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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Permasalahan  

Satu karekteristik penting sebagai efek munculnya media baru (new media) 

yakni media interaktif, yaitu di mana khalayak dimungkinkan melakukan umpan 

balik secara langsung terhadap informasi yang disajikan. Teknologi baru ini dalam 

beberapa literatur akademik memiliki penamaan yang beragam, seperti media 

online, digital media, media virtual, e-media, network media, media baru, media 

siber dan media web (Gane & Beer, 2008: 24). Media sosial menjadi salah satu 

produk dari kehadiran new media yang memberikan kesempatan bagi setiap orang 

untuk lebih mengeksplorasi penggunanya terhadap minat-minat yang dapat 

ditemukan di internet. Media sosial memainkan peran penting dalam mengubah 

gaya hidup orang-orang yang memfasilitasi siapa pun untuk mempublikasikan dan 

mengakses informasi, berkolaborasi dalam upaya bersama atau membangun 

hubungan secara online (Siddiqui & Singh, 2016: 71). 

Media sosial lebih seperti tempat pertemuan virtual di mana orang dapat 

bersantai dan berkumpul bersama teman-teman. Para pengguna media sosial dapat 

berbicara tentang topik yang berbeda, berbagi informasi, dan bertukar tentang hal-

hal yang mereka sukai (Ramanigopal, dkk., 2012: 118). Media sosial memiliki 

dampak besar pada masyarakat, bahkan beberapa situs media sosial telah 

mengubah cara orang berkomunikasi dan bersosialisasi dengan memberikan 

kesempatan bagi orang untuk menuangkan aspirasinya serta menunjukan 
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eksistensi. Çela (2015: 196) menyebutkan bahwa kebebasan untuk menyuarakan 

pendapat tidak pernah semudah sekarang bagi orang-orang untuk berkumpul dan 

diorganisir untuk mengekspresikan kritik mereka atau untuk mengkontradiksi 

suatu hal tertentu yang menyangkut komunitas tertentu melalui media sosial. 

Konten yang dipublikasikan di media sosial dapat dijangkau oleh siapa pun 

di seluruh dunia yang menghilangkan hambatan fisik dan infrastruktur yang 

berarti bahwa kebebasan berbicara sekarang adalah kebebasan pers dan sebagai 

akibatnya kebebasan berkumpul bersama (Fuchs, 2014: 185). Media sosial itu 

sendiri memang diperuntukan sebagai sarana individual yang mewakili pemilik 

akun dalam menyuarakan opini pribadinya, termasuk opininya pada berbagai 

permasalahan sosial yang ditemuinya di kehidupan nyata untuk dibagikan dalam 

dunia maya, atau sebaliknya. Media sosial pun menjadi bagian dari ranah publik 

dalam konsep maya yang dalam pandangan Habermas (dalam Webster, 1995: 74) 

disebut sebagai sebuah arena, di mana ranah publik dipergunakan ketika setiap 

orang dapat membicarakan atau mendiskusikan sesuatu tanpa paksaan atau 

manipulasi dan yang dapat diakses oleh semua warga negara. Di dalam ruang 

publik, opini publik dapat dibentuk. 

Begitulah media sosial, di mana pemanfaatannya sekarang ini bukan hanya 

digunakan untuk kepentingan eksitensi diri, tetapi juga sebagai media untuk 

menyalurkan aspirasi, menyampaikan opini, dan bahkan mendorong opini pribadi 

masuk dalam ranah publik. Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial 

yang kemudian banyak digunakan sebagai media untuk berbagai kepentingan 

seperti binis korporasi atau individual seperti halnya kehadiran fenomena 
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selebgram, hingga menjadi media informasi bergenre lifestyle juga banyak 

ditemuka di Instagram. Huang & Su (2018: 2) menyebutkan tanpa ragu bahwa 

Instagram telah menjadi aplikasi media sosial yang paling disukai dari di kalangan 

millenials saat ini. Dalam dua tahun terakhir, para peneliti dalam ilmu sosial dan 

perilaku di negara-negara Amerika dan Eropa telah membandingkan motivasi di 

balik penggunaan Instagram pada siswa Amerika dan Eropa dari perspektif 

perbedaan lintas budaya atau perilaku kecanduan. Kenyataannya Instagram telah 

mempengaruhi perilaku sosial khususnya di ruang publik virtual dari sebagian 

besar penggunanya. 

Indonesia merupakan segmen pasar pengguna Instagram besar di dunia 

sebagaimana diberitakan Adi dan Hidayat (2017) dalam situs portal berita online 

Tempo.co yang menjelaskan data internal dari Instagram mengenai pengguna 

Instagram di Indonesia. Tak kurang dari 45 juta orang Indonesia ternyata 

menggunakan media sosial ini secara aktif, serta tercatat sebagai pembuat konten 

Instagram Story terbanyak di dunia. Dengan jumlah pengguna yang masif, 

Indonesia menjadi komunitas Instagram terbesar di Asia Pasifik, serta salah satu 

pasar terbesar di dunia dari total 700 juta pengguna aktif setiap bulan. Padahal, 

pengguna aktif di awal tahun 2016 hanya 22 juta. 

Besarnya pengguna aktif Instagram di Indonesia kemudian banyak 

dimanfaatkan sebagai media yang bukan hanya digunakan untuk komunikasi dan 

aktualisasi diri saja tetapi juga sebagai media informasi dan komunitas seperti 

halnya yang terjadi pada Akun Instagram @lambe_turah. Lambe turah merupakan 

akun yang menklaim dirinya sebagai akun gosip yang pada perjalanannya bukan 
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hanya public figure saja yang diberitakan tetapi juga mengangkat isu-isu yang ada 

di tengah masyarakat termasuk isu perselingkuhan. Istilah Pelakor (perebut laki 

orang) yang pada kelanjutannya juga menghasilkan istilah pebinor (perebut bini 

orang) merupakan istilah dalam perselingkuhan yang banyak ditemui dalam 

caption (keterangan) unggahan Lambe Turah maupun dalam kolom komentar dari 

para followers. Bukan hanya perselingkuhan artis yang selama ini banyak di 

angkat seperti isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting, Billy Saputra 

dan Hinda serta Kris Hatta, tetapi juga perselingkuhan masyarakat umum seperti 

halnya kasus Ibu Dendi yang terkenal dengan adegan ―sawer‖ pada perempuan 

yang diduga selingkuhan suaminya. 

Melihat besarnya angka followers Lambe Turah yang hingga pada 20 

September 2018 berjumlah 5,4 juta followers menunjukan besarnya minat 

masyarakat akan postingan-postingan dari Lambe Turah. Besarnya jumlah 

followers Lambe Turah juga memberikan implikasi besarnya peran Lambe Turah 

untuk turut membangun opini publik, di mana Lambe Turah juga sering dinilai 

memiliki tujuan-tujuan tersendiri melalui unggahannya. Apapun tujuan dari 

unggahan Lambe Turah yang dengan sengaja mengunggah isu-isu perselingkuhan, 

pada kenyataannya followers masih banyak yang bereaksi atas kasus-kasus 

perselingkuhan yang diunggah Lambe Turah. 
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Gambar 1.1 

Laman Akun Instagram @lambe_turah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Akun Instagram @lambe_turah, 2018. 

 

Unggahan yang dilakukan Lambe Turah atas isu-isu perselingkuhan tersebut 

kemudian menjadi pembicaraan di antara followers, terutama yang turut 

mengomentari pada kolom komentar menunjukan bahwa Lambe Turah memiliki 

potensi besar dalam membangun opini publik. Opini publik itu sendiri merupakan 

merupakan akumulasi citra yang tercipta atau dibentuk oleh proses komunikasi 

sebagaimana diungkapkan Mazdalifah dan Ramdhani (2006: 11) bahwa penilaian 

akan citra tentang baik dan buruknya citra objek selalu bermakna majemuk atau 

berdimensi jamak karena perbedaan persepsi yang yang mungkin terjadi di antara 

masing-masing individu. Hal tersebut menjadi penyebab adanya pergeseran-

pergeseran citra dalam opini publik. Pergeseran citra ini tergantung pada siapa 

saja yang terlibat dalam proses komunikasi. Setiap kali jaringan komunikasi 

berubah, citra opini publik juga ikut dapat berubah karena dinamika komunikasi 
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yang ada di dalamnya, sedangkan realitas yang menjadi substansi dari opini 

publik cenderung permanen, karena ketika proses pembentukan opini publik 

berlangsung, fakta empiriknya telah terjadi. 

Opini publik mengenai isu-isu perselingkuhan yang ditampilkan Lambe 

Turah kemudian membentuk pemahaman bagi followers (utamanya) dalam 

memaknai kasus perselingkuhan untuk lebih memahami fenomena sosial 

mengenai isu perselingkuhan. Upaya followers Lambe Turah dalam memaknai isu 

perselingkuhan terjadi atas adanya berbagai interpretasi mengenai awal persoalan 

perselingkuhan hingga hukuman sosial yang diberikan bagi pelaku. Pemaknaan 

sebagai penafsiran ini kemudian masuk dalam ranah opini, di mana banyak 

followers yang menghujat pihak perempuan maupun laki-laki pelaku 

perselingkuhan kemudian membentuk opini publik di kalangan followers Lambe 

Turah. 

Lambe Turah pun menjadi media yang turut membangun opini publik, di 

mana akun Lambe Turah menjadi media diskusi, hingga debat antar followers 

dalam mengajukan opini-opininya masing-masing. Media sosial kemudian 

sebagai medan pertukaran pandangan para penggunanya, di mana wawasan, opini, 

semua bercampur dan membuka kesempatan dalam membangun opini bagi 

pengguna lainnya. Johannessen (2013: 79) bahkan menyebutkan bahwa 

komunikasi melalui media sosial dapat berkontribusi dalam mengembangkan 

diskusi dan debat publik. Penciptaan ranah publik menjadi lebih mudah dari 

―modal sosial‖ dan pembangunan komunitas di media sosial. Komunitas-

komunitas ini memfasilitasi komunikasi antara individu-individu yang datang 
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bersama-sama karena kepentingan bersama, meskipun fakta bahwa mereka dapat 

berbagi pendapat yang berbeda untuk hal-hal lain yang bukan bagian dari 

penciptaan komunitas ini di media sosial.  

Opini publik yang terbangun di media sosial merupakan salah satu dampak 

dari hadirnya media yang memberikan wadah bagi setiap orang untuk 

mengutarakan pendapat dan pandangan-pandangannya secara lebih bebas. Hal ini 

dapat dilihat pada salah satu bentuk dari media baru yaitu media sosial di mana 

publik dengan bebas dan tanpa rasa takut atas tekanan negara atau pemilik modal 

mengutarakan kritiknya terhadap persoalan-persoalan sosial (Andriana, 2013: 82). 

Keterbukaan komunikasi di media sosial, dimana masyarakat dapat secara terbuka 

melakukan kritik secara langsung dan bahkan dapat tidak terkontrol di sosial 

media dinilai dapat menjadi pemicu perdebatan di tengah masyarakat. Seperti 

halnya yang sering terjadi di akun Lambe Turah, di mana banyak di antara 

warganet yang saling beradu argumen mengenai hal-hal terkait perselingkuhan. 

Ada yang mendukung pihak A, ada juga yang mendukung pihak B, semua 

memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan opininya karena Lambe 

Turah juga seakan membuka jalan melalui fitur caption (keterangan) agar 

perdebatan dan pertukaran opini tersebut terjadi melalui kolom komentar di 

lingkup followers. 

Pada dasarnya pemaknaan followers pada isu-isu perselingkuhan yang 

terbentuk dari unggahan Lambe Turah menunjukan cara pandang followers dalam 

memahami fenomena sosial yang ada di tengah mereka. Pemaknaan inilah yang 

kemudian tumbuh di tengah followers mengenai upaya untuk lebih memahami 
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perselingkuhan. Siapa yang dirugikan, apa penyebab masalah, dan berbagai upaya 

pemaknaan lainnya. Isu yang di lempar Lambe Turah melalui unggahan kasus 

perselingkuhan memberikan dampak pada keikutsertaan followers untuk turut 

mengomentasi atau setidaknya bereaksi pada isu perselingkuhan. Pada tahap ini, 

Lambe Turah dapat dikatakan sebagai bagian yang berperan penting dalam 

membangun opini followers dalam menilai isu perselingkuhan berdasarkan 

unggahan-unggahan Lambe Turah sebagai suatu realitas sebagaimana 

diungkapkan Bungin (2008: 203) bahwa realitas yang terkonstruksi itu juga 

membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung 

sinis. 

Realitas mengenai isu-isu perselingkuhan yang ada di masyarakat kemudian 

menjadi komoditas Lambe Turah untuk dijadikan sebagai sumber postingan 

Instagram. Setiap postingan Lambe Turah pun sebenarnya telah melalui 

penyortiran. Berdasarkan informasi yang sering diungkapkan Lambe Turah, 

banyak informasi yang Lambe Turah terima berasal dari followers melalui direct 

message, sehingga Lambe Turah memilih infomasi yang dinilai sesuai dengan 

kebutuhan pemberitaan atau postingan saat itu. Untuk itu Lambe Turah juga 

sebenarnya telah turut dalam mengontruksikan realitas sebagaimana diungkapkan 

Bungin (2008:192) bahwa konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang 

hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan. 

Lambe Turah sebagai salah satu akun gosip yang dipercaya sebagai ―leader‖ 

di antara akun-akun sejenis lainnya di Instagram dipercaya sebagai akun yang 

memiliki dampak sosial paling massif atas isu-isu sosial yang ditampilkan. 
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Bahkan Lambe Turah juga sering dijadikan sebagai narasumber di berbagai acara 

televisi dan radio. Hal tersebut menunjukan peran penting Lambe Turah dalam 

menunjukan realitas sosial yang ada di masyarakat khususnya mengenai isu 

perselingkuhan. Realitas yang disajikan Lambe Turah sebagai media yang dapat 

dijangkau publik melalui akses Instagram turut membangun konstruksi, sudut 

pandang sebagai hasil konstruksi realitas atas isu-isu perselingkuhan yang 

ditampilkannya di Instagram. 

Isu-isu perselingkuhan yang ditampilkan dalam akun Instagram Lambe 

Turah merupakan realitas sosial masyarakat, di mana hal tersebut ditunjukan juga 

dari adanya respon followers Lambe Turah yang dapat dilihat dari kolom 

komentar yang sering ramai berisi mengenai berbagai opini. Berbagai unggahan 

Lambe Turah pun dapat dimaknai sebagai cara dalam memahami realitas dan 

caranya dalam memilih dan menyajikan realitas. Realitas atas isu-isu 

perselingkuhan yang disajikan Lambe Turah dalam pandangan semiotika diartikan 

sebagai tanda sebagaimana diungkapkan Preminger (dalam Sobur, 2012: 96) 

bahwa semiotik menganggap bahwa fenomena sosial masyarakat dan kebudayaan 

itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-

aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda itu mempunyai arti. 

Semiotika menjadi perangkat yang memungkinkan peneliti dapat 

memahami berbagai unggahan isu perselingkuhan Lambe Turah sebagai produk 

tanda yang dapat diinterpretasikan. Untuk itu peneliti kemudian menggunakan 

analisis semiotika untuk memahami pemaknaan atas unggahan isu-isu 

perselingkuhan yang disajikan Lambe Turah. Analisis semiotika pada penelitian 
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ini merujuk pada semiotika Barthes, di mana Barhes menunjukan bahwa 

keterkaitan penanda denotasi dan konotasi akan bermuara pada tahap mitos, di 

mana mitos merupakan tempat ideologi terwujud sebagaimana diungkapkan 

Barthes (dalam Fiske, 2007: 118) bahwa dalam meneliti suatu tanda dalam 

semiotika dapat dianalisa menurut teorinya, yaitu dua tatanan pertandaan (order of 

significations) yang terdiri dari tahap denotasi, konotasi dan juga sampai tahap 

mitos. 

Ketiga hal tersebut menjadi gambaran nyata mengenai adanya seperangkat 

media praktis guna memaknai isu perselingkuhan sebagai realitas masyarakat 

yang terdiri dari berbagai tanda yang dapat diiterpretasikan. Pemahaman akan 

makna denotasi dalam pandangan Barthes mengacu pada adanya keterikatan 

antara penanda (signified) dan petanda (signifier) yang juga dibangun atas dasar 

kebiasaan, latar budaya, maupun pengetahuan. Penanda merujuk pada objek 

tertentu, sedangkan petanda merupakan makna mental dari keberadaan objek 

tersebut.  

Pada tatanan selanjutnya, Barthes mengetengahkan makna konotasi sebagai 

bagian lanjutan dari memahami tanda-tanda komunikasi. Konotasi merupakan 

usaha untuk memaknai keterkaitan antar penada dan petanda sebagai produk yang 

mewakili pembentukan makna lain. Pada tahapan terakhir, Barthes 

mengetengahkan Mitos sebagai hasil dari pemaknaan akan tanda-tanda 

komunikasi yang dibentuk atas dasar latar budaya. Mitos dalam pandangan 

Barthes bukan mengisyaratkan sesuatu yang berifat mistis, legenda atau takhayul. 

Mitos dalam hal ini menjadi suatu kajian ideologi yang dihasilkan dari adanya 
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kepercayaan dan pemahaman dari masyarakat atas pemikiran budaya, norma, cara 

pandangan sosialitas, hingga berbagai hal yang pernah diketahuannya dalam 

kehidupan. Semua hal yang itunjukan Barthes dalam memahami semiotika 

merujuk pada upaya untuk memahami tanda. 

Mitos merupakan kunci dari semiotika Barthes, dimana mitos ditempatkan 

sebagai sarana Barthes dalam memaknai tanda-tanda sebagai produk budaya dan 

melibatkan budaya sebagai bagian penting pembentuk makna. Mitos merupakan 

bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat yang dapat membentuk pemahaman 

individu dalam memaknai tanda dalam wilayah budayanya sehingga budaya 

memegang peran penting pemaknaan tanda. Pemaknaan pun dapat berbeda antar 

budaya sehingga representasi pun dapat dimaknai secara majemuk dari satu 

budaya pada budaya lainnya, terlebih akulturasi budaya dan pengaruh budaya lain 

akan turut mempengaruhi pemahaman individu (interpreter) dalam 

menginterpretasikan objek tanda yang dilihatnya. 

Fokus Barthes yang banyak melibatkan budaya sebagai alasan dari adanya 

pandangan individu, dan menjadikan mitos sebagai pencapaian semiotikanya yang 

berisi mengenai pandangan-pandangan budaya menjadi alasan utama peneliti 

dalam memilih semiotika Barthes. Segala bentuk upaya Lambe Turah dalam 

menyajikan unggahan isu-isu perselingkuhan memerlukan adanya pemahaman 

budaya yang sama hingga unggahan isu-isu perselingkuhan yang ditampilkan 

tersebut dapat dimaknai oleh followers. Untuk itu penelitian ini akan memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai pemaknaan pada unggahan isu-isu 



12 

 

Universitas Pelita Harapan 

 

perselingkuhan di akun Instagram Lambe Turah dengan menggunakan analisis 

semiotika. 

1.2 Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah 

Bagian ini akan memaparkan mengenai fokus penelitian dan perumusan 

masalah sebagai cara peneliti dalam membatasi masalah penelitian yang disajikan 

sebagaimana dapat dilihat pada subbab fokus penelitian dan perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menunjukan ruang yang lebih spesifik mengenai kajian 

penelitian yang diamati melalui upaya pembatasan masalah, sebagai berikut: 

1. Periode unggahan akun Instagram @ lambe_turah mengenai isu 

perselingkuhan dibatasi hanya pada bulan November 2018. 

2. Penelitian ini hanya menganalisa pada bagian kolom caption (keterangan) yang 

dibuat oleh akun Lambe Turah sebagai pelengkap keterangan pada setiap 

postingan isu-isu perselingkuhan yang ditampilkan. 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan di 

atas, maka rumusan masalahnya, yakni ―Bagaimana makna caption (keterangan) 

pada unggahan isu-isu perselingkuhan di akun Instagram Lambe Turah?‖ 

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

Pada bagian ini akan disebutkan mengenai tujuan penelitian sehingga hasil 

penelitian akan disesuaikan dengan tujuan penelitian, serta juga akan disajikan 

mengenai signifikansi penelitian yang diuraikan sebagai berikut: 
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1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini kemudian disesuaikan dengan pandangan Bathes 

mengenai semiouika sehingga tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan 

menganalisa makna caption (keterangan) pada unggahan isu-isu perselingkuhan di 

akun Instagram Lambe Turah berdasarkan makna denotasi, konotasi, dan mitos 

yang ada di dalamnya. 

1.3.2 Siginifikansi Penelitian 

Signifikansi penelitian menunjukan manfaat yang akan diberikan dari 

penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis yang dipaparkan sebagai 

berikut: 

1.3.2.1 Siginifikansi Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis sebagai sumber 

pengembangan kajian Ilmu Komunikasi khususnya mengenai semiotika yang 

dapat digunakan untuk memperlajari dan memahami realitas sosial. Selain 

penelitian kini juga dapat memahami motif dari opini publik di media sosial yang 

dapat membangun pemaknaan para pengguna media sosial akan isu-isu yang ada 

di masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi ilmiah guna 

memperkaya literatur kajian Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan 

pemanfaatan new media sebagai media pembangun opini publik di era digitalisasi 

sekarang ini. 

1.3.2.2 Siginifikansi Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan gambaran 

bagi Lambe Turah agar lebih dapat memahami dampak dari setiap unggahan 
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Instagram yang dilakukan memiliki potensi besar dalam membangun opini publik. 

Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi followers Instagram Lambe Turah 

untuk dapat melakukan verifikasi atas berbagai pemberitaan atau pun unggahan 

yang dilakukan Lambe Turah atas dasar keabsahan pemberitaan serta dapat 

dengan lebih bijak untuk memberikan pandangan maupun opininya di media 

sosial. 

1.4 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi mengenai state of the art sebagai review atas kajian 

penelitian terdahulu yang relevan untuk peneliti gunakan saat ini. Selain juga 

berisi mengenai berbagai teori maupun konsep-konsep dari para ahli yang peneliti 

gunakan sebagai cara untuk memahami fenomena penelitian dan 

permasalahannya, sehingga teori dan konsep-konsep yang digunakan akan 

menjadi tuntunan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. 

1.4.1 State of The Art 

State of the art menunjukan peran penting penelitian terdahulu bagi 

penelitian yang tenagh dilakukan sekarang, agar peneliti lebih memahami dan 

mengembangkan penelitian yang tengah dilakukan saat ini. Kajian penelitian 

sejenis terdahulu dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian yang sedang 

dilakukan sekarang ini, maupun sebagai sarana dalam memahami keselarasan 

fenomena yang ada sebelumnya guna memberikan gambaran dalam mempelajari 

fenomena yang ada saat ini. State of the art berisi mengenai penelitian sejenis 

terdahulu digunakan ketika memiliki relevansi dengan penelitian yang tengah 

peneliti lakukan sekarang, sehingga ada upaya untuk memahamai nilai kebaruan 
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dari penelitian yang tengah peneliti lakukan sekarang ini. Penelitian mengenai 

pemaknaan pada konten di media sosial seperti Instagram telah dilakukan pada 

berbagai objek dan fokus penelitian seperti halnya yang peneliti paparkan berikut: 

Penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai konten di Instagram dan 

pemaknaan atas konten tersebut telah dilakukan Diana AztiraArbi & Eriyanto 

pada tahun 2017 dengan judul ―Symbolic Violence Against Transgender in Social 

Media Posts: Social Semiotics Analysis on Instagram Account @yogaarizona‖ 

yang dipublikasikan pada Indonesia International Graduate Conference on 

Communication (Indo-IGCC) Proceeding, Vol. 1 (355-373). Penelitian yang 

dilakukan AztiraArbi & Eriyanto ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebiasaan 

(habitus) pelaku dan korban bullying, pemanfaatan modal dan strategi 

pemanfaatan modal di bidang media sosial, bentuk kekerasan simbolik yang 

dihadapi oleh selebgram sebagai korban dan strategi bahasa yang digunakan 

dalam membela diri di media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan teori 

kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu yang berasal dari konsep mengenai 

kebiasaan (habitus) dan perluasan teori Marxis tentang modal yang di dalamnya 

terkait dengan symbolic capital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode analisis semiotika sosial dari Theo van Leeuwen (AztiraArbi & 

Eriyanto, 2017: 357). 

Hasil penelitian melalui analisis semiotika sosial Leeuwen tentang 

postingan-postingan yang terdapat dalam akun @yogaarizona, ditemukan bahwa 

kehidupan transgender digambarkan dengan penuh humor dan menjadi objek 

perenungan bagi para netizen sebagai bahan tertawaan. Di sinilah kekerasan 
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simbolis dilakukan tanpa disadari oleh Yoga Arizona, sebagai otoritas domain 

pemilik akun. Dalam kolom komentar, kekerasan simbolis dapat berupa pujian, 

ide, undangan atau permintaan. Dari komentar ke pemilik akun dengan cara yang 

halus dan intim, tetapi sebenarnya merupakan tekanan sosial bagi pemilik akun 

untuk melakukan apa yang diinginkan followers untuk membuat mereka senang. 

Itu tidak disadari baik oleh pemilik akun atau komentator sendiri. Jadi tanpa sadar, 

Yoga Arizona sebagai pemilik akun mendapat kekerasan simbolis dari para 

komentator yang menjadi otoritas lapangan dalam komentar-komentar post 

Instagram (AztiraArbi & Eriyanto, 2017: 370). 

Kekerasan simbolik tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga telah 

memasuki arena di media sosial. Bentuk kekerasan simbolik yang halus dalam 

ranah media sosial dapat terjadi secara timbal balik, sedangkan ketika seorang 

selebgram memberi pos tanpa menyadarinya telah memasuki ranah kekerasan 

simbolik, di sisi lain ia juga tidak menyadari bahwa ia sendiri menjadi korban 

kekerasan simbolik dari followers atau orang-orang yang mengomentari 

postingannya. Kekerasan simbolik yang dilakukan oleh selebgram dalam posting-

postingnya pada orang atau kelompok tertentu biasanya dimaksudkan sebagai 

meme (lelucon). Namun, karena meme dianggap lucu dan mulai menjadi viral di 

dunia maya, pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya tidak bisa melakukan apa 

pun selain menganggap meme itu sesuatu yang wajar dan dianggap lucu. 

(AztiraArbi & Eriyanto, 2017: 370). 

Penelitian selanjutnya yang mengkaji mengenai kontens di Instagram dan 

pemaknaannya yakni dilakukan Elisa Serafinelli pada tahun 2017 dengan judul 
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―Analysis of Photo Sharing and Visual Social Relationships: Instagram as Case 

Study. Photographies, Vo.10, No. 1 (1-25). Penelitian yang dilakukan Serafinelli 

bertujuan untuk menganalisa visualitas dalam Instagram dalam memodifikasi 

kehidupan yang dimediasi individu. Penelitian ini menunjukan peran Instagram 

dalam mengubah persepsi individu tentang hubungan interpersonal mereka. 

Penelitian ini memajukan pembacaan ulang mengenai konsep kritis mengenai 

mobilitas (perangkat telepon seluler pintar) dan pendekatan baru terhadap 

sosialitas. Penelitian ini menggambarkan dinamika yang menentukan digitalitas 

dalam pengalaman hidup kontemporer. Penelitian ini menggunakan teori 

hubungan sosial dengan pendekatan kualitatif dan mix method berupa analisis 

netnografi, studi kasus, dan analisis isi (Serafinelli, 2017: 1). 

Hasil penelitian Serafinelli menunjukan bahwa Instagram kurang efektif 

daripada alat komunikasi lain karena fitur pengiriman pesannya yang terbatas. 

Namun, Instagram menjadi platform penting untuk membangun hubungan sosial 

yang membuka peluang untuk melanjutkan hubungan ke ke platform lainnya 

(seperti Facebook dan Whatsapp) atau offline (seperti InstaMeets dan 

InstaWalks). Hasil penelitian menunjukan bahwa visualitas mewakili titik koneksi 

yang menarik di mana visualisasi foto di Instagram sebagai elemen koneksi sosial 

yang menarik. Semakin banyak penggunaan visualisasi sebagai cara 

berkomunikasi yang diwakili oleh kombinasi platform berbagi foto dan 

penggunaan perangkat smartphones menunjukkan peningkatan partisipasi kolektif 

terhadap kehidupan yang lebih cair (Serafinelli, 2017: 22). 
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Teknologi seluler menginspirasi penciptaan bentuk baru interaksi manusia 

online melalui lintas media platform media sosial (Facebook untuk pertemanan 

dan Instagram untuk gambar yang dibagikan dengan teman). Selain itu, visualitas 

memperkenalkan lapisan tambahan mengenai konektivitas dan medialitas. 

Instagram memberikan contoh tentang bagaimana komunikasi visual, melalui 

smarphones dan platform media sosial sebagai sarana konektivitas yang luas 

antara individu yang tidak terhalang jarak dan waktu. Komunikasi visual di 

Instagram mewakili hubungan sosial yang kemudian akan mendorong pertemuan 

fisik dan mengaktifkan rasa ingin tahu terhadap interaksi lanjutannya. Penciptaan 

visualisasi seluler mengarah pada teori bahwa hubungan sosial dipengaruhi oleh 

sifat dan potensi teknologi baru (Serafinelli, 2017: 23). 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jelaskan di atas, 

maka selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai persamaan dan 

perbedaan diantara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang peneliti 

lakukan sekarang ini sebagaimana disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Review Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No. 
Penulis/ 

Sumber 

Judul 

Penelitian 

Pendekatan 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Diana 

AztiraArbi & 

Eriyanto. 

Indo-IGCC 

Proceeding, 

Vol. 1, 2017 

(355-373). 

Symbolic 

Violence 

Against 

Transgender in 

Social Media 

Posts: Social 

Semiotics 

Analysis on 

Instagram 

Account 

@yogaarizona. 

Pendekatan: 

Kualitatif. 

 

Metode: 

Analsis 

semiotika 

sosial dari 

Theo van 

Leeuwen 

Kehidupan 

transgender 

digambarkan dengan 

penuh humor dan 

sebagai bahan 

tertawaan yang 

menjadi awal 

dilulainya kekerasan 

simbolis yang 

dilakukan tanpa 

disadari oleh Yoga 

Persamaan dengan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

sekarang yakni 

kesamaan dalam 

pendekatan 

kualitatif, metode 

semiotika, dan 

objek yang diteliti 

mengenai konten 

Instagram. 
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Arizona, sebagai 

otoritas domain 

pemilik akun. Dalam 

kolom komentar, 

kekerasan simbolis 

dapat berupa pujian, 

ide, undangan atau 

permintaan yang 

sebenarnya 

merupakan tekanan 

sosial bagi pemilik 

akun untuk 

melakukan apa yang 

diinginkan followers. 

Perbedaannya yakni 

pada teori 

interaksionisme 

simbolik dan 

konstruksi realitas 

sosial, dan metode 

semiotika yang 

peneliti gunakan 

berdasarkan model 

semiotika Barthes, 

serta fokus 

penelitian yang 

berupaya memaknai 

isu perselingkuhan 

dalam caption 

Instagram. 

2. Elisa 

Serafinelli. 

Photographies, 

Vo.10, No. 1, 

2017 (1-25). 

Analysis of 

Photo Sharing 

and Visual 

Social 

Relationships: 

Instagram as 

Case Study. 

Pendekatan: 

Kualitatif 

 

Metode: 

Mix 

Methode 

analisis 

netnografi, 

studi kasus, 

dan analisis 

isi  

Instagram menjadi 

platform penting 

untuk membangun 

hubungan sosial 

Instagram 

memberikan contoh 

tentang bagaimana 

komunikasi visual, 

melalui smarphones 

dan platform media 

sosial sebagai sarana 

konektivitas yang 

luas antara individu 

yang tidak terhalang 

jarak dan waktu. 

Komunikasi visual 

di Instagram 

mewakili hubungan 

sosial yang 

kemudian akan 

mendorong 

pertemuan fisik dan 

mengaktifkan rasa 

ingin tahu terhadap 

interaksi lanjutannya 

Persamaan dengan 

penelitian yang 

peneliti lakukan 

sekarang yakni 

kesamaan dalam 

pendekatan 

kualitatif, dan objek 

yang diteliti dan 

mengenai konten 

Instagram. 

Perbedaannya yakni 

pada teori 

interaksionisme 

simbolik dan 

konstruksi realitas 

sosial, dan metode 

semiotika yang 

peneliti gunakan 

berdasarkan model 

semiotika Barthes, 

serta fokus 

penelitian yang 

berupaya memaknai 

isu perselingkuhan 

dalam caption 

Instagram. 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2019. 
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1.4.2 Kerangka Teoritis 

1.4.2.1 Teori Konstruksi Realitas Sosial 

Penelitian ini menjadikan teori konstruksi realitas sosial sebagai dasar teori 

yang melatarbelakangi penelitian dengan bersandar pada asumsi mendasar 

mengenai peran Lambe Turah sebagai media publik yang turut membentuk dan 

merepresentasikan isu-isu perselingkuhan sebagai realitas yang ada di tengah 

masyarakat. Peran Lambe Turah sebagai media publik dalam pandangan 

konstruksi realitas sosial menunjukan bahwa sebuah realitas yang ditampilkan 

merupakan hasil konstruksi. Fakta yang terkandung didalamnya sudah mengalami 

penyaringan dan sarat akan kepentingan sebagaimana diungkapkan Bungin (2008: 

192) bahwa konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat 

dengan kepentingan-kepentingan. 

Apa yang disampaikan dalam media dihasilkan bukan hanya 

menggambarkan realitas, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi. Media 

dipandang sebagai agen konstruksi yang mendefinisikan realitas. Lewat berbagai 

instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam 

produk yang disampaikannya. Di dalamnya menggambarkan proses sosial melalui 

tindakan dan interaksinya dimana individu secara intens menciptakan suatu 

realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif sebagaimana 

diungkapkan Sobur (2012: 91) bahwa realitas sosial sesungguhnya tidak lebih dari 

sekedar hasil konstruksi sosial dalam komunikasi tertentu. 

Konstruksi realitas sosial dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu 

untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi relasi sosial antara 
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individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Lebih lanjut Sobur (2012: 

11) memperlihatkan lahirnya konstruksi sosial dari adanya konstruktivisme 

kognitif bahwa individu membangun sendiri realitas yang dilihatnya itu 

berdasarkan struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya yang 

dikonstruksikan. Konstruktivisme macam inilah yang oleh Berger dan Luckmann 

disebut dengan konstruksi sosial. 

Pada prinsipnya setiap upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, atau 

benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran media atau 

siapapun yang memanfaatkan media yang dapat dijangkau publik seperti media 

sosial, dapat membentuk opini publik melalui upayanya mengkonstruksi realitas. 

Pemahaman mengenai konstruksi realitas sosial menunjukan adanya sikap-sikap 

konstruktif dalam memandang peristiwa. Informasi disajikan dengan begitu 

masifnya sehingga media sosial berperan aktif dalam menkonstruksikan realitas 

atas adanya opini-opini yang terbentuk dari apa yang disampaikannya 

sebagaimana diungkapkan Bungin (2008: 203) bahwa realitas yang terkonstruksi 

itu juga membentuk opini publik, publik cenderung apriori dan opini publik 

cenderung sinis. 

Beragam unggahan kasus perselingkuhan di akun Instagram Lambe Turah 

telah melalui penyortiran melalui cara caranya memilih kasus perselingkuhan 

mana yang dinilai menarik untuk diunggah. Setiap upaya Lambe Turah dalam 

menyajikan isu perselingkuhan pada laman Instagramnya merupakan bagian dari 

upaya konstruksi realitas. Di mana realitas isu perselingkuhan dipilih, ditetapkan, 

dan kemudian dikonstruksikan ulang melalui caranya menuliskan caption pada 
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setiap postingan. Untuk itu teori konstruksi realitas sosial menjadi bagian yang 

memberikan pemahaman lebih jauh mengenai adanya upaya-upaya Lambe Turah 

dalam menyajikan realitas dan menkonstruksikan realitas tersebut. 

1.4.2.2 Teori Interaksionisme Simbolik 

Interaksionisme simbolik mengasumsikan bahwa pengalaman manusia 

diperoleh melalui interaksi yang penuh dengan tanda (simbol) yang harus dan 

dapat diinterpretasikan. Hal inilah yang coba dijelaskan oleh George Herbert 

Mead sebagai penggagas utama teori interaksi simbolik. Mead menunjukan bahwa 

interaksi simbolik merupakan proses sosial dasar yang membuat objektifikasi 

refleksif atas diri sendiri dalam memaknai simbol sebagai tanda bermakna. 

Sebagaimana diungkapkan Mead (1934: 195), ketika pemaknaan individu muncul, 

maka selalu melibatkan pengalaman orang lain di dalamnya; tidak mungkin ada 

pengalaman dengan dirinya sendiri, bahkan tumbuhan atau hewan pun bereaksi 

terhadap lingkungannya dan bukan pada dirinya sendiri. Ketika respon dari yang 

lain menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman atau perilaku 

individu; ketika mengambil sikap yang lain menjadi bagian penting dalam 

membentuk perilakunya- maka individu itu muncul dalam pengalamannya sebagai 

dirinya sendiri; dan sampai saat tersebut belum benar-benar terjadi maka 

sebenarnya dia belum muncul sebagai dirinya sendiri.  

Pandangan Mead sebagaimana dijelaskan di atas menunjukan bahwa 

interaksionisme simbolik membutuhkan pertukaran pengalaman sebagai bentuk 

kesepemahaman atas simbol. Sejalan dengan gagasan Mead atas interaksi 

simbolik yang kemudian dikembangkan oleh Blumer (1969: 5) yang menunjukan 
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bahwa interaksionisme simbolik dimaknai sebagai produk sosial yang dibangun 

melalui aktivitas memaknai simbol dari orang-orang yang berinteraksi di 

dalamnya.  

Pemahaman Blumer di atas menunjukan bahwa manusia berinteraksi 

dengan cara menyampaikan simbol serta memberi makna atas simbol tersebut 

berdasarkan interaksi. Pemahaman tersebut dapat dimaknai melalui premis yang 

dikemukakan Blumer (1969: 2) mengenai interaksionisme simbolis. Dalam 

pandangan Blumer, teori interaksi simbolik bertumpu pada tiga premis, yakni: 1) 

Manusia bertindak terhadap hal-hal berdasarkan makna dari hal-hal tersebut. Hal-

hal seperti itu mencakup segala sesuatu yang mungkin diperhatikan manusia di 

dunianya — benda-benda fisik, seperti pohon atau kursi; manusia, seperti ibu atau 

penjaga toko; kategori manusia, seperti teman atau musuh; institusi, seperti 

sekolah atau pemerintah; membimbing cita-cita, seperti kemerdekaan individu 

atau kejujuran; kegiatan orang lain, seperti perintah atau permintaan mereka; dan 

situasi seperti itu biasa ditemui individu dalam kehidupan sehari-harinya. 2) 

Makna dari hal-hal semacam itu berasal dari, atau muncul dari, interaksi sosial 

yang dimiliki seseorang dengan orang lain. 3) Makna-makna ini ditangani dan 

dimodifikasi melalui suatu proses interpretatif yang digunakan oleh orang tersebut 

dalam berurusan dengan hal-hal yang dia temui. 

Berbagai hal yang ditemui dalam lingkup sosial seperti objek benda, situasi, 

orang, dan peristiwa, kesemuanya tidak memiliki maknanya sendiri, melainkan 

berdasarkan interpretasi dari orang yang terlibat dan saling berinteraksi di 

dalamnya. Seperti namanya sendiri, interaksi simbolik menunjukkan diri sebagai 
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teori interaksionisme yang berhubungan dengan teori simbol. Sebagaimana juga 

diungkapkan West & Turner (2008: 77), interaksi simbolik merupakan teori yang 

berpusat pada hubungan antara simbol dan interaksi. 

Pada dasarnya teori interaksi simbolik menunjukan bahwa interaksi manusia 

manusia dibangun atas dasar makna-makna yang disampaikan melalui simbol-

simbol yang diinterpretasikan. Makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan 

orang lain yang kemudian terus berkembang dan disempurnakan pada saat 

interaksi itu berlangsung. Pertukaran simbol-simbol tersebut menunjukan adanya 

interaksi sehingga simbol-simbol yang bertukar dalam interaksi tersebut 

memperlihatkan makna utama dalam teori interaksionisme simbolik sebagaimana 

diungkapkan Mulyana (2002: 68) bahwa interaksi simbolik didasarkan pada ide-

ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi 

simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi 

atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa 

perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia 

membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi 

orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. 

Menurut teori Interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya terdiri atas 

interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara 

manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka 

maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Juga pengaruh yang 

ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak 

yang terlihat dalam interaksi sosial. Dalam konteks penelitian ini, kata-kata 
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merupakan simbol, sehingga berbagai kata, frasa, istilah dan hal-hal pembentuk 

caption yang digunakan Lambe Turah merupakan bentuk interaksionisme dengan 

followersnya. Di antara followers Lambe Turah pun dapat memaknai caption 

tersebut secara beragaman karena adanya perbedaan pengalaman, sehingga 

informasi dari followers juga dapat turut membentuk pemahaman followers 

lainnya sehingga menunjukan adanya interaksi di dalamnya. 

1.4.3 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual berisi mengenai konsep-konsep dari para ahli maupun 

sumber-sumber literatur lainnya yang terkait dengan judul penelitian, sehingga 

dapat dipahami mengenai arti maupun berbagai konsptualisasi dari judul 

penelitian yang peneliti gunakan. 

1.4.3.1 Makna dan Cara Memaknainya 

Makna merupakan konsep yang abstrak, yang telah menarik perhatian pada 

ahli filsafat dan para teoretisi ilmu sosial. Alasan terjadinya kekacauan konsep 

tentang makna ialah adanya kecenderungan yang meluas untuk berpikir tentang 

makna sebagai konsep yang bersifat tunggal. Untuk itu, Brodbeck (dalam Fisher, 

1986: 344) mengemukakan bahwa sebenarnya ada tiga pengertian tentang konsep 

makna, sebagai berikut: Pertama makna referensial yakni makna suatu istilah 

adalah objek, pikiran, ide, atau konsep yang ditujukan oleh istilah itu. Kedua dari 

Brodbeck adalah arti istilah itu. Dengan kata lain, lambang atau istilah itu ‗berarti‘ 

sejauh ia berhubungan dengan ‗sah‘ dengan istilah konsep yang lainnya. Tipe 

makna yang ketiga, mencakup makna yang dimaksudkan (intentional) dalam arti 
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bahwa arti suatu istilah lambang tergantung pada apa yang dimaksudkan pemakai 

dengan arti lambang itu. 

Pengertian makna itu sendiri bergantung pada perspektif yang kita 

pergunakan untuk mengkaji proses komunikatif, oleh karena itu penggunaan 

konsep maknasecara konsisten dipergunakan seakan-akan kita tahu sepenuhnya 

tentang makna dari makna itu. Fisher (1986: 346) kemudian menjelaskan konsep 

makna dalam hubungannya sebagai inisiasi dalam komunikasi, bahwa makna, 

sebagai konsep komunikasi, mencakup lebih daripada sekedar penafsiran atau 

pemahaman seorang individu saja. Makna selalu mencakup banyak 

pemahaman―aspek-aspek pemahaman yang secara bersama dimiliki para 

komunikator. 

Akan tetapi, aspek kebersamaan tersebut tidak harus menunjukan bahwa 

semua peserta dalam proses komunikatif memiliki pemahaman yang identik 

dengan lambang atau pikiran-pikiran (atau apapun), namun bahwa pemahaman 

tertentu menjadi milik bersama mereka semua. Tanpa adanya suatu derajat tentang 

apa yang disebut Goyer (dalam Fisher, 1986: 347) sebagai kebersamaan makna 

(commonality of meaning) yakni pemilikan pengalaman secara bersama. 

Aspek makna yang fundamental sebagaimana terdapat dalam komunikasi 

manusia adalah alat sosialnya―keumumannya atau konsensus atau 

kebersamaannya dari makna-makna individual. Faham tentang makna bersama 

sebagian besar memasuki setiap perspektif komunikasi manusia, tetapi hal ini 

tidak berarti bahwa tinjauan komunikasi manusia tentang ―makna bersama‖ itu 

sama. Dalam kenyataannya, konsep tentang kebersamaan tersebut berbeda-beda 
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diantara berbagai sudut penciptaan dan pemaknaannya. Merujuk pada penerapan 

makna pada perspektif kebahasaan, de Saussure (dalam Chaer, 2009: 29) 

menyatakan bahwa setiap tanda linguistic terdiri dari dua unsur, yaitu (1) yang 

diartikan (Prancis: signifie, Inggris: signified), yang sebenarnya tidak lain dari 

pada konsep atau makna dari suatu tanda bunyi, (2) yang mengartikan (Prancis: 

signifiant, Inggris: signifier), adalah tidak lain dari pada bunyi- bunyi itu, yang 

terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Jadi, dengan kata lain 

setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini 

adalah unsur dalam bahasa (intralingual) yang biasanya merujuk/ mengacu kepada 

sesuatu referen yang merupakan unsur luar bahasa (ekstralingual). 

Telah diketahui bahwa kalau seseorang memperkatakan sesuatu, terdapat 

tiga hal yang oleh Ullmann (dalam Pateda, 2010: 82) diusulkan istilah: name, 

sense, dan thing yang ketiganya mengacu pada arti makna karena soal makna 

terdapat dalam sense, dan ada hubungan timbal balik antara nama dengan 

pengertian sense. Apabila seseorang mendengar kata- kata tertentu, ia akan dapat 

membayangkan bendanya atau sesuatu yang diacu, dan apabila seseorang 

membayangkan sesuatu, ia akan segera dapat mengatakan pengertiannya itu. 

Hubungan antara nama dengan pengertian, itulah yang disebut makna. 

Keberadaan makna yang menujukan hubungannya dengan perasaan atas 

pengartian pada objek. Pateda (2010: 86) memberikan pemahaman makna yang 

dapat dibicarakan dari dua pendekatan, yakni pendekatan analitik dan pendekatan 

operasional bahwa, pendekatan analitik ingin mencari makna dengan cara 

menguraikannya atas segmen-segman utama. Sedangkan pendekatan operasional 
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ingin mempelajari kata dalam penggunaannya. Pendekatan operasional lebih 

menekankan, bagaimana kata dioperasikan di dalam tindak fonasi sehari- hari. Di 

atas telah dikatakan bahwa pendekatan analitik ingin menguraikan makna dengan 

jalan segmentasi. 

Apapun pengartian mengenai makna, keberadaan makna dapat menjadi 

tuntunan bagi peneliti dalam memahamai apa yang dibahasakan dan dirujuk pada 

penggunaan bahasa pada penelitian ini. Untuk itu, pemahaman mengenai makna 

akan memberikan cakupan yang lebih komprehensif mengenai makna penggunaan 

bahasa dalam pembentukan budaya dan kebudayaan masyarakatnya. 

1.4.3.2 Opini Publik di Media Sosial 

Media sosial sebagai konsep ―digital place (tempat digital/ dunia maya)‖ 

menyoroti bagaimana media sosial sebagai gabungan ruang sosial karena ia terdiri 

dari tautan virtual dan koneksi yang nyata. Media sosial menjadi media untuk 

mengubah pengalaman sosial dan identitas sosial dengan cara yang benar-benar 

berbeda dari sebelumnya (Riva et. al., 2016: 10). Media sosial menjadi sarana 

bagi penggunanya untuk saling melakukan pertukaran dengan lebih massif dan 

efektif dengan bantuan sistem online.  

Kita semua sebenarnya sadar bahwa media sosial memiliki dampak besar 

pada masyarakat. Media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan 

bersosialisasi melalui website. Media sosial memberikan kesempatan bagi orang-

orang untuk terhubung kembali dengan teman lama, rekan kerja, dan teman-teman 

mereka. Ini juga membantu orang untuk membuat teman baru, berbagi konten, 
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gambar, audio, video di antara mereka. Media sosial juga mengubah gaya hidup 

masyarakat (Siddiqui & Singh, 2016: 73). 

Perkembangan teknologi baru seperti komunikasi dan munculnya media 

baru berbasis Web 1.0 dan Web 2.0, membawa dimensi baru lainnya dalam 

diskusi tentang ruang publik. Ruang publik sebagai tempat terjadinya perdebatan 

yang memiliki kepentingan luas di publik dan di mana mengembangkan refleksi 

kritis terhadap kebijakan pemerintah atau isu-isu publik sangat terkait dengan 

media dan teknologi (Mecnair, 2009: 32). Mulai dari saat surat kabar di Inggris 

memperluas fungsi mereka dengan menambahkan pendapat, kritik dan komentar 

di samping berita, memfasilitasi perdebatan antara borjuis dan kelas masyarakat 

yang berpendidikan dan sampai hari-hari media sosial sebagai produk terbaru 

dalam revolusi teknologi komunikasi. Ruang publik dan opini publik adalah 

istilah yang sangat terkait dengan fungsi media dan teori perwakilan demokratis 

(Boyd, 2011: 53). 

Media sosial itu sendiri memang diperuntukan sebagai sarana individual 

yang mewakili pemilik akun dalam menyuarakan opini pribadinya, termasuk opini 

nya pada berbagai permasalahan sosial yang ditemuinya di kehidupan nyata untuk 

dibagikan dalam dunia maya, atau sebaliknya. Media sosial pun menjadi bagian 

dari ranah publik dalam konsep maya yang dalam pandangan Habermas (dalam 

Webster, 1995: 74) disebut sebagai sebuah arena, di mana ranah publik 

dipergunakan ketika setiap orang dapat membicarakan atau mendiskusikan 

sesuatu tanpa paksaan atau manipulasi dan yang dapat diakses oleh semua warga 

negara. Di dalam ruang publik, opini publik dapat dibentuk. 
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Opini publik merupakan akumulasi citra yang tercipta atau dibentuk oleh 

proses komunikasi. Penilaian akan citra tentang baik dan buruknya citra objek 

selalu bermakna majemuk atau berdimensi jamak karena perbedaan persepsi yang 

yang mungkin terjadi di antara masing-masing individu. Hal tersebut menjadi 

penyebab adanya pergeseran-pergeseran citra dalam opini publik. Pergeseran citra 

ini tergantung pada siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi. Setiap kali 

jaringan komunikasi berubah, citra opini publik juga ikut dapat berubah karena 

dinamika komunikasi yang ada di dalamnya, sedangkan realitas yang menjadi 

substansi dari opini publik cenderung permanen, karena ketika proses 

pembentukan opini publik berlangsung, fakta empiriknya telah terjadi (Mazdalifah 

dan Ramdhani, 2006: 11). 

Opini publik terbentuk melalui aktifitas komunikasi yang bertujuan 

mempengaruhi pihak lain secara persuasif, di mana di dalam prosesnya terjadi 

hubungan transaksional antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Proses tawar 

menawar, agar pihak lain terpengaruh itu, tidak jarang menggunakan cara-cara 

penekanan (koersif), agitasi (provokasi), maupun ancaman-ancaman (intimidasi). 

Bila konflik tak bisa dihindari, masing-masing pihak akan berusaha melakukan 

aktivitas komunikasi untuk memenangkan nominasi wacana yang dilakukan 

sebagai cara ‗cantik‘ dalam membangun opini publik (Mazdalifah dan Ramdhani, 

2006: 19). 

Setelah inovasi internet, para akademisi membawa perhatian pada 

diferensiasi lingkup publik dan opini publik dari makna klasik mereka dan 

gagasan baru tentang lingkup jaringan publik, di mana opini publik dibentuk 
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melalui pertukaran dalam platform online. Ruang cyber security yang dikenal 

berbeda sebagai cyberspace (dunia maya) saat ini adalah sebagai ruang publik 

baru yang membuka kesempatan pada terbukanya opini publik (Çela, 2015: 196). 

Internet sebagai ruang publik baru dapat memfasilitasi diskusi yang mendorong 

pertukaran ide dan pendapat baru. (Papacharissi, 2002: 11). Media sosial 

memungkinkan untuk mengembangkan diskusi publik dengan melayani sebagai 

ranah publik alternatif yang membentuk opini publik (Çela, 2015: 196). 

Komunikasi melalui media sosial dapat berkontribusi dalam 

mengembangkan diskusi dan debat publik. Penciptaan ranah publik menjadi lebih 

mudah dari ―modal sosial‖ dan pembangunan komunitas di media sosial. 

Komunitas-komunitas ini memfasilitasi komunikasi antara individu-individu yang 

datang bersama-sama karena kepentingan bersama, meskipun fakta bahwa mereka 

dapat berbagi pendapat yang berbeda untuk hal-hal lain yang bukan bagian dari 

penciptaan komunitas ini di media sosial (Johannessen, 2013: 79). Diskusi dan 

debat publik yang terjadi di media sosial telah mendorong para pengguna media 

sosial dalam membangun dan mengonstruksikan opini publik terhadap isu-isu 

yang mereka pertukarkan informasinya di media sosial. 

 

1.4.3.3 Media Sosial Sebagai Bagian dari New Media 

Perkembangan internet dan sistem online yang dapat dijangkau berbagai 

kalangan memberikan gambaran relitas mengenai keberadaan new media (media 

baru) yang telah melahirkan teori new media. New media menunjukan pola 

komunikasi yang tidak ada batasan antara penyampai pesan dan penerima pesan 
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sehingga ruang dalam konteks komunikasi melalui internet lebih mudah 

memberikan asas timbal balik atas dasar interaktivitas sebagaimana diungkapkan 

Flew (2002: 11) bahwa new media merupakan media yang menawarkan 

digitalisasi, konvergensi, interaktivitas, dan membangun jaringan terkait 

pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Kemampuanya menawarkan 

interaktivitas ini memungkinkan pengguna dari new media memiliki pilihan 

informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi 

yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Kemampuan 

menawarkan interaktivitas inilah yang merupakan konsep sentral dari pemahaman 

tentang new media.  

Teori dari new media tersebut menunjukan adanya pembeda dari media 

massa yang selama ini dikaitkan dengan pesannya yang bersifat massif, dibuat 

oleh komunikator profesional, konektivitas bersifat massal pada audiens/khalayak 

yang tidak dikenal. Pada bagian ini, produk new media seakan menghapuskan 

berbagai karakteristik media massa tersebut secara lebih independen dan terbuka 

meskipun new media tetap tidak menghapus keberadaan media lama sebagaimana 

diungkapkan Watie (2011: 70) bahwa sebutan new media ini merupakan 

pengistilahan untuk menggambarkan kerakteristik media yang berbeda dari yang 

telah ada selama ini. Media seperti televisi, radio, majalah, koran digolongkan 

menjadi media lama (old media) dan media internet yang mengandung muatan 

interaktif digolongkan sebagai new media. Sehingga pengistilahan ini bukan lah 

berarti kemudian media lama menjadi hilang digantikan media baru, namun ini 

merupakan pengistilahan untuk menggambarkan karakteristik yang muncul saja. 
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New media telah mengubah struktur produksi pesan komunikasi, dari 

pengertian konvensional yang sebelumnya dikelola dan diproduksi oleh 

komunikator tunggal dan disebarkan melalui media massa kepada audien yang 

anomim menjadi sebuah proses produksi pesan yang terus berkembang, interaktif 

dan bersifat personal. New media tidak secara langsung menetapkan kepentingan 

media massa sebagai bagian utama dari keberadaan internet karena dalam konsep 

new media, bukan hanya komunikasi massa yang ada di dalamnya tetapi 

komunikasi massa menjadi bagian dari keberagaman konteks komunikasi yang 

dapat tercipta dalam new media sebagaimana diungkapkan Pavlik (2001: 3) jika 

koran merupakan medium bagi editor dan televisi merupakan medium bagi 

produser, maka internet –sebagai satu bentuk media baru—merupakan medium 

bagi para jurnalis. Internet tidak hanya memiliki semua kemampuan yang selama 

ini dimiliki oleh media massa konvensional (teks, images, grafis, video ataupun 

audio) tetapi juga menawarkan spektrum yang lebih luas, seperti interaktivitas, 

akses mandiri, kontrol pengguna dan personalisasi. 

Konsep new media merujuk pada adanya keterlibatkan karakter media 

massa seperti; pesan bersifat massif, dibuat oleh komunikator profesional, 

konektivitas bersifat massal pada audiens/khalayak yang anynomous, hanya saja 

tidak secara gamblang mengkategorikannya sebagai media massa karena ada 

beberapa batasan media massa yang tidak diakui dalam konsep teori media baru 

sebagaimana diungkapkan Holmes (dalam Littlejohn & Foss, 2009: 186) bahwa 

new media telah menantang untuk berinovasi pada berbagai bentuk, bukan hanyan 

teknologi tetapi juga pada tingkat ekologi dan lingkungan sosial masyarakat yang 
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semakin terbuka pada bentuk penerimaan baru. Adanya makna penolakan pada 

teori new media berkaitan dengan resistensi pada bentuk media konvensional yang 

selama ini ada. 

New media tidak secara langsung menetapkan kepentingan media massa 

sebagai bagian utama dari keberadaan internet karena dalam konsep new media, 

bukan hanya komunikasi massa yang ada di dalamnya tetapi komunikasi massa 

menjadi bagian dari keberagaman konteks komunikasi yang dapat tercipta dalam 

new media. Perubahan produksi pesan ini juga menyangkut hubungan antara 

media, komunikator dan audiens. Perubahan produksi pesan dalam internet juga 

menyangkut hubungan antara media, komunikator dan komunikannya yang 

mendukung keberadaan new media sebagai penggerak sosial sebagaimana 

diungkapkan Bungin (2008: 363), bahwa new media mendukung pergerakan 

pembangunan masyarakat sebagai subjek perubahan di masyarakat itu sendiri. 

New media bukan hanya sebagai media alternatif tetapi justrui sekarang ini 

berperan dalam membangun sosial. Bagian terpenting yang menjadi sarana dalam 

merepresentasikan produk new media dalam masyarakat merujuk pada 

keberadaan teknologi komputerisasi. Komunikasi dalam pandangan new media 

berbasis online menunjukan adanya komunikasi berbasis komputerisasi sebagai 

seperangkat sarana dalam menunjang komunikasinya. Konsep-konsep mengenai 

new media pun dapat diaplikasikan melalui sistem komputerisasi dengan fasilitas 

jaringan internet, sehingga new media lahir dari adanya perangkat-perangkat yang 

mendukung keberadaan komunikasi maya yang sekarang ini dapat kita temukan 

dengan mudah seperti melalui smartphone. 
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Media sosial (social media) merupakan produk dari new media di mana 

sosial media merupakan aplikasi software (perangkat lunak) yang memungkinkan 

penggunanya untuk terhubung satu sama lain dengan memanfaatkan jaringan 

internet. Sebagaimana namanya, media sosial utamanya ditujukan untuk 

bersosialisasi dan berinteraksi sebagaimana diungkapkan Gunelius (2011: 20) 

bahwa media sosial adalah penerbitan online dan alat-alat komunikasi, situs, dan 

tujuannya berakar pada percakapan, keterlibatan, dan partisipasi. Sejalan dengan 

pemahaman tersebut, Kaplan & Haenlein (2010: 60) mempertegas pehamaman 

mengenai media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

membangun di atas dasar ideologi dan teknologi yang memungkinkan penciptaan 

dan pertukaran (user-generated content) mengenai berbagai hal yang diinginkan 

oleh penggunanya. 

Media sosial sama halnya interaksi tatap muka, hanya saja keterlibatan 

jaringan internet mutlak dilakukan sehingga memungkinkan para penggunanya 

untuk berinteraksi jarak jauh dan tidak hanya membutuhkan kehadiran fisik 

semata. Media sosial menghapus batasan interaksi tatap muka yang terhalang 

jarak maupun waktu karena media sosial memungkinkan penggunanya untuk 

berkomunikasi satu sama lain dimana pun dan kapan pun mereka berada. Media 

sosial teknologi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk, termasuk majalah, 

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

gambar, video, peringkat dan bookmark sosial sebagaimana diungkapkan Kaplan 

dan Haenlein (2010: 62) yang menciptakan skema klasifikasi media sosial, antara 
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lain proyek kolaborasi, blog dan microblog, konten, situs jejaring sosial, virtual 

game world, dan virtual social world.‖ 

Saat teknologi internet dan telepon pintar (smartphone) makin maju maka 

sosial media pun ikut tumbuh dengan pesat. Kecepatannya media sosial juga 

mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam 

menyebarkan berita-berita. Pesatnya perkembangan sosial media kini dikarenakan 

semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media 

tradisional seperti televisi, radio atau koran dibutuhkan modal yang besar dan 

tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan sosial media.  

Media sosial bukan hanya menunjukan fungsinya sebagai media interaksi, 

tetapi penggunaan media sosial dapat membantu peningkatan mutu interaksi bila 

dipergunakan dengan baik. Media sosial bahkan dapat melebihi fungsi 

komunikasi massa, organisasi, kelompok, hingga interpersonal. Pengingkatan 

kualitas interaksi dalam media sosial memungkinkan peningkatan pola pikir dan 

cara pandang penggunanya yang dapat dipengaruhi oleh pola-pola pemikiran baru 

sebagaimana diungkapkan Ardianto (dalam Hamidati dan Junaedi, 2011: xii) 

bahwa bahwa media sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media 

massa online karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat 

mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. 

Media sosial memiliki dampak besar pada kehidupan saat ini yang banyak 

memempertemukan berbagai cara pandangan dari banyak orang dalam media 

sosial. Media sosial dapat membuat yang tadinya tidak berarti menjadi lebih 

berarti melalui fungsi viral yang dimilikinya, begitu juga orang atau produk yang 
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besar dapat seketika menjadi kecil dengan media sosial. Pemanfaatkan yang baik 

dari media sosial sebenarnya dapat turut membantu pengembangan berbagai hal 

seperti halnya popularitas dan bisnis karena media sosial dapat turut membangun 

pandangan publik sebagaimana diungkapkan Ardianto (dalam Hamidati dan 

Junaedi, 2011: xii) bahwa bahwa media sosial online, disebut jejaring sosial 

online bukan media massa online karena media sosial memiliki kekuatan sosial 

yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. 

Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan 

media online karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu 

membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat. 

 

1.4.3.4 Instagram Sebagai Media Sosial 

Instagram saat ini dikenal sebagai media sosial populer di dunia berupa 

aplikasi perangkat lunak (software) yang dapat diunduh melalui berbagai 

perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Awal kehadiran Instagram hadir 

sebagai aplikasi berbasis iOS (sistem operasi milik Apple untuk perangkat 

iPhone) yang kemudian justru dipopulerkan dan dibesarkan namanya oleh para 

pengguna Android sebagaimana diungkapkan Indriani (2017: 2) bahwa Instagram 

dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan sistem 

operasi iOS 7.0 atau yang terbaru yang dapat diunduh melalui Apple App Store, 

dan smartphone berbasis Android dengan sistem operasi versi 2.2 (Froyo) ke atas 

yang dapat diunduh melalui Google Play. 
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Kehadiran Instagram berawal dari dari perusahaan teknologi bernama 

Burbn, Inc yang berdiri pada tahun 2010 sebagaimana diungkapkan Indriani 

(2017: 2) bahwa perusahaan ini hanya berfokus pada pengembangan aplikasi 

untuk telepon genggam. Kevin Systrom dan Mike Krieger selaku CEO dan 

pendiri Instagram mencoba selama satu minggu untuk membuat ide dan kemudian 

berhasil membuat versi pertama dari Burbn yang masih belum sempurna. Versi 

final Burn yaitu aplikasi yang sudah dapat digunakan di dalam iPhone yang 

akhirnya difokuskan pada bagian foto, komentar serta kemampuan untuk 

menyukai sebuah foto. 

Kevin Systrom merupakan CEO dan salah satu pendiri Instagram, sebuah 

komunitas dengan lebih dari 800 juta orang yang menangkap dan membagikan 

momen-momen dunia dalam layanan ini. Dia bertanggung jawab atas visi dan 

strategi perusahaan secara keseluruhan serta operasi sehari-hari. Sebelum 

mendirikan Instagram, Kevin adalah bagian dari startup Odeo, yang kemudian 

menjadi Twitter dan menghabiskan dua tahun di Google mengerjakan produk 

seperti Gmail dan Google Reader. Dia lulus dari Stanford University dengan gelar 

BS dalam Ilmu & Teknik Manajemen dan melayani di dewan Walmart dan 

KCRW. Mike Krieger sebagai kepala teknik dan salah satu pendiri Instagram 

yang bertanggungjawab pada membangun produk yang memunculkan kreativitas 

dalam diri pengguna. Sebelum mendirikan Instagram, Mike bekerja di Meebo 

sebagai perancang dan front-end teknisi (Instagram, 2018). 

Instagram sendiri diambil dari dua kata, yaitu Insta dan Gram sebagaimana 

diungkapkan Indriani (2017: 2) bahwa arti dari kata pertama merujuk pada istilah 
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‗instan‘ yang berarti serba cepat/mudah. Namun dalam sejarah penggunaan 

kamera foto, istilah ‗insta‘ merupakan sebutan lain dari kamera Polaroid. 

Sedangkan kata ‗gram’ yang diambil dari Telegram yang maknanya dikaitkan 

sebagai media pengirim informasi cepat. Dari penggunaan dua kata tersebut 

dinilai merepresentasikan keberadaan Insgaram sebagai aplikasi berbagai foto 

maupun video secara cepat dengan bantuan keberadaan teknologi internet. 

Gambar 1.2 

Logo Instagram Terbaru 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram, 2018. 

Instagram merupakan aplikasi yang tumbuh dengan cepat dari segi bisnis 

maupun pengguna sejak awal berdiri hingga sekarang. Indriani (2017: 7) 

menjelaskan bahwa Insgram pada awal keberadaannya dimulai dengan satu juta 

pengguna bulanan, aplikasi berbagi foto dengan 100 juta foto yang diunggah pada 

bulan Juli 2011 dan 10 juta pengguna pada bulan September tahun yang sama. 

Pada bulan April 2012, perusahaan mengumumkan bahwa Insgaram memiliki 30 

juta pengguna. Pada bulan yang sama, Facebook mencatat pertumbuhan Instagram 

dan membeli Instagram sebesar US$ 1 miliar dan menjadi akuisisi terbesar ketiga 

sampai saat ini. Pengguna Instagram mencapai 80 juta pengguna bulanan setelah 

akuisisi dan bertambah dua kali lipat dengan 150 juta pengguna akhir tahun 2013. 
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Semakin besarnya nama Instagram juga tidak terlepas dari berbagai 

perbaikan fitur yang dinilai memberikan nilai tambah bagi pengguna dalam 

pemanfaatkan Instagram sebagaimana diungkapkan Indriani (2017: 5) bahwa pada 

Mei tahun 2013, Instagram memperkenalkan penandaan foto dan tab ‗Foto Anda‘ 

pada profil pengguna dengan koleksi gambar atau foto yang ditandai ke akun 

pengguna tersebut. Foto tagging juga diperluas ke merek, langkah yang ramah-

bisnis yang dilaporkan menyebabkan peningkatan penjualan. Pada Juli 2013, 

Instagram membuat lebih mudah untuk berbagi posting dengan menambahkan 

link pada foto dan video. Orang dapat menunjukkan konten Instagram seperti 

yang dimaksudkan untuk dilihat, dengan hanya menyalin dan menyisipkan link 

embed ke sebuah artikel atau website dengan fungsi baru ini. Ini adalah langkah 

yang cerdas untuk Instagram, karena memungkinkan pengguna untuk berbagi 

konten di tempat lain dan berpotensi mengarahkan lalu lintas kembali ke 

Instagram. 

Kemudian, Facebook sebagai perusahaan Induk yang mengakuisisi 

Intagram mulai memanfaatkan Instagram sebagai media iklan yang dapat 

dipergunakan oleh siapapun pada Oktober 2013 sebagaimana diungkapkan 

Indriani (2017: 5) bahwa pada awalnya Instagram dibuat tidak ditujukan untuk 

menjaring iklan, tapi sekarang semua pengguna Instagram dapat mengiklankan 

akun miliknya, tidak hanya terbatas pada pemilik merek bisnis saja. Hingga saat 

ini Instagram juga digunakan sebagai media bisnis toko online, dimana banyak 

public figure mempromosikan barang-barang dagangan toko online tersebut 
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dengan cara endorsement (bentuk kerjasama antara kedua pihak yang saling 

menguntungkan). 

1.4.3.5 Semiotika Sebagai Ilmu Tanda 

Semiotika mengacu pada pemahaman akan tanda dan cara tanda tersebut 

dipergunakan. Tanda memiliki peran penting sebagai objek, sehingga kajian akan 

semiotika dimaknai sebagai upaya pemahaman akan tanda yang merujuk pada 

objek. Pemahaman akan tanda inilah yang dibutuhkan dalam memahami 

semiotika, dimana tanda tersebut dapat mewakili pemahaman sosial sebagai 

sarana pemahaman semiotika sebagaimana diungkapkan Eco (dalam Sobur, 2012: 

95) bahwa tanda itu didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensional 

sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. 

Tanda menjadi penting dalam bagian kebudayaan karena tanda dimaknai 

atas dasar kesepakatan sosial yang dipahami sebagai makna yang dipahami 

bersama atau mewakili pemaknaan yang sama. Pemaknaan akan tanda dibentuk 

atas lingkup sosial, sehingga makna tanda dalam satu lingkup sosial 

memungkinkan berbeda dengan lingkup sosial lainnya. Tanda tersebut menjadi 

bermakna ketika adanya kesepakatan sosial yang memaknai tanda tersebut. Tanda 

kemudian dipersepsikan secara individual sehingga dapat menjadi alat dalam 

memaknai objek yang ditandakan dalam lingkup sosialnya, meskipun tanda ini 

dapat dimaknai secara berbeda sebagaimana diungkapkan Peirce (dalam Fiske, 

2004: 62) menjelaskan bahwa tanda merupakan sesuatu yang bersifat fisik, bisa 

dipersepsi indra kita; tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri; dan 

bergantung pada pengamatan oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda. 
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Kaitan antara semiotika dan tanda sangat erat, karena semiotik dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan, yang diartikan sebagai tanda. Semiotika 

pun dimaknai sebagai ilmu tanda juga diungkapkan van Zoest (dalam Sobur, 

2012: 96) yang menjelaskan, bahwa semiotika adalah ilmu tanda (sign) dan segala 

yang berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungan dengan kata lain, 

pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. 

Sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda, semiotika dianggap dapat 

merepresentasikan objek sebagai tanda yang dapat dimaknai. Semiotika juga 

melibatkan pemahaman sosial dalam memaknai tanda yang berbentuk objek, 

sehingga pemahaman mengenai semiotika berkenaan dengan tanda dalam lingkup 

sosial. Batasan lebih jelas mengenai pengertian semiotika dikemukakan Preminger 

(dalam Sobur, 2012: 96) bahwa semiotik merupakan ilmu tentang tanda yang 

menganggap bahwa fenomena sosial di masyarakat dan kebudayaan sebagai 

tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi 

yang memungkinkan tanda-tanda itu mempunyai arti. 

Tanda merupakan bagian yang paling dijadikan alasan atas hadirnya kajian 

semiotika. Tanda ini berada dalam berbagai interaksi manusia, dimana tanda 

dibuat dan disepakati maknanya hingga tanda dapat bermakna. Kebermaknaan 

tanda inilah yang dirujuk dalam kajian semiotika dimana bentuk tanda dapat 

berupa apa saja sebagaimana diungkapkan Faruk (dalam Sobur, 2012: 124) bahwa 

tanda terdapat dimana-mana: kata adalah tanda, demikian pula gerak isyarat, 
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lampu lalu lintas, bendera dan sebagainya. Struktur karya sastra, struktur film, 

bangunan, dan nyanyian burung dapat dianggap sebagai tanda. 

Tanda dapat berupa apa saja, tidak selalu kata dalam bentuk lisan maupun 

tulisan, tetapi dapat berupa bentuk beragam visualisasi yang memiliki kata atau 

diartikulasikan dalam bentuk bahasa. Sebagai ilmu yang mempelajari tentang 

tanda, semiotika menempatkan keberadaan tanda sebagai produk makna yang 

mendasari atas konsep-konsep penanda yang berada dalam sistem sosial 

masyarakat. Tanda-tanda dalam berbagai bentuk tersebut merupakan rangkaian 

kode sebagaimana diungkapkan Fiske (2004: 91) bahwa tanda merupakan sebuah 

sistem yang dijalankan oleh aturan-aturan yang telah disepakati dan dijalankan 

oleh semua anggota dalam sebuah komunitas, yang disebut dengan kode. 

Kesepakatan sosial sebagai bagian penting dalam menumbuhkan makna 

pada tanda, menjadikan kebudayaan dan pemahaman sosial sebagai konsep yang 

dilibatkan dalam memahami tanda. Semiotika mengarahkan tanda sebagai produk 

sosial yang dikomunikasikan. Semiotika menilai proses pemaknaan tanda dalam 

lingkup komunikasi, sehingga hal-hal yang dikomunikasikan merupakan 

seperangkat tanda yang telah disepakati bersama untuk adanya kesejalanan 

pemaknaan. 

1.4.3.6 Semiotika dalam Pendekatan Barthes 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotika model Barthes 

sehingga pemahaman Barthes dan caranya dalam memaknai tanda dapat dijadikan 

pijakan guna mengaplikasikan analisis semiotika yang dilakukan. Pandangan 

Barthes yang memberikan perkembangan signifikan dalam kajian semiotika 
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mengenai tanda yang terdiri atas penanda (signifier) dan petanda (signified). 

Penanda mewakili elemen bentuk atau isi, sementara petanda mewakili elemen 

konsep atau makna. Kesatuan antara penanda dan petanda itulah yang disebut 

sebagai tanda yang dalam pandangan Barthes menjadi mediator antara makna 

denotasi, konotasi dan mitos yang dibangunya dalam model signifikansi dua tahap 

pemaknaan. Signifikansi dua tahap pemaknaan Barthes menjadikan tiga bagian 

inti sebagai konsep utama yang membangun tanda. Di dalamnya terdiri atas 

denotasi, konotasi, dan mitos. 

Pemahaman mengenai makna denotasi dan konotasi dalam kajian Barthes 

merujuk pada adanya hubungan antara penanda, dan petanda yang terjalin dalam 

satu rangkaian kebutuhan simbol. Keberadaan penanda dan petanda dalam 

signifikansi Barthes masuk dalam tatanan pertama dimana keberadaannya 

merujuk pada denotasi sebagaimana diungkapkan Barthes (dalam Sobur, 2012: 

128) bahwa, signifikansi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier 

(penanda) dan signified (petanda) di dalam sebuah tanda terhadap realitas 

eksternal yang disebut sebagai denotasi. 

Denotasi cenderung digambarkan sebagai makna yang jelas atau makna 

yang sebenarnya dari sebuah tanda. Dalam tanda-tanda ilmu bahasa, makna 

denotatif merupakan apa yang dijelaskan dalam kamus. Dalam pandangan 

Barthes, denotasi lebih menunjukan adanya interaksi antara penanda dan petanda, 

seperti yang diungkapkan Fiske (2004: 93) bahwa, ―Denotasi kadang kala 

dianggap sebagai sebuah digital code yakni suatu kode dimana penanda maupun 

petanda jelas terpisah.‖ 
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Selanjutnya pada tatanan kedua, Barthes memasukan konotasi sebagai 

bagian yang terbangun dalam tatanan ini. Konotasi merupakan upaya pemaknaan 

yang berkaitan dengan nilai-nilai perasaan yang terkandung pada objek 

sebagaimana diungkapkan Barthes (dalam Sobur, 2012: 128) bahwa, konotasi 

adalah istilah yang digunakan untuk menunjukan signifikansi tahap kedua. Hal ini 

menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau 

emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannnya. 

Pandangan Barthes yang utama merujuk pada pemahaman bahwa semua 

objek kultural dapat diolah secara tekstual. Teks di sini dalam arti luas. Teks tidak 

hanya berkaitan dengan aspek linguistik, namun semiotik dapat meneliti teks di 

mana tanda-tanda terkodifikasi dalam sebuah sistem. Kodifikasi sistem budaya 

yang berjalan dalam kontinuitas sebagaimana diungkapkan Fiske (2004: 93) 

bahwa, konotasi sebagai analogue code yaitu kode yang bekerja dalam suatu skala 

kontinyu. 

Konotasi dipakai untuk menunjuk pada asosiasi-asosiasi sosiokultural dan 

personal seperti ideologi dan emosi dari tanda. Biasanya konotatif akan berkaitan 

dengan kelas atau status sosial, usia, gender, etnisitas, dan sebagainya dari 

interpreter. Tanda konotasi lebih terbuka untuk beragam interpretasi dalam bentuk 

konotasi daripada denotasi sebagaimana diungkapkan Spradley (dalam Piliang, 

2005: 20) bahwa, konotatif meliputi semua signifikansi sugestif dari simbol yang 

lebih dari pada arti referensialnya. 

Pada tahap pertama dan kedua merupakan bagian yang paling dapat 

menunjukan upaya pemaknaan dalam model Barthes pada struktur yang lebih 
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mudah dipahami. Denotasi dan konotasi menjadi sarana guna menentukan objek 

dan memaknai objek tersebut sebagai tanda yang memiliki nama dan makna 

karena denotasi merujuk pada objek sedangkan konotasi adalah makna dari objek 

tersebut sebagaimana diungkapkan Fiske (dalam Sobur, 2012: 128) bahwa 

denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek; sedangkan 

konotasi adalah bagaimana menggambarkannya. 

Tanda konotatif tidak hanya memiliki makna tambahan, namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Ketika 

mempertimbangkan sebuah berita atau laporan, akan menjadi jelas bahwa tanda 

linguistik, visual dan jenis tanda lain mengenai bagaimana berita itu 

direpresentasikan dalam bentuk yang tidak sesederhana mendenotasikan sesuatu 

hal, tetapi juga menciptakan tingkat konotasi yang dilampirkan pada tanda. 

Barthes menyebut fenomena ini –membawa tanda dan konotasinya untuk 

membagi pesan tertentu– sebagai penciptaan mitos. Pada signifikansi tahap kedua 

ini juga mitos menunjukan caranya dalam menyajikan makna objek berdasarkan 

campurtangan kebudayaann sebagaimana diungkapkan Fiske (dalam Sobur, 2012: 

128) bahwa mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami 

beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Mitos merupakan produk kelas 

sosial yang sudah mempunyai suatu dominasi. 

Pengertian mitos di sini tidaklah menunjuk pada mitologi dalam pengertian 

kaku seperti cerita-cerita tradisional, legenda, dan hal sejenisnya saja, melainkan 

sebuah cara pemaknaan yang dalam bahasa Barthes merujuk pada esensi makna 

sebagaimana diungkap Barthes (2004: 152) bahwa, pada dasarnya semua hal 
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dapat menjadi mitos; satu mitos timbul untuk sementara waktu dan tenggelam 

untuk waktu yang lain karena digantikan oleh pelbagai mitos lain. Mitos menjadi 

pegangan atas tanda-tanda yang hadir dan menciptakan fungsinya sebagai 

penanda pada tingkatan yang lain. 

Ada banyak mitos yang diciptakan media di sekitar kita, misalnya mitos 

tentang kecantikan, kejantanan, pembagian peran domestik versus peran publik 

dan banyak lagi. Penanda konotatif menyodorkan makna tambahan, namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. 

Dibukanya medan pemaknaan konotatif ini memungkinkan pembaca memaknai 

metafor yang makanya hanya dapat dipahami pada tataran konotatif. Dalam mitos, 

hubungan antara penanda dan petanda terjadi secara termotivasi sebagaimana 

pemahaman mitos menurut Barthes (dalam Fiske, 2004: 12) bahwa mitos 

merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang suatu cara untuk 

mengkonsepsualisasikan atau memahami sesuatu. Mitos sebagai mata rantai dari 

konsep-konsep terkait. 

Mitos merupakan kunci dari semiotika Barthes, dimana mitos ditempatkan 

sebagai sarana Barthes dalam memaknai tanda-tanda sebagai produk budaya dan 

melibatkan budaya sebagai bagian penting pembentuk makna. Mitos merupakan 

bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat yang dapat membentuk pemahaman 

individu dalam memaknai tanda dalam wilayah budayanya sehingga budaya 

memegang peran penting pemaknaan tanda. Pemaknaan pun dapat berbeda antar 

budaya sehingga representasi pun dapat dimaknai secara majemuk dari satu 

budaya pada budaya lainnya, terlebih akulturasi budaya dan pengaruh budaya lain 
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akan turut mempengaruhi pemahaman individu (interpreter) dalam 

menginterpretasikan objek tanda yang dilihatnya. 

 

1.4.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana dalam 

memahami alur penelitian. Untuk memperlihatkan alur kerangka pemikiran 

peneliti dalam memberikan gambaran mengenai makna pada unggahan isu-isu 

perselingkuhan di akun Instagram Lambe Turah sebagai berikut: 

Gambar 1.3 
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Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Paradigma Penelitian 

 Penelitian ini berdasarkan pada paradigma konstruktivisme, di mana 

paradigma konstruktivisme memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk 

memahami realitas berdasarkan pada pemaknaan dari aktor-aktor yang ada di 

dalamnya. Sebagaimana diungkapkan Hidayat (2003: 3), paradigma konstruktivis 

ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan 

pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu 

pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis 

terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci 

terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau 

mengelola dunia sosial mereka. 

Paradigma kontruktivisme mengandalkan upaya interpretatif peneliti dalam 

menkontruksikan realitas sosial sosial, di mana unggahan isu-isu perselingkuhan 

di akun Instagram Lambe Turah merupakan realitas sosial yang diamati dalam 

penelitian ini. Paradigma konstruktivisme ini mendorong peneliti untuk secara 

aktif memahami permasalahan secara holistik dalam memahami pemaknaan 

realitas dari para aktor dalam fenomena sebagaimana diungkapkan Sugiyono 

(2013: 14) bahwa paradigma konstruktivisme memandang realitas sosial sebagai 

sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan 

gejala bersifat interaktif (reciprocal). 

Peneliti kemudian berupaya untuk dapat menginterpretasikan unggahan isu-

isu perselingkuhan di akun Instagram Lambe Turah sebagai bagian dari upaya 
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pemahaman permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus 

mengamati berbagai hal yang terkait dengan unggahan isu-isu perselingkuhan di 

akun Instagram Lambe Turah yang membentuk pemaknaan isu perselingkuhan di 

kalangan followers. Untuk itu paradigma konstruktivisme akan mendukung 

peneliti untuk dapat menkonstruksikan makna pada unggahan isu-isu 

perselingkuhan di akun Instagram Lambe Turah. 

 

1.5.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan 

mengamati orang-orang yang terlibat dalam fenomena penelitian untuk 

memahami dan mempelajari permasalahannya sebagaimana diungkapkan Kirk 

dan Miller (dalam Moleong, 2011: 4) bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. 

Penelitian ini memberikan keterfokusan kajian pada berbagai perilaku 

orang-orang yang ada dalam fenomena. Peneliti memaknai berbagai bentuk 

pemaknaan followers pada unggahan isu-isu perselingkuhan di akun Instagram 

Lambe Turah sebagai bagian yang mendukung perilaku sebagaimana 

diungkapkan diungkapkan Moleong (2011: 8) bahwa penelitian kualitatif 

didasarkan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity). Hal 

ini dilakukan, mengingat ontologi alamiah yang melihat kenyataan-kenyataan 

sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami bila dipisahkan dari konteksnya. Ini 
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didasari oleh asumsi-asumsi, bahwa tindakan pengamatan mempengaruhi apa 

yang dilihat, untuk itu penelitian harus mengambil tempat pada keutuhan-dalam-

konteks untuk keperluan pemahaman; konteks sangat menentukan apakah suatu 

penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya, artinya, bahwa suatu gejala harus 

diteliti dalam berbagai faktor yang mempengaruhi yang terdapat di lapangan 

penelitian; dan sebagian struktur nilai kontekstual bersifat determinatif terhadap 

apa yang akan diteliti. 

Upaya pengamatan peneliti dalam mempelajari berbagai unggahan isu-isu 

perselingkuhan di akun Instagram Lambe Turah merupakan fenomena yang dapat 

dipelajari melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memberikan 

keleluasaan bagi peneliti untuk membangun konsep dan mengedepankan bentuk 

interpretasi yang dilakukan guna memaknai berbagai perilaku yang ada dalam 

fenomena sebagai suatu makna yang dapat dinterpretasikan. Untuk itu penelitian 

dengan pendekatan kualitatif ini akan lebih dapat memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif mengenai makna pada unggahan isu-isu perselingkuhan di 

akun Instagram Lambe Turah. 

1.5.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode semiotika untuk memahami pemaknaan 

atas isu-isu perselingkuhan dari unggahan lambe Turah. Analisis semiotika 

digunakan karena isu-iisu perselingkuhan yang ditampilkan Lambe Turah 

menunjukan realitas sosial di tengah masyarakat, di mana analisis semiotika 

memandang abhwa realitas merupakan sekumpulan tanda yang dapat dimaknai 

sebagaimana diungkapkan Preminger (dalam Sobur, 2012: 96) bahwa semiotika 
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adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena 

sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotika itu 

mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda itu mempunyai arti. 

Analisis semiotika menjadi metode yang dapat digunakan untuk melihat 

cara tanda dan pemaknaannya dalam berproduksi melalui objek yang dalam 

penelitian ini digambarkan melalui berbagai unggahan isu perselingkuhan oleh 

Lambe Turah. Tanda berupa objek-objek yang ada dalam format foto maupun 

video yang diunggah Lambe Turah tersebut dapat menjadi sarana peneliti untuk 

memaknai maksud dan tujuan dari diunggahnya isu tersebut yang dapat 

membangun opini followers dalam memahami isu perselingkuhan yang 

ditampilkan. Untuk itu analisis semiotika sebagai metode penelitian ini akan 

memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melakukan analisa mengani 

makna pada unggahan isu-isu perselingkuhan di akun Instagram Lambe Turah. 

 

1.5.4 Unit Analisis 

Penelitian ini menggunakan unit analisis sebagai sarana peneliti untuk dapat 

menentukan unggahan isu-isu perselingkuhan di Lambe Turah sebagai objek 

penelitian sebagaimana dijelaskan Soehartono (2011: 57) bahwa unit analisis 

menunjukan siapa atau apa yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. 

Unit analisis pada penelitian ini yakni berbagai unggahan yang terkait 

dengan isu-isu perselingkuhan di Lambe Turah selama periode November 2018. 



53 

 

Universitas Pelita Harapan 

 

Berdasarkan pengamatan pada unggahan Lambe Turah, maka di dapat sebanyak 5 

unggahan kasus perselingkuhan selama periode November 2018 sebagai berikut:  

1. Postingan tanggal 16 November 2018 tentang isu perselingkuhan Zack Lee dan 

Manohara 

2. Postingan tanggal 18 November 2018 tentang isu perselingkuhan Faisal Haris 

dan Jennifer Dunn 

3. Postingan tanggal 19 November 2018 tentang isu perselingkuhan Angel Lelga 

dari Vicky Prasetyo 

4. Postingan tanggal 20 November 2018 tentang pelaporan Vicky Prasetyo atas 

tuduhan perzinahan dan perselingkuhan Angel Lelga dan Fiki Alman 

5. Postingan tanggal 22 November 2018 tentang unggahan Instagram Story Ina 

Thomas (Artis) mengenai kasus perselingkuhan di kalangan artis. 

 

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang dapat diketahui 

melalui teknik pengumpulan data berikut ini: 

1. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dipilih karena penelitian ini mengkaji mengenai 

unggahan Instagram Lambe Turah yang diunggah dalam akun Instagram 

@lambe_turah yang terdokumentasi dalam bentuk unggahan-unggahan foto 

maupun video. Selain studi dokumentasi ini juga dapat memperlihatkan opini 

followers dalam kolom komentar atas isu-isu perselingkuhan yang dihadirkan 

Lambe Turah. Untuk itu studi dokumentasi menjadi bagian dari teknik 

pengumpulan data penting dalam penelitian sebagaimana juga diungkapkan 
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Moleong (2011: 217) bahwa dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian 

sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. 

 

2. Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini merupakan sumber data pendukung 

(sekunder) yang dilakukan dengan mendapatkan informasi lisan maupun 

tulisan dari narasumber sebagaimana diungkapkan Moleong (2011: 186) 

bahwa, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara berstruktur melalui penggunaan pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara digunakan untuk mengarahkan pertanyaan agar sesuai dengan 

konsep yang dibuat guna sehingga tidak melebar dan keluar dari konsep awal 

penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini menjadi 

pelengkap analisis yang peneliti lakukan kepada followers Lambe Turah. 

Wawancara dilakukan pada 3 orang informan yang juga sebagai folllowers 

akun Lambe Turah, yakni: Vidia Intan, Tika Elnoos, dan Feyola Nabilla. 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dapat menjadi sumber informasi yang mendukung 

pemahaman permasalahan penelitian dengan mempelajarinya dari berbagai 
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literatur yang relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan sebagaimana 

diungkapkan Rakhmat (2012: 107), bahwa mengungkapkan teori atau 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian disebut sebagai tinjauan 

kepustakaan dengan memasukan artikel, kutipan, makalah, laporan penelitian, 

buku atau lainnya sebagai sumber kepustakaan. 

Studi kepustakaan pada penelitian ini dijadikan sebagai sumber data 

pendukung (sekunder) yang dapat memperkaya pemahaman peneliti mengenai 

fenomena penelitian dan perkembangannya sebagaimana diungkapkan Nazir 

(2014: 79) bahwa studi literatur, selain dari mencari data sekunder yang akan 

mendukung penelitian, juga diperlukan guna mengetahui sampai kemana ilmu 

yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana 

terdapat kedimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat, sehingga situasi 

yang diperlukan dapat diperoleh. 

Studi kepustakaan (studi literatur) dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memanfaatkan buku, sumber online, dan berbagai dokumen perusahaan yang 

terkait dengan penelitian ini. Tinjauan kepustakaan dapat memberikan 

keragaman informasi dengan berdasarkan pada berbagai literatur yang telah 

ada dan menambah besarnya pemahaman peneliti dalam menilai fenomena 

yang tengah diamati. Untuk itu, tinjauan kepustakaan bukan hanya menjadi 

data pendukung tetapi juga dapat memperkaya cara pandang dan pemahaman 

peneliti pada fenomena penelitian yang tengah diamati. 
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1.5.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan rangkaian proses yang dilalui peneliti dalam 

menghasilkan laporan penelitian yang terarah melalui berbagai bentuk 

pengelompokan data, sebagaimana diungkapkan Patton (dalam Moleong, 2011: 

280) bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis semiotika model Barthes 

sehingga pemahaman Barthes dan caranya dalam memaknai tanda dapat dijadikan 

pijakan guna mengaplikasikan analisis semiotika yang dilakukan. Berikut ini 

peneliti tampilkan skema dari adanya produksi makna denotasi dan konotasi serta 

mitos menurut model komunikasi signifikansi dua tahap Barthes, sebagaimana 

pada gambar 1.4 berikut: 

Gambar 1.4  

Model Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Barthes dalam Sobur, 2012: 127. 

Pada tatanan pertama merujuk pada upaya peneliti dalam memaknai tanda 

denotasi. Tanda denotasi tersebut terdiri atas dua bagian, yakni berisi mengenai 

Tatanan Pertama Tatanan Kedua 
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Mitos 
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penanda dan petanda. Penanda merujuk pada objek yang dirujuk, sedangkan 

petanda merupakan arti atau makna dari objek tersebut. Selanjutnya masuk pada 

tatanan kedua yang berisi mengenai konotasi dan mitos. Konotasi merujuk pada 

makna terdalam dari objek yang dimaknai dan memiliki nilai-nilai emosional. 

Sedangkan mitos terkait dengan cara budaya dan latar belakang dari peneliti 

selaku interpreter (orang yang memaknai objek) memaknai bagaimana budaya 

turut terlibat dalam memaknai objek. 

1.6 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian kualitatif mengacu pada situasi sosial yang terdiri 

atas tiga elemen utama yakni: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas 

(activity). Situasi sosial tersebut dapat terjadi di rumah, tempat kerja, sekolah, 

wilayah dalam suatu negara atau apa saja. Situasi sosial tersebut dinyatakan 

sebagai objek penelitian yang ingin difahami secara lebih mendalam mengenai 

apa yang terjadi di dalamnya (Spreadley dalam Sugiyono, 2013: 297). 

Objek dalam penelitian ini adalah berbagai aspek yang berkaitan dengan 

unggahan isu-isu perselingkuhan Lambe Turah di akun Instagram @lambe_turah. 




