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INTISARI 

ANALISIS PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA BAURAN 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA 

Beladiena Herdiani 

14140009 

TBM Mata Aksara sebagai objek penelitian karena TBM Mata Aksara merupakan 

taman bacaan masyarakat di Yogyakarta yang memiliki sebuah akun Instagram 

dan memiliki pengikut sejumlah 703 followers dan mengikuti akun Instagram lain 

sejumlah 505 following. Selain itu akun Instagram TBM Mata Aksara telah 

mengunggah 165 unggahan dan terus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui analisis penggunaan Instagram sebagai media bauran promosi taman 

bacaan masyarakat di TBM Mata Aksara Yogyakarta. Dengan rumusan masalah 

yaitu fitur-fitur di Instagram yang digunakan oleh pengelola sebagai media 

promosi, penerimaan fitur sebagai media promosi oleh pengguna, dan Instagram 

dapat digunakan sebagai media bauran promosi apa saja. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 

pada fitur-fitur di Instagram yang digunakan oleh akun Instagram TBM Mata 

Aksara sebagai media promosi hanya menggunakan satu fitur saja yaitu judul 

foto/caption. Kemudian pada fitur di akun Instagram TBM Mata Aksara yang 

dapat diterima oleh pengguna sebagai media promosi yaitu fitur unggah foto atau 

video, judul foto/caption, komentar/comments, tanda suka/like, dan tanda 

pagar/hashtag. Untuk fitur yang tidak dapat terima oleh pengguna sebagai media 

promosi yaitu fitur mentions, pengikut/followers, dan fitur cerita/ stories. 

Kemudian pada setiap fitur yang digunakan akun Instagram TBM Mata Aksara 

memiliki keterkaitan dengan empat bauran promosi dari lima bauran yaitu 

personal selling, mass selling, public relations, dan promosi penjualan. Untuk 

bauran yang tidak terkait yaitu bauran promosi direct marketing. 

 

 

 

 

Kata kunci: Instagram, Media Bauran Promosi, Taman Bacaan Masyarakat 
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ABSTRACT 

THE ANALYSIS OF INSTAGRAM USAGE AS A MEDIA PROMOTION 

MIX IN PUBLIC READING ROOM AT TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA 

Beladiena Herdiani 

14140009 

 

Mata Aksara TBM as the object of research because Mata Aksara TBM is a 

community reading room for people in Yogyakarta who has an Instagram account 

and has 703 followers also follows other Instagram accounts with 505 following. 

In addition, the TBM Mata Aksara Instagram account has uploaded 165 uploads 

and continues to grow. This research aims to find out the analysis of Instagram 

usage as a media for public reading promotion mix in Mata Aksara TBM 

Yogyakarta. The formulation of the problem namely the features on Instagram 

that are used by the manager as a promotional media, the acceptance of features as 

a media campaign by users, and Instagram can be used as any promotional mix 

media. This research is a type of qualitative descriptive research. Methods of 

collecting data using observation, interviews, and documentation. The process of 

analyzing the data is used in this research by Miles and Huberman, which are data 

reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this research 

concluded that the features on Instagram used by the TBM Mata Aksara’s 

Instagram as promotional media only use one feature, namely the caption. Then 

the features that can be accepted by the user as a promotional media on the TBM 

Mata Aksara’s Instagram, namely the feature of uploading photos or videos, 

captions, comments, tags, likes, and hashtags. For features that users cannot 

accept as promotional media, they are mentions, followers, and storytelling 

features. Then, on each feature used by the TBM Mata Aksara Instagram account, 

it has links with four promotional mixes from five mixes, namely personal selling, 

mass selling, public relations, and sales promotion. For the unrelated mix, it is the 

direct marketing promotion mix. 

 

Keywords: Instagram, Promotion Mix Media, Community Reading Room 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan masyarakat terus berkembang dan mengalami akulturasi 

budaya karena pengaruh dari sentuhan teknologi informasi. Teknologi informasi 

memberikan pengaruh pada perkembangan media komunikasi. Salah satu media 

komunikasi yang saat ini berkembang adalah media berbasis internet yaitu media 

sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring 

sosial, wiki, forum dan dunia virtual (Maulina, 2014: 1).  

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan 

memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta 

membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas (Cahyono, 2016: 

143). Media sosial memiliki beberapa bentuk termasuk majalah, forum internet, 

weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, 

peringkat dan bookmark sosial (Maulina, 2014: 1). Berikut merupakan macam-

macam media sosial yang ada saat ini: Facebook, Twitter, Google+,Weibo, 

RenRen, LinkedIn, Badoo, Instagram, Yelp, Tumblr, Flickr, Orkut, Myspace, 

Foursquare, Pinterest, Soundcloud, Xing, Friendster, Path, GetGlue, Hi5, 

Yahoo!Meme, FUPEI, Bebo, dan Koprol (Maulina, 2014: 1-15). 
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Berbagai macam media sosial tersebut  mempunyai keistimewaan 

tersendiri dalam memfasilitasi berbagai macam kebutuhan masyarakat untuk 

berkomunikasi maupun penyebaran informasi yang cepat dan mudah. Sebuah 

informasi yang tersaji dengan tambahan visual akan membuat masyarakat menjadi 

lebih yakin akan sebuah peristiwa tersebut, karena informasi yang ditambahkan 

dengan menggunakan visual akan tampak nyata bagi masyarakat.  

Instagram merupakan salah satu media sosial audio-visual yang 

memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan distribusi informasi dalam bentuk 

visual, seperti foto, video, fasilitas mengedit foto, dan berbagi cerita dalam bentuk 

video singkat. Menurut Atmoko (2012: 16) Instagram disukai karena kemudahan 

dan kecepatannya dalam berbagi foto ditambah beberapa filter bergaya retro yang 

menarik. Instagram memberikan cara baru berkomunikasi di jejaring sosial 

melalui foto. 

Menurut Survei Universitas Bakrie (2017) dalam Amranrezha (2018: 9) 

Survei yang dilakukan pada tanggal 6 sampai 13 Juni 2017 di Jakarta menunjukan 

bahwa dari 150 mahasiswa dan 150 mahasiswi di 30 kampus menunjukan bahwa 

pengguna media sosial terbanyak saat ini yaitu Instagram dengan prosentase 75% 

yang kemudian diikuti oleh pengguna media sosial Facebook sebanyak 26% dan 

pengguna Twitter sebanyak 20%. Jumlah pengguna terbanyak terbukti pada media 

sosial Instagram. Instagram sendiri memiliki berbagai fitur menarik yang 

disuguhkan seperti pengikut, mengupload foto atau video, tanda suka, profil 

bisnis, promosi, dan lain sebagainya.  
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Berbagai fitur menarik yang ada di Instagram itu pun yang kemudian dapat 

dimanfaatkan oleh personal, komunitas, organisasi, lembaga, dan instansi sebagai 

media eksistensi diri, menyampaikan aspirasi, publikasi, promosi, dan berbagi 

informasi. Tidak terkecuali dapat dimanfaatkan oleh sebuah lembaga yang 

bergerak di bidang literasi untuk masyarakat yaitu taman bacaan masyarakat yang 

dapat menggunakan Instagram untuk media eksistensi, media promosi, media 

menyampaikan aspirasi, dan media untuk berbagi berbagai informasi. 

Taman bacaan masyarakat merupakan suatu tempat yang dilengkapi, 

ditata, dan difungsikan untuk tempat membaca masyarakat di sekitarnya (Sutarno, 

2008: 209). TBM selain kependekan dari taman bacaan masyarakat, juga memiliki 

arti suatu lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan ilmu 

pengetahuan dalam bentuk bahan bacaan dan bahan pustaka lainnya (Kalida, 

2012: 2). Keberadaan tempat pembelajaran di tengah-tengah masyarakat ini 

diharapkan mampu mendorong dan mempercepat terwujudnya masyarakat belajar 

(learning society) yakni masyarakat yang gemar membaca, melek informasi, dan 

mampu meningkatkan daya saing di era kompetitif sehingga masyarakat terbebas 

dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan (Kalida, 2012: 1). 

Jika keberadaan taman bacaan masyarakat dapat tersosialiasi dengan baik, 

terekspos, dan diketahui oleh banyak masyarakat maka fungsi taman bacaan 

masyarakat yaitu sebagai sumber belajar bagi masyarakat akan diketahui oleh 

masyarakat. Maka harapan mewujudkan masyarakat belajar (learning society) pun 

bisa terwujud. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut sebuah taman bacaan 

masyarakat perlu adanya memiliki sebuah alat untuk mengenalkan kepada 
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masyarakat tentang keberadaan sebuah taman bacaan masyarakat tersebut seperti 

halnya memanfatkan teknologi yang semakin berkembang. 

Taman bacaan masyarakat Mata Aksara yang selanjutnya disebut dengan 

TBM Mata Aksara memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang yaitu 

melalui website dan media sosial Facebook (2293 teman), Twitter (196 pengikut) 

dan Instagram (668 pengikut). Meskipun sudah memiliki website dan media sosial 

Facebook namun TBM Mata Aksara memilih Instagram sebagai alat bantu utama 

dalam kegiatan promosinya. Respon masyarakat terhadap akun Instagram TBM 

Mata Aksara pun positif, ini terbukti dari jumlah followers yang banyak yaitu 

memiliki followers (pengikut) sejumlah 703 dan jumlah following (mengikuti) 

sejumlah 505 (data 4 September 2018). Akun Instagram TBM Mata Aksara mulai 

digunakan pada 14 Juli 2016, informasi yang telah di-upload sudah mencapai 165 

kiriman (19 Juli 2018) dalam bentuk foto maupun video. 

TBM Mata Aksara merupakan sebuah taman bacaan masyarakat untuk 

umum yang berawal dari perpustakaan pribadi keluarga Nuradi Indra Wijaya pada 

tahun 2002 yang sebagian besar koleksinya berupa buku anak-anak dan novel. 

Pada tahun 2009 koleksi yang sudah mencapai 600 eksemplar ini yang kemudian 

meniatkan keluarga Nuradi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga 

menggerakkan Nuradi Indra Wijaya untuk survey ke beberapa Sekolah Dasar di 

Kabupaten Sleman. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan buku 

bermutu untuk anak-anak masih sangat terbatas. Sebagian besar koleksi 

merupakan buku teks pendukung pelajaran. Sehingga standar yang telah 

ditetapkan oleh Mendiknas mengenai ketentuan jumlah dan variasi buku, masih 
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jauh dari standar minimal. Fungsi keberadaan perpustakaan di sekolah juga belum 

maksimal. Sebagian besar kegiatan hanya sebatas membaca dan meminjam buku 

saja atau sirkulasi buku. Jika perpustakaan sekolah saja kondisinya masih jauh 

dari ideal, lantas bagaimana dengan kondisi perpustakaan masyarakat 

(Desa/Kelurahan) dan keluarga?  Kritik terhadap hasil survey tersebut yang 

kemudian pada tanggal 9 Juli 2010 Mata Aksara didirikan. Kemudian dikukuhkan 

kelembagaannya oleh Kepala Desa Umbul Martani melalui SK Kepala Desa 

Nomor 05/Kep.KD/2011 tanggal 28 April 2011. Kelembagaan secara resmi 

disahkan melalui Akta Notaris Edward Warma Raya, SH dengan Nomor 19 

Tanggal 16 Maret 2012. TBM Mata Aksara merupakan satu langkah kecil 

keluarga Nuradi Indra Wijaya untuk memberikan kontribusi nyata bagi 

pengembangan minat baca masyarakat yang dimulai dari anak-anak. TBM Mata 

Aksara ingin menjadi mitra bagi anak-anak dan sekolah untuk bersama-sama 

menebar benih kebaikan dan perubahan melalui buku. TBM Mata Aksara 

memiliki visi mewujudkan masyarakat yang gemar membaca, kreatif, cinta ilmu, 

dan melestarikan budaya (Tim Penyusun TBM Mata Aksara, 2014: 11).  

Alasan peneliti memilih TBM Mata Aksara sebagai objek penelitian 

karena TBM Mata Aksara merupakan taman bacaan masyarakat di Yogyakarta 

yang memiliki sebuah akun media sosial Instagram dan memiliki followers 

(pengikut) sejumlah 703 dan jumlah following (mengikuti) sejumlah 505 

(terhitung sejak 4 September 2018). Selain itu akun Instagram TBM Mata Aksara 

juga telah mengunggah sebanyak 165 unggahan (data 19 Juli 2018) berupa foto 

dan video sejak 14 Juli 2016 dan terus bertambah. Sejumlah 16 unggahan dalam 
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bentuk video yang sudah di unggah oleh TBM Mata Aksara dalam Instagramnya 

dan sejumlah 149 unggahan dalam bentuk foto yang diunggah hingga saat ini ( 

data 19 Juli 2018).  

Peneliti juga merupakan followers dari akun TBM Mata Aksara sehingga 

setiap TBM Mata Aksara mengunggah foto atau video di Instagram, maka peneliti 

seringkali melihat update dari akun TBM Mata Aksara.  Melihat latar belakang 

tersebut yang kemudian peneliti tertarik bagaimana analisis penggunaan 

Instagram sebagai media bauran promosi untuk mempromosikan taman bacaan 

masyarakat di TBM Mata Aksara Yogyakarta. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Fitur-fitur apa saja di Instagram yang digunakan oleh pengelola 

sebagai media promosi? 

2. Apakah penggunaan fitur tersebut sebagai media promosi dapat 

diterima oleh pengguna? 

3. Sebagai media promosi, Instagram dapat digunakan sebagai media 

bauran promosi apa saja? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui fitur-fitur apa saja di Instagram yang digunakan 

oleh pengelola sebagai media promosi. 



7 
 

 

2. Untuk mengetahui penggunaan fitur tersebut sebagai media promosi 

dapat diterima oleh pengguna. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Perpustakaan serta dapat menambah pengetahuan baru, 

wawasan, dan pengalaman penelitian khususnya yang berkaitan 

dengan pemanfaatan instagram bagi promosi di taman bacaan 

masyarakat. 

2. Bagi instansi atau taman bacaan masyarakat terkait, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang nantinya dapat 

digunakan taman bacaan masyarakat sebagai acuan dan saran dalam 

mempertimbangkan segala kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan 

penggunaan fitur di Instagram sebagai media promosi di Taman 

Bacaan Masyarakat. 

3. Bagi kepentingan ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian sejenis maupun dalam 

pengembangannya dan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan  baru khususnya yang berhubungan dengan 

kegiatan penggunaan fitur di Instagram sebagai media promosi di 

Taman Bacaan Masyarakat.  
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

penyusunan proposal sehingga peneliti dapat memahami penyusunan, 

permasalahan, dan pembahasan. Peneliti membuat sistematika pembahasan 

menjadi tiga pokok pembahasan, yaitu : 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Tinjauan pustaka berisi 

tentang gambaran mengenai penelitian terdahulu yang sejenis dan dijadikan 

tinjuan pustaka penulis dalam penelitian ini, sedangkan landasan teori berisi teori-

teori yang menjadi dasar dan acuan dalam penelitian ini.  

Bab III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan secara jelas 

langkah-langkah dalam melakukan penelitian, meliputi : jenis penelitian, tempat 

dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data dan teknik 

penentuan informan, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, teknik 

analisis data, dan  uji keabsahan data.  

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan tentang 

gambaran umum tempat penelitian, hasil, dan analisis penelitian. 

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan 

dan saran-saran yang terkait dengan tema penelitian ini serta merupakan 

rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti, maka hasil yang 

diperoleh dari penggunaan Instagram seb agai media promosi taman bacaan 

masyarakat di TBM Mata Aksara Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan pemaparan peneliti pada temuan di lapangan, peneliti 

menemukan bahwa fitur-fitur di Instagram yang digunakan oleh akun 

Instagram TBM Mata Aksara sebagai media promosi bahwa dari delapan 

fitur di Instagram yaitu: unggah foto atau video, judul foto/caption, 

mentions, komentar/comments, suka/like, pengikut/followers, tanda 

pagar/hashtag, dan cerita/stories. Akun Instagram TBM Mata Aksara 

dalam menggunakan fitur-fitur di Instagram sebagai media promosi hanya 

menggunakan satu fitur saja yang digunakan yaitu judul foto/caption. 

2. Berdasarkan pemaparan peneliti tentang penerimaan fitur di akun 

Instagram TBM Mata Aksara sebagai media promosi oleh pengguna. 

Kemudian peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dari delapan fitur di 

Instagram yaitu: unggah foto atau video, judul foto/caption, mentions, 

komentar/comments, suka/like, pengikut/followers, tanda pagar/hashtag, 

dan cerita/stories bahwa pengguna hanya dapat menerima beberapa fitur 

saja. Dari delapan fitur yang digunakan oleh akun Instagram TBM Mata 

Aksara, fitur yang dapat diterima oleh pengguna yaitu fitur: unggah foto 

atau video, judul foto/caption, komentar/comments, suka/like, dan tanda 
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pagar/hashtag. Untuk fitur yang tidak dapat di terima yaitu fitur mentions , 

pengikut/ followers, dan fitur cerita/stories. 

3. Pada setiap fitur yang digunakan oleh akun Instagram TBM Mata Aksara 

memiliki keterkaitan paling tidak dua sampai tiga keterkaitan dengan lima 

bauran promosi menurut Tjiptono (1997), yaitu bauran promosi personal 

selling, mass selling, public relations, dan promosi penjualan. Meski 

terdapat satu bauran promosi yang tidak memiliki keterkaitan dengan 

penggunaan Instagram sebagai media promosi di akun Instagram TBM 

Mata Aksara yaitu bauran promosi direct marketing. Bauran promosi 

berupa direct marketing tidak memilki keterkaitan dengan penggunaan 

Instagram di akun Instagram TBM Mata Aksara karena akun Instagram 

TBM Mata Aksara tidak memiliki sistem pemasaran yang bersifat 

interaktif menggunakan iklan untuk respon yang terukur. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka saran yang 

dapat diberikan untuk TBM Mata Aksara mengenai penggunaan Instagram 

sebagai media promosi taman bacaan masyarakat adalah: 

1. Berkaitan dengan fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai media promosi. 

Peneliti menyarankan agar penggunaan fitur pada akun Instagram TBM 

Mata Aksara lebih dimaksimalkan lagi dalam hal penggunaan fitur-fitur di 

Instagram, mengingat Instagram yang terus mengalami pembaharuan 

dalam segi fitur nya. 
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2. Pada penggunaan fitur sebagai media promosi terkait dapat diterima oleh 

pengguna dan mendapatkan hasil bahwa belum dapat sepenuhnya diterima 

oleh pengguna. Peneliti kemudian menyarankan agar membuat sebuah 

jajak pendapat pada pengikut dari akun Instagram TBM Mata Aksara 

terkait penggunaan Instagram di TBM Mata Aksara agar TBM Mata 

Aksara dapat lebih mengetahui bagaimana penggunaan Instagram di TBM 

Mata Aksara. 

3. Terkait dengan bauran promosi pada akun Instagram TBM Mata Aksara 

peneliti menyarankan agar akun Instagram TBM Mata Aksara dapat 

melakukan bauran promosi direct marketing agar memiliki sistem 

pemasaran yang bersifat interaktif menggunakan iklan untuk respon yang 

terukur pada taman bacaan masyarakat. 
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LAMPIRAN I 

Daftar Checklist Analisis Penggunaan Instagram Sebagai Media Bauran Promosi Taman Bacaan Masyarakat 

 

1. Fitur Instagram yang digunakan untuk promosi 

Pendiri TBM Mata Aksara: Nuradi Indra Wijaya 

Unggah 

Foto/Video 

Judul Foto/ 

caption 

Mentions Komentar/ 

Comments 

Suka/ Like Pengikut/ 

Followers 

Tanda Pagar/ 

Hashtag 

Cerita/ Stories 

V V V V X V X X 

 

 

Pendiri dan Pengelola Instagram: Heni Wardatur Rohmah 

Unggah 

Foto/Video 

Judul Foto/ 

caption 

Mentions Komentar/ 

Comments 

Suka/ Like Pengikut/ 

Followers 

Tanda Pagar/ 

Hashtag 

Cerita/ Stories 

X V X X X X X X 

 

 

2. Fitur Instagram pada akun TBM Mata Aksara yang dapat diterima oleh Pengguna 

Pengguna sekaligus pemustaka: Anggun Dwi A. 

Unggah 

Foto/Video 

Judul Foto/ 

caption 

Mentions Komentar/ 

Comments 

Suka/ Like Pengikut/ 

Followers 

Tanda Pagar/ 

Hashtag 

Cerita/ Stories 

V V V V V X V X 

 

 



Pengguna sekaligus pemustaka: Nurul Idayani 

Unggah 

Foto/Video 

Judul Foto/ 

caption 

Mentions Komentar/ 

Comments 

Suka/ Like Pengikut/ 

Followers 

Tanda Pagar/ 

Hashtag 

Cerita/ Stories 

V V X V V X V X 

 

 

Pengguna sekaligus pemustaka: Rani Larasati 

Unggah 

Foto/Video 

Judul Foto/ 

caption 

Mentions Komentar/ 

Comments 

Suka/ Like Pengikut/ 

Followers 

Tanda Pagar/ 

Hashtag 

Cerita/ Stories 

V V X V X V X X 

 

Pengguna sekaligus pemustaka: Maria Dhani W. 

Unggah 

Foto/Video 

Judul Foto/ 

caption 

Mentions Komentar/ 

Comments 

Suka/ Like Pengikut/ 

Followers 

Tanda Pagar/ 

Hashtag 

Cerita/ Stories 

V V X V V X V V 
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LAMPIRAN II 

PEDOMAN WAWANCARA PENDIRI  

PERTANYAAN: 

1. PROFIL: 

a) Siapakah pendiri TBM Mata Aksara? 

b) Bagaimana latar belakang berdirinya TBM Mata Aksara? 

c) Apa saja Visi dan Misi TBM Mata Aksara? 

d) Seperti apa struktur organisasi di TBM Mata Aksara? 

2. LAYANAN: 

a) Kapan saja waktu kunjungan di TBM Mata Aksara? 

b) Berapa jumlah anggota saat ini? 

c) Apa saja koleksi yang dimiliki TBM Mata Aksara? 

d) Bahan bacaan apa yang dimiliki TBM Mata Aksara? 

3. PENGGUNAAN INSTAGRAM: 

a) Strategi promosi apa saja yang dilakukan TBM Mata Aksara? 

b) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan media sosial? 

c) Media sosial apa saja yang digunakan? 

d) Siapakah pengelolanya?  

4. PENGGUNAAN FITUR INSTAGRAM: 

1. Unggah Foto: 

a) Konten apa saja yang di unggah di akun TBM Mata Aksara? 

b) Apakah ada syarat dalam mengunggah? 

c) Seberapa sering TBM Mata Aksara mengunggah foto atau video? 

d) Apakah ada konten yang mengandung promosi? 

e) Apakah pernah mengadakan acara promosi yang kemudian di unggah? 
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f) Apakah ada unggahan yang bersifat promosi? 

g) Sejauh mana promosi yang dilakukan oleh TBM Mata Aksara? 

h) Sejauh mana fitur ini digunakan untuk promosi? 

i) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

2. Judul/ Caption 

a) Apakah judul digunakan untuk menyampaikan Informasi? 

b) Informasi apa saja yang digunakan dalam caption? 

c) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

d) Seperti apakah bentuk dari promosi pada fitur ini? 

3. Mentions 

a) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

b) Pada saat kapan saja TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

c) Seberapa sering TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

d) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

e) Apakah TBM Mata Aksara me-mentions akun lain untuk tujuan promosi? 

4. Komentar/Comments 

a) Apakah fitur komentar dapat membangun interaksi dengan para followers? 

b) Apa isi komentar yang biasa di lontarkan oleh TBM Mata Aksara? (membalas 

saja, bercanda, atau memberikan informasi lain?) 

c) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

d) Apakah ada komentar yang mengandung promosi? 

5. Suka/ Like 

a) Apakah TBM Mata Aksara sering memberikan like ke akun Instagram lain? 

b) Akun apa saja yang biasa diberikan like? 

c) Apakah jumlah like membantu proses promosi di TBM Mata Aksara? 
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d) Menurut anda tentang like di akun TBM Mata Aksara? 

e) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

6. Pengikut/ Followers 

a) Bagaimana TBM Mata Aksara menambah teman?  

b) Apakah TBM Mata Aksara mem-follow akun lain untuk berpromosi? 

c) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

7. Tanda Pagar/ Hashtag 

a) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan hashtag? 

b) Kenapa digunakan? 

c) Berpengaruhkan dengan akun TBM Mata Aksara? 

d) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

e) Sejauh mana digunakannya? 

8. Cerita/ Stories 

a) Kapan biasa TBM Mata mengunggah stories? 

b) Berapa rata-rata viewers-nya? 

c) Seberapa banyak tanggapannya? 

d) Apa saja yang diunggah di stories? 

e) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 
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PEDOMAN WAWANCARA PENGELOLA INSTAGRAM 

PERTANYAAN: 

1. PENGGUNAAN INSTAGRAM: 

a) Kapan TBM Mata Aksara aktif menggunakan Instagram? 

b) Kenapa menggunakan Instagram? 

c) Konten apa saja yang diunggah? 

d) Apakah ada syarat untuk mengunggah? 

e) Kapan saja TBM Mata Aksara mengunggah sebuah foto atau video? 

f) Seberapa sering menggunakan Instagram? 

g) Seberapa pengaruh Instagram di TBM Mata Aksara? 

h) Instagram digunakan untuk apa saja? 

i) Bentuk promosi apa yang dilakukan di Instagram? 

j) Kendala apa yang dihadapi oleh TBM Mata Aksara dalam penggunaan 

Instagram? 

k) Aspek apa yang menjadi kendala? 

2. PENGGUNAAN FITUR INSTAGRAM: 

1. Unggah Foto: 

a) Konten apa saja yang di unggah di akun TBM Mata Aksara? 

b) Apakah ada syarat dalam mengunggah? 

c) Seberapa sering TBM Mata Aksara mengunggah foto atau video? 

d) Apakah ada konten yang mengandung promosi? 

e) Apakah pernah mengadakan acara promosi yang kemudian di unggah? 

f) Apakah ada unggahan yang bersifat promosi? 

g) Sejauh mana promosi yang dilakukan oleh TBM Mata Aksara? 



128 

 

h) Sejauh mana fitur ini digunakan untuk promosi? 

i) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

2. Judul/ Caption 

a) Apakah judul digunakan untuk menyampaikan Informasi? 

b) Informasi apa saja yang digunakan dalam caption? 

c) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

d) Seperti apakah bentuk dari promosi pada fitur ini? 

3. Mentions 

a) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

b) Pada saat kapan saja TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

c) Seberapa sering TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

d) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

e) Apakah TBM Mata Aksara me-mentions akun lain untuk tujuan promosi? 

4. Komentar/Comments 

a) Apakah fitur komentar dapat membangun interaksi dengan para 

followers? 

b) Apa isi komentar yang biasa di lontarkan oleh TBM Mata Aksara? 

(membalas saja, bercanda, atau memberikan informasi lain?) 

c) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

d) Apakah ada komentar yang mengandung promosi? 

5. Suka/ Like 

a) Apakah TBM Mata Aksara sering memberikan like ke akun Instagram 

lain? 

b) Akun apa saja yang biasa diberikan like? 

c) Apakah jumlah like membantu proses promosi di TBM Mata Aksara? 
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d) Menurut anda tentang like di akun TBM Mata Aksara? 

e) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

6. Pengikut/ Followers 

a) Bagaimana TBM Mata Aksara menambah teman?  

b) Apakah TBM Mata Aksara mem-follow akun lain untuk berpromosi? 

c) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

7. Tanda Pagar/ Hashtag 

a) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan hashtag? 

b) Kenapa digunakan? 

c) Berpengaruhkan dengan akun TBM Mata Aksara? 

d) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

e) Sejauh mana digunakannya? 

8. Cerita/ Stories 

a) Kapan biasa TBM Mata mengunggah stories? 

b) Berapa rata-rata viewers-nya? 

c) Seberapa banyak tanggapannya? 

d) Apa saja yang diunggah di stories? 

e) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 
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PEDOMAN WAWANCARA PENGIKUT INSTAGRAM SEKALIGUS PEMUSTAKA DI 

TBM MATA AKSARA 

PERTANYAAN: 

1. KEAKTIFAN: 

a) Sudah berapa lama menjadi anggota di TBM Mata Aksara? 

b) Kapan biasanya mengunjungi TBM ini? 

2. PENGGUNAAN INSTAGRAM: 

a) Apakah anda menggunakan Instagram? 

b) Apakah anda tahu TBM ini mempunyai Instagram? 

c) Apakah anda tertarik datang ke TBM Mata Aksara karena melihat akun Instagram 

milik TBM Mata Aksara? 

d) Bagaimana menurut anda tentang akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

e) Bagaimana penggunaan akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

3. PENGGUNAAN FITUR INSTAGRAM: 

1. Unggah Foto/ Video 

a) Bagaimana unggahan foto atau video di akun TBM Mata Aksara? 

b) Seberapa seringkah anda melihat unggahan di akun TBM Mata Aksara? 

2. Judul/Captions 

a) Bagaimana penggunaan captions di akun TBM Mata Aksara? 

b) Apakah TBM Mata Aksara memiliki captions yang mencakup semua 

informasi? 

c) Apakah captions nya menarik? Dan cukup persuasif? Dan informatif? 

3. Mentions 
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a) Apakah anda pernah saling mentions dengan akun TBM Mata Aksara? 

b) Apakah anda sering menggunakan mentions? 

4. Komentar/ Comments 

a) Apakah anda pernah memberi komentar pada unggahan TBM Mata 

Aksara? Dan berupa apa? 

b) Apakah anda puas dengan balasan yang diberikan TBM Mata Aksara? 

5. Suka/Like 

a) Apakah anda rajin memberi like pada akun TBM Mata Aksara? 

b) Apakah TBM Mata Aksara rajin memberikan like pada anda? 

c) Apakah anda puas ketika TBM Mata Aksara memberikan like pada 

unggahan anda? 

6. Pengikut/ followers 

a) Apakah anda mem-follow akun TBM Mata Aksara? 

7. Tanda Pagar/ Hashtag 

a) Apakah penggunaan hashtag mempermudah anda untuk menemukan foto 

yang tersebar di Instagram? Dan di akun TBM Mata Aksara? 

b) Apakah anda puas dengan penggunaan hashtag di akun TBM Mata 

Aksara? 

8. Cerita/ Stories 

a) Kapan biasa anda melihat stories? 

b)  Apakah sering melihat stories pada akun TBM Mata Aksara? 

c) Tanggapan anda tentang stories TBM Mata Aksara? 

 

 



LAMPIRAN III 

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Nuradi Indra Wijaya 

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Usia    : 43 th 

Alamat : Jl. Kaliurang Km 14. No 15 A Tegalmanding, 

Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, DIY. 55584 D/a Mata 

Aksara 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh 

BELADIENA HERDIANI, mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang bejudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat 

negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam 

penelitian ini. 

Yogyakarta,21 September 2018 

      Informan 

 

 

     Nuradi Indra Wijaya 
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LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Nuradi Indra Wijaya 

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Usia    : 43 th 

Alamat : Jl. Kaliurang Km 14. No 15 A Tegalmanding, 

Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, DIY. 55584 D/a Mata 

Aksara 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama BELADIENA HERDIANI, 

mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian 

yang berjudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan 

penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 21 September 2018 

Informan 

 

 

       Nuradi Indra Wijaya 
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LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Heni Wardatur Rohmah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 41 th 

Alamat : Jl. Kaliurang Km 14. No 15 A Tegalmanding, 

Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, DIY. 55584 D/a Mata 

Aksara 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh 

BELADIENA HERDIANI, mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang bejudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat 

negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam 

penelitian ini. 

Yogyakarta,21 September 2018 

      Informan 

 

 

      Heni Wardatur Rohmah 
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LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Heni Wardatur Rohmah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 41 th 

Alamat : Jl. Kaliurang Km 14. No 15 A Tegalmanding, 

Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, DIY. 55584 D/a Mata 

Aksara 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama BELADIENA HERDIANI, 

mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian 

yang berjudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan 

penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 21 September 2018 

Informan 

 

 

Heni Wardatur Rohmah 

 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 

 

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Nurul Idayani 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia    : 36 th 

Alamat : Pondok 2 Wonolelo, Kel. Widodomartani, Kec. 

Ngemplak, Kab. Sleman, Yogyakarta. 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh 

BELADIENA HERDIANI, mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang bejudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat 

negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam 

penelitian ini. 

 

Yogyakarta,21 September 2018 

Informan 

 

        Nurul Idayani 
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LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Nurul Idayani 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia    : 36 th 

Alamat : Pondok 2 Wonolelo, Kel. Widodomartani, Kec. 

Ngemplak, Kab. Sleman, Yogyakarta. 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama BELADIENA HERDIANI, 

mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian 

yang berjudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan 

penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 21 September 2018 

Informan 

 

          Nurul Idayani 
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LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Rani Larasati 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia    : 32 Tahun 

Alamat : Candi 3, RT 05/07, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, 

Yogyakarta 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh 

BELADIENA HERDIANI, mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang bejudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat 

negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam 

penelitian ini. 

 

Yogyakarta, 21 September 2018 

Informan 
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LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Rani Larasati 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia    : 32 Tahun 

Alamat : Candi 3, RT 05/07, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, 

Yogyakarta 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama BELADIENA HERDIANI, 

mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian 

yang berjudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan 

penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 21 September 2018 

Informan 
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LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Maria Dhani W. 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia    : 35 Tahun 

Alamat : Panggeran Hargobinangun  Pakem Sleman Yogyakarta 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh 

BELADIENA HERDIANI, mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang bejudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat 

negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam 

penelitian ini. 

 

Yogyakarta, 21 September 2018 

Informan 
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LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Maria Dhani W. 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia    : 35 Tahun 

Alamat : Panggeran Hargobinangun  Pakem Sleman Yogyakarta 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama BELADIENA HERDIANI, 

mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian 

yang berjudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan 

penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 21 September 2018 

Informan 
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LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Anggun Dwi Astriani 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia   : - 

Alamat : Jl. Kaliurang Km 12,5 Candikarang RT 04 RW 9 

Sardonoharjo 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh 

BELADIENA HERDIANI, mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang bejudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat 

negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam 

penelitian ini. 

 

Yogyakarta, 13 September 2018 

Informan 
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LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Anggun Dwi Astriani 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Usia   : - 

Alamat : Jl. Kaliurang Km 12,5 Candikarang RT 04 RW 9 

Sardonoharjo 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Menyatakan bahwa peneliti yang bernama BELADIENA HERDIANI, 

mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian 

yang berjudul “PENGGUNAAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI TAMAN BACAAN MASYARAKAT DI TBM MATA AKSARA 

YOGYAKARTA”. telah melakukan wawancara terhadap saya sebagai informan 

penelitian. Hasil dari wawancara tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 13 September 2018 

Informan 

 

 



LAMPIRAN IV 

Verbatim wawancara Nuradi Indra Wijaya (03 Juli 2018) 

No. Pertanyaan dan verbatim 

1. PROFIL: 

a. Siapakah Pendiri TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kalau bisa browsing aja nanti di searching nama saya dan istri saya dan kita juga ada buku profilnya. 

 b. Bagaimana latar belakang berdirinya TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kalo dalam akte pendiriannya ya namanya lembaga mata aksara. lembaga mata aksara ini mempunyai 

mungkin apa labelnya juga bisa tbm. Mata aksara itu adalah lembaga pendidikan non formal namanya rumah pintar 

nah salah satu program kegiatannya taman bacaan masyarakat. Dan kita ada aktenya nanti bisa dibuka disitu, dan kita 

juga punya bukunya nanti bisa dilihat disitu. 

 c. Apa saja visi dan misi TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kita ada buku profilnya nanti bisa dilihat disana. 

 d. Seperti apa struktur organisasi di TBM Mata Aksara? 

Verbatim: ini struktur organisasinya bisa di foto saja. 

2. PENGGUNAAN INSTAGRAM: 

a. Siapakah Pengelola Instagram TBM Mata Aksara? 

Verbatim: ya itu kita yang jadi pengelola di Mata Aksara. Bisa saya bisa Bu Heni bisa siapa saja yang menjadi 

pengelola di Mata Aksara. Yang bertanggungjawab ya saya dan Bu Heni yang lain membantu saja. 

b. Bagaimana penggunaan Instagram di TBM Mata Aksara? digunakan untuk media promosi kah sebenarnya? 

Verbatim: bukan promosi tapi informasi sebagai media informasi kalo sebagai promosi itu gimana gitu. Kan kita 

sebagai perpustakaan yang informasi ya sekaligus promosi tapi yang paling penting itu informasi terlebih dahulu. 

Kalo promosi dulu nanti visi kita ngga kena itu tapi kalo informasi dulu itu kena ke visi kita. 

c. Media sosial apa saja yang digunakan TBM Mata Aksara? 

Verbatim: yang jelas kita menggunakan webnya, juga ada facebook. Tapi facebook ini kita udah jarang karena banyak 

hal di facebook itu ngga nyaman kita. Kemudian sekarang aktif di Instagram malahan. 



 

d. Konten apa saja yang di unggah di Instagram TBM Mata Aksara? 

Verbatim: semua kegiatan yang kita lakukan disini biasanya kita upload karena itu menjadikan sesuatu informasi apa 

saja yang dilakukan di Mata Aksara gitu. Sehingga kenapa kita uploadnya di Instagram bukan ke wa. Tapi kan wa itu 

miliknya banyak orang kalo Instagram itukan rumah kita jadi ya terserah mau nge add itu berartikan dia sudah setuju 

berteman kalo yang ngga kan ya monggo silahkan. 

 e. Apakah ada syarat untuk mengunggah? 

Verbatim: yang jelas segala sesuatu yang kita upload adalah kegiatan-kegiatan yang memang itu punya bobot punya 

konten yang memang itu menguatkan tentang literasi, kemudian pada saat kita upload itu memang kita harus disiplin 

tidak hanya sekedar foto yang di upload tapi juga harus ada keterangannya harus ada narasinya untuk menunjukkan 

kita di bidang literasi itu tadi gitu. 

3. PENGGUNAAN FITUR INSTAGRAM (05 Oktober 2018): 

1) Unggah Foto: 

1. Konten apa saja yang di unggah di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: konten-konten yang memang menjadi tema besar dari kegiatan yang kita lakukan terus kemudian momentum-

momentum yang itu untuk menguatkan bagaimana infomasi yang lebih kuat ke masyarakat tentang literasi misal tentang 

read a loud (membacakan cerita dengan lantang) itu berarti kita menunjukkan foto-foto pada saat pembelajarannya seperti 

apa. Dan kalo yang bentuk video itu juga pada saaat proses read a loud nya jadi yang betul-betul ke inti pembelajarannya. 

Itu yang kemudian captions yang kuat kita disana. 

2. Seberapa sering TBM Mata Aksara mengunggah foto atau video? 

Verbatim: setiap kita mengadakan kegiatan itu pasti kita masukan di Instagram misal ada acara-acara tersendiri misal kita 

ada acara menari itu ya kita infokan. Karena dengan menginfokan itu pertama kita ingin tadi kita bergerak di bidang minat 

baca nah minat membaca itu sebenarnya tidak hanya pada bentuk buku. Bahwa orang menari itu juga membaca dan 

menulis. Membacanya adalah dia melihat bagaimana kita pelatihnya itu menari gerakan-gerakannya itu, dan bergerak itu 

ya gerakan menulisnya itu sehingga akan menjadi daya tarik bagi orang-orang tertentu yang kemudian sebenarnya dia 

tidak senang dengan membaca dan menulis tapi dengan bentuk-bentuk kegiatan. Dan itu salah satu bentuk upaya. 

3. Apakah ada konten yang mengandung promosi? (25 Oktober 2018) 

Verbatim: ada jelas pasti ada. Kita kan upload fotonya berupa foto flyer, ya ada jelas.  



 

4. Apakah ada unggahan yang bersifat promosi? 

Verbatim: kalo kita unggahannya secara tersirat itu ada. 

5. Sejauh mana promosi yang dilakukan oleh TBM Mata Aksara? 

Verbatim: bagaimana kita menginformasikan kegiatan jam berapa itu kan jelas kita menunjukkan kita ingin konten 

atau maksud kita promosikan itu sampe. Jadi kita memenuhi kalo bisa unsurnya 5W+1H.  

6. Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

Verbatim: digunakan untuk promosi karena kita menginginkan bagi masyarakat sekitar mata aksara untuk mengetahui 

kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di mata aksara. Nah dengan kita mengunggah itu nanti otomatis nanti akan banyak 

masyarakat lain yang belum tau menjadi tau karena kemudian di sampaikan juga oleh temen-temen lain yang ada 

instagram kemudian mereka nanti yang men-share kegiatan-kegiatan itu. Yang tadinya anggotanya sedikit jadi banyak 

seperti itu. 

2) Judul/ Caption 

a) Apakah judul digunakan untuk menyampaikan Informasi? 

Verbatim: sesuai dengan tema dan gambarnya 

b) Informasi apa saja yang digunakan dalam caption? 

Verbatim: pertama kegiatan yang sudah berlangsung apa. Kemudian dampak-dampaknya dalam kegiatan itu apa aja. 

Terus juga informasi kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Keberhasilan dan capaian Mata Aksara. Dan ada kegiatan 

tertentu yang harus mendaftar kemana itu kita mencantumkan contact person nya. Tapi kalo yang sifatnya kegiatan yang 

sudah kita lakukan kita sudah yakin orang sudah pada tau ya mata aksara. Jadi bagi yang sudah add mata aksara pasti 

sudah tau ya. Jadi sudah tau juga dengan siapa menghubungi kita karena kita ada beberapa medsos yang lain yang 

menyertakan cp nya itu kana da. Mungkin di facebooknya atau nomor wa. 

c) Apakah ada kalimat di captions yang menjurus pada promosi? 

Verbatim: kalo promosi secara langsung itu tidak tapi tersirat. Jadi kegiatan yang kita lakukan tentang literasi. Jadi kalo 

kita menyampaikan “besok kita akan ada kegiatan kelas bercerita di mata aksara” itu artinya silahkan mereka datang ke 

mata aksara nanti akan tahu dengan sendirinya apa sih yang ada di mata aksara. Jadi tidak secara langsung. Tapi 

kemudian mereka silahkan datang berinteraksi terus paham karena sudah datang kesini. Di dalam Instagram Cuma 

sekedar menyampaikan informasi tersirat saja. Kita mau melakukan kegiatan tapi tersirat saja. Nanti orang lain kemudian 



tahapnya pemahamannya tingkat kedua. Bukan langsung melihat saja tapi membuktikan. Tapi kadang-kadang juga ada 

yang langsung. 

d) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? (25 Oktober 2018) 

Verbatim: iya untuk promosi. Jadi promosi kita itu maksudnya adalah promosi bagaimana tidak hanya kepada mata 

aksara secara kelembagaan tapi promosi bagaimana kegiatan literasi itu. Karena kan basicnya kan di filosofi literasi, 

minat baca, minat menulis, kemudian literasi dasar. Kemudian bisa tersampaikan ke masyarakat. Tapi tidak hanya 

sekedar tersampaikan tapi bahkan masyarakat datang dan kemudian berkegiatan disini. 

3) Mentions 

a) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

Verbatim: ada yang pake ada yang nggak tapi banyakan juga pake sih. Bu heni sih yang paham. 

b) Pada saat kapan saja TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

Verbatim: kalo misalkan kita ada kegiatan yang sifatnya meminta dukungan. Jadi mungkin kita berkegiatan karena 

berhubungan dengan pihak lain dan kita butuh mentions itu ya kita minta. 

c) Seberapa sering TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

Verbatim: ngga sering 

d) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? (25 Oktober 2018) 

Verbatim: jelas karena emang dengan kemudian kita memberikan ada mentions itu kan akhirnya ada informasi. Nah 

informasi itulah yang kemudian sama dengan promosi. 

e) Apakah TBM Mata Aksara me-mentions akun lain untuk tujuan promosi? 

Verbatim: kalo kita secara langsung tidak. Tapi biasanya akhirnya dari yang me-mentions mata aksara otomatis 

kemudian yang memberikan informasi kepada temen-temennya gitu.  

4) Komentar/Comments 

a) Apakah fitur komentar dapat membangun interaksi dengan para followers? 

Verbatim: ya sangat. 

b) Apa isi komentar yang biasa di lontarkan oleh TBM Mata Aksara? (membalas saja, bercanda, atau 

memberikan informasi lain?) 

Verbatim: membalas. Karena kita biasanya captions yang ada di Instagram itu kita buat runtut dengan laporan yang 

memiliki kaidah 5W+1H sehingga harapannya orang yang membaca itu melihat captions kita itu paham apa yang kita 



kerjakan sehingga yang terjadi komentarnya itu komentar yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan disana. Dan 

kemudian biasanya juga komentarnya itu menyampaikan juga tentang dampaknya. Jadi secara tidak langsung komentar 

yang ada di dalam Instagram itu menunjukkan evaluasi dari kegiatan yang telah kita lakukan. 

c) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? (25 Oktober 2018) 

Verbatim:  

d) Apakah ada komentar yang mengandung promosi? 

Verbatim: ada. Jawaban-jawaban dari komentar ini otomatis sebagai promosi karena kemudian kan orang menyebut 

mata aksara berulang kali. 

5) Suka/ Like 

a) Apakah TBM Mata Aksara sering memberikan like ke akun Instagram lain? 

Verbatim: sering  

b) Akun apa saja yang biasa diberikan like? 

Verbatim: akun yang biasa diberikan like itu akun-akun yang berkaitan dengan literasi ya.  

c) Apakah jumlah like membantu proses promosi di TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kalo bagi kita ngga sih. Jadi kita membangun kepercayaan kepada public dari media sosial tidak seratus 

persen di medsos. Jadi betul-betul kegiatan nyata itu memang ada jadi sehingga kita tidak begitu terlalu mengejar like. 

Kan banyak yang punya medsos Instagram itu kan mengejar like supaya harapannya mendapatkan kepercayaan dari 

orang. Jadi kalo like itu memang tidak kita butuhkan karena memang kita mengerjakan sesuatu itu nyata sehingga nanti 

kalo ada mau nge like banyak itu karena memang mereka tau tentang mata aksara. Kalo misal ngga ada like pun kita 

ngga mengharapkan like gitu. Like itu di Instagram itu kita ngga tau kedalamannya jadi dia like itu karena memang like 

atau hanya sekedar iseng. Jadi kita kepingin orang tau mata aksara bukan karena kita memunculkan banyak kegiatan di 

Instagram supaya mereka percaya. Karena banyak didalam media sosial kan hoax itu kan muncul karena orang itu kan 

pinter membuat sesuatu rangkaian dramatisasi dalam itu. Dan itu terjadi. Kami juga banyak sekali melihat temen-temen 

penggerak literasi itu wah bagus sekali dengan pencitraan itu tapi begitu di nyatakan yang sesungguhnya ngga ada nah 

itu kita hindarkan itu. 

d) Menurut anda tentang like di akun TBM Mata Aksara? 
Verbatim: biasanya murni jujur. Misalkan mereka memberikan like itu apa adanya. Memberikan like nya itu memang 

karena ada serangkaian proses yang dilakukan di mata aksara kemudian dia nge-like gitu. Bukan kemudian terus kita 



ngeliat gambar apa bagus terus like gitu nggak. Tapi ada bobot yang memang dia sudah berinteraksi dengan mata 

aksara kemudian dia nge like. Tidak kemudian di permukaan. Asal like gitu. 

e) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? (25 Oktober 2018) 
Verbatim: kalo saya pribadi ga begitu tau tentang fitur ini. Kalo yang jelas kita ngga pernah nyuruh-nyuruh orang untuk 

like itu kebebasan orang untuk melakukan itu. 

6) Pengikut/ Followers 

a) Bagaimana TBM Mata Aksara menambah teman?  

       Verbatim: kalo saya tidak begitu paham tentang itu. 

b) Akun apa saja yang di follow oleh TBM Mata Aksara? 

       Verbatim: temen-temen pegiat literasi. 

c) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? (25 Oktober 2018) 

       Verbatim: iya untuk promosi. Dengan saling mem-follow. 

d) Apakah TBM Mata Aksara mem-follow akun lain untuk berpromosi? 

      Verbatim: kita mem-follow. Tapi secara langsung meminta itu tidak. Secara tidak langsung mereka mempromosikan. 

Karena kita sudah berkegiatan banyak jadi otomatis orang lain yang mengatakan itu. Tidak perlu kita yang meminta-

minta.     

7) Tanda Pagar/ Hashtag 

a) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan hashtag? 

Verbatim: pakai hashtag. 

b) Kenapa digunakan? 

Verbatim: Ikut-ikutan saja biar lebih menyangatkan bahwa ini yang akan kita lakukan gitu ada suatu tujuan. 

c) Berpengaruhkan dengan akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: berpengaruh sih karena itu kan menjadi kayak jadi garis bawahnya gitu. Orang bergerak di bidang dunia 

maya itu kan udah tau kalo hashtag itu fungsinya itu menyangatkan. membuat suatu tujuan. 

d) Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? (25 Oktober 2018) 

Verbatim: kalo saya pribadi saya ngga pernah tau. 

e) Sejauh mana digunakannya? 

Verbatim:  kita gunakan,jadi fitur ini untuk mempertegas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Poin-poinnya apa.  



 

8) Cerita/ Stories 

a) Kapan biasa TBM Mata mengunggah stories? 

Verbatim: setelah kita berkegiatan 

b) Berapa rata-rata viewers-nya? 

Verbatim: kita ngga pernah perhatikan. Tapi biasanya yang jadi viewersnya itu yang berkegiatan di mata aksara. 

Tidak kemudian jadi eksponensial ke tempat yang lain itu ngga. Paling tidak yang ikut berkegiatan di mata aksara itu 

yang jadi viewersnya. 

c) Seberapa banyak tanggapannya? 

Verbatim: banyak. bagus. Seberapa banyaknya saya ngga pernah nge cek. 

d) Apa saja yang diunggah di stories? 

Verbatim: yang diunggah ya kegiatannya sama kayak fitur utama unggahan foto dan video. 

e) Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? (25 Oktober 2018) 

Verbatim: iya melakukan. Tapi rincinya saya ngga tau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verbatim wawancara Heni Wardatur Rohmah (09 September 2018) 

No. Pertanyaan dan verbatim 

1. LAYANAN: 

a. Kapan saja waktu kunjungan di TBM Mata Aksara? 

Verbatim: waktu kunjung suka-suka pengunjungnya. Buka nya juga suka-suka wong prinsipnya kan kita dirumah jadi 

kalo pas misal dulu romadon itu anak-anak kadang habis jalan-jalan itu ndodok ya kita bukain.jadi memang kita tidak 

kemudian punya jadwal yang kaku. Mungkin kalo mau di buat formal yang mungkin jam 8 sampe jam lima ya 

sebenernya diluar itu ya kita sih terbuka. Abis magrib abis dari mitra terus ndodog pun kita layani sepanjang kami 

dirumah dan pas ada relawan yang disini ya insya Allah kita buka pintu. 

 b. Berapa jumlah anggota saat ini? 

Verbatim: saya ngga tau saya ngga pernah ngitung dulu terakhir sekian tahun yang lalu itu seribu tiga ratus atau 

berapa itu tapi terus kemudian ada yang aktif ada yang tidak gtu kan nah sampe sekarang ini saya ngga pernah 

ngitung. Saya lebih suka membangun masyarakat di banding ngurusi administrasi kecuali ada relawan yang 

menyediakan diri handel administrasi. Tapi saya lebih suka berfikir tentang kemajuan, berfikir tentang kegiatan yang 

akan dilakukan daripada mikirin sekarang jumlah pesertanya. Ya mungkin keterbatasan relawan yang membuat kita 

lemah di administrasi. 

 

 c. Apa saja koleksi yang dimiliki TBM Mata Aksara? 

Verbatim: terakhir paling tujuh ribuan berapa gitu ngga tau. 

 d. Bahan bacaan apa yang dimiliki TBM Mata Aksara? 

Verbatim: lengkap. Mungkin kalo kelas DDC itu ada semua. 

2. PENGGUNAAN INSTAGRAM: 

 a. Strategi promosi apa saja yang dilakukan TBM Mata Aksara? 

Verbatim: untuk skripsi itu kelihatan harus bagus. Tapi kami tidak berfikir seperti yang diharapkan teman-teman jadi 



ya kita promosinya dari mulut ke mulut mungkin instagram menjadi salah satu cara ya karena kita kan menyesuaikan 

segmen kami yang lebih banyak  mungkin ibu-ibu muda jadi facebook sudah sekian tahun kami tinggalkan mungkin 3 

atau 4 tahun kami sudah tidak aktif di facebook jadi lebih banyak di instagram terus cerita dari mulut ke mulut teman-

teman itu secara khusu kami ngga membuat strategi promosi yang serius jadi misal mau ada kegiatan yang kami baru 

membuat leaflet. Leaflet pun kami kadang upload ke instagram kadang nggak. Gitu aja sambil jalan aja. Gak tau nanti 

mau ditulis di skripsi gimana. Ngga pernah berfikir serius kok. 

 b. Apakah TBM Mata Aksara menggunakan media sosial? 

Verbatim: Instagram aja sama beberapa grup whatsapp. Gitu.  

 c. Media sosial apa saja yang digunakan? 

Verbatim: Memang hanya Instagram sama kalo komunikasi banyak di whatsapp grup aja sih. 

 d. Siapakah pengelolanya? Atau adminnya? 

Verbatim: saya,dan kadang anak saya ikut tapi lebih banyak saya. 

3. ADMIN PENGGUNAAN INSTAGRAM: 

a. Kapan TBM Mata Aksara aktif menggunakan Instagram? 

Verbatim: Instagram itu kami buat sekitar dua tahun yang lalu ya. Menjelang Gramedia reading community 

competition itu cuman saya lupa kapan mungkin juli dua tahun yang lalu. 

 b. Kenapa menggunakan Instagram? 

Verbatim: karena sasaran kami kan sebenarnya kan ekspos kegiatan kan itu untuk relawan jadi kalo kita kemudian 

belajar trend anak muda kan yang dipakai itu kan Instagram. Anak muda kan udah gak pake facebook lagi kan sudah 

sangat sedikit jadi kemudian akhirnya ya sudah instagram. Kemudian kenapa instagram saja ya udah ngga mau repot 

untuk banyak mengelola medsos saja karena kalo nanti kebanyakan medsos juga nanti kebanyakan screen time nya 

malah menjadi tidak produktif gitu jadi memang kita niatkan sudah instagram saja gitu. Niatnya sebenarnya mencari 

relawan. Jadi saya tidak berfikir itu untuk promosi dan sebagainya lebih ke progresnya mata aksara itu sudah sekian 

lama ya dan bagi kami kan sudah bukan pada masanya pamer kegiatan jadi bukan sekedar pamer kegiatan yang 

menjadi tujuan kami tetapi bagaimana kemudian yang kami unggah itu harapannya bisa memberikan inspirasi jadi ya 

sudah ketika memutuskan instagram ya memang sudah bukan sekedar pamer kegiatan jadi kemudian kenapa di 

Instagram mata aksara itu selalu captionnya agak panjang ya harapannya kan apa yang kami lakukan itu memberikan 

informasi yang lebih dalam gitu. 



 

 c. Seberapa sering menggunakan instagram? 

Verbatim: Sudah mencoba rutin ya. Tapi  kegiatan kita ngga cuma pakai Instagram sih jadi banyak yang lolos tidak 

terunggah kegiatannya. 

 d. Seberapa pengaruh Instagram di TBM Mata Aksara? 

Verbatim: ya ada tambahan ya tapi ya saya tidak pernah mengidentifikasi apakah mereka datang itu karena melihat 

instagram ataukah mereka datang karena informasi dari teman jadi saya tidak pernah melakukan khusus sih tentang 

pengaruhnya Instagram ke mata aksara itu apa jadi ya memang belum pernah bertanya datang kesini karena apa itu 

memang kami belum pernah mencari informasi tentang itu jadi ya ngga bisa menajawab spesifik bahwa kehadiran 

instagram itu berpengaruh penting. Cuma kalau ada yang bertanya tentang mata aksara saya sarankan untuk coba lihat 

kegiatan yang sudah  kami unggah di instagram. Saya ngga pernah nanya dapatnya info dari mana. Tapi kalo ada yang 

bertanya tentang mata aksara saya arahkannya ke instagram gitu. 

 e. Instagram digunakan untuk apa saja? 

Verbatim: digunakan kalo kita mau unggah aja. 

 f. Bentuk promosi apa yang dilakukan di Instagram? 

Verbatim: kalau saya simple aja mau perkara datang atau ngga nya ke mata aksara karena Instagram ya terserah yang 

datang. 

 g. Penggunaan Instagram secara umum di TBM Mata Aksara apakah digunakan untuk Promosi atau Informasi 

saja? (05 Oktober 2018) 

Verbatim: informasi sih ya karena kegiatan mungkin kegiatan internal mata aksara ya. Kami punya grup yang 

dinamika diskusinya itu sudah sangat aktif jadi bagi kami ketika mengunggah info di Instagram ya kegiatan yang 

sudah dilaksanakan untuk kegiatan yang belum mungkin kegiatan get plastic karena memang leaflet nya itu di 

buatkan sama ‘get plastic’ terus komik kerjasama sama mizan karena memang sudah di buatkan sama mizan gitu. 

Memang kendalanya di materi publikasi yang cukup bagus kami kan ngga punya kemampuan desain grafis jadi kalo 

ada yang membuatkan kami unggah kalo ngga ya Cuma info aja lewat grup wa. Jadi Instagram hanya digunakan 

untuk informasi kegiatan yang sudah di laksanakan. Sebagian besar itu. Mungkin hanya dua kali ya kegiatan promosi 

itu ketika kegiatan get plastic sama komik. Sama kegiatan Gramedia reading community. 



 

 

h. Penggunaan Instagram di TBM Mata Aksara sebenarnya untuk apa saja? (25 Oktober 2018) 

Verbatim: publikasi, penyebaran informasi, kalau promosi ya sedikit ya. Kalau tujuan kami ya menceritakan kegiatan 

kami. Lebih untuk menginspirasi bagi temen-temen yang melihat unggahannya. Kalo promosi ya sangat jarang. Kalo 

untuk pengelola ya tidak banyak untuk promosi. 

 

 i. Kendala apa yang dihadapi oleh TBM Mata Aksara dalam penggunaan Instagram? (09 September 2018) 

Verbatim: konsistensi menulis caption. Karena saya ngga mau caption menunggah Instagram kok cuman foto doang 

dengan satu dua kalimat saya biasanya hindari itu. Kalo nulis itu kan perlu energi cukup besar untuk menulis itu. Saya 

mensyaratkan kalo unggah kegiatan itu informasinya harus lengkap kalo mungkin hanya sekedar ngupload ya setiap 

kegiatan itu bisa tapi kan isi captionnya ada atau ngga itu kan. Jadi ketika saya dalam tanda kutip kekurangan energi 

untuk nulis caption berarti banyak yang tidak di unggah. 

 

(25 Oktober 2018) 

Idealis menulis caption harus lengkap. Kalo hanya sekedar unggah-unggah foto udah ada sangat banyak foto yang 

terunggah. Tapi saya ngga mau unggah foto hanya foto doang tanpa orang melihat ada apa dibalik foto cerita apa yang 

bisa kita ambil dan inspirasi apa yang bisa didapatkan.itu yang membuat jarang untuk mengunggah. 

 

4. PENGGUNAAN FITUR INSTAGRAM (05 Oktober 2018) : 

1. Unggah Foto: 

a. Konten apa saja yang di unggah di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: banyakannya sih tentang kegiatan ya. Tentang kegiatan mata aksara ya terus pernah juga buku, 

informasi kegiatan yang biasanya kami unggah disana. Kalo jualan kami ngga punya unit penjualan buku. Ada 

jualan rak tapi ngga kami unggah disitu. 

b. Apakah ada syarat dalam mengunggah? 

Verbatim: ngga juga, jadi banyak kegiatan yang tidak terunggah juga jadi kayak kegiatan itu liburan di mata 

aksara juga ngga keunggah karena ketika saya mau menggunggah itu biasanya captionya harus 5W+1H dan 



kadang antara males dan sempat tidak sempat itu kan. Menulis itu kan perlu energi agak panjang dan kadang 

itu agak males atau apalah tidak kemudian ya karena kadang kami kegiatan diunggah kadang nggak jadi 

saksempatnya aja. Sebenarnya banyak kegiatan yang tidak kita unggah di Instagram. 

c. Seberapa sering TBM Mata Aksara mengunggah foto atau video? 

Verbatim: jadi ya sesempatnya. 

d. Apakah ada konten yang mengandung promosi? (25 Oktober 2018) 

Verbatim: ada beberapa cuman kami memang tidak menjadikan instagram sebagai media promosi utama sih. 

Karena promosi kegiatan utamanya kan lewat grup whatsapp. Biasanya juga dari komunikasi ibu-ibu sendiri. 

Karena kalo mau promosi lewat instagram kesulitan kami itu membuat design promosi, materi promosinya 

jadi karena kami tidak bisa membuat desain yang bagus ya akhirnya promosi kegiatan itu di grup whatsaap. 

e. Apakah pernah mengadakan acara promosi yang kemudian di unggah? 

Verbatim: ada beberapa. Tapi sangat jarang mempromosikan kegiatan lewat Instagram. Kami lebih suka 

menginformasikan kegiatan yang sudah terjadi karena kadang ketika kita hanya pameran promosi kan kegiatan 

nya kan belum tentu terlaksana dengan baik jadi bagi kami daripada pamer informasi yang nanti 

pelaksanaannya kurang. Kami lebih suka menginformasikan kegiatan yang terjadi. 

f. Apakah ada unggahan yang bersifat promosi? 

Verbatim: kegiatan yang akan dilakukan iya. 

g. Sejauh mana promosi yang dilakukan oleh TBM Mata Aksara? 

Verbatim: temen-temen yang tidak tergabung di grup ya yang menanyakan. Sepertinya efek di Instagram saya 

kira itu ngga signifikan. Karena target yang kita inginkan sedikit yang menggunakan Instagram.  

h. Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

Verbatim: ya unggahan aja. Saya tidak secara khusus untuk promosi ya. Saya lebih suka memberitakan 

kegiatan yang sudah dilaksanakan daripada kegiatan yang belum dilaksanakan. 

2. Judul/ Caption 

a. Apakah judul digunakan untuk menyampaikan Informasi? 

Verbatim: pokoknya captions itu setidaknya memuat informasi yang cukup lengkap mungkin 5W+1H jadi 

kalo judul saya ngga pernah secara serius mikir. Tetapi yang ingin disampaikan di Instagram ya memuat 

berberapa informasi. Jadi kenapa caption hampir selalu panjang ya karena pengen menginformasikan hal 



sedetil-detilnya sebanyak-banyaknya. 

b. Informasi apa saja yang digunakan dalam caption? 

Verbatim: minimal 5W+1H kalo saya ngga pernah mikir apa yang harus disampaikan pokoknya kalo pengen 

upload ya upload aja gitu. Tapi ya 5W+1H lah standar penulisannya begitu. Jadi ya karena mood-mood an 

juga ada sangat banyak kegiatan yang juga belum saya unggah karena itu bukan jadi hal yang sangat penting 

untuk mengekspos setiap kegiatan, tamu,dan gerak kami ya sekedarnya aja. Tidak kemudian menjadikan 

publikasi itu menjadi satu-satunya cara untuk memberikan informasi jadi ya lebih untuk happy-happy aja gitu. 

c.  Apakah ada kalimat di captions yang menjurus pada promosi? 

Verbatim: kalo promosi jarang. Saya lebih menginformasikan kegiatan yang sudah terjadi. Jadi mungkin 

promosi itu pernah ketika leaflet itu dibuatkan oleh teman tapi kalo itu kegiatan yang kami selenggarakan 

sendiri biasanya kami menginformasikannya setelah kegiatan. Karena pembahasan kegiatan itu kami punya 

grup sendiri. Grup wa untuk setiap kegiatan dan informasi akan diselenggarakan kegiatan itu kami sharenya 

disitu bukan ke Instagram. Instagram lebih setelah kegiatan terlaksana baru kemudian kami upload 

informasinya. 

d. Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

Verbatim: ngga secara khusus sih. Karena saya ngga berpikir promosi di Instagram jadi lebih ke kegiatan yang 

banyak kita infomasikan. Entah bagi orang lain itu promosi tapi kita tidak meniatkan karena bagi kami 

instagram itu lebih untuk memberitakan kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

e. Seperti apakah bentuk dari promosi pada fitur ini? 

Verbatim: captionnya kami lebih ke 5W+1H. captionnya biasanya lengkap jadi kalo di intrepetasikan sebagai 

promosi ya silahkan saja. Tapi bagi kami hanya menginformasikan kegiatan secara lebih lengkap. 

3. Mentions 

a. Apakah TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

Verbatim: jarang juga kalo pas saya regrann kan itu otomatiskan mentions yang sumbernya. Tapi saya sangat 

jarang. tagar pun juga sangat jarang. Karena bagi kami ya sudah kami berkegiatan ya berkegiatan saja. Ngga 

terus kemudian mencari perhatian dengan me-mentions mereka untuk kegiatan-kegiatan kami.  

b. Pada saat kapan saja TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

Verbatim: jarang sih ya. Karena memang saya juga ngga ada kepentingan khusus untuk mementions orang lain 



untuk tau kegiatan ini. Misal kalo kita berterimakasih kepada teman. Kalo saya biasanya lupa setelah kegiatan 

ya sudah. 

c. Seberapa sering TBM Mata Aksara menggunakan mentions? 

Verbatim: jarang hanya beberapa kegiatan yang itu ada gambarnya teman-teman itu kita tag tapi sangat jarang 

d. Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

Verbatim: tidak TBM Mata Aksara tidak menggunakan fitur ini untuk promosi. 

e. Apakah TBM Mata Aksara me-mentions akun lain untuk tujuan promosi? 

Verbatim: tidak. 

4. Komentar/Comments 

a. Apakah fitur komentar dapat membangun interaksi dengan para followers? 

Verbatim: iya ketika ada komentar dalam satu/dua hari setelah mengunggah kegiatan, mengunggah informasi 

saya masih selo kemudian menjawab interaksi itu. Tapi kalo misal tiga hari itu biasanya saya mungkin hanya 

nge-love saja. 

b. Apa isi komentar yang biasa di lontarkan oleh TBM Mata Aksara? (membalas saja, bercanda, atau 

memberikan informasi lain?) 

Verbatim: lebih ke membalas temen. Kalo bercanda jarang. Tapi kalo mau ngobrol banyak itu biasanya di 

grup wa. 

c. Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

Verbatim: tidak 

d. Apakah ada komentar yang mengandung promosi? 

Verbatim: kami hanya menjawab komentar seperti pertanyaan saja. Lebih ke merespon pertanyaan saja. 

5. Suka/ Like 

a. Apakah TBM Mata Aksara sering memberikan like ke akun Instagram lain? 

Verbatim: kalo kea kun iya. Mengapresiasi teman sih intinya. Ke teman-teman sesama TBM, beberapa teman 

yang menjadi relawan itu biasanya iya. Cuma saya akhir-akhir ini saya jarang follow teman yang lain. 

Biasanya dulu awal-awal itu saya follow. 

b. Akun apa saja yang biasa diberikan like? 

Verbatim: ya itu biasanya teman-teman sesama TBM. 



 

 

c. Apakah jumlah like membantu proses promosi di TBM Mata Aksara? 

Verbatim: saya ngga pernah tau ya kriteria membantu jumlah promosi. Upload ya upload aja. Saya juga jarang 

ngontrol siapa yang ngelike tempat saya. Ya sesekali ya liat oh ada 40 sekian. Tapi bagi saya begitu unggah ya 

selesai prosesnya. 

d. Menurut anda tentang like di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: sama seperti kita nge like unggahan dari teman ya itu merupakan bentuk apresiasi kami. Jadi ketika 

ada teman yang bahkan ngelike pun ya sudah nge-like sekedar ya mungkin ya menyambung komunikasi, 

kemudian apresiasi. Bagi saya sih lebih ke situ ya karena kalo hanya sekedar like kan tidak ada interaksi yang 

terbangun lebih detail jadi ya bagi saya itu apresiasi dari teman yang melihat. 

e. Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

Verbatim: saya biasanya hanya nge-like teman-teman dekat kita aja. Kalo like sepertinya tidak untuk promosi 

khusus. 

6. Pengikut/ Followers 

a. Bagaimana TBM Mata Aksara menambah teman? 

Verbatim: saya ngga punya strategi untuk nambah followers jadi ya sudah jalan begitu saja. Banyak yang 

kemudian follow ya mungkin karena tau. Tidak secara khusus punya target. Jadi ya mungkin hanya untuk 

happy-happy aja ya. Tidak seara khusus punya strategi biar followersnya banyak. 

b. Apakah TBM Mata Aksara mem-follow akun lain untuk berpromosi? 

Verbatim: biasanya yang berinteraksi disini yang biasanya kami follow dan beberapa kali nge-tag kegiatan 

juga kami follow. Karena akhir-akhir ini jarang untuk follow akun lain. 

c. Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

Verbatim: kegiatan promosi kami lakukan lebih ke publikasi kegiatan dan sangat terbatas. Karena niatnya 

hanya mempublikasikan jadi ya mungkin lebih banyak ke nilai publikasinya daripada promosinya. Mungkin 

sebagian kecil saja yang di niatkan untuk promosi. Dan posisinya kami lebih banyak ambil di publikasinya.  

7. Tanda Pagar/ Hashtag 

a. Apakah TBM Mata Aksara menggunakan hashtag? 



Verbatim: hanya kelas bercerita sih yang rutin pakai hashtag. Dan kadang hashtag nya yang dipake kompas 

gramedia itu „aku baca‟. Yang lainnya ngga banyak. 

b. Kenapa digunakan? 

Verbatim: kadang inget kadang ngga jadi kalo kelas bercerita ya karena temen-temen yang lain ketika 

mengunggah kadang pake hashtag #kelasberceritamataaksara jadi ya menghargai temen-temen yang punya 

inisiatif itu. 

c. Berpengaruhkan dengan akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: ngga tau. Jadi balik lagi ke tujuan tidak kemudian memantau pengaruhnya seberapa besar ya. Saya 

juga ngga ngerti tagar itu fungsinya apa. Mungkin kurang serius mengelola instagram. Mungkin kalo nanti ada 

relawan yang khusus megang instagram mungkin dia lebih tau. 

d. Apakah fitur ini digunakan untuk promosi? 

Verbatim: kalo hashtag itu hanya kelas bercerita. Dan saya ngga terlalu paham fungsi hashtag itu apa jadi ya 

mungkin hanya ikut-ikutan ya. Jadi ketika ada teman pakai hashtag #kelasberceritamataaksara ya sudah 

mungkin lebih gampang nyarinya. Masalah promosi ya biar teman lain yang intrepetasikan. Bagi kami 

kegiatan publikasinya mata aksaranya saja. Kalo untuk promosi pasti akan nge-tag sana-sini. Kami lebih 

banyak membangun diri ya menguatkan akar. Biar orang mengenal kami karena trackrecord kami bukan kami 

yang istilahnya caper untuk berpromosi. Mengenal kami karena kami memang sudah punya reputasi untuk 

mengerjakan banyak hal. 

8. Cerita/ Stories 

a. Kapan biasa TBM Mata mengunggah stories? 

Verbatim: ngga pasti. Kadang hanya ada kegiatan. Kadang unggah kadang nggak. Mungkin karena ngga serius 

di Instagram jadi ngga setiap kegiatan masuk stories jadi kalo pengen aja. Kami sering pakai stories itu pas 

liburan di mata aksara jadi karena stiap hari kegiatan ada.  Jadi ya di publishnya lewat stories. Akhirnya 

kegiatan satu minggu ngga ada yang kami unggah dalam fitur unggah. Ya karena kalo bikin captions kan juga 

harus panjang. 

b. Berapa rata-rata viewers-nya? 

Verbatim: ngga tau. Yang penting upload. Karena saya jarang lihat stories. 

c. Seberapa banyak tanggapannya? 



Verbatim: mungkin hanya teman-teman yang akrab disini ya.  

 

d. Apa saja yang diunggah di stories? 

Verbatim: kegiatan.  

e. Apakah TBM Mata Aksara menggunakan fitur ini untuk promosi? 

Verbatim: sangat jarang. Jadi ya sesempatnya saja karena kami ngga punya admin khusus untuk mengelola di 

Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verbatim wawancara anggota Anggun Dwi A. (13 September 2018) 

No. Pertanyaan dan verbatim 

1. ANGGOTA DAN PENGGUNA INSTAGRAM 

 a. Sudah berapa lama menjadi anggota di TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kalo kenal Mata Aksara sih udah tiga tahun yang lalu. Kalo saat itu sih cuman kunjungan insidetal lah ya. 

Sesekali kesini kalo ada event. Nah per oktober tahun kemarin dibuka kelas bercerita Mata Aksara kita rutin kesini 

setiap hari kamis sore seminggu sekali untuk kelas bercerita jam setengah 3 sampe jam 5. 

 b. Kapan biasanya mengunjungi TBM ini? 

Verbatim: biasanya kesini kalo ada kelas bercerita sama kalau ada kegiatan yang kayak kunjungan dari perkumpulan 

perpustakaan dari Afrika kayak gitu-gitu. Kita ikut meramaikan juga kalo ada event-event kayak bikin roket air di luar 

jam kelas bercerita kita juga datang. Dan ketika kelas bercerita pun sebagian besar walinya ibu-ibunya itu nungguin 

biar tahu dengan progress anaknya seperti apa.  

 c. Apakah anda menggunakan Instagram? 

Verbatim: ada. 

 d. Apakah anda tahu TBM ini mempunyai Instagram? 

Verbatim: iya tau sering nge tag juga. 

 e. Apakah anda tertarik datang ke TBM Mata Aksara karena melihat akun Instagram milik TBM Mata Aksara? 

Verbatim: ngga sih. Pertama kenal Mata Aksara belum ada Instagram. Dan awalnya benar-benar tertarik karena ya ini 

perpustakaan yang ramah anak ada kegiatan yang support kegiatan anak. Tapi banyak juga temen-temen ibu-ibu yang 

lain yang memang aktif di kelas bercerita itu selalu berbagi setiap kali ada acara di Mata Aksara kita posting di 

Instagram di Facebook dan ada juga yang ngeliat itu dimana kok ada kelas kayak gitu jadi mereka tertarik karena 

melihat Instagramnya para ibu-ibu yang disini. Kita saling inilah dengan bu heni jadi saya nge-share tentang Mata 



Aksara nanti di regrann sama bu heni nanti Mata Aksara ada acara kita balik regraan. Jadi kita ganti-gantian gitu.  

  

 

f. Bagaimana menurut anda tentang akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

Verbatim: cukup efektif untuk menggambarkan oh di tempat ini ada sebuah taman bacaan yang ada kegiatannya yang 

anak-anak ketika disana senang gitu.  Sebenarnya kan juga udah ada plang nya juga cuman kan ketika orang ngga 

masuk ke dalam ngga lihat kan juga kan ngga tau. Sama kayak kelas catur juga ya biasalah ibu-ibu sekarang suka 

eksis ya, seneng kalo postingannya dilihat orang dibaca orang jadi kita selalu berkomentar „ini sesuatu yang baik kok‟ 

kenapa kita ngga berbagi gitu. Daripada posting muka nya sendiri. Kalo saya sendiri sih penggunaan Instagram itu 

yang pertama untuk menyimpan kenangan ya karena kan kadang kan foto kalo Cuma di taruh di hp mungkin hpnya 

memorinya penuh harus dihapus ya hilang. Tapi kalo di sosial media kayak di facebook instagram kayak gitu-gitu kan 

foto akan ada terus selama akun kita ada. Terus yaitu mungkin satu sisi pengen eksis di satu sisi pengen berbagi. 

Daripada kita posting-posting yang ngga jelas kan mereka kan lebih baik berbagi prestasi anak kan juga ada 

kebanggan tersendiri apalagi kan anak melakukan hal yang positif bukan sekedar mencet-mencet slime. Ya itu tadi 

ketika anak suka membaca ya kita support ketika anak belum suka membaca ya ayo kita ajakin ke tempat-tempat yang 

ada buku bagusnya. Dan di Mata Aksara pun bukunya banyak yang bagus-bagus. Bayangan saya masa kecil kan 

perpustakaan bukunya udah jelek-jelek banyak debunya. Kalo disini bukunya kan bagus dan terus anak-anak juga 

ngga hanya sekedar membaca buku tapi mereka ber-literasi mereka bisa bertemu dengan temennya, bermain juga bisa, 

berlatih mendongeng, bermain roket air pokoknya semuanya ada dan itu mereka lakukan dengan having fun. 

 g. Bagaimana menurut anda penggunaan akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

Verbatim: jadi memang cukup memperlihatkan apa itu Mata Aksara dan cukup informatif.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PENGGUNAAN FITUR INSTAGRAM (11 Oktober 2018) : 

1. Unggah Foto/ Video 

a) Bagaimana unggahan foto atau video di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kalo saya tipe suka postingan bercerita. Kalo saya pribadi suka yang ada kayak narasinya gitu. Jadi cerita 

tentang gambarnya itu apasih sebenernya? kalo mata aksara memang kebanyakan, banyak narasinya jadi seneng aja 

sih bacanya. 

b) Seberapa seringkah anda melihat unggahan di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: karena sering dibuka jadi sering muncul di timeline gitu ya. Karena kita memang instagramnya sering 

berhubungan jadi kami sering nge tag mata aksara, mata aksara juga sering nge tag tentang kegiatan anak-anak atau 

hal-hal yang bisa menginspirasi anak-anak selalu nge tag kami. 

2. Judul/Captions 

a) Bagaimana penggunaan captions di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: lumayan ada banyak. Semuanya berkaitan dengan literasilah kayak gitu sebagian besar. Tapi kadang juga 



ngga ada captionsnya.  

b) Apakah TBM Mata Aksara memiliki captions yang mencakup semua informasi? 

Verbatim: mencakup. Karena semua kegiatan yang ada disini berkaitan erat dengan literasi ya jadi mencakup. 

c) Apakah captions nya menarik? Dan cukup persuasif? Dan informatif? 

Verbatim: mernarik, iya jadi menarik dan jelas gitu dan mengajak kepada sesuatu. Cukup informatif. Kebanyakan 

acara-acara yang diselenggarakan di mata aksara selalu menggunakan captions yang informatif dan menarik. 

d) Apakah menurut anda akun TBM Mata Aksara itu sebagai media promosi? 

Verbatim: kalo berpromosinya itu sepertinya hanya sekedar mengajak gitu ya. Jadi kita bercerita tentang kegiatan 

kita disini dan apa saja manfaatnya dan baru dari situ mungkin diharapkan orang-orang akan tertarik datang kesini. 

Jadi ngga secara tersurat memprovokasi sesuatu itu ngga tapi hanya tersirat saja.  

3. Mentions 

a) Seberapa sering anda melihat mentions dari akun TBM Mata Aksara? 

    Verbatim: kalo saya yang di mention selalu saya lihat. Kalo bukan ya tidak saya lihat. 

b) Apakah anda pernah saling mentions dengan akun TBM Mata Aksara? 



Verbatim: iya dong. Kita ngadain kegiatan bareng itu mentions dan di komen kita juga saling mentions. 

c) Apakah anda sering menggunakan mentions? 

Verbatim: kalo yang setiap saya mempromosikan tentang kegiatan literasi saya selalu mentions mata aksara. 

Mentions akan saya gunakan ketika di butuhkan. Tapi untuk setiap kegiatan di mata aksara hampir setiap kegiatan 

yang saya lakukan disini saya selalu mentions mata aksara. 

4. Komentar/ Comments 

a) Apakah anda pernah memberi komentar pada unggahan TBM Mata Aksara? Dan berupa apa? 

Verbatim: iya kita saling memberi komentar berupa ucapan terimakasih terus bisa juga tanggapan dan kata-kata 

yang menginspirasi. Sebagian besar sih ucapan terimakasih atas terlibatnya anak-anak dalam kegiatan di mata 

aksara. 

b) Apakah anda puas dengan balasan yang diberikan TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kita selalu berbalas. Setiap balasan yang kita dapatkan ngga sekedar emoticon gitu ngga tapi sering 

akhrinya kita ngobrol di kolom komentar itu. 

5. Suka/Like 



a) Apakah anda rajin memberi like pada akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kalo ada setiap ada postingan selalu saya beri like. 

b) Apakah TBM Mata Aksara rajin memberikan like pada anda? 

Verbatim: kita simbiosis mutualisme lah kalo disini. 

c) Apakah anda puas ketika TBM Mata Aksara memberikan like pada unggahan anda? 

Verbatim: cukup puas. 

6. Pengikut/ followers 

a) Apakah anda mem-follow akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: iya dong. 

b) Menurut anda apakah Instagram TBM Mata Aksara menggunakan fitur followers untuk promosi? 

Verbatim: tidak untuk promosi fitur ini 

7. Tanda Pagar/ Hashtag 

a) Apakah penggunaan hashtag mempermudah anda untuk menemukan foto yang tersebar di Instagram? Dan 

di akun TBM Mata Aksara? 



Verbatim: iya. Kalo di akun mata aksara saya jarang menggunakan hashtagnya jadi seringnya langsung buka ke 

akunnya aja. 

b) Apakah anda puas dengan penggunaan hashtag di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: puas. 

8. Cerita/ Stories 

a) Kapan biasa anda melihat stories? 

Verbatim: kalo pas ada kegiatan biasanya sering di colek sama Bu Heni lewat instagram stories.  

b)  Apakah sering melihat stories pada akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kalo saya secara umum jarang melihat stories semuanya ngga hanya mata aksara jadi saya Instagram 

lebih seneng isi akunnya. Kalo saya lebih seneng lihat storinya di Whatsapp. 

c) Tanggapan anda tentang stories TBM Mata Aksara? 

Verbatim: saya hanya melihat kalo sering di colek dan stories itu biasanya untuk menampilkan kegiatan-kegiatan 

yang live saat itu. Jadi misal disini ada kegiatan apa Bu Heni mengambil video terus di upload di Instagram stories 

kaya gitu-gitu sih cukup bagus. 



 

 

 

 

Verbatim wawancara Nurul Idayani (20 September 2018) 

No. Pertanyaan dan verbatim 

1. ANGGOTA DAN PENGGUNA INSTAGRAM 

 a. Sudah berapa lama menjadi anggota di TBM Mata Aksara? 

Verbatim: sekitar setahunan  

 b. Kapan biasanya mengunjungi TBM ini? 

Verbatim: seminggu sekali karena kegiatannya seminggu sekali. Hanya pas kelas bercerita saja. 

 c. Apakah anda menggunakan Instagram? 

Verbatim: iya dan aktif juga. 

 d. Apakah anda tahu TBM ini mempunyai Instagram? 

Verbatim: awalnya ngga tau.  Sejak saya ikutan kegiatan di mata aksara jadi jadi tau kalo mata aksara punya 

Instagram. Tadinya ada kegiatan disini terus saya diajak sama temen saya sama mbak Anggun. Ada kelas 

mendongeng sama pertunjukan sulap awalnya kan dari situ ternyata baru tau kalo disini juga ada kelas bercerita kelas 

merajut juga. 

 e. Apakah anda tertarik datang ke TBM Mata Aksara karena melihat akun Instagram milik TBM Mata Aksara? 

Verbatim: bukan sih karena diajak temen aja. 

 f. Bagaimana menurut anda tentang akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

Verbatim: saya baru follow mbak beberapa bulan yang lalu. Nah dari situ saya baru tau ternyata kegiatannya udah 

lama ada. Dan banyak kegiatannya juga ternyata saya taunya dari Instagramnya. 



 g. Bagaimana menurut anda penggunaan akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

Verbatim: kalo buat saya sendiri ya mbak kalo mata aksara kan followersnya kan dari perpus lain jadi terus ada 

kegiatan yang berkaitan dengan dongeng itu akhirnya saya jadi tau dan saya jadi ikut-ikutan juga gitu. 

 

 

 

2. PENGGUNAAN FITUR INSTAGRAM (25 Oktober 2018) : 

1. Unggah Foto/ Video 

a) Bagaimana unggahan foto atau video di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: banyak info yang di dapat dari mata aksara. Kadang kegiatan yang kami ngga pas kesini jadi tau oh tadi 

kegiatan hari ini seperti ini. Bisa lihat di postingan mata aksara. 

b) Seberapa seringkah anda melihat unggahan di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: hampir setiap postingan dari mata aksara itu saya lihat. 

2. Judul/Captions 

a) Bagaimana penggunaan captions di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: bahasan nya itu tentang literasi. 

b) Apakah TBM Mata Aksara memiliki captions yang mengandung promosi? 



Verbatim: kalo edukasi iya. Kalo secara tidak langsung tentang promosi itu iya. Karena captionnya itu saya jadi 

tertarik. Dan karena kegiatan yang sudah berlangsung itu saya jadi terinspirasi kok bisa anak seumur itu bisa 

melakukan hal itu. 

c) Apakah captions nya menarik? Dan cukup persuasif? Dan informatif? 

Verbatim: iya. 

3. Mentions 

a) Seberapa sering anda melihat mentions dari akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: dalam sebulan sekitar sekali atau dua kali, tergantung ada event dari mata aksara atau lomba-lomba dari 

luar. 

b) Apakah anda pernah saling mentions dengan akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: iya. 

c) Apakah anda sering menggunakan mentions? 

Verbatim: iya kalo ada kegiatan lomba-lomba gitu. 

 



 

 

 

4. Komentar/ Comments 

a) Apakah anda pernah memberi komentar pada unggahan TBM Mata Aksara? Dan berupa apa? 

Verbatim: iya paling hanya memuji aja. Dan sama harapan juga. dan sebatas mentions dan ditanggapi. Tapi ngga 

panjang. Misal TBM Mata Aksara mentions ke ig wali tiap ada kegiatan yang melibatkan anak-anak mata aksara di 

kolom komentar. 

b) Apakah anda puas dengan balasan yang diberikan TBM Mata Aksara? 

Verbatim: iya. 

5. Suka/Like 

a) Apakah anda rajin memberi like pada akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: iya saya rajin memberi like pada akun TBM Mata Aksara 

b) Apakah TBM Mata Aksara rajin memberikan like pada anda? 



Verbatim: iya. 

c) Apakah anda puas ketika TBM Mata Aksara memberikan like pada unggahan anda? 

Verbatim: iya.  

6. Pengikut/ followers 

a) Apakah anda mem-follow akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: iya saya mem-follow akun TBM Mata Aksara. 

          b)  Menurut anda apakah Instagram TBM Mata Aksara menggunakan fitur followers untuk promosi? 

                Verbatim: nggak kalo menurut saya 

7. Tanda Pagar/ Hashtag 

a) Apakah penggunaan hashtag mempermudah anda untuk menemukan foto yang tersebar di Instagram? Dan 

di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: iya. Penggunaan hashtag mempermudah saya untuk menemuka foto yang tersebar di Instagram dan di 

akun TBM Mata Aksara 

b) Apakah anda puas dengan penggunaan hashtag di akun TBM Mata Aksara? 



Verbatim: iya. 

 

 

8. Cerita/ Stories 

a) Kapan biasa anda melihat stories? 

Verbatim: jarang sih. 

b)  Apakah sering melihat stories pada akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: saya jarang melihat stories pada akun TBM Mata Aksara 

c) Tanggapan anda tentang stories TBM Mata Aksara? 

Verbatim: saya belum pernah lihat ada kegiatan yang sering dimasukkan ke stories. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verbatim wawancara Rani Larasati (20 September 2018) 

No. Pertanyaan dan verbatim 

1. ANGGOTA DAN PENGGUNA INSTAGRAM 

 a. Sudah berapa lama menjadi anggota di TBM Mata Aksara? 

Verbatim: sudah 2 tahunan. Dari anak saya TK dan sekarang anak saya kelas 2 SD. Jadi sejak dia TK. 

 b. Kapan biasanya mengunjungi TBM ini? 

Verbatim: kalo masih awal-awal ketika anak saya pulang sekolah. Sekarang kan setiap kamis sore. 

 c. Apakah anda menggunakan Instagram? 

Verbatim: iya. 

 d. Apakah anda tahu TBM ini mempunyai Instagram? 

Verbatim: tau baru belakangan ini aja. 

 e. Apakah anda tertarik datang ke TBM Mata Aksara karena melihat akun Instagram milik TBM Mata Aksara? 

Verbatim: dari temen.  

 f. Bagaimana menurut anda tentang akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

Verbatim: Instagram Mata Aksara udah bagus ya. kan disitu setiap kegiatan ada beritanya di ceritakan kegiatannya 

apa kemudian ada penjelasannya tentang acara tersebut Cuma mungkin kalo acaranya masih jarang jadi mungkin 

lebih baik kalo lebih sering seminggu berapa kali ada postingan kan bisa lebih baik untuk mata aksara bisa 

jangkauannya lebih luas mungkin sekarang belum banyak yang tau. Seperti saya dulu kan sering lewat tapi baru tau 

ketika anak saya TK besar itu mungkin dengan adanya Instagram dan bisa lebih sering posting akan lebih memperluas 

jangkauan mata aksara gitu.  



 g. Bagaimana menurut anda penggunaan akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

Verbatim: penggunaannya cukup efektif karena disitu kan bisa menggunakan hashtag juga jadi bisa menjangkau lebih 

luas. Kalo bisa setiap hari posting dan kalo perlu ada admin khusus yang megang akun tersebut sehingga bisa sering 

posting setiap kegiatannya. 

 

2. PENGGUNAAN FITUR INSTAGRAM (11 Oktober 2018) : 

1. Unggah Foto/ Video 

a) Bagaimana unggahan foto atau video di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: untuk postingan di mata aksara udah cukup bagus. Isinya kan tentang kegiatan-kegiatan di mata aksara 

seperti taman bacaannya sendiri, kunjungan dari TK/PAUD, sekolah catur, atau tentang kelas bercerita. Menurut 

saya sudah cukup baik cukup informatif. 

b) Seberapa seringkah anda melihat unggahan di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kalo pas muncul di timeline. Kalo buka secara khusus itu jarang. Kalo pas muncul yang dibuka dan 

dibaca. 

2. Judul/Captions 

a) Bagaimana penggunaan captions di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: saya kurang perhatikan. Udah cukup mewakili setiap postingan. Tapi kalo lebih banyak captions lebih 



bagus. 

 

 

b) Apakah TBM Mata Aksara memiliki captions yang mencakup semua informasi? 

Verbatim: tiap postingan beda-beda. Captions dari postingan akhir-akhir ini sudah cukup mewakili suatu foto atau 

video yang di post. 

c) Apakah captions nya menarik? Dan cukup persuasif? Dan informatif? 

Verbatim: sudah cukup menarik. Seperti saya kemarin ikut kegiatan kelas bercerita yang dipindah di hari minggu 

disitu bunda-bundanya disuruh baca buku jadi selain anak-anak, bunda-bundanya juga disuruh baca buku. Disitu 

saya lihat postingannya dan captionsnya cukup menarik karena disitu diceritakan gimana menceritakan acara pada 

hari minggu siang itu terus juga kan kita ada grup whatsapp. Dan pembahasan di grup whatsapp juga disertakan di 

captions itu. Jadi lebih seru. Jadi bisa lebih mengingat lagi tentang kegiatan tersebut. Dan captions nya juga sudah 

cukup persuasif karena walaupun kadang post nya tentang misalnya kegiatan yang tidak saya ikuti ya kita pasti akan 

membaca ya saya merasa captions nya menarik gitu. 



 

 

 

3. Mentions 

a) Apakah anda pernah saling mentions dengan akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: pernah mbak. Beberapa kali tapi tidak selalu tapi pernah beberapa kali ketika kegiatan anak saya jadi 

saya mentions mata aksara. 

b) Apakah anda sering menggunakan mentions? 

Verbatim: jarang. 

4. Komentar/ Comments 

a) Apakah anda pernah memberi komentar pada unggahan TBM Mata Aksara? Dan berupa apa? 

Verbatim: beberapa kali tapi tidak selalu. Mungkin yang berhubungan dengan putri saya itu baru berkomentar. 

b) Apakah anda puas dengan balasan yang diberikan TBM Mata Aksara? 

Verbatim: puas biasanya dibalas oleh mata aksara. iya juga ada komunikasi yang terjalin di komentar kayak 



berbalas komentar 

 

 

5. Suka/Like 

a) Apakah anda rajin memberi like pada akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: rajin karena memang saya sangat mendukunglah dengan adanya mata aksara ini karena sangat 

bermanfaat bagi masyarakat sekitar.  

b) Apakah TBM Mata Aksara rajin memberikan like pada anda? 

Verbatim: kalo itu sepetinya belum. Mungkin beberapa kali sudah tapi tidak bisa dibilang sering. 

c) Apakah anda puas ketika TBM Mata Aksara memberikan like pada unggahan anda? 

Verbatim: iya 

6. Pengikut/ followers 

a) Apakah anda mem-follow akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: iya mengikuti akun Instagramnya. 



          b)  Menurut anda apakah Instagram TBM Mata Aksara menggunakan fitur followers untuk promosi? 

Verbatim: iya mata aksara menggunakan fitur followers untuk promosi karena mata aksara cukup banyak follow 

akun lain 

7. Tanda Pagar/ Hashtag 

a) Apakah penggunaan hashtag mempermudah anda untuk menemukan foto yang tersebar di Instagram? Dan 

di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: dengan hashtag apalagi hashtag langsung mata aksara akan sangat-sangat lebih memudahkan untuk 

mencari post di mata aksara. Untuk kelas bercerita misalnya. 

b) Apakah anda puas dengan penggunaan hashtag di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: sudah cukup puas tapi sepertinya kurang panjang dan kurang banyak gitu hashtagnya. 

8. Cerita/ Stories 

a) Kapan biasa anda melihat stories? 

Verbatim: saya pikir mata aksara jarang bikin stories setau saya gitu. Tapi kalo muncul saya lihat. Tapi masih 

tergolong jarang storiesnya menurut saya. 



b)  Apakah sering melihat stories pada akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: kalo muncul akan saya buka. 

 

c) Tanggapan anda tentang stories TBM Mata Aksara? 

Verbatim: masih sedikit ya mungkin kita tau kesibukkan Bu Heni dan Pak Adi itu masih kurang sering di setiap 

kegiatannya. Tapi kalo kegiatan besar yang melibatkan banyak anak nah itu baru biasanya ada gitu. Mungkin besok 

kalo ada kegiatan mingguan mungkin dibikin stories akan lebih menarik untuk Instagram mata aksara itu sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verbatim wawancara Maria Dhani W. (20 September 2018) 

No. Pertanyaan dan verbatim 

1. ANGGOTA DAN PENGGUNA INSTAGRAM 

 a. Sudah berapa lama menjadi anggota di TBM Mata Aksara? 

Verbatim: 6 bulan. 

 b. Kapan biasanya mengunjungi TBM ini? 

Verbatim: setiap hari kamis aja setiap kelas bercerita. 

 c. Apakah anda menggunakan Instagram? 

Verbatim: iya cukup aktif banget setiap detik buka nya Instagram karena saya kan jualan juga dari Instagram. 

 d. Apakah anda tahu TBM ini mempunyai Instagram? 

Verbatim: iya tau. 

 e. Apakah anda tertarik datang ke TBM Mata Aksara karena melihat akun Instagram milik TBM Mata Aksara? 

Verbatim: ngga karena anak saya bakatnya bercerita.  Dan saya tau mata aksara dari sekolahnya anak saya. 

 f. Bagaimana menurut anda tentang akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

Verbatim: kalo saya bagus sih mbak untuk membangun anak-anak untuk membaca. Karena ada informasi yang bisa 

dibagi disitu tentang kegiatan mata aksara. 

 g. Bagaimana menurut anda penggunaan akun Instagram yang dimiliki TBM ini? 

Verbatim: kalo saya pribadi jarang buka Instagramnya mata aksara mbak jadi saya kurang melihat betul isi kontennya. 

2. PENGGUNAAN FITUR INSTAGRAM (11 Oktober 2018) : 



1. Unggah Foto/ Video 

a) Bagaimana unggahan foto atau video di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: bagus kok menurutku. 

b) Seberapa seringkah anda melihat unggahan di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: seminggu ngga mesti. Kalo ada waktu dan pingin buka akun mata aksara ya buka. Ngga sering banget. 

2. Judul/Captions 

a) Bagaimana penggunaan captions di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: bagus sama detail. 

b) Apakah TBM Mata Aksara memiliki captions yang mencakup semua informasi? 

Verbatim: cukup 

c) Apakah captions nya menarik? Dan cukup persuasif? Dan informatif? 

Verbatim: iya menarik, persuasif, dan informatif. 

3. Mentions 

a) Seberapa sering anda melihat mentions dari akun TBM Mata Aksara? 



Verbatim: tergantung ada banyak event nggaknya. 

b) Apakah anda pernah saling mentions dengan akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: pernah. 

c) Apakah anda sering menggunakan mentions? 

Verbatim: jarang. 

4. Komentar/ Comments 

a) Apakah anda pernah memberi komentar pada unggahan TBM Mata Aksara? Dan berupa apa? 

Verbatim: pernah. 

b) Apakah anda puas dengan balasan yang diberikan TBM Mata Aksara? 

Verbatim: puas dan mencakup. 

5. Suka/Like 

a) Apakah anda rajin memberi like pada akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: jarang soalnya jarang membuka akun mata aksara juga. 

b) Apakah TBM Mata Aksara rajin memberikan like pada anda? 



Verbatim: rajin. 

c) Apakah anda puas ketika TBM Mata Aksara memberikan like pada unggahan anda? 

Verbatim: sangat puas. 

6. Pengikut/ followers 

a) Apakah anda mem-follow akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: iya. 

         b) Menurut anda apakah Instagram TBM Mata Aksara menggunakan fitur followers untuk promosi? 

Verbatim: nggak kayaknya 

7. Tanda Pagar/ Hashtag 

a) Apakah penggunaan hashtag mempermudah anda untuk menemukan foto yang tersebar di Instagram? Dan 

di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: sangat mempermudah. 

b) Apakah anda puas dengan penggunaan hashtag di akun TBM Mata Aksara? 

Verbatim: puas. Soalnya mempermudah untuk mencari nama. 

8. Cerita/ Stories 

a) Kapan biasa anda melihat stories? 

Verbatim: pas membuka instagramnya aja aku lihat. 

b)  Apakah sering melihat stories pada akun TBM Mata Aksara? 



Verbatim: sering ya. 

c) Tanggapan anda tentang stories TBM Mata Aksara? 

Verbatim: udah bagus.  
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Halaman depan TBM Mata Aksara 

(Sumber: Peneliti) 

 

Ruang Baca TBM Mata Aksara 

(Sumber: Peneliti)  

 

 

 

 

 

Kelas Bercerita TBM Mata Aksara 

(Sumber: Peneliti) 

 

 

 Ruang Serbaguna TBM Mata Aksara 

 (Sumber: Peneliti) 



 

 

 

 

 

 

 

Peneliti dengan Pendiri TBM Mata Aksara 

(Sumber: Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Heni Wardatur Rohmah 

(Sumber: Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Menghias kaleng bekas di TBM Mata Aksara 

(Sumber: Peneliti) 
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