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INTERVIEW GUIDE 

1. Kapan pertama kali membuat akun instagram? 

2. Sudah berapa lama menggunakan Instagram? 

3. Apa tujuan membuat akun tersebut? 

4. Berapa banyak atau berapa lama durasi yang di habiskan untuk membuka Instagram 

dalam sehari? 

5. Berapa jumlah followers? 

6. Apakah menggunakan fitur Instagram Stories? 

7. Berapa kali dalam sehari memposting Instagram Stories, baik video maupun foto? 

8. Lebih sering memposting foto atau video? 

9. Berapa jumlah viewers Insta Stories? 

10. Apakah pernah memposting atau membuat insta stories saat berada di sekolah? 

11. Biasanya pada saat aktivitas apa membuat insta stories?  

12. Siapa saja yang sering terlibat saat kamu membuat foto atau video untuk di posting dalam 

Insta stories? 

13. Pernah merasa eksis saat memposting insta stories? 

14. Tujuan membuat insta stories?  

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 



FENOMENA INSTAGRAM STORIES SEBAGAI KOMUNIKASI PEER-GROUP DAN 

AJANG EKSISTENSI DIRI DIKALANGAN SISWI SMA NEGERI 1 SEMARANG 

 

Wawancara Informan Pertama  (N1.) 

Nama  : Shofia Maulida 

Umur  : 17 Tahun 

Hari/tanggal : Sabtu, 8 Febuari 2019 

Jam  : 14:17 WIB– selesai  

Tempat : KFC Pandanaran Semarang 

Keterangan 

Pewawanara : P 

Informan : N1 

  PERTANYAAN 

P : Kapan pertama kali membuat akun Instagram? 

N1 : Udah lama banget kak, kalo gak salah sih dari aku masih SMP 

aku udh bikin instagram. 

P : Kira-kira pas kelas berapa gitu inget gak? 

N1 : Seingetku kayaknya pas aku kelas 2 SMP, deh, kak. 

P : Okay, berarti kurang lebih sudah 4 tahun menggunakan 

Instagram ya? 

N1 : Iya kak. Kurang lebih sudah 4 tahun. 



P : Apa sih alasan kamu membuat dan menggunakan Instagram? 

N1 : Apa yaa, karena awalnya aku tuh emang suka foto-foto kak. Dari 

jaman masih main facebook/twitter juga aku udh suka foto terus 

posting gitu. Terus sejak ada Instagram jadi lebih terfokus aja 

penggunannya untuk foto, yaudah jadi lebih aktif di Instagram 

akhirnya,  

P : Jadi tujuan awal kamu untuk sekedar posting foto aja nih? 

N1 : Iya kak.  

P : Lalu dalam satu hari biasanya kamu berapa lama buka 

instagram? 

N1 : Kalau untuk sekarang-sekarang ini, aku jarang banget sih kak 

buka instagram. Paling dalam satu hari Cuma buka 5 sampe 10 

menit terus tutup lagi. Tapi nanti selang beberapa saat kalau aku 

bosen atau lagi gaada kegiatan, biasanya aku buka lagi, itu juga 

paling beberapa menit. Pokoknya gak sampe berjam-jam. 

P : Memangnya kalau dulu kamu aktif banget menggunakan 

Instagram? 

N1 : Iya kak, kalau dulu awal-awal main instagram sampe awal masuk 

SMA masih sering banget buka Instagram sampai berjam-jam. 

Kayak setiap waktu dalam hidup aku tuh harus aku bagikan ke 

Instagram. Bahkan foto-foto alay juga asal upload aja dulu. 

P : Berapa sih jumlah followers kamu di Instagram? 

N1  1071 

P : Dari sebanyak itu, kira-kira persentasenya berapa tuh antara 

orang yang benar-benar kamu kenal dan bahkan yang kamu gak 

kenal? 



N1 : 70% teman sekolah dari dulu SD sampe sekarang SMA, 15% aku 

kenal tapi sekedar kenal aja, 15% nya lagi, akun-akun olshop sih 

biasanya, kak. 

P : Apakah kamu juga menggunakan fitur Instagram Stories? 

N1 : Iyaa, betul. 

P : Berapa kali dalam satu hari kamu posting instagram stories? 

N1 : Untuk sekarang usah jarang banget kak. Kalo dulu tuh, pas awal-

awal ada Instastory, aku bikin story bisa sampe jadi titik-titik 

gitu. Sekarang sih paling dua hari sekali bikin story nya kak. 

P : Biasanya lebih sering posting foto atau video, atau fitur lainnya 

sih di insta story? 

N1 : Aku lebih sering boomerang sih, kak.  

P : Biasanya kamu memposting insta story saat sedang melakukan 

kegiatan apa?  

N1 :  Biasanya kalo pas lagi kumpul sama temen disekolah, atau pas 

lagi di café sendirian, atau pas lagi jalan-jalan ke luar kota. 

P : Siapa aja yang sering kamu ajak untuk bikin insta story? 

N1 : Temen-temen kelas, atau temen-temen organisasi. 

P : Berapa banyak jumlah viewers insta story kamu rata-rata setiap 

posting? 

N1 : 150-an 

P : Tujuan kamu membuat insta story itu untuk apa sih? 

N1 : Awalnya sih, karena ikut-ikutan karena coba-coba gitu, kan, kak. 

Terus lama-lama merasa kayak, oh, fitur ini ternyata menarik 

juga yaa, postinganku jadi lebih private terus juga ga semua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

FENOMENA INSTAGRAM STORIES SEBAGAI KOMUNIKASI PEER-GROUP DAN 

AJANG EKSISTENSI DIRI DI KALANGAN SISWI SMA NEGERI 1 SEMARANG 

 

Wawancara Informan Kedua  (N2.) 

Nama  : Aretha Salsabila 

Umur  : 17 Tahun 

orang bisa tau kalo aku lagi bikin story hehe. 

P : Pertanyaan terakhir, pernah gak kamu merasa Instagram Stories 

sebagai media untuk mencari eksistensi diri?  

N1 : Enggak sih, kak. Karena aku sendiri bahkan jarang banget 

posting di instastory 



Hari/tanggal : Miggu, 9 Febuari 2019 

Jam  : 10:54 WIB– selesai  

Tempat : Legend Coffee Semarang 

Keterangan 

Pewawanara : P 

Informan : N2 

  PERTANYAAN 

P : Kapan pertama kali membuat akun Instagram? 

N2 : Pertama kali itu waktu aku mulai masuk SMA, kalo gak salah 

sekitar tahun 2017 

P : Dan sekarang kamu kelas 11, ya? Berarti baru satu tahun yang 

lalu? 

N2 : Iya kak, kira-kira setahun yang lalu 

P : Berarti masih baru banget yaa, sebenarnya apa sih alasan kamu 

membuat akun Instagram? 

N2 : Iya kak, masih baru banget. Kalo alesan aku bikin instagram tuh 

apa ya, ya Cuma iseng aja kak. Karena hampir semua temenku 

waktu pertama masuk SMA pada tukeran username instagram 

gitu, kan. Jadinya penasaran, terus temen-temen juga pada 

nyaranin untuk bikin. Yasudah.  

P : Okay, kesimpulannya karena iseng aja ya ikut-ikutan temen?  

N2 : Iyaa kak.  



P : Terus dalam satu hari, biasanya berapa lama sih kamu buka 

Instagram? 

N2 : Waduh banyak kak durasinya, hehehe. Aku sering banget buka 

Instagram, setiap lagi gabut pasti tiap buka handphone yang 

dibuka Instagram dulu. Tiap bangun tidur juga gitu.  

P : Terus kalo lagi disekolah gitu masih buka instagram juga? 

N2 : Iya kak, kalo disekolah biasanya kalo pas lagi istirahat. Atau 

kalau lagi jam kosong biasanya aku sering buka Instagram. 

P : Emang ngapain aja sih kalo lagi buka Instagram? 

N2 : Kadang ngeposting foto, tapi lebih seringnya Cuma ngescroll 

timeline aja sih. Terus nge-like-in postingan-postingan temen, 

atau selebgram.  

P : Berapa sih jumlah followers kamu di Instagram? 

N2  1.830 

P : Wow, dari sebanyak itu, kira-kira persentasenya berapa tuh 

antara orang yang benar-benar kamu kenal dan bahkan yang 

kamu gak kenal? 

N2 : 50% teman sekolah SD sampe SMA, sisanya aku gak kenal. 

Kebanyakan onlineshop  gitu sih kak.  

P : Apakah kamu juga menggunakan fitur Instagram Stories? 

N2 : Iyaapp 

P : Berapa kali dalam satu hari kamu posting instagram stories? 

N2 : Biasanya antara 3 atau 5 kali posting. Kalo lagi gabut banget 

biasanya malah sampe banyak banget aku posting story. 

P : Biasanya lebih sering posting foto atau video, atau fitur lainnya 



sih di insta story? 

N2 : Foto sih, kak. Karena kan gak setiap saat aku sama temen, nah 

kalo pas lagi sama temen-temen aku lebih sering posting video 

atau boomerang gitu. 

P : Biasanya kamu memposting insta story saat sedang melakukan 

kegiatan apa?  

N2 :  Pas lagi nongkrong atau jalan-jalan di mall sama temen-temen. 

P : Siapa aja yang sering kamu ajak untuk bikin insta story? 

N2 : Biasanya sih karena sering ketemu disekolah, aku sering bikin 

story sama temen-temen satu gang aku.  

P : Wow seru yaa, emang udah lama kenalnya? 

N2 : Iya udah dari awal masuk smansa sih, kak. Walaupun gak sekelas 

tapi kita tetep kompak sering kumpul sering jalan bareng. 

P : Tujuan kamu membuat insta story itu untuk apa sih? 

N2 : Ya sharing aja kak, aku suka aja iseng berbagi kegiatan aku 

sehari-harinya ngapain. Dan fitur instastory ini kan menarik 

banget, jadi aku bisa tau siapa aja yang bukan dari followersku 

yang ngeliat postingan aku. Ditambah ada filter-filter lucunya 

juga. 

P : Pertanyaan terakhir, pernah gak kamu merasa Instagram Stories 

sebagai media untuk mencari eksistensi diri?  

N2 : Pernah. Menurutku memang itu fungsinya media sosial. Aku 

juga menggunakan media sosial sebagai sarana aku untuk berbagi 

tentang aktifitas aku sehari-hari seperti membagikan momen aku 

pas aku lagi ngerjain hobi dan passion aku. Lagipula kegiatan 

yang aku posting itu juga kegiatan yang positif, gaada yang aneh-



 

 

 

aneh. 


