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ABSTRAK

ANALISIS CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL TWITTER

(Studi Pada Akun Twitter @ahmaddhaniprast Periode Bulan

Februari-Juni 2016)

Oleh

Aprian Putra

Cyberbullying merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi
yang dilakukan seseorang, kelompok, atau institusi melalui perangkat teknologi
dan informasi di media siber terhadap orang, kelompok, atau institusi lain. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis isi teks cuitan
cyberbullying pengguna twitter terhadap akun twitter @ahmaddhaniprast. Metode
penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode analisis wacana Van Djik.
Teori Hyperpersonal Model digunakan sebagai teori analisis penelitian. Hasil dari
penelitian ini adalah cyberbullying yang dilakukan oleh para followers disebabkan
cuitan-cuitan Ahmad Dhani yang dianggap kasar dan kontrovesial. Selain itu faktor
kebencian atau ketidaksukaan terhadap sosok Ahmad Dhani yang dikarenakan citra
negatif dirinya juga merupakan alasan lain mengapa followers melakukan
cyberbullying terhadap Ahmad Dhani. Jenis cyberbullying yang dilakukan
pengguna twitter terhadap akun twitter @ahmaddhaniprast  terdiri dari flaming,
dinegration, dan masquerade. Ditinjau berdasarkan karakteristik cyberbullying,
Ahmad Dhani mendapatkan cyberbullying dengan karakteristik agresif. Selain itu
logika desain pesan pengguna twitter yang melakukan cyberbullying mereka
mengemas pesan dengan tipe logika pesan ekspresif.

Kata Kunci : Analisis Wacana, Cyberbullying, Teori Hyperpersonal Model, Teun
van Dijk, Twitter



ABSTRACT

ANALYSIS OF CYBERBULLYING IN SOCIAL MEDIA (TWITTER)

(Study on Twitter Account @ahmaddhaniprast Period in February-June 2016)

By

Aprian Putra

Cyberbullying constituting the action of contempt, psychological abuse, or
intimidation which a person does, group, or institution through the technology and
information in the cyberspace against the group or other institutions. The purpose of
this research was to find and analyze tweets containing cyberbullying of the users of
Twitter to Twitter account @ahmaddhaniprast. The research used discourse analysis
by Teun van Dijk and hyperpersonal model to analyze the texts. The results show
that cyberbullying conducted by the followers caused by Ahmad Dhani tweets that
considered inappropriate and controversial. In addition, hatred or dislike were other
reasons why they do the cyberbullying to Ahmad Dhani. Kinds of cyberbullying
against twitter account @ahmaddhaniprast found in the research were flaming,
dinegration, and masquerade. In terms of the characteristic, cyberbullying to Ahmad
Dhani can be categorized as aggressive. While regarding design logic of the
messages, it can be categorized as expressive.

Keywords : Cyberbullying, Discourse Analysis, Teun van Dijk, The Theory
Hyperpersonal Model, Twitter
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era komunikasi saat ini, teknologi sangat erat kaitannya dengan Internet.

Perkembangan internet itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial serta

cara berkomunikasi seseorang. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara

Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia terus

mengalami peningkatan. Tahun 1998 hanya 500 ribu orang yang

menggunakan internet, namun dimulai pada tahun 2012 pengguna internet

meroket menjadi 63 juta orang. Angka itu bahkan diprediksi akan terus

meninggkat menjadi 139 juta orang pada tahun 2015.

Munculnya internet merupakan salah satu penemuan yang berharga,

karena dengan menggunakan internet kita bisa mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan, dan seseorang dapat berkomunikasi dengan

menggunakan internet walaupun jaraknya jauh. Seiring berjalannya waktu,

akses internet menjadi semakin mudah. Hal ini didukung dengan

banyaknya tempat-tempat dengan fasilitas wi-fi serta kartu provider yang

menawarkan paket internet lewat handphone dengan harga yang
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terjangkau. Jadi, mereka dapat mengakses situs-situs apapun termasuk

media sosial dengan mudah (http://www.apjii. or.id/v2/read/page/halaman-

data/9/statistik.html diakses pada 12 Desember 2015).

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. Blog, jejaring sosial dan

wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh

masyarakat di seluruh dunia (Fuchs, 2014: 35-26).

Boyd (2009) mendefinisikan media sosial sebagai kumpulan perangkat

lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul,

berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi

atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated

content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh

editor sebgaimana di institusi media massa (Nasrullah, 2015:11).

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web

page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi

informasi dan berkomunikasi. Salah satu media sosial terbesar yaitu

Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan

berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan

(tweet). Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan

situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan,
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Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering

dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet”.

Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan,

sedangkan pengguna terdaftar bisa memosting kicauan

melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui

berbagai aplikasi untuk perangkat seluler (Twitter,Inc.”Company”,

https://about.twitter.com/id/company, pada tanggal 15 Februari 2015).

Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih

popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Agustus 2015, terdapat 312

juta pengguna terdaftar di Twitter, 200 juta di antaranya adalah pengguna

aktif. Lonjakan penggunaan Twitter umumnya berlangsung saat terjadinya

peristiwa-peristiwa populer. Pada awal 2015, pengguna Twitter

mengirimkan lebih dari 340 juta kicauan per hari, dan Twitter menangani

lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Dan Hal ini

menyebabkan posisi Twitter naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring

sosial yang paling sering dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya

menempati peringkat dua puluh dua. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri

jumlah pengguna aktif twitter mencapai 50 juta. Ada 4,1 juta tweet yang

berasal dari Indonesia. Dari 77 persen tersebut, 54 persen diantaranya

melakukan 2 tweet setiap harinya. Konten video juga ramai digunakan,

setidaknya ada 44 persen pengguna yang menggunakan video saat

melakukan tweet. 43 persen diantaranya melakukan retweet dari video

yang ada (wearesosial.sg, 2015, “Active Users by Social Platform”,

http//.wearesosial.sg, diakses tanggal 15 Februari 2016).
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Gambar 1. Statistik pengguna aktif media sosial bulan Agustus 2015
Sumber : http//.wearesosial.sg

Namun ternyata selain dimanfaatkan untuk hal-hal positif, Twitter

ternyata membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat

yaitu sebagai media untuk melakukan tindakan penindasan secara online

atau yang lebih dikenal dengan sebutan cyberbullying. Cyberbullying

adalah tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang

dilakukan seseorang, kelompok, atau institusi melalui perangkat teknologi

dan informasi di media siber terhadap orang, kelompok, atau institusi

lain. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermalukan,

mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian di media siber atau

dunia maya, baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan

cara diketahui publik. Pada intinya, perundungan siber atau dunia maya

bisa disebut sebagai teror sosial melalui teknologi (Kowalski et al.,

2008:41).
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Jejaring sosial Twitter memudahkan  pengguna untuk melakukan

cyberbullying, pelaku dapat mengungggah tulisan kejam atau mengunggah

foto yang berhubungan dengan individu lain dengan tujuan

mengintimidasi dan merusak nama baik korban sehingga korban

merasa tersakiti dan malu, sedangkan  pelaku merasa puas dan

senang karena tujuannya telah tercapai (Nasrullah, 2015:189).

Dalam kasus cyberbullying pada Twitter, komunikator adalah pelaku

cyberbullying dan komunikan adalah korban cyberbullying. Pesan dalam

kasus cyberbullying adalah interaksi teks antara dua belah pihak. Teks

dalam sosial media Twitter dapat dikirimkan melalui pesan personal,

komentar maupun status. Pesan inilah yang menjadi dominan dalam

perilaku cyberbullying yang dilakukan pelaku cyberbullying di twitter.

Pesan menjadi medium utama dalam mengirimkan serangan verbal

pelaku terhadap korban.

Komunikator mempunyai cara sendiri dalam mengdekode pesan dan tiap

komunikator berbeda dalam mengemas pesan. Begitu juga dengan

komunikan mempunyai cara sendiri dalam bereaksi terhadap pesan. Tiap

komunikator juga berbeda dalam menggunakan kata-kata dalam pesannya

sehingga membentuk kategori cyberbullying yang berbeda satu sama lain

(Alam, Muhammad.2015 : 4).

Penelitian ini difokuskan pada level teks secara mendalam. Teks dilihat

berdasarkan individu yang terlibat, yaitu pelaku. Teks kemudian

dianalisis dengan membagi karakteristik dari pelaku yang dilihat dari pola
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komunikasi mereka pada postingan yang ditujukn ke akun twtiter korban.

Pada teks yang dikemas pelaku, penulis membagi teks tersebut ke dalam

jenis-jenis cyberbullying berdasarkan kategori. Penulis kemudian melihat

bagaimana pelaku memproduksi pesan terhadap korban.

Penelitian ini menggunakan analisis Van Dijk, pada analisis tersebut Van

Dijk memiliki tiga dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan

konteks sosial. Inti dari analisis Van Dijk adalah menggabungkan ketiga

dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Bila dibanding

dengan analisis lain, Analisis Van Dijk dikatakan lebih mendalam dalam

menganalisis suatu struktur wacana,, dimana analisis Van Dijk lebih

menekankan pada aspek wacana yang berkembang ke dalam suatu

masyarakat dan menghubungkan antara analisis kontekstual dan analisis

komprehensif, bagaimana teks tulisan itu diproduksi. Sehingga dalam hal

tersebut peneliti memilih analisis Van Dijk untuk memberikan gambaran

tentang analisis Cyberbullying yang terdapat dalam akun twitter

@ahmaddhaniprast.

Twitter sebagai media komunikasi yang dapat menghubungkan

seseorang ke kelompok atau masyarakat tertentu, dikatakan efisien

sebagai alat komunikasi (New Media) yang merupakan salah satu kajian

komunikasi massa. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan

anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama

dapat diterima secara serentak dan sesaat. Dalam hal ini penelitian
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tersebut dikatakan penting kaitannya akan komunkasi massa melalui

media elektronik yang penyampaiannya tersebar cepat dan luas

(http://www.ilmupsikologi.com/2015/12/pengertian.dan.contoh.komuni

kasi.massa.menurut.para.ahli.html).

Pemilihan akun Twitter @ahmaddhaniprast sebagai subyek penelitian

karena pemilik akun ini salah satu musisi terkenal dan kontroversial di

Indonesia. Melalui akun twitter resminya tersebut Ahmad Dhani banyak

membuat pernyataan kontroversial dan memberikan komentar pedas

kepada orang-orang, tidak terkecuali pejabat-pejabat daerah maupun

pemerintah seperti Presiden Jokowi dan Gubernur Jakarta Ahok yang

membuat Ahmad Dhani menjadi bahan cyberbullying para netizen. Salah

satu tweet Ahmad Dhani yang membuat heboh adalah pernyataannya yang

menyebut orang muslim halal makan daging babi. Seperti gambar dibawah

ini :

Gambar 2. Salah satu Capture Tweet Ahmad Dhani
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Dari pernyataannya tersebut banyak komentar yang datang dari para

netizen dan tidak sedikit pula netizen yang langsung memberikan

komentar yang mengandung unsur cyberbullying. Contohnya seperti

gambar dibawah ini :

Gambar 3. Capture Respon Netizen Terhadap Tweet Ahmad Dhani

Periode bulan Februari-Juni 2016 dipilih karena pada periode tersebut

terjadi perseteruan antara Ahmad Dhani dan Ahok, pada periode yang

sama juga sedang dalam situasi pemilihan bakal calon Gubernur DKI

Jakarta. Yang mana Ahmad Dhani sebagai salah satu bakal calon

Gubernur DKI Jakarta memiliki niat untuk mengalahkan Ahok agar tidak

menjadi Gubernur kembali dengan cara menyindir Ahok melalui akun

twitter-nya. Dalam Februari-Juni 2016 tersebut ada sekitar kurang lebih 70

tweet Ahmad Dhani yang banyak menyindir Ahok. Dari 70 tweet tersebut

dipilih lagi menjadi 10 tweet untuk dijadikan sampel penelitian. Pemilihan
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10 tweet tersebut dipilih kerena dalam 10 tweet tersebut paling banyak

netizen yang melakukan cyberbullying.

Sedangkan objek penelitian yaitu tindakan Cyberbullying itu sendiri.

Dalama penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk

ataupun jenis cyberbullying yang dilakukan para netizen yang ditujukan

kepada akun @ahmaddhaniprast. Karena hal tersebut peneliti mengangkat

judul “Analisis Cyber Bullying Di Media Sosial Twitter (Studi pada akun

Twitter @ahmaddhaniprast periode bulan Februari-Juni 2016)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah ini bertujuan untuk upaya

membatasi penelitian agar lebih terarah dan tidak terlalu luas namun tetap

dalam fokus yang diharapkan dan yang telah di tentukan, maka rumusan

masalah yang akan peneliti angkat yaitu :

“Analisis isi teks cuitan cyberbullying pengguna twitter terhadap akun

twitter @ahmaddhaniprast”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis isi teks

cuitan cyberbullying pengguna twitter terhadap akun twitter

@ahmaddhaniprast
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D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi

dalam rangka mengetahui Cyberbullying yang ditujukan ke akun twitter

@ahmaddhaniprast.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapakan menjadi sumber bahan masukan bagi

mahasiswa mengenai analisis Cyberbullying yang ditujukan pada akun

Twitter @ahmaddhaniprast.

b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan

memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu

Komunikasi pada program studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas

Lampung.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai

perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun

penelitian ini. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari

duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang

dibuat oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan

dan referensi peneliti dan memudahkan peneliti dalam membuat penelitian ini.

Peneliti telah menganalisis satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

bahasan di dalam penelitian ini, mencakup tentang Cyberbullying.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Yana Choria Utami (Program Studi

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun

2013/2014) dengan judul “Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi tentang

Korban Cyberbullying di Kalangan Remaja di Surabaya)”. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan kajian Teori

Habitus. Penelitian ini membahas bagaimana Cyberbullying yang terjadi di

kalangan remaja Surabaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa,
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terdapat bentuk-bentuk Cyberbullying yang diterima mulai facebook di-hack

sampai diolok-olok atau dihina di media sosial. Bentuk-bentuk Cyberbullying

tersebut, yaitu Cyberbullying direct attact dan Cyberbullying by proxy.

Bentuk Cyberbullying disini berbentuk tulisan yang langsung ditujukan

terhadap korban, bisa melalui pesan langsung atau pun timeline di- facebook

atau twitter. Cyberbullying by proxy bentuk Cyberbullying ini berbeda

dengan yang pertama pada bentuk ini account seseorang diambil alih  dan

semua informasi  bisa diganti-ganti tanpa sepengetahuan pemilik account.

Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Alam Akbar (Program Studi

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas

Maret Surakarta) dengan judul “Cyberbullying Pada Media Sosial (Studi

Analisis Isi tentang Cyberbullying pada Remaja di Facebook). Penelitian ini

menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan metode analisis isi dengan teori

produksi pesan dan penerimaan pesan. Penelitian ini membahas bagaimana

karakteristik pelaku (komunikator) dan korban (komunikan) pada pesan yang

terdapat di jejaring social Facebook dapat terkonstruksi sebagai

Cyberbullying. Pada penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa

remaja yang berperan sebagai pelaku memiliki karakteristik agresif dan

intimidatif. Sebaliknya, pada penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan

bahwa remaja yang berperan sebagai korban memiliki karakteristik pasif dan

defensif. Karakteristik pada pelaku dan korban ini mencerminkan bahwa

Cyberbullying memang kerap terjadi walaupun tidak disadari oleh kedua

belah pihak.
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Penelitian ketiga dilakukan oleh Siti Nurjanah (Jurusan Ilmu Komunikasi

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau)

yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap

Perilaku Cyberbullying Pada Siswa Sman 12 Pekanbaru”. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini

yaitu :

a. Nilai koefisien pada penelitian ini adalah Y = 2,594 + 0,267 X

bilangan konstanta sebesar 2.242 dan oefisien variabel media sosial

facebook sebesar 0.267. Sementara t hitung 2.124 lebih besar jika

dibandingkan dengan t tabel sebesar 1.972, dengan tingkat signifikansi

0.000 lebih kecil dari α = 0.05. berdasarkan perhitungan statistik yang

diperoleh, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh

penggunaan media sosial facebook terhadap perilaku Cyberbullying. Maka

artinya diterima dan ditolak.

b. Berdasarkan table “Model Summary” memperlihatkan bahwa tersebut

memperlihatkan bahwa nilai R = 0.151 dan koefisien determinasi

(            ) adalah sebesar 0.023 hasil dari pengkuadratan koefisien korelasi

0.151 x 0.151. Angka tersebut menunjukkan pegertian bahwa sumbangan

pengaruh variabel media sosial facebook terhadap perilaku Cyberbullying

adaah sebesar 2.3% dengan katagori sangat lemah, artinya perilaku negatif

ramaja menggunakan media sosial facebook sedikit, hal ini dikarenakan

remaja sudah masuk pada tingkat baik dan bijak dalam memilih dan

menggunakan media sosial facebook. Sisanya 97,7% dipengaruhi oleh

variabel lain diluar penelitian ini.
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Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

1. Judul Cyberbullying di Kalangan Remaja (Studi
tentang Korban Cyberbullying di Kalangan
Remaja di Surabaya)

Penulis Yana Choria Utami (Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga Tahun 2013/2014)

Perbedaan
Penelitian

Penelitian ini meneliti bagaimana Cyberbullying
yang terjadi pada remaja di lingkungan
sekitarnya

Kontribusi Memberikan gambaran tentang tindakan
cyberbullying yang muncul karena didukung
oleh alat untuk mengakses dunia maya dan
lingkungan sekitarnya.

2. Judul Cyberbullying Pada Media Sosial (Studi
Analisis Isi tentang Cyberbullying pada Remaja
di Facebook)

Penulis Muhammad Alam Akbar (Program Studi Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Perbedaan
Penelitian

Perbedaaan terdapat pada media sosial yang
dipilih. Pada penelitian ini peneliti memilih
Facebook.

Kontribusi Menjadi salah satu refrensi tentang jenis-jenis
cyberbullying

3. Judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook
Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Siswa
Sman 12 Pekanbaru

Penulis Siti Nurjanah (Jurusan Ilmu Komunikasi Prodi
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Riau)

Perbedaan
Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan pengaruh
media sosial Facebook terhadap perilaku
Cyberbullying. Penelitian ini juga menggunakan
metode penelitian kualitatif.

Kontribusi Memberikan informasi tentang pengaruh media
social terhadap cyberbullying
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B. Tinjauan Tentang Media Sosial

Media Sosial (Social Media) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial

secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (user) media sosial

berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (sharing),

dan membangun jaringan (networking).

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya (users)

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

jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai

"sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar

ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan

pertukaran user-generated content" (Business Horizons 53(1): 59–68).

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum

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

video, peringkat dan bookmark sosial. Dari berbagai sumber, setidaknya ada

enam kategori besar untuk melihat pembagian jenis-jenis media sosial

(Nasrullah, 2015 : 39-46), yaitu :

1. Social Networking

Memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain seperti pesan teks,

foto dan video. Contohnya Facebook.
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2. Blog

Para pengguna dapat mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari,

baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Contohnya Wordpress.

3. Microblogging

User dapat menulis dan memublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya.

Contohnya Twitter.

4. Media Sharing

Aplikasi yang mengizinkan user untuk menyimpan dan berbagi gambar,

podcast, dan video secara online. Contohnya Youtube.

5. Social Bookmarking

Media social yang bekerja untuk mengorganisasikan, menyimpan, mengelola,

dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. Contohnya

Delicious.com.

6. Wiki

Memungkinkan para penggunanya berkolaborasi untuk membangun konten

secara bersama. Contohnya Wikipedia.

C. Tinjauan tentang Twitter

Salah satu media social yang banyak diakses ialah Twitter.

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis

teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).
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Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring

sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah

menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet,

dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet. Di Twitter, pengguna tak

terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa

menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau

melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler (Twitter,Inc.”Company”,

https://about.twitter.com/id/company, pada tanggal 15 Februari 2015).

Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih

popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari

500 juta pengguna terdaftar di Twitter, 200 juta di antaranya adalah pengguna

aktif. Lonjakan penggunaan Twitter umumnya berlangsung saat terjadinya

peristiwa-peristiwa populer. Pada awal 2013, pengguna Twitter mengirimkan

lebih dari 340 juta kicauan per hari, dan Twitter menangani lebih dari

1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Hal ini menyebabkan posisi Twitter

naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring sosial yang paling sering

dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh

dua (wearesosial.sg, 2015, “Active Users by Social Platform”,

http//.wearesosial.sg, diakses tanggal 15 Februari 2016).

Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan

untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana
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protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi

darurat. Twitter juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi

seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan

penyensoran. Twitter dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter, Inc., yang

berbasis di San Francisco, dengan kantor dan peladen tambahan terdapat

di New York City, Boston, dan San Antonio. Hingga Mei 2015, Twitter telah

memiliki 312 juta pengguna, 200 juta di antaranya adalah pengguna aktif.

Sedangkan untuk pengguna twitter di Indonesia sendiri mencapai 19,5 juta

pengguna, membuat Indonesia menempati peringkat 5 pengguna twitter

terbesar di dunia.

D. Tinjauan Tentang Cyberbullying

Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja

dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet.

Cyberbullying adalah kejadian manakala seorang diejek, dihina, diintimidasi,

atau dipermalukan orang lain melalui media internet, teknologi digital, atau

telepon seluler. Misalnya pelaku dengan sengaja dan sadar memosting di FB

atau mention ke twitter lawan untuk mencomooh atau mengintimidasi.

(Nasrullah, 2015 : 188).

Ada beberapa karakteristik cyberbullying yang biasanya terjadi, yaitu :

1. Agresif

Rigby (2002) menyimpulkan bahwa perilaku agresif adalah tahapan dari

seseorang berakhir melakukan bullying. Menurutnya, perilaku
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agresif merupakan situasi dimana seseorang memperoleh sesuatu dengan

menggunakan kekuatan namun dominansinya terhadap target atau korban

merupakan hal yang insidental dan tidak disengaja, sementara bullying

merupakan situasi akhir yang diinginkan dan dicapai melalui penggunaan

kekuatan secara bertujuan untuk menyakiti orang lain dan untuk

menunjukkan dominansi seseorang terhadap orang lain.

2. Intimidatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku intimidatif

adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau

pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman. Randall dalam Parsons

(2009) menyebutkan bahwa intimidatif adalah perilaku agresif yang

muncul dari suatu maksud yang disengaja untuk mengakibatkan tekanan

kepada orang lain secara fisik dan psikologis.

Menurut Hertz (2008) dalam Alam, (2015 : 8), cyberbullying adalah bentuk

penindasan atau kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan

kebohongan, melontarkan kata- kata kasar, menyebarkan rumor maupun

melakukan ancaman atau berkomentar agresif yang dilakukan melalui media-

media seperti email, chat room, pesan instan, website (termasuk blog) atau

pesan singkat (SMS). Hinduja & Patchin (2009), dan Smith, dkk (2008)

mengadaptasi definisi bullying dari Olweus, yaitu cyberbullying adalah

perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan

dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan eletronik

sebagai media untuk menyerang orang tertentu (Alam, 2015 : 8).
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Bentuk dan metode tindakan Cyberbullying juga amat beragam. Bisa berupa

pesan ancaman melalui e-mail, mengunggah foto yang mempermalukan

korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban

hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban

dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam. Ada yang

melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari

perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekedar hiburan pengisi waktu

luang. Tidak jarang, motivasinya kadang-kadang hanya ingin bercanda.

Dalam melakukan cyberbullying, biasanya pelaku memiliki motivasi untuk

melakukannya seperti :

1. Marah, sakit hati, balas denam atau karena frustasi

2. Haus kekuasaan dengan menonjolkan ego dan menyakiti orang lain.

3. Merasa bosan dan memiliki kepandaian melakukan hacking.

4. Untuk hiburan dan mentertawakan atau mendapatkan reaksi.

5. Ketidaksengajaan, misalnya berupa reaksi/komentar impulsive dan

emosional.

Cyberbullying tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun bisa jadi

dilakukan oleh institusi, baik resmi atau tidak. Selain itu cyberbullying juga

bisa dilakukan secara langsung maupun tidak. Dibandingkan di dunia nyata

(offline), cyberbullying di media online menjadi mudah dilakukan dan

cenderung aman karena menyembunyikan identitas asli. Artinya, perangkat

media siber memungkinkan seseorang untuk membangun identitas lain
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(anonymous) atau relitas diri palsu sehingga pengguna lain tidak mengetahui

identitas sebenarnya (Nasrullah, 2015 : 189).

Dalam buku Celebrate Your Wierdness, Ada 6 (enam) kategori umum dari

cyberbullying (Herry, 2014 : 8-10), yaitu:

a. Flaming

Tindakan provokasi, mengejek, ataupun penghinaan yang menyinggung

orang lain. Flaming bisa berarti mempengaruhi sehingga terjadi

perdebatan.

b. Online Harassment

Berulang kali mengirimkan pesan atau meneror pihak lain dengan pesan

yang dapat menyakiti melalui media komunikasi online.

c. Outing

Mengirimkan data pribadi seperti foto, video bahkan pesan text korban

yang bertujuan untuk mengolok-olok korban.

d. Dinegration

Mengirim pesan tidak benar atau memfitnah secara kejam tentang

seseorang kepada orang lain, atau menyebarkan foto atau video secara

online. Contoh kasus seperti seorang remaja memposting gosip di situs

jejaring sosial dengan sengaja yang dapat membuat korban dan teman-

temannya menjadi salah paham, atau bahkan membuat hubungan

pertemanan berakhir.



22

e. Masquerade

Mengganggu  orang  lain dengan  menggunakan  identitas  palsu dalam

mem-bully. Contoh kasus ketika seorang remaja memakai akun jejaring

sosial orang lain untuk menyerang korban sehingga korban tidak tahu

pelaku sebenarnya.

f. Exclusion

Mengucilkan seseorang dari online group atau forum, seperti ketika salah

saturemaja tidak ikut sebuah group chat dikarenakan teman- temannya

tidak menyukainya.

Seperti apa yang dikatakan Qualman. O’Keefe (1988) dalam Alam, 2015 :

15) dalam teori nya mengenai komunikasi pesan, menyimpulkan mengenai

logika desain pesan (Message Design Logic) yang timbul dari bagaimana

individu mengkonstruk dan mengemas pesan yang terbagi atas tiga logika

pesan, yaitu :

1. Ekspresif

Tipe logika pesan ekspresif menekankan pada gagasan akan “bahasa adalah

medium untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan” (O’Keefe, 1988). Pada

gagasan tersebut menyatakan bahwa komunikator akan memproduksi pesan-

pesan yang ‘mengesampingkan’ kondisi mental mereka dan mengasumsi

bahwa lawan bicara akan melakukan hal yang sama (O’Keefe, 1987 dalam

Edwards, dkk, 2006).

Lebih lanjut O’Keefe (1988) dalam Alam, (2015:16) menegaskan bahwa

komunikasi pada dasarnya adalah sebuah proses dimana seseorang
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mengekspresikan apa yang mereka pikirkan atau rasakan sehingga orang lain

akan mengetahui apa yang orang itu pikirkan atau rasakan. Pada keempat

kasus cyberbullying yang diteliti, pelaku sebagai komunikator meluapkan

ekspresi dalam bentuk sindiran maupun hinaan kepada korban secara

ekspresif dalam bentuk;

a. Pesan Menggunakan Huruf Kapital: penegasan terhadap hinaan

atau sindiran dan sebagai kontekstual pendukung

b. Symbol: emoticon tertawa dan sedih.

c. Media gambar untuk mendukung pernyataan: gambar seseorang

‘mau muntah’, gambar jari tengah (middle finger), gambar kata “coeg”,

dan gambar melempar computer.

2. Konvensional

Miller (2015) dalam Alam, (2015:16) menjabarkan logika desain pesan pada

sub pesan konvensional ini dengan mengatakan bahwa terdapat unsur

kesopanan, kepantasan, sesuai dengan norma-norma dimana pesan itu

dikemas dan ditujukan. Pada kasus cyberbullying, minim ditemukan level

kesopanan dari seorang pelaku dalam mengirimkan serangan bullying verbal

terhadap korban. Pelaku seakan spontan dan heroik dalam mengirimkan pesan

yang mengandung unsur cyberbullying. Namun, ternyata ditemukan

beberapa orang yang berprilaku sebaliknya. Orang-orang ini menjadi

pihak yang tidak menyerang korban namun memberikan pengertian terhadap

apa yang sudah dibuat korban.
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3. Retoris

O’Keefe (1988) menjelaskan bentuk logika pesan retoris sebagai pandangan

bahwa pesan dalam komunikasi adalah “negosiasi dan kreasi berasal dari

lingkungan sosial dan situasi pribadi.” Maksudnya adalah logika retoris

memandang komunikasi sebagai suatu cara mengubah aturan melalui

negosiasi dimana pesan yang dirancang cenderung fleksibel, penuh wawasan

dan berpusat pada individu.

O’Keefe (1988) juga melihat logika desain retoris merefleksikan pandangan

bahwa komunikasi mengabdi pada struktur dan membentuk realitas. Dengan

demikian, pelaku interaksi retoris menggunakan komunikasi untuk

menetapkan situasi dalam cara yang akan memfasilitasi pertemuan beragam

instrumen dan tujuan yang dihadapi. Adapun pesan retoris yang disampaikan

komunikator adalah komentar panjang yang tidak memberikan kesimpulan

apapun.

Cyberbullying yang berkepanjangan bisa mematikan rasa percaya diri anak,

membuat anak menjadi murung, khawatir, selalu merasa bersalah atau gagal

karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menimpanya. Bahkan

ada pula korban Cyberbullying yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya

karena tak tahan lagi diganggu. Remaja korban Cyberbullying akan

mengalami stress yang bisa memicunya melakukan tindakan-tindakan rawan

masalah seperti mencontek, membolos, lari dari rumah, dan bahkan minum

minuman keras atau menggunakan narkoba. (Herry.2014 : 8)
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Menurut Kowalski dan Limber (2007), ada tiga hal yang membedakan

tradisional bullying dengan cyberbullying. Pertama, tradisional bullying

merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung bertatap muka (face-to-

face), namun cyberbullying tidak. Pelaku menggunakan internet dan

teknologi sebagai media, sehingga pelaku tidak harus bertemu muka dengan

korbannya dan pelaku juga tidak dapat melihat reaksi emosi korban. Kedua,

dalam cyberbullying, pelaku tidak dapat menyerang secara fisik, namun lebih

kepada psikis sang korban. Terakhir, tidak seperti tradisional bullying,

cyberbullying dapat muncul kapan saja dan secara cepat dapat menyebarkan

berita buruk mengenai korbannya dengan bantuan teknologi internet (Alam,

2015 : 8).

E. Teori Hyperpersonal Model

Hyperpersonal Model adalah teori komunikasi yang menunjukkan bahwa

komputer dapat menjadi mediasi komunikasi hyperpersonal karena pengirim

pesan affords memberikan sejumlah keuntungan komunikatif atas interaksi

tatap muka tradisional. Dibandingkan dengan situasi tatap muka biasa,

pengirim pesan hyperpersonal memiliki kemampuan lebih besar untuk

mengembangkan strategis dan mengedit presentasi diri, memungkinkan

presentasi selektif dan dioptimalkan dari diri sendiri kepada orang lain.

Model hyperpersonal komunikasi melalui komputer (CMC) berpendapat

bahwa mengeksploitasi pengguna dengan teknologi aspek CMC dalam rangka

meningkatkan pesan, mereka membangun untuk mengelola tayangan dan
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memfasilitasi hubungan yang diinginkan. CMC dikelola untuk menyusun

pesan waktu, perilaku mengedit, bahasa pribadi, kompleksitas kalimat, dan

relasional nada dalam pesan awal mereka dengan target diduga berbeda, dan

kesadaran kognitif yang terkait dengan proses-proses ini. Efek pada beberapa

proses-proses dan hasil diperoleh dalam menanggapi sasaran yang berbeda,

sebagian mendukung perspektif hyperpersonal CMC. Aspek paling menarik

dari munculnya komunikasi melalui komputer (CMC) adalah cara

mengungkapkan unsur-unsur dasar komunikasi membawa ke fokus proses

dasar yang terjadi saat orang-orang memenuhi dan mengembangkan hubungan

mengandalkan pesan-pesan diketik sebagai mekanisme utama ekspresi.

Model CMC hyperpersonal berpendapat bahwa pengguna CMC

memanfaatkan dari antarmuka dan karakteristik CMC menawarkan saluran

yang secara dinamis dalam rangka meningkatkan hasil relasional mereka. Hal

ini unik dalam fokus pada affordances teknologi, bukan keterbatasan medium,

di mana pengguna tertarik dalam rangka meningkatkan proses normal diri

penyajian dan pengelolaan kesan melalui penciptaan pesan. Ada beberapa

mekanisme dan proses dari model ini yang mengusulkan untuk

memfasilitasi diri dalam penyajian dialog online.

Pertama, CMC ini dapat diedit, karena terikat ke penggunaan keyboard,

memungkinkan pengguna untuk mengubah apa yang mereka menulis sebelum

mereka mengirim pesan kepada mereka. Hampir semua

sistemasynchronous menawarkan editability tinggi, dan banyak program email

memungkinkan komposisi danpengeditan pesan yang kurang fleksibel dari
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pengolahan kata. Sistem pengeditan lebih mendorong untuk mengedit dari

penggunaan pensil dan kertas (Hass, 1989). Kapasitas untuk mengubah

konten dan tampilan pesan sebelum dipancarkan, atau menggugurkan pesan

dan memulai kehidupan baru, adalah tidak diberikan oleh interaksi FTF.

Kedua, jumlah satu waktu dapat menghabiskan untuk membangun dan

menyempurnakan pesan sebelum diucapkan, dengan kecanggungan kurang

sosial juga berbeda dari percakapan FTF, memungkinkan ''Pengguna waktu

hampir tidak terbatas untuk mengedit (dan) menulis, ''menurut Hesse, Werner,

dan Altman (1988:151). Sebuah affordance ketiga CMC adalah bahwa penulis

menyusun dan pertukaran pesan di fisik isolasi dari penerima. Maksudnya,

pengirim tidak memancarkan fitur fisik mereka secara alami dan melakukan

tindakan tidak sengaja ke kerajaan penerima persepsi. Sementara

menggunakan bahasa juga dapat membawa isyarat halus tentang pengguna

sikap afektif, yang dinyatakan mungkin ingin menyembunyikan (lihat Wiener

& Mehrabian, 1968), bahkan bahasa komposisi spontan dianggap lebih

terkendali dan mudah dibentuk daripada sifat fisik kurang terang-terangan

yang dikendalikan dari FTF pertemuan (Ekman & Friesen, 1969). Edited

pesan tertulis mungkin lebih mudah dibentuk. Jadi CMC pengguna dapat

menyampaikan tentang diri mereka sendiri yang jauh lebih discretionary

depan, lebih baik menyembunyikan apa yang mereka tidak ingin sampaikan

dan lebih baik menonjolkan apa yang mereka lakukan (jurnal.kominfo.go.id,

2015, “Pola Komunikasi Dalam Cybercrime”, https://jurnal.kominfo.go.id,

diakses tanggal 18 Februari 2015).
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F. Analisis Wacana Model Teun A. van Dijk

Wacana menurut van Dijk memiliki tiga dimensi atau bangunan, yaitu teks,

kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari analisis van Dijk adalah

menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan

analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan

strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada

level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks tulisan yang melibatkan

kognisi individu dari penulis. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan

wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah.

Analisis van Dijk secara keseluruhan menghubungkan antara analsis tekstual

yang memusatkan perhatian melulu pada teks, kearah analisis yang

komprehensif bagaimana teks tulisan itu diproduksi, baik dalam

hubungannya dengan individu penulis maupun dari masyarakat. Model

analisis van Dijk dapat digambarkan sebagai berikut:

Teks

Kognisi Sosial

Konteks Sosial

Gambar 3. Diagram Model Analisis van Dijk
(Sumber: Eriyanto, 2001:225)
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a. Kerangka Analisis Van Dijk

1. Teks

Melihat suatu teks terdiri dari tiga tingkatan. Pertama struktur makro ini

merupakan makna global atau umum dari  suatu teks yang dapat

diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepakan dalam suatu

tulisan. Kedua struktur ini merupakan struktur wacana yang berhubungan

dengan kerangka suatu teks bagaimana struktur-struktur teks tersusun ke

dalam tulisan secara utuh. Ketiga, struktur mikro adalah wacana yang

dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat,

proposisi, anak kalimat, paraphrase dan gambar.

Sedangkan struktur atau elemen yang dikemukakan oleh van Dijk ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Elemen Wacana van Dijk

STRUKTUR
WACANA HAL YANG DIAMATI ELEMEN

Struktur
Makro

TEMATIK
(Tema atau topik yang dikedepankan

dalam suatu teks)
Topik

Superstruktur
SKEMATIS

(Bagaimana bagian dn urutan berita
diskemakan dalam teks utuh)

Skema atau
Alur

Struktur
Mikro

SEMANTIK
(Makna yang ingin ditekankan dalam

teks. Misal, dengan memberi detil pada
satu sisi atau membuat ekplisit satu sisi

dan mengurangi sisi lain)

Latar, Detil,
Maksud,

Praanggapan,
Nominalisasi

Struktur
Mikro

SINTAKSIS
(Bagaimana kalimat (bentuk, susunan)

yang dipilih)

Bentuk
kalimat,

koherensi,
kata ganti

Struktur STILISTIK Leksikon
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Mikro (Bagaimana pilihan kata yang dipakai
dalam teks berita)

Struktur
Mikro

RETORIS
(Bagaimana dan dengan cara penekanan

dilakukan)

Grafis,
metafora,
ekspresi

Berbagai elemen tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan

mendukung satu sama lainnya. Untuk memperoleh gambaran dari elemen-

elemen yang harus diamati tersebut, berikut adalah penjelasannya, yaitu :

1. Tematik (Tema atau Topik)

Elemen ini menunjukkan kepada gambaran umum teks, disebut juga

sebagai gagasan inti atau ringkasan. Topik menggambarkan apa yang

ingin diungkapkan oleh penulis. Topik menunjukkan konsep yang

dominana, sentral, dan yang paling penting dalam sebuah wacana.

2. Skematik (Skema atau Alur)

Teks umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai

akhir, Alur menunjukkan bagian-bagian dalam teks yang disusun dan

diurutkan hingga membentuk kesatuan arti.

3. Semantik (Latar, Detil, Maksud, Praanggapan, Nominalisasi)

Semantik dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal

(local meaning), yaitu makna yang muncul dai hubungan antarkaloimat,

hubungan antarproposisi, yang membangun makna tertentu dari suatu

teks. Analisis wacana memusatkan perhatian pada dimensi teks, seperti

makna yang eksplisit maupun impisit.
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Latar teks merupakan elemen yang berguna untuk membongkar apa

maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Latar peristiwa itu dipakai

untuk menyediakan dasar hendak kemana makna teks itu dibawa.

Elemen detil berhubungan dengan kontrol informasi dari yang ingin

ditampilkan oleh penulis. Detil ini adalah strategi dari penulis untuk

menampilkan bagian mana yang harus diungkapkan secara detil lengkap

dan panjang, dan bagian mana yang diuraikan dengan detil sedikit.

Detil hampir mirip dengan elemen maksud, kalau detil mengekspresikan

secara implisist sedangan maksud yaitu secara eksplisit atau jelas asat

maksud pengungkapan informasi. Kalau praanggapan (presuppotion)

merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna dari

suatu teks. Dengan cara menampilkan narasumber yang dapat

memberikan premis yang dipercaya kebenarannya.

Nominalisasi adalah transformasi sintaksis secara radikal dalam suatu

klausa, yang memiliki konsekuensi struktural yang luas dan memberikan

kesempatan menyampaikan ideologi. Dalam bahasa Indonesia predikat

verba direalisasikan secara sintaksis menjadi nomina. Salah satunya

dilakukan dengan memberi imbuhan “pe-an”.

4. Sintaksis (Bentuk kalimat, Koherensi, Kata Ganti)

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara

berpikir yang logis, yaitu prinsip kausalitas. Di mana ia menanyakan

apakah A yang menjekaskan B, atau B yang menjelaskan A. logika
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kausalitas ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi susunan objek

(diterangkan) dan predikat (menerangkan).

Bentuk kalimat ini bukan hanya persoalan teknis kebenaran tata bahasa,

tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat. Dalam

kalimat yang berstruktur aktif, seseorang menjadi subjek dari

pernyataannya, sedangkan dalam kalimat pasif seseorang menjadi objek

dari pernyataannya. Pada umumnya, pokok yang dipandang penting selalu

ditempatkan di awal kalimat. Bentuk lain adalah dengan pemakian urutan

kata-kata yang mempunyai dua fungsi sekaligus. Pertam, menekankan atau

menghilangkan dengan penempatan dan pemakian kata atau frase yang

mencolok dengan menggunakan pemakian semantik. Yang juga penting

dalam sintaksis selain bentuk kalimat adalah posisi proposisi dalam

kalimat. Bagaiman proposisi-proposisi diatur dalam satu rangkaian

kalimat. Termasuk ke dalam bagian bentuk kalimat ini adalah apakah

berita itu memakai bentuk deduktif atau indukfit. Dedukfit adalah bentuk

penulisan kalimat dimana inti kalimat (umum) ditempatkan di bagian

mukak, kemudian disusul dengan keterangan tambahan (khusus).

Sebaliknya, bentuk induktif adalah bentuk penulisan di mana inti kilimat

ditempatkan di akhir setelah keterangan tambahan.

Koherensi adalah pertautan atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam

teks. Dua kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat

dihubungkan sehingga tampak koheren. Koherensi merupakan elemen

yang menggambarkan bagaimana peristiwa dihubungkan atau dipandang
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saling terpisah. Koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat

bagaimana seseorang secara strategis menggunakan wacana untuk

menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Apakah peristiwa itu dipandaang

terpisah, berhubungan, atau merupakan hubungan sebab-akibat. Pilihan

yang diambil ditentukan oleh sejauh mana kepentingan komunikator

terhadap peristiwa tersebut. Ada beberapa jenis koherensi dalam Analisis

Wacana van Dijk :

a. Koherensi sebab akibat. Koherensi sebab akibat dengan mudah dapat

kita lihat dari pemakaian kata penghubung yang dipakai untuk

menggambarkan dan menjelaskan hubungan, atau memisahkan suatu

proposisi dihubungkan dengan bagaimana seeorang memaknai sesuatu

yang ingin ditampilkan pada khalayak pembaca.

b. Koherensi Penjelas. Koherensi penjelas ditandai dengan pemakaian

anak kalimat sebagai penjelas. Bila ada dua proposisi, proposisi kedua

adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama.

c. Koherensi pembeda. Ini berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua

peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Dua peristiwa dapat

dibuat seolah-olah saling bertentangan dan berseberangan (contrast). Kata

sambung yang biasa dipakai untuk membedakan dua proposisi ini

adalah ”dibandingkan’, dibanding, ketimbang.

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa denga

menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat yang

dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan di mana posisi seseorang
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dalam wacana. Dalam mengungkapkan sikapnya, seseorang dapat

menggunakan kata ganti “saya” atau “kami” yang menggambarkan bahwa

sikap tersebut merupakan sikap resmi komunikator semata-mata. Akan

tetapi, ketika memakai kata ganti “kita” menjadikan sikap tersebut sebagai

representasi dari sikap bersama dalam suatu komunitas tertentu. Batas

antara komunikator dengan khalayak sengaja dihilangkan untuk

menunjukkan apa yang menjadi sikap komunikator juga menjadi sikap

komunitas secara keseluruhan. Pemakaian kata ganti yang jamak seperti

“kita” atau “kami” mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi

serta mengurangi kritik dan oposisi.

5. Stilistik (Leksikon)

Elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata

atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Seperti kata ‘meninggal’

yang memiliki kata lain seperti wafat, mati, dan lain-lain.

6. Retoris (Grafis, Metafora, Ekspresi)

Grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau

ditonjolakan (yang berat dianggap penting) oleh seseorang yang dapat

diamati dari teks. Dalam berita elemen grafis ini biasanya muncul lewat

bagian tulisan yang dibuat berbeda dibandingkan dengan tulisan lain,

seperti pemakain huruf tebal, huruf miring, garis bawah, huruf dengan

ukurun lebih besar, termasuk pemakaian caption, raster, grafik, gambar,

foto dan atau table untuk mendukung pesan. Elemen grafis member efek
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kognitif, dalam arti, ia mengontrol perhatian dan ketertarikan secara

intensif dan menunjukka apakah suatu informasi itu dianggap penting

sehingga harus difokuskan. Pemakaian jumlah, ukuran statistik menurut

van Dijk bukan semata bagian dari standar jurnalistik, melainkan juga

menyugestikan presisi dari apa yang hendak dikatakan dalam teks.

Dalam suatu wacana, tidak hanya menyampaikan pesan pokok lewat teks,

tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang dimaksudkan sebagai

ornament atau bumbu dari suatu berita . akan tetapi penggunaan metafora

tertentu bisa jadi dipakai oleh wartawan secara sterategi sebagai landasan

berpikir, alasan pembenar atas pendapat tertentu kepada publik.

Penggunaan ungkapan sehari-hari, peribahasa, pepatah, leluhur, kata-kata

kuno, bahkan ungkapan ayat suci dipakai untuk memperkuat pesan utama.

Struktur wacana adalah cara paling efektif untuk melihat proses retorika dan

persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. Struktur

wacana juga berguna untuk mengetahui strategi komunikator dalam

mencapai tujuan politiknya. Maka wacana disini dipahami sebagai politik

berkomunikasi, sehingga kita perlu menyelidiki makna-makna subyektif atau

nilai yang mendasari suatu pernyataan. Bahasa ini tidak hanya dilihat  kator

sebagai alat untuk memahami realitas objektif  belaka dan yang terpisahkan

dari komunikator sebagai penyampai pesan. Komunikator justru sangat

sentral dalam kegiatan wacana serts hubungan-hubungan sosialnya. Dalam

hal ini, kounikator memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap

maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana, termasuk maksud yang tidak
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transparan dan memerlukan interpretasi. Bahasa dan wacna diatur dan

dihidupkan oleh pengucapan-pengucapan yang bertujuan, setiap pernyataan

dalam tindakan penciptaan makna (Bungin.2007 : 203).

Maka setiap elemen struktur wacana dapat digunakan untuk menganalisis

segala bentuk teks. Walaupun struktur wacana terdiri dari beberapa elemen,

tetapi semua elemen itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan

dan saling mendukung antara elemen satu dengan elemen lainnya

(Bungin.2007 : 203).

2. Kognisi Sosial

Dalam kerangka analisis wacana van Dijk, perlu ada penelitian mengenai

kognisi sosial: kesadaran wartawan mental wartawan yang membentuk

teks tersebut. Kognisi sosial ini penting dan menjadi kerangka

yang tidak terpisahkan untuk memahami teks media. Pendekatan kognitif

didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai makna, tetapi

makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses

kesadaran mental dari pemakai bahasa.

3. Konteks Sosial

Van Dijk memanfaatkan dan mengambil analisis linguistik tentang

kosakata, kalimat, proposisi, dan paragraf untuk menjelaskan dan

memaknai suatu teks. Konteks sosial merupakan dimensi untuk

menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu atau

kelompok pembuat teks.
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Sebagai kesimpulan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa khayalan

mempunyai penafsiran sendiri terhadap bahasa yang muncul. Disini bahasa

atau teks bukan hanya diterima secara apa adanya, tetapi ditanggapi sebagai

perantara bagi pengungkapan-pengungkapan maksud dan makna tertentu.

Karena itu seperti diungkapkan AS hikam yang dikutip Eriyanto menyatakan

bahwa, analisis wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud

tersembunyi dan komunikator yang mengemukakan suatu pernyataan. Disisni

dengan memyikap pengungkapan yang tersirat dalam wacana dapat

memahami ideology pencipta secara lebih baik (Bungin.2007 : 205).

G. Kerangka Pemikiran

Di era komunikasi saat ini, teknologi sangat erat kaitannya dengan Internet.

Perkembangan internet itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial serta cara

berkomunikasi seseorang. Media Sosial (Social Media) adalah saluran atau

sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna

(user) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling

berbagi (sharing), dan membangun jaringan (networking). Media sosial adalah

sebuah media online, dengan para penggunanya (users) bisa dengan mudah

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial,

wiki, forum, dan dunia virtual. Salah satu media sosial yang banyak diakses di

di dunia ialah Twitter.
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Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis

teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).

Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan

untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya Cyberbullying.

Cyberbullying adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek,

dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui

media berupa sms, e-mail, status facebook, twitter, chat room dan sebagianya,

baik yang melalui komputer ataupun ponsel. Dalam buku Celebrate Your

Wierdness, Ada 6 kategori umum dari cyberbullying, yaitu Flaming, Online

Harassment, Outing, Dinegration, Masquerade dan Exclusion.

Pada kerangka pikir tersebut objek penelitian penulis adalah akun

@ahmaddhaniprast yang banyak mengandung kontroversi dari para pengguna

akun media sosial khususnya twitter, pada tahap pertama penulis

menggunakan teori Hyperpersonal model yang merupakan komunikasi

interpersonal yang menunjukkan bahwa komputer dapat menjadi mediasi

komunikasi dan memberikan sejumlah keuntungan komunikatif yang

memunculkan aksi Cyberbullying, dari aksi tersebut pada tahap kedua penulis

menggunakan analisis wacana Teun A. Van Dijk yang terdiri dari Tematik

(apa yang dikatakan), Skematis (bagaimana pendapat disusun dan dirangkai),

Semantik (apa arti pendapat yang ingin disampaikan), Sintaksis (bagaimana

pendapat disampaikan dan Leksikon (pilihan kata apa yang dipakai). Dari

analisis tersebut didapatkan hasil analisis dari Cyberbullying.
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Maka hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Cyberbullying

yang ditujukan para pelaku kepada akun Twitter @ahmaddhaniprast serta apa

saja bentuk cyberbullying yang ditujukan kepada akun Twitter

@ahmaddhaniprast.

Dari uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bagan kerangka pikir sebagai

berikut :
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Bagan 1. Kerangka Pikir

Teori Hyperpersonal Model

Analisis Wacana
Teun A. van Dijk.
1. Teks :

- Tematik
- Skematis
- Semantik
- Sintaksis
- Stilistik
- Retoris

2. Kognisi Sosial
3. Konteks Sosial

Cyberbullying

Hasil Analisis
Cyberbullying

Tweet@ahmaddhaniprast Netizen
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan 

seorang peneliti untuk menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena 

secara holistik dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada 

sebuah angka. Menurut Bodgan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Lexy J. 

Moelong, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh). Jadi tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2011) 

 

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu 

situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut 
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mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu 

urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi 

dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu secara holistik (utuh). Berikut ciri-ciri penelitian kualitatif: 

1. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada 

konteks dari suatu keutuhan.  

2. Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul 

data utama. Karenanya dalam penelitian ini, peneliti sendiri yang 

melakukan wawancara dengan informan. Pengetikan dan analisis data pun 

peneliti lakukan sendiri karena penelitilah yang paling mengerti konteks 

pengumpulan data saat wawancara berlangsung.  

3. Analisis data dilakukan secara induktif, yakni dengan mengumpulkan 

fakta-fakta yang ada di lapangan untuk kemudian menarik kesimpulan dari 

fakta-fakta yang ada. Analisis data pun dilakukan secara induktif, seiring 

dengan perkembangan tahap penelitian.  

4. Data yang dikumpulkan deskriptif berupa kata-kata, karenanya laporan 

penelitian akan berisi dengan kutipan-kutipan hasil wawancara untuk 

memberi gambaran penyajian laporan. Data berasal dari hasil wawancara, 

catatan lapangan dan buku harian yang ditulis oleh informan. Dalam 

wawancara, peneliti selalu bertanya „mengapa‟ guna mempertajam 

jawaban wawancara yang diberikan informan.  

5. Desain penelitian bersifat sementara yang dalam proses penyusunannya 

terus menerus mengalami perubahan berkaitan dengan fakta-fakta baru 

yang muncul di lapangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sehingga 
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menuntut adanya perubahan dalam desain penelitian. Misalnya munculnya 

suatu fakta baru di lapangan yang menuntut teori yang digunakan. 

(Moleong, 2011) 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini 

diharapkan dapat menjelaskan dan mengintepretasikan fenomena 

Cyberbullying di akun Twitter @ahmaddhaniprast.   

 

B. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis Van Djik, yang mana pada 

analisis tersebut Van Dijk memiliki tiga dimensi atau bangunan, yaitu teks, 

kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari analisis van Dijk adalah 

menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan 

analisis. Analisis van Dijk dalam proses analisisnya akan meliputi tiga 

struktur/tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung, yaitu :  

1. Struktur makro, ini merupakan makna global/umum dari suatu teks yang 

dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini 

bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa.  

2. Superstruktur, adalah kerangka suatu teks, bagaimana struktur dan elemen 

wacana disusun dalam teks secara utuh. 

3. Struktur Mikro, adalah makna yang dapat diamati dengan menganalisis 

kata, proposisi, anak kalimat, para frase yang dipakai dan sebagainya.  
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Tabel 3. Skema Penelitian 

STRUKTUR 

Teks 

Menganalisis bagaimana strategi wacana yang digunakan untuk 

menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu. 

Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk memarjinalkan 

suatu kelompok, gagasan atau peristiwa tertentu 

Kognisi Sosial 

Menganalisis bagaimana kognisi penulis dalam memahami 

seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis 

Konteks Sosial 

Menganalisis bagaimana wacana atau suatu teks diproduksi oleh 

individu atau kelompok pembuat teks. 

 

C. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian yang harus diamati dalam suatu penelitian yang bersifat 

kualitatif. Hal ini untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan 

dilakukan dan memegang peranan yang penting dalam memandu serta 

mengarahkan jalannya suatu penelitian. Untuk mempermudah dalam 

penelitian yang dilakukan maka yang menjadi fokus penelitian adalah “cuitan 

cyberbullying pengguna twitter terhadap akun twitter @ahmaddhaniprast.” 

Cuitan tersebut diambil dari 10 cuitan Ahmad Dhani yang memiliki reply atau 

komentar paling banyak. Dari 10 cuitan Ahmad Dhani tersebut dipilih masing-

masing dua komentar atau cuitan dari pengguna twitter yang mengandung 

unsur cyberbullying. 
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Tabel 4. Data Cuitan Ahmad Dhani dan Respon Followers 

Tanggal Cuitan Ahmad Dhani Respon Followers 

25/3/16 

 

 

 
4/4/16 

 

 

 
12/4/16  

 

 

 
 

12/4/16 

 
 

 
13/4/16 
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15/4/16 

 
 

 
15/4/16 

 
 

 
22/5/16 

  

 
3/6/16 
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28/6/16 

 

 

 
 

 

D. Unit Analisis Data 

 

Unit data yang dianalisis dalam peneltian ini adalah cuitan atau tweet-tweet 

yang mengandung unsur cyberbullying yang dilakukan pengguna twitter untuk 

merespon cuitan dari akun @ahmaddhaniprast. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Data Primer  

Data primer merupakan data utama yang didapatkan melalui observasi. 

Menurut Rachmat Kriyantono observasi diartikan sebagai kegiatan 

mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat 

dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi 

meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain 

yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara mengamati dan 
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menganalisis cyberbullying yang dilakukan pengguna twitter terhadap 

akun twitter @ahmaddhaniprast.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain (Bogdan 

& Biklen dalam Moleong, 2011) 

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, 

harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang 

benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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2. Penyajian Data  

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai 

data dan tidak terbenam dalam setumpuk data. 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)  

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul 

dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya 

sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. 

  

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999) ada 4 macam triangulasi Sebagai 

teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan. Namun, dalam penelitian ini 

hanya menggunakan 2 macam triangulasi data yaitu : 

a. Triangulasi data  

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari 

satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. 

b. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus 

bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan 

masukan terhadap hasil pengumpulan data. 

 

 



BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Twitter @ahmaddhaniprast

Ahmad Dhani aktif di jejaring sosial Twitter pada Oktober 2010. Ahmad

Dhani memiliki nama akun Twitter @ahmaddhaniprast. Followers akun

Twitter-nya pertanggal 29 Oktober 2016 pukul 21.27 WIB jumlah sebanyak

1.8 Juta . Tampilan rumah akun Twitter Ahmad Dhani cukup menarik. Header

photo akun tersebut terpasang foto Ahmad Dhani dengan tulisan

“Ahmaddhani official Twitter”.

Gambar 4. Profil Akun Twitter @ahmaddhaniprast
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Pada bio akun Twitter-nya tertulis “Akun ISLAM RASIONAL. Tafsirnya AL

MISBAH/Prof Dr.M Quraish Shihab (Kecuali tafsir pemimpin non muslim).

Tidak menerima ayat sepotong2/terjemahan DEPAG”. Selain itu, pada alamat

URL ia mencantumkan akun blognya, yakni ahmaddhani.com. Twitter Ahmad

Dhani berisikan berbagai macam topik pembicaraan yang dimuat melalui

fasilitas tweet. Ahmad Dhani cukup up to date terhadap topik-topik

pembicaraan yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia,

terutama topik mengenai isu dunia politik. Namun tweet tersebut banyak

mengandung unsur-unsur cyberbullying, seperti contoh sebagai berikut:

Gambar 5. Cuitan Ahmad Dhani yang mengandung cyberbullying

Kicauan yang ditulis akun @ahmaddhaniprast tidak sedikit menjadi

perbincangan followers, hal ini terbukti dengan kata-katanya yang menyindir

Jokowi dan Ahok mengenai kasus sengketa lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Jakarta.

Tidak hanya Ahmad Dhani yang aktif pada jejaring sosial twitter-nya, tetapi

juga followers akun Ahmad Dhani. Followers Ahmad Dhani melakukan

berbagai respon terhadap akun twitter-nya, mulai dari melakukan mention,
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retweet, dan favourite terhadap postingan yang diberikan oleh Ahmad Dhani.

Followers Ahmad Dhani juga aktif memberikan postingan yang memiliki

unsur-unsur cyberbullying yang ditujukan kepada Ahmad Dhani.

Gambar 6. Cuitan dari followers yang mengandung Cyberbullying



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan pembahasan yang telah

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Cyberbullying yang dilakukan oleh para followers disebabkan cuitan-

cuitan Ahmad Dhani yang dianggap kasar dan kontrovesial. Selain itu

faktor kebencian atau ketidaksukaan terhadap sosok Ahmad Dhani yang

dikarenakan citra negatif dirinya juga merupakan alasan lain mengapa

followers melakukan cyberbullying terhadap Ahmad Dhani.

2. Sebagian followers merespon sama seperti topik yang ada dalam cuitan-

cuitan Ahmad Dhani tersebut. Disini para followers menangkap makna

yang sama dengan cuitan-cuitan Ahmad Dhani. Sebagian lagi respon yang

diberikan followers terhadap cuitan Ahmad Dhani tidak sama dengan topik

yang ada dalam cuitan Ahmad Dhani. Dapat dikatakan bahwa respon yang

diberikan oleh followers berlawanan dengan topik dalam cuitan-cuitan

Ahmad Dhani sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda dari

followers.
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3. Jenis cyberbullying yang dilakukan pengguna twitter terhadap akun twitter

@ahmaddhaniprast  terdiri dari flaming, dinegration, dan masquerade.

Selain itu berdasarkan karakteristik, Ahmad Dhani mendapatkan

cyberbullying dengan karakteristik agresif tetapi tidak mendapatkan

cyberbullying dengan karakterisik intimidatif. Ditinjau dari logika desain

pesan pengguna twitter yang melakukan cyberbullying mereka mengemas

pesan dengan tipe logika pesan ekspresif, tidak ada yang mengemas pesan

dengan tipe logika pesan konvensional dan retoris.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran yang

perlu diperhatikan, yaitu :

1. Perilaku cyberbullying dipastikan memiliki dampak yang sangat

merugikan dan  berbahaya bagi korban. Karena itu, kegiatan tidak pantas

dijadikan alasan sebagai cara  dalam kebebasan berekspresi dan

mengemukakan pendapat. Kebebasan berekspresi sepatutnya tidak

digunakan untuk merugikan orang lain. Begitu juga bagi pengguna media

sosial,  apa  pun  itu  bentuknya,  agar  dapat bijak, beretika, dan tidak

terprovokasi oleh akun-akun  anonim  untuk  ikut  serta melakukan

bullying terhadap pihak-pihak tertentu.

2. Untuk para public figure terutama Ahmad Dhani diasarankan untuk lebih

berhati-hati dalam menyampaikan suatu pernyataan di media sosial salah

satunya twitter. Apabila salah sedikit saja dalam memberikan pernyataan

di media sosial maka tidak sedikit yang akan melakukan cyberbullying.
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Terlebih media sosial sangat terbuka, sehingga membuat para pelaku

cyberbullying dengan mudah melakukan cyberbullying.

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk

meneliti objek yang sama, yaitu analisis isi teks cyberbullying di media

sosial twitter agar dapat dilakukan diluar faktor yang telah disajikan dalam

penelitian ini. Dapat lebih baik jika meneliti juga mengenai efek dan

akibat dari cyberbullying terhadap pengguna media sosial yang menjadi

korban cyberbullying. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya akan

lebih melengkapi dan beragam.
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