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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Indozonemedia 

 

Gambar 4.1 logo Indozonemedia 

 

Akun indozonelife merupakan salah satu akun yang dimiliki oleh 

Indozonemedia. Indozone merupakan media yang menyajikan berita, 

informasi, dan hiburan di media online. Pertama kali hadir sejak tahun 2014 

di Instagram, Indozone kini dikenal dengan tagline #KAMUHARUSTAU. 

Tidak hanya bertujuan menyajikan berita yang aktual dan konten informatif, 

tetapi Indozone juga mempunyai ambisi untuk terus menyajikan 

konten-konten edukatif yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang 

lebih baik, dan memberikan dampak positif kepada para pembaca. 

Hingga saat ini, Indozonemedia telah tersedia di tujuh platform media, 

diantaranya Website, Path, Facebook, Line, Twitter, Youtube dan Instagram. 

Berdirinya Indozone yang berawal dari Instagram, kini Indozone telah 

memiliki lebih dari lima akun di Instagram, diantaranya adalah Indozone.id, 
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indozonetravel, Indozonemusic, Indozonefood, Indozonegame, Indozonetech, 

Indozonesoccer, Indozonehealth, Indozonebeauty, Fakta dan Mitos, 

Catatanmovie dan Indozonelife. Setiap akun memiliki konten postingan 

masing-masing, dan alasan peneliti memilih akun Indozonelife karena 

didalamnya ada postingan-postingan yang menyinggung tentang gender . 

1.2 Akun Instagram “Indozonelife” 

 

 

Gambar 4.2 logo Indozonelife 

 

Indozonelife merupakan akun yang menyajikan fenomena kehidupan 

sehari-hari dan informasi. Akun ini cukup populer di Instagram. Terbukti 

dengan setiap postingan dalam akun ini selalu ditanggapi oleh user lainnya, 

baik dalam bentuk like atau dalam bentuk komentar. Indozonelife juga 

merupakan akun yang cukup aktif di Instagram, terbukti dengan adanya 

lima-enam postingan pada setiap harinya. Hingga April 2018, followers akun 

ini telah mencapai 669 ribu dengan postingan lebih dari lima ribu. Gambar 
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atau video yang diunggah meliputi fenomena masa kini, mulai dari politik, 

fenomena alam dan kehidupan sehari-hari.  

 

 Gambar 4.3 Sumber : screenshoot tampilan profil akun Indozonelife 

 

Pada tampilan depan akun profil akun Indozonelife akan terlihat foto 

profil dengan logo akun Indozonelife. Kemudian di bagian biografi profil 

akun instagram Indozonelife, terdapat kalimat “You Can’t Stop The Waves 

But You Can Learn to Surf” yang mana arti dalam bahasa Indonesianya 

adalah “Kamu tidak dapat menghentikan ombak, tapi kamu dapat belajar 

untuk selancar”. Selain itu, ada kontak tertera di bawah kalimat tersebut, yaitu 

Email : info@indozone.id , Line : @indozone/indozone dan facebook : 

indozonemedia. 

Berdasarkan kriteria yang telah dibuat peneliti pada ruang lingkup 

penelitian, terdapat lima postingan yang telah dipilih peneliti pada akun 

Inzonelife. Kelima postingan tersebut akan dibahas secara mendalam pada 

bab analisis penelitian. 

mailto:info@indozone.id
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