada 

instagram-stories. Stiker itu mencakup: Selfi Sticker and Pinning, 

Geostickers in Four New Cities, dan masih banyak lainnya. 
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− Pada tanggal 17 April 2017 Instagram memperkenalkan kepada publik 

New Ways to Organize Your Saved Posts. Fitur ini memudahkan para 

penggunanya untuk mengatur postingan yang mereka (pengguna) simpan 

sesuai kategori yang bisa mereka (pengguna) buat sendiri. 

− Pada tanggal 26 April 2017 menjadi saksi bahwa Instagram telah mencapai 

700 juta orang pengguna di seluruh dunia. Instagram semakin kesini 

semakin banyak digandrungi pengguna-pengguna baru lainnya. 

− Pada tanggal 23 Mei 2017 Instagram mendatangkan fitur baru lagi. Kali 

ini adalah Location and Hastag Stories on Explore. Fitur ini tentu saja 

semakin memudahkan para penggunanya untuk menemukan apa yang 

sedang terjadi disekitar anda dan stories yang terkait dengan anda. 

− Pada tanggal 13 Juni 2017 Instagram meluncurkan fitur Archive di profil. 

Fitur baru ini memungkinkan anda memindahkan post yang sebelumnya 

anda bagikan ke ruang yang hanya terlihat oleh pengguna tersebut. 

− Pada tanggal 8 Agustus 2017 Instagram mengejutkan penggunanya 

dengan fitur yang diluncurkannya, yaitu Go LIVE with a friend. Fitur ini 

membuat pengguna Instagram dapat melakukan siaran langsung 

bersamaan dengan rekannya. 

− Pada tanggal 15 Agustus 2017 Instagram secara resmi merilis Instagram 

Stories yang bisa diakses dan buat juga pada Mobile Web. 

− Pada tanggal 23 Januari 2018 Instagram menghadirkan GIF Stickers. Fitur 

ini bertujuan untuk para pengguna dapat menambahkan stiker GIF 

ekspresif dan menarik ke foto atau video apapun dalam stories anda. 
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− Pada tanggal 1 Februari 2018 Instagram resmi merilis Type Mode in 

Stories. Fitur ini adalah cara baru untuk berbagi apa pun yang ada dalam 

pikiran pengguna dengan gaya dan latar teks kreatif walaupun tanpa foto 

atau video. Tujuan Instagram adalah untuk mengubah pikiran pengguna 

yang paling acak menjadi sesuatu yang penuh warna dan ekspresif. 

 

 

Gambar 4.1.2.3 

Update tampilan fitur GIF Stickers pada Instagram bulan Agustus 2018 
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− Pada tanggal 21 Maret 2018 Instagram menghadirkan fitur baru lagi, yaitu 

Hashtag and Profile Links in Bio. Sekarang ketika pengguna menyertakan 

# atau @ di bio, tanda tersebut langsung menjadi tautan yang mengarah ke 

halaman hashtag atau profil lain. 

− Pada tanggal 17 Mei 2018 Instagram merilis inovasi baru lagi, yaitu Share 

Feed Posts to Stories. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengunggah 

postingan yang ada di laman ‘lini masa’ Instagram menjadi postingan 

instagram-stories. 

− Pada tanggal 7 Juni 2018 Instagram meluncurkan @mention Sharing, yaitu 

fitur ketika seseorang menyebut anda dalam stories mereka, anda akan 

dapat membagikan foto atau video tersebut ke dalam stories anda sendiri. 

− Pada tanggal 12 Juni 2018 Instagram merilis fitur yang menarik berjudul 

Bringing Shopping to Instagram Stories. Instagram meyakinkan 

penggunanya bahwa media sosial ini bukan hanya tempat inspirasi, tetapi 

juga tempat untuk bertindak, dan Instagram tahu bahwa inspirasi bisa 

datang dari mana saja. Pada instagram-stories ketika anda melihat stiker 

dengan ikon tas belanja, ketuk di atasnya untuk melihat detail lebih lanjut 

tentang produk itu. 

− Pada tanggal 20 Juni 2018 Instagram secara mengejutkan merilis fitur 

yang seperti ada pada platform media sosial Facebook dan Youtube, yaitu 

IGTV (Instagram TV). IGTV berbeda dalam beberapa hal. Pertama, ini 

dibuat untuk bagaimana anda benar-benar menggunakan smartphone 

anda, sehingga video menjadi layar penuh dan vertikal. Durasi video nya 

pun hingga satu jam. Instagram memberi penggambaran bahwa IGTV 
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sama seperti menyalakan TV. Anda dapat menggesek ke atas untuk 

menemukan lebih banyak pilihan dengan pilihan “Untuk Anda”, 

”Mengikuti”, ”Populer”, dan “Terus Menonton”. Anda juga dapat 

menyukai, berkomentar, dan mengirim video ke teman-teman di Live. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Pada tanggal 26 Juni 2018 Instagram merilis Video Chat in Instagram 

Direct. Fitur ini adalah video call yang bisa dilakukan oleh pengguna pada 

direct message Instagram. Individu dengan individu, maupun 

berkelompok. 

− Pada tanggal 28 Juni 2018 Instagram kembali memberikan inovasi unik 

sesuai keresahan penggunanya. Kali ini, Instagram merilis Music in 

Stories. Dengan fitur ini anda dapat menambahkan soundtrack ke cerita 

Gambar 4.1.2.4 

Update tampilan IGTV pada Instagram bulan Agustus 2018 
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anda yang sesuai dengan momen apa pun dan membantu anda 

mengungkapkan perasaan anda. 

− Pada tanggal 10 Juli 2018 Instagram menghadirkan fitur yang berbeda lagi, 

yaitu Question Sticker. Fitur ini berfungsi untuk memungkinkan rekan 

anda mengajukan pertanyaan untuk anda jawab. Ini adalah cara baru untuk 

memulai perbincangan yang menyenangkan dengan rekan anda. 

− Pada tanggal 19 Juli 2018 Instagram merilis fitur baru lagi. Kali ini 

pengguna dapat melihat rekannya apakah sedang Online atau Offline di 

Direct Message. Didalam direct message anda, akan ada titik berwarna 

hijau yang menandakan rekan anda sedang online. 

− Pada tanggal 2 Agustus 2018 menjadi perayaan ulang tahun Instagram 

Stories. Tepat pada waktu ini, fitur Instagram Stories telah hadir di 

Instagram selama 2 tahun. Faktanya, setiap hari lebih dari 100 juta orang 

menggunakan fitur ini. 
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4.2 Profil Subjek Penelitian 

4.2.1 Fauziah Rahmawati 

Lahir pada tanggal 4 Januari 1996, ia merupakan wanita asal Surabaya 

yang saat ini tengah menempuh dunia perkuliahannya di Malang, yaitu di 

Universitas Muhammadiyah Malang. Zizi, begitu panggilannya, mengambil 

jurusan Ilmu Komunikasi di UMM dengan bidang peminatan Jurnalistik. 

Mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2014 (22 tahun) ini bertempat tinggal 

di Jalan Asemrowo Gg 1A/16, Surabaya, Jawa Timur. Untuk tempat tinggal di 

Malang sendiri, ia menetap di Jalan Tirto Rahayu Gg 11 No. 7, Malang, Jawa 

Timur. Zizi memiliki 3 saudara kandung, yang salah satunya adalah mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Malang pula. Untuk mengisi waktu luangnya 

selama perkuliahan, wanita yang hobi memasak ini juga aktif mengikuti kajian-

kajian keislaman yang kerap digelar oleh pihak kampus maupun kajian-kajian 

yang berlangsung di luar lingkup kampus. 

Zizi terpilih menjadi subjek penelitian karena dalam Pra-Survei yang 

peneliti lakukan, Zizi memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kriteria-kriteria subjek pada penelitian. Berikut hasil rekap jawaban Pra-Survei 

dari Zizi: 

Email Address : fauziahzizi04@gmail.com 

Nama : Zizi 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Usia : 22 tahun 

Akun Instagram : rangerpurplee 

 

 

 

mailto:fauziahzizi04@gmail.com
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PERTANYAAN JAWABAN 

1). Sejak kapan anda 

menggunakan media sosial 

Instagram? 

2012. 

2). Kapan biasanya anda 

mengakses media sosial 

Instagram? 

Everytime. Tidak ada batasan pagi, siang, atau 

malam. 

3). Dalam sehari, berapa 

jam anda menghabiskan 

waktu untuk mengakses 

media sosial Instagram? 

Bisa lebih dari ≥ 7-9 jam. 

4). Berapa menit sekali 

anda mengecek Home Page 

(Halaman Utama) didalam 

media sosial Instagram? 

1 menit. 

5). Berapa kuota internet 

yang anda gunakan dalam 

per-bulannya? 

≥ 6-7 GB. 

6). Apakah media sosial 

Instagram berada diurutan 

paling teratas dalam 

penggunaan baterai 

(Battery Usage)? 

Ya. 

7). Apakah anda merasa 

resah apabila tidak 

membawa/ ketinggaln 

smartphone (telepon 

genggam)? 

Ya. 

8). Saat ini, apakah anda 

sedang bergabung didalam 

suatu organisasi? 

Tidak. 

 

Jawaban dari Zizi sesuai dengan kriteria-kriteria subjek penelitian yang 

tercantum pada BAB III Metode Penelitian Sub-Bab Subjek Penelitian. 

Berdasarkan pada tabel diatas, dikatakan sesuai dengan kriteria subjek 

penelitian terlihat dipertanyaan dan jawaban No. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ditambah 

lagi dengan statusnya sebagai mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2014 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4.2.2 Lailatul Nafila 

Lahir di Malang pada tanggal 29 Desember 1996, wanita yang kerap 

dipanggil Nafil ini adalah seorang Mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2014 

dari Universitas Muhammadiyah Malang, yang dalam peminatannya ia 

mengambil AV (Audio Visual). Nafil (21 tahun) mengaku bahwa ia sebenarnya 

tinggal juga di Tangerang karena orang tua nya berada disana. Alamatnya di 

Tangerang berada di Jalan Kecubung 1 Blok C5 No. 32, Tangerang, Banten. 

Sedangkan untuk di Malang, ia tinggal bersama sanak saudaranya yang 

beralamat di Jalan Ontoseno 3 No. 12A, Malang, Jawa Timur. Beberapa waktu 

lalu, Nafil pernah menjadi Asissten Praktikum untuk jurusan Ilmu Komunikasi 

dan untuk saat ini, Nafil selalu mengambil andil dalam beberapa gelaran event 

yang ada di kota Malang. Nafil menjabarkan bahwa ia adalah sosok yang suka 

kuliner dan jalan-jalan. 

Nafil terpilih menjadi subjek penelitian karena dalam Pra-Survei yang 

peneliti lakukan, Nafil memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan 

dan kriteria-kriteria subjek pada penelitian. Berikut hasil rekap jawaban Pra-

Survei dari Nafil: 

 

Email Address : lailatulnafila2@gmail.com  

Nama : Lailatul Nafila 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Usia : 21 tahun 

Akun Instagram : Lailatulnafila 

 

 

 

mailto:lailatulnafila2@gmail.com
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PERTANYAAN JAWABAN 

1). Sejak kapan anda 

menggunakan media sosial 

Instagram? 

2012. 

2). Kapan biasanya anda 

mengakses media sosial 

Instagram? 

Siang. 

3). Dalam sehari, berapa 

jam anda menghabiskan 

waktu untuk mengakses 

media sosial Instagram? 

Lebih dari ≥ 4-6 jam. 

4). Berapa menit sekali 

anda mengecek Home Page 

(Halaman Utama) didalam 

media sosial Instagram? 

3 menit. 

5). Berapa kuota internet 

yang anda gunakan dalam 

per-bulannya? 

≥ 6-7 GB. 

6). Apakah media sosial 

Instagram berada diurutan 

paling teratas dalam 

penggunaan baterai 

(Battery Usage)? 

Ya. 

7). Apakah anda merasa 

resah apabila tidak 

membawa/ ketinggaln 

smartphone (telepon 

genggam)? 

Ya. 

8). Saat ini, apakah anda 

sedang bergabung didalam 

suatu organisasi? 

Tidak. 

 

Jawaban dari Nafil sesuai dengan kriteria-kriteria subjek penelitian yang 

tercantum pada BAB III Metode Penelitian Sub-Bab Subjek Penelitian. 

Berdasarkan pada tabel diatas, dikatakan sesuai dengan kriteria subjek 

penelitian terlihat dipertanyaan dan jawaban No. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ditambah 

lagi dengan statusnya sebagai mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2014 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4.2.3 Riska Defita Candra Riya Sari 

Riska (22 tahun) adalah wanita yang lahir di Wonokerto pada tanggal 26 

Juli 1996. Riska juga merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah 

Malang jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2014. Riska mengambil peminatan 

PR (Public Relations) pada studinya di Ilmu Komunikasi. Wanita ini bertempat 

tinggal di Dusun Wonokerto, Desa Sekargadung, Kecamatan Pungging, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Untuk saat ini, disaat ia menempuh 

perkuliahan, ia bertempat tinggal di Jalan Landungsari Gg 15A No. 12. Riska 

menyatakan bahwa ia sangat menyukai hal-hal baru seperti kuliner baru, 

tempat hangout baru, dan tempat pariwisata baru yang ada di Malang maupun 

luar Malang yang sekiranya masih ia dapat jangkau. Untuk mengisi waktu 

senggangnya, ia menggunakannya untuk fokus menyelesaikan tugas akhir 

sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan Skripsi. 

Riska terpilih menjadi subjek penelitian karena dalam Pra-Survei yang 

peneliti lakukan, Riska memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan 

dan kriteria-kriteria subjek pada penelitian. Berikut hasil rekap jawaban Pra-

Survei dari Riska: 

 

Email Address : riskadefita26@gmail.com  

Nama : Riska 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Usia : 22 tahun 

Akun Instagram : Riskadefi 

 

 

 

mailto:riskadefita26@gmail.com
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PERTANYAAN JAWABAN 

1). Sejak kapan anda 

menggunakan media sosial 

Instagram? 

2012. 

2). Kapan biasanya anda 

mengakses media sosial 

Instagram? 

Malam. 

3). Dalam sehari, berapa 

jam anda menghabiskan 

waktu untuk mengakses 

media sosial Instagram? 

Lebih dari ≥ 7-9 jam. 

4). Berapa menit sekali anda 

mengecek Home Page 

(Halaman Utama) didalam 

media sosial Instagram? 

5 menit. 

5). Berapa kuota internet 

yang anda gunakan dalam 

per-bulannya? 

≥ 6-7 GB. 

6). Apakah media sosial 

Instagram berada diurutan 

paling teratas dalam 

penggunaan baterai (Battery 

Usage)? 

Ya. 

7). Apakah anda merasa 

resah apabila tidak 

membawa/ ketinggaln 

smartphone (telepon 

genggam)? 

Ya. 

8). Saat ini, apakah anda 

sedang bergabung didalam 

suatu organisasi? 

Tidak. 

 

Jawaban dari Riska sesuai dengan kriteria-kriteria subjek penelitian yang 

tercantum pada BAB III Metode Penelitian Sub-Bab Subjek Penelitian. 

Berdasarkan pada tabel diatas, dikatakan sesuai dengan kriteria subjek 

penelitian terlihat dipertanyaan dan jawaban No. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ditambah 

lagi dengan statusnya sebagai mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2014 

Universitas Muhammadiyah Malang. 


