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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Profil Akun Instagram demo_krazy 

 demo-krazy merupakan akun instagram yang aktif mengkritisi hiruk pikuk 

kegiatan politik tanah air. Gambar dan caption yang terdapat di akun 

demo_krazy adalah seputar kritik terhadap tokoh politikus, kebijakan 

pemerintah, kasus dalam pemerintahan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(KKN), atau bisa juga turut membahas topik politik di Indonesia yang sedang 

marak diperbincangkan. demo_krazy pertama kali memposting gambar di 

akunnya pada minggu pertama bulan Oktober 2014. Kini, sejak 

kemunculannya 9 bulan lalu, demo_krazy  telah memposting gambar sebanyak 

362 buah dan jumlah pengikut (followers) sebanyak 126.000 followers. Setiap 

gambar pada akun demo_krazy rata-rata memiliki tanda love (like) ≤ 3.000 

likers.  

 Pada tampilan depan profil akun instagram demokrazy akan terlihat foto 

profil dengan gambar seperti kotak suara PEMILU berwarna abu-abu dan sisi 

depan kotak bergambarkan bendera NKRI merah putih. Lalu terdapat gambar 

tiga tangan berwarna hijau, kuning, dan biru yang menyerupai tangan 

seseorang apabila ingin memberikan interupsi dalam sebuah forum, keluar dari 

dalam lubang  kotak suara. Pada bagian bawah sisi depan gambar yang 

menyerupai kotak suara PEMILU terdapat gambar selempang secara horizontal 

bertuliskan DEMOKRAZY.  
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 Di bagian biografi profil akun instagram demo_krazy nampak sebuah kata 

mutiara (quotes) yang diciptakan oleh Soekarno, “Karena kekuasaan yang 

langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan 

Tuhan Yang Maha Esa.”. Selain itu, pada kolom biografi juga terlihat alamat 

email yang dicantumkan, yaitu “Email : demo.krazy1945@gmail.com”.  

 

  

Gambar 4.1  Foto Profil Depan Akun Instagram demo_krazy 

Sumber: Akun Instagram demo_krzay, 5 Juli 2015 
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4.2 Fitur-Fitur pada Instagram 

 Instagram sebagai salah satu media sosial paling popular saat ini tentunya 

memiliki fitur yang menarik dalam penggunaannya. Berikut beberapa fitur 

pada Instagram: 

1. Pengikut (followers) 

Kepopuleran dalam media sosial instagram salah satunya ditunjukkan 

dengan jumlah followers,  hal ini berarti semakin banyak followers akun 

instagram maka semakin populer pengguna instagram tersebut. Selain itu, 

followers juga menjadi unsur penting karena jumlah tanda suka pada 

instagram dipengaruhi oleh jumlah followers. Untuk menemukan teman 

pada media sosial instagram, kita dapat mengsinkronisasikan akun instagram 

dengan akun media sosial lainnya seperti facebook dan twitter. 

2. Gambar (photo) 

Keutamaan media sosial instagram yakni sebagai media untuk mengunggah 

dan saling berbagi gambar ke pengguna lainnya. Gambar yang akan 

diunggah dapat dieksplor dari galeri album foto di smartphone pengguna 

atau juga dapat secara langsung memotret dengan menggunakan fitur 

kamera di instagram. Tidak ada batasan untuk jumlah gambar yang akan 

diunggah ke  instagram. Namun untuk ukuran foto, instagram memiliki 

batasan yaitu dengan rasio 3:2 atau gambar dengan ukuran kotak saja. 

3. Judul Gambar (caption) 

Setelah memilih gambar yang akan diunggah, maka selanjutnya gambar 

tersebut akan disunting dan dibawa ke halaman selanjutnya yaitu fitur 

memasukkan judul gambar (caption). Fitur caption dapat diisi sesuai dengan 
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apa yang ada di pikiran pengguna. Caption yang dituliskan dapat juga 

menyinggung pengguna instagram lain dengan mencantumkan nama akun 

dari pengguna lainnya. Selain itu pengguna juga dapat memberikan label 

pada gambar, yaitu: 

a. Arroba 

Layaknya media sosial lain seperti twitter dan facebook, instagram juga 

memiliki fitur yang dapat diterapkan untuk menyinggung pengguna 

instagram lainnya dengan membubuhkan tanda arroba (@) lalu 

mencantumkan nama pengguna lain yang dimaksud. 

b. Hashtag 

Pengguna instagram dapat menambahkan hashtag pada gambar yang akan 

diunggah, yaitu dengan mencamtumkan tanda hash (#) lalu menuliskan 

kalimat atau kata tanpa spasi. Fitur ini secara otomatis berfungsi untuk 

menggolongkan gambar menjadi suatu kelompok atau kategori tertentu 

sehingga mempermudah pengguna lain untuk mencari kategori yang saling 

berhubungan. 

4. Tanda Suka (Like) 

Instagram juga memiliki fitur tanda suka seperti media sosial facebook. 

Akan tetapi, simbol tanda suka (like) pada instagram dilambangkan 

dengan dengan betuk hati (love) berwarna merah. Simbol love pada 

instagram berfungsi sebagai penanda bahwa pengguna lain menyukai foto 

yang telah diunggah. Selain itu, simbol love menjadi salah satu tolak ukur 

kepopuleran pengguna instagram.  

 


