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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Tentang Instagram 

 Instagram pertama kali dirilis pada tanggal 6 Oktober 2010 atau sekitar 

tujuh tahun yang lalu oleh perusahaan Burbn, Inc. yang fokus kepada 

pengembangan aplikasi telepon genggam. Instagram merupakan salah satu bukti 

kecanggihan dari teknologi dan media sosial yang terus berkembang. Meskipun 

Instagram sudah cukup lama dirilis, dua orang perancangnya yang bernama Kevin 

Systrom dan Mike Krieger terus mengembangkan fitur-fitur dalam aplikasi ini agar 

tetap bisa mengikuti selera dan kebutuhan masyarakat maya. Instagram merupakan 

sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat komunikasi melalui cara mengambil 

dan mengunggah foto maupun video yang disertai kolom deskripsi (caption) dan 

komentar. Selain mengunggah ke Instagram sendiri, aplikasi ini juga bisa sekaligus 

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial lain yang telah dihubungkan 

sebelumnya seperti Facebook dan Twitter. (https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram 

diakses pada 26 Juni 2018).  

Untuk memberikan kesan foto dan video yang lebih menarik, pengguna 

aplikasi sosial media Instagram juga dapat menambahkan fitur edit serta berbagai 

macam filter sebelum mengunggahnya. Instagram dapat diunduh secara gratis 

melalui Google Play dan Apple App Store serta digunakan di system opersi iOS 7.0 

atau terbaru, Android 2.2 atau terbaru, dan Windows Phone. Mulanya Instagram 

memiliki fitur yang unik, yaitu harus memotong foto yang yang akan diunggah 

menjadi bentuk persegi sehingga hasilnya terlihat seperti hasil kamera Kodak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
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Instamatic dan Polaroid. Oleh karena itu, aplikasi tersebut bernama Instagram. 

Berbeda ketika menggunakan kamera biasa dengan hasil rasio aspek 4:3. Kata 

“insta” berasal dari instan layaknya foto polaroid yang lebih dikenal sebagai “foto 

instan” pada masanya. Untuk kata “gram”, berarti “telegram” yang berfungsi 

mengirimkan informasi kepada seseorang dengan cepat. Jadi kata Instagram 

diambil dari penggabungan dua kata instan dan telegram. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram diakses pada 26 Juni 2018) 

Pada awal tahun 2012 tepatnya tanggal 9 April, Instagram diumumkan akan 

diambil alih oleh facebook dengan nilai hampir $1 miliar dalam bentuk tunai dan 

saham. Memasuki tahun 2016 awal tepatnya tanggal 11 Mei, Instagram 

memperkenalkan tampilan ikon yang berbeda dari semula. Ikon baru Instagram 

merupakan gambar kamera yang terinspirasi dari ikon lama namun dibuat lebih 

sederhana dengan bentuk warna gradasi seperti pelangi dan di dominasi warna 

merah. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.refinery29.com/2016/05/110521/new-instagram-logo 

 

 

Gambar 1: Logo Instagram 

(20 September 2010 – 11 Mei 

2016) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://www.refinery29.com/2016/05/110521/new-instagram-logo
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Sumber: http://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/tech-companies/instagram-logo 

4.2 Fitur-fitur Instagram 

Dalam menggunakan jejaring sosial Instagram, ada beberapa fitur yang 

dapat digunakan. Fitur ini menjadi inti serta pendukung jalannya komunikasi 

melalui sosial media Instagram. 

4.2.1 Pengikut 

Di dalam Instagram, untuk dapat berkomunikasi dengan lancar sesama 

pengguna Instagram adalah dengan menjadi pengikut dan diikuti oleh akun lainnya 

sehingga komunikasi dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan komentar 

pada kiriman orang lain. Pengikut merupakan salah satu unsur yang sangat penting, 

tanda suka juga menentukan dan mempengaruhi apakah foto tersebut bisa menjadi 

sebuah kiriman yang populer. Untuk menemukan teman di Instagram, dapat melalui 

teman-teman mereka melalui Facebook dan Twitter. 

4.2.2 Mengunggah Foto 

Kegiatan utama yang dilakukan dalam sosial media Instagram adalah 

mengunggah foto-foto dan dilihat oleh pengguna akun Instagram lainnya. Foto 

Gambar 2: Logo Instagram 

(11 Mei 2016 – sekarang) 

http://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/tech-companies/instagram-logo
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yang diunggah bisa di dapatkan dari kamera iDevice ataupun yang ada di dalam 

foto iDevice tersebut. 

a. Kamera 

Foto yang diambil melalui Instagram dapat disimpan di dalam iDevice 

tersebut. Setelah mengambil foto dengan kamera Instagram, dapat 

langsung menggunakan efek yang tersedia untuk mengatur warna foto. 

Tersedia juga efek yang memungkinkan untuk memfokuskan sebuah 

titik pada suatu foto, efek tersebut disebut tilt-shift. Setelah mengambil 

foto, pengguna juga bisa memutar foto sesuai dengan keinginan. 

Jumlah foto yang diunggah ke dalam akun Instagram tidak memiliki 

batasan, hanya saja sebelum mengalami pembaharuan, ukuran yang 

digunakan dalam Instagram adalah rasio 3:2 atau hanya berbetuk kotak 

saja. Namun saat ini sudah dapat berbentuk square, portrait, dan 

landscape. Setelah selesai memilih foto yang akan diunggah, maka 

pengguna akan dibawa ke proses selanjutnya yaitu menyunting foto 

tersebut. (https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram diakses pada 27 Juni 

2018). 

b. Efek Foto 

Awal mula kemunculan Instagram, ia memberikan 15 efek foto yang 

dapat digunakan pada saat ingin menyunting foto. Pada tanggal 20 

September 2011, Instagram menambahkan 4 buah efek Instagram yang 

terbaru. Dalam mengaplikasikan efek pada foto, pengguna sudah dapat 

menghapus bingkai-bingkai yang terdapat di dalam efek. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
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Selain itu pada bagian penyuntingan terdapat pilihan tillt-shift seperti 

yang bisa ditemukan pada efek kamera melalui Instagram, yaitu untuk 

menetapkan satu titik fokus sehingga menyebabkan buram pada bagian 

lainnya yang tiak terkena titik fokus. Dalam pengaplikasiannya tillt-shift 

memiliki dua jenis yaitu bulat dan persegi panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar: 

Gambar 3: Hasil screenshoot dari Instagram pribadi yang menampilkan pilihan 

efek foto pada Instagram. 

Gambar 4: Hasil screenshoot dari Instagram pribadi yang menampilkan fitur 

bagian menyunting foto (termasuk tillt-shift). 

c. Judul Foto 

Setelah foto melalui penyuntingan, pengguna akan dibawa ke halaman 

judul sebelum diunggah. Dalam memberi judul dapat menambahkan 

pengguna lainnya dengan mencantumkan nama pengguna Instagram 

Gambar 3 Gambar 4 
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lainnya. Selain menambahkan judul juga dapat menambahkan lokasi 

pada foto/video yang akan di unggah. 

 

 

 

 

 

 

d. Arroba 

Layaknya Twitter dan Facebook, Instagram juga dapat menyinggung 

pengguna lainnya dengan fitur tanda arroba (@) kemudian menuliskan 

nama akun Instagram dari pengguna tersebut. Tidak hanya pada judul, 

pengguna juga dapat menyinggung pada kolom komentar sehingga 

terjadi suatu komunikasi. 

e. Label Foto 

Label pada instagram memudahkan untuk mencari foto dengan kata 

kunci yang telah dibuat oleh penggunanya setelah menuliskan label (#). 

Label dapat digunakan dalam segala bentuk komunikasi yang berkenaan 

dengan foto. Foto yang diunggah dapat diberikan label sesuai dengan 

informasi yang ingin di jelaskan pada foto itu sendiri. Saat ini, label 

merupakan cara terbaik untuk mempromosikan foto di Instagram. 

Gambar 5: Tempat penulisan judul, 

menandai orang lain, menambahkan 

lokasi, dan membagikan kiriman ke 

jejaring sosial lainnya. 
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f. Perlombaan 

Salah satu nilai positif dari instagram adalah merupakan media sosial 

yang memberikan wadah sebagai ajang lomba fotografi, karena fungsi 

dari instagram sendiri adalah berbagi foto dan video. Dengan 

memberikan label pada foto atau video, maka orang akan mudah 

mencari foto dan video yang berkaitan dengan hal tersebut. Disamping 

itu juga dapat memberikan nilai tambah sehingga pemenang yang 

mengikuti perlombaan tidak hanya mendapatkan hadiah melainkan 

dikenal oleh pengguna instagram lainnya sehingga jumlah pengikut 

akan terus bertambah. 

g. Publikasi Kegiatan Sosial 

Sebagaimana mestinya kegunaan dari media sosial adalah untuk 

memberikan atau menyampaikan informasi dalam hal sosial lokal 

maupun mancanegara. Menambahkan label terkait bahasan kegiatan 

sosial tersebut merupakan cara yang dapat digunakan. Dengan 

menggunakan label terkait kegiatan sosial tersebut, maka akan smakin 

banyak orang yang mengikuti. Hal ini membuktikan bahwa instagram 

merupakan salah satu media sosial sebagai alat promosi yang baik. 

h. Geotagging 

Bagian geotag dilakukan setelah memasukkan judul pada foto. Bagian 

ini muncul saat pengguna iDevice mengaktifkan GPS di dalam iDevice 

yang mereka gunakan untuk mengunggah foto. Geotag mampu 
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mendeteksi lokasi dimana pengguna mengambil foto yang telah 

diunggah. 

i. Jejaring Sosial 

Dalam membagikan foto, pengguna tidak hanya dapat mengunggah foto 

ke dalam jejaring sosial Instagram saja melainkan dapat langsung 

tersambung ke Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, dan Foursquare yang 

tersedia pada halaman sebelum membagikan foto jika ingin. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram diakses pada 26 Juni 2018). 

4.2.3 Tanda Suka 

Seperti Facebook, Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka pada 

foto dan video yang dibagikan. Hal ini menandakan bahwa pengguna lain menyukai 

hal yang telah di unggah pada akun lain. Tanda suka dapat mempengaruhi terkenal 

atau tidaknya foto tersebut di dalam Instagram. Namun salah satu unsur penting 

adalah jumlah pengikut pada suatu akun, di dukung dengan tanda suka yang banyak 

menyebabkan foto tersebut secara langsung masuk ke dalam halaman populer 

dengan sendirinya. Setelah masuk kehalaman populer, maka siapa saja dapat 

melihat foto atau video dalam instagram, bahkan kepopulerannya dapat mencapai 

mancanegara. Akan tetapi, foto-foto dan video-video baru yang mendapatkan 

banyak tanda suka akan menggeser foto dan video yang sudah lama dibagikan. 

4.2.4 Peraturan Instagram 

Sebagai tempat untuk mengekspresikan diri bagi masyarakat umum, 

tentunya Instagram tetap memiliki aturan tersendiri. Demi menghindari 

pelanggaran, Instagram melarang penggunanya untuk mengunggah foto maupun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
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video yang berbau pornografi, menyinggung pihak lain, pelecehan, dan 

mengunggah foto orang lain tanpa seizin yang bersangkutan. Bila masyarakat 

merasa resah terhadap suatu foto, video, atau pun sebuah akun yang dianggap 

melanggar aturan, maka pengguna dapat melaporkan langsung kepada Instagram. 

4.3 Selebgram 

Pada bab sebelumnya, peneliti telah menjelaskan pengertian selebgram. 

Secara garis besar, selebgram hijabers adalah seseorang yang aktif di sosial media 

Instagram dalam mengunggah foto maupun video yang kemudian mendapatkan 

banyak pengikut dan tanda suka pada postingannya. Seringkali selebgram 

mendapatkan laba dari mempromosikan sebuah produk online shop. Secara acak 

dan dengan beberapa pertimbangan, peneliti memilih empat orang selebgram 

hijabers dibawah ini sebagai obyek penelitian yaitu Aghniapunjabi, Joyagh, 

Helminursifah dan Nisacookie. 

1. Aghniapunjabi 

 

 

 

 

 

 

1. Nama   : Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia 

2. Pendidikan Terakhir : Universitas Muhammadiyah Malang 

3. Tempat Tinggal : Surabaya, Jawa Timur 

Gambar 6: Aghniapunjabi 
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4. Status   : Lajang 

5. Jumlah Pengikut : 700K 

 

2. Joyagh 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nama   : Erlinda Yuliana Ellen 

2. Pendidikan Terakhir : Universitas Maritim Raja Ali Haji 

3. Tempat Tinggal : Tnjungpinang, Kepulauan Riau 

4. Status   : Menikah 

5. Jumlah Pengikut : 616K 

 

3. Helminursifah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Joyagh 

Gambar 8: Helminursifah 



58 

1. Nama : Helmi Nursifah 

2. Pendidikan Terakhir : Universitas Padjajaran

3. Tempat Tinggal : Bandung, Jawa Barat 

4. Status : Lajang 

5. Jumlah Pengikut : 591K 

4. Nisacookie

1. Nama : Nisa 

2. Pendidikan Terakhir : Universitas Indonesia

3. Tempat Tinggal : Sukabumi, Jawa Barat 

4. Status : Menikah 

5. Jumlah Pengikut : 541K 

Gambar 9: Nisa Cookie 


