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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Data survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia) pada tahun 2016 pengguna layanan internet di Indonesia sebesar 132,7 

juta orang, dari total populasi peduduk 256,2 juta orang atau 51,8% dari populasi 

penduduk. Berdasarkan usianya umur 35 – 44 tahun merupakan pengguna internet 

terbanyak di Indonesia dengan total sebesar 38,7 juta orang. Kehadiran internet 

saat ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung ICT (Information Communication 

Technology) yang berperan besar dalam mengubah perilaku khalayak saat ini.  

Munculnya Internet dan aplikasi bebasis web, terutama web 2.0  bahkan 

yang terbaru 3.0 telah sangat mengubah cara kita berinteraksi dalam melakukan 

sesuatu. Bahkan sudah ada peringatan (warning) untuk memasang semacam 

kontrol di komputer maupun internet untuk kasus yang melibatkan database dan 

sosial media disalahkan sebagai penyebabnya. Sosial media disalahkan sebagai 

penyebabnya dikarenakan sosial media menjadi salah satu penghubung antara 

database dengan pengguna (user). Ada juga kasus yang melibatkan hubungan 

yang dibangun di atas sosial media yang kemudian menyebabkan penyalahgunaan 

data. Penyalahgunaan data merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok dimana individu atau kelompok tersebut mengubah atau 

menyalahgunakan data yang sudah ada menjadi berbeda atau fiktif. Tindakan 
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seperti itu jelas tidak hanya merugikan perusahaan saja, namun dapat juga 

berdampak pada individu atau kelompok lainnya.  

Internet saat ini diibaratkan seperti pedang bermata dua, bisa menjadi hal 

yang berguna untuk penggunanya, bahkan bisa menyerang penggunanya sendiri. 

Etika dunia siber terfokus pada keamanan internet seperti hacking informasi 

pribadi dan pencurian data, termasuk dalam bisnis. Mungkin masih hangat dalam 

ingatan beberapa fenomena yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini, mulai 

dari upload foto-foto pribadi artis di aplikasi instagram yang menurut versi 

pemilik foto tersebut adalah koleksi pribadi dan bukan untuk konsumsi umum 

namun terlanjur beredar luas di dunia maya. Internet menimbulkan masalah dan 

kejahatan baru pada saat ini atau sering dikenal dengan cybercrime (kejahatan 

siber). Cybercrime menurut Josua Sitompul (2012: hal 15) adalah tindak pidana 

yang terjadi dalam cyberspace (dunia siber) yang dilakukan oleh manusia atau 

mesin atas dasar perintah manusia. Beragam jenis kejahatan pada dunia siber 

terjadi dalam berbagai bentuk antara lain , cyber privacy, cyberplagiarism, cyber 

bullying, cyber piracy, cyber libel dan lain - lain. 

Cyber privacy (privasi dunia maya) menjadi momok yang menakutkan 

pada era saat ini. Menjaga privasi tidak hanya dalam kehidupan atau aktifitas 

interaksi secara personal langsung secara tatap muka atau face to face, namun ada 

baiknya dalam setiap aktifitas apapun terutama dengan perkembangan ICT 

(Information Communication Technology) yang cukup pesat dengan 

ditunjangnnya internet, pada akhirnya setiap orang dituntut merubah pola perilaku 

keseharian dalam mengelola privasi. Perlindungan atas data dan informasi 



3 

 

 
 

sesorang menyangkut soal-soal hak asasi manusia. Persoalan perlindungan 

terhadap privasi atau hak privasi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran 

privasi yang dialami oleh orang dan atau badan hukum. Perlindungan privasi 

merupakan hak setiap warga negara, harus dihormati dan diberikan perlindungan. 

Termasuk konsepsi Privacy Information (Security) dimana sebuah informasi harus 

aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak–pihak yang berkepentingan saja sesuai 

dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut.  

Doxing merupakan proses pengambilan, hacking dan penerbitan informasi 

orang lain seperti nama, foto, alamat, nomor telepon dan rincian kartu kredit dll. 

Doxing dapat ditargetkan ke orang atau organisasi tertentu. Istilah doxing berasal 

dari kata ".doc" , karena dokumen sering diambil dan dibagi. Peretas telah 

mengembangkan berbagai cara untuk melakukan doxing, namun salah satu 

metode yang paling umum adalah dengan menemukan email korban. Setelah 

email tersebut diperoleh, peretas bekerja untuk menemukan kata kunci dan 

membuka akun korban untuk mendapatkan lebih banyak informasi pribadi. 

Menurut Honan; 2004 (dalam David M Douglas 2016; hal 200) istilah 'doxing' 

berasal dari ungkapan 'dropping document’s / menjatuhkan dokumen' atau 

'dropping dox' pada seseorang yang merupakan bentuk aksi balas dendam pada 

tahun 1990an. 

Indonesia masih sangat asing dengan istilah doxing dan termasuk kasus – 

kasusnya. Ada beberapa kasus doxing di Indonesia yang begitu menggemparkan 

yaitu pengungkapan akun twitter @poconggg. Pengungkapan tersebut berupa 

penginformasian data pribadi seperi nama lengkap, foto, tempat dia kuliah dan 
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tanggal lahir. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi akun @poconggg, karena 

akun tersebut sering memperoleh iklan dari tulisan percintaan yang dia posting. 

Regulasi tentang doxing belum ada di Indonesia, namun ada perlindungan yang 

menyinggung data pribadi dalam dunia elektronik tercantum dalam Peraturan 

Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan 

Menteri ini berisi tentang persetujuan pemilik data yang secara tertulis baik secara 

manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah 

mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, 

pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, 

pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data 

pribadi. Selain dalam Peraturan Menteri Komunikasi, regulasi tentang 

pelanggaran privasi juga dibahas dalam UU ITE yaitu pasal 26. Berikut adalah 

bunyi dari pasal 26, 1). Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik 

yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang 

yang bersangkutan. 2). Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang 

ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. 

Pernyataan pasal di atas memang tidak secara gamblang menyebutkan 

kegiatan doxing secara detail. Akan tetapi privasi menjadi unsur penting dalam 

permasalahan doxing. Privasi merupakan suatu hal yang sangat sakral baik bagi 

individu maupun suatu kelompok dan instansi. Namun jika berkaitan dengan 

informasi pribadi yang tidak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun sudah 
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terlanjur tersebar dan diketahui oleh khalayak luas, kejadian ini akan menjadi 

sangat krusial dan mungkin dapat membahayakan posisi dan kredibilitas yang 

bersangkutan. Privasi atau tidak adalah sesuatu yang kontroversial untuk 

menetapkan apakah privasi perlu diterapkan di internet atau tidak. Dalam satu sisi 

privasi adalah hak asasi, di lain sisi fasilitas untuk ini sering disalahgunakan 

dengan tujuan iseng atau balas dendam.  

Pada akhir – akhir ini, terdapat fenomena akun instagram nama kampus / 

Universitas dengan ada imbuhan cantik atau ganteng. Dijajaran nasional ada akun 

yang cukup terkenal seperi ui.cantik maupun itb_geulis. Cantik selain ditentukan 

oleh faktor biologis dan budaya maka ada satu faktor kasat mata adalah daya tarik 

fisik. Daya tarik fisik merupakan sebuah persepsi khalayak terhadap fisik orang 

lain. Aspek kecantikan memang universal yang berlaku pada semua budaya. Daya 

tarik fisik mempunyai efek yang sangat besar membuat khalayak yang tampil 

menjadi seseorang yang benar – benar menebarkan semacam “pesona”.  

Cantik mempunyai banyak makna yang berbeda – beda sesuai dengan 

kebutuhan dan pemahaman yang diketahui, begitu pula dengan definisi cantik 

menurut orang Indonesia. Penelitan yang dilakukan oleh Sigma Reasearch pada 

tahun 2017 yang melibatkan 1200 responden tersebar dibeberapa kota di 

Indonesia, sebanyak 41,8% responden sepakat bahwa wanita dengan kulit putih 

bersih adalah wanita cantik dan 43,1% menyebutkan bebas masalah kulit seperti 

jerawat dan noda hitam adalah bagian utama dari kecantikan seorang wanita. 

Selanjutnya disusul dengan kategori lainnya seperti hidung mancung 5,5% dan 

bentuk tubuh langsing di angka 4,3% (http://sigmaresearch.co.id/apakah-arti-dari-

http://sigmaresearch.co.id/apakah-arti-dari-wanita-cantik/
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wanita-cantik/). Sigma reasearch merupakan lembaga riset / penelitian pemasaran. 

Sedangkan cantik menurut Rosan Hariyanti dkk (2015, hal 26) didefinisikan 

dengan kriteria berkulit putih, berambut lurus panjang, tinggi, langsing, dan 

berhidung mancung.  

Standarisasi cantik saat ini tidak hanya menggunakan pakaian terbuka 

tetapi dengan hijab pun bisa tampil cantik. Menggunakan hijab wanita tidak lagi 

dinilai tingkat keimanan seseorang tetapi juga termasuk dalam perkembangan 

mode berpakaian seseorang.  Menurut Yasinta Fauziah Novitasari (2014), saat ini 

hijab sebagai gaya hidup. Hijab gaul, modis dan stylis ala hijabers telah membawa 

seperangkat nilai dan trend yang dilekatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari 

gaya hidup mereka. Gaya hidup tersebut akan mengkontruksi sebuah identitas 

seorang hijabers yang  identik dengan seorang yang fashionable. Sedangkan 

Safitri Yulikhah (2006; hal 115) memaknai hijab sebagai produk budaya yang 

diperkuat dengan anjuran agama dengan alasan untuk perlindungan atau 

kemashlahatan dan bukan sebagai titik tolak tingkat kereligiusan seseorang. 

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang kegiatan doxing pada media 

sosial  instagram dengan akun undip.cantik. Akun instagram undip.cantik 

merupakan akun berisi tentang foto – foto mahasiswi Universitas Diponegoro 

yang dikategorikan cantik pada umumnya. Foto – foto tersebut diambil dan 

diupload diduga tanpa se pengetahuan dan se ijin pemilik foto. 

Akun undip.cantik posting foto pertama kali pada 06 April 2015. Pada 

pertama kali posting, foto tersebut sudah mendapatkan 31 likes dan 1 komentar. 

Mulai dari tanggal 06 April 2015 sampai dengan 28 Agustus 2018 terdapat 691 

http://sigmaresearch.co.id/apakah-arti-dari-wanita-cantik/
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foto yang dipost, sedangkan jumlah followers berjumlah 52,7k (52.700). Akun 

undip.cantik mengupload foto – foto mahasiswi yang berkuliah di Universitas 

Diponegoro Semarang. Akun undip.cantik mencoba untuk menampilkan sosok 

mahasiswi Undip yang tergolong cantik, sehingga membuat para followers 

(pengikut) dari akun tersebut dengan otomatis mengetahui bahwa sosok 

mahasiswi yang menjadi subjek adalah seorang mahasiswi yang cantik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Foto Pertama Yang Dipost Undip.Cantik 

Seiring dengan banyaknya follower (pengikut) pada akun undip.cantik 

yang meluangkan waktunya untuk mengabadikan keindahan perempuan, justru 

membuat akun undip.cantik ini menjurus kepada aktivitas eksploitasi perempuan. 

Eksploitasi disini dengan maksud pemanfaatan dan penyalahgunaan fisik 

perempuan yang digunakan dalam menarik perhatian khalayak. Seperti contoh 

pada gambar 1.2 yang mempunyai jumlah like tertinggi yaitu berjumlah 4646.  
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Gambar 1.2 Foto Dengan Jumlah Like Tertinggi 

Pada foto tersebut terlihat wanita dengan menggunakan hijab dengan wajah 

putih bersih, berhasil menarik perhatian khalayak sehingga mendapatkan like 

dengan jumlah terbanyak. Dalam media, khususnya media online perempuan 

sering dijadikan objek sex. Para pengguna media berpendapat bahwa perempuan 

dengan segala keindahan fisiknya sangat bermanfaat bagi daya tarik suatu media.   

   

1.2 Perumusan Masalah 

Akun instagram undip.cantik ini mengambil foto atau merepost foto mahasiswi 

UNDIP tanpa ijin terlebih dahulu, tidak lupa dalam postingannya akun 

undip.cantik ini membeberkan siapa nama lengkap dari foto tersebut serta jurusan 

kuliahnya. Kasus doxing yang dilakukan undip.cantik ini membuat perempuan / 

korban dilecehkan secara verbal / non verbal terobjektifikasi.  

Terkait dengan doxing yang dilakukan oleh akun instagram undip.cantik, 

peneliti ingin melihat lebih dalam dari sisi followers atau pengikut dari akun 

tersebut sebagai khalayak. Hal ini bertujuan untuk melihat kenyataan yang 

sebenarnya, apa yang disampaikan oleh akun undip.cantik akan merugikan 
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Mahasiswa yang di upload fotonya. Mengacu pada encoding – decoding, Stuart 

Hall (dalam Procter 2004, hal : 61) menjelaskan bahwa Hall fokus pada model 

komunikasi “sender – message – receiver”. Model komunikasi tersebut 

berhubungan dengan model encoding / decoding. Pada model komunikasi tersebut 

sender telah menjadi produsen dan receiver adalah konsumen. Dimana receive 

mempunyai makna konotasi menandai akhir dari proses komunikasi yang 

mengarah pada reproduksi makna. Khalayak dapat saja menerima makna yang 

disampaikan media secara penuh, khalayak  juga dapat menerima akan tetapi juga 

dapat mengkontruksi makna apa yang dibentuk oleh media.   

Permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana gambaran doxing yang dilakukan pada akun instagram  

undip.cantik? 

2. Bagaimana objektifikasi terjadi dalam akun undip.cantik?  

3. Bagaimana khalayak memaknai tindakan doxing di akun instagram 

undip.cantik?   

4. Bagaimana khalayak memaknai objektifikasi yang terjadi dalam akun 

undip.cantik? 

 

1.3 Tujuan Penelitan  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :  

1. Mengetahui pola – pola doxing dilakukan pada akun instagaram undip.cantik. 

Pola – pola disini diartikan sebagai sebuah cara maupun bentuk – bentuk 

doxing itu dilakukan.  
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2. Mengetahui tentang tindakan objektifikasi yang berlangsung pada akun 

instagram undip.cantik.  

3. Mengetahui keberagaman khalayak memaknai doxing dalam akun 

undip.cantik.  

4. Mengetahui keberagaman khalayak memaknai objektifikasi dalam akun 

undip.cantik. 

 

1.4 Signifikasi Penelitian  

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan suatu manfaat. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pemikiran teoritik tentang bagaimana proses doxing yang dilakukan oleh khalayak 

pada media sosial khususnya instagram sehingga menghasilkan proses 

objektifikasi. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa media sosial tidak lagi 

memiliki kekuasaan penuh dalam menghadapi privasi dan kekerasan seksual pada 

perempuan. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat 

kebijakan, baik pemerintah lokal maupun institusi media sosial untuk lebih 

memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan dan kepentingan privasi serta 

kekerasan seksual pada perempuan. 
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1.4.3 Signifikansi Sosial 

Secara sosial diharapkan dapat membantu khalayak agar lebih sensitif dan 

berpartisipasi dalam proses pengawasan kegiatan doxing oleh media sosial 

khususnya instagram, terutama terkait dengan keamanan privasi dan objektifikasi 

pada perempuan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 State Of The Art (Penelitian Terdahulu) 

1.5.1.1 Penelitian oleh Kranakis Mata yang berjudul The Doxxing Of 

Violentacrez : Interplay Between Action And Structure On Reddit pada 

tahun 2013.  

Penelitian ini terlatar belakangi oleh kasus pengungkapan identitas 

“Violentacrez”. Pada tanggal 10 Oktober 2012 tokoh online kontroversial 

Violentacrez (nama anonim) di doxing oleh Gawker yang ditulis oleh 

Adrien Chen dan identitas aslinya dibagikan dan di sebarluaskan pada 

masyarakat umum. Gawker adalah situs yang menyebut dirinya sebagai 

sumber berita media harian dan gosip di Manhattan, situs ini berfokus 

berita selebriti dan industri media. Sosok asli dari "Violentacrez" adalah 

Michael Brutsch, seorang programmer perangkat lunak berusia 49 tahun 

yang tinggal di Texas dengan status sudah menikah dan mempunyai anak. 

Penelitian ini menggunakan teori realisme kritis yang memperhatikan 

tindakan pengguna yang berkaitan dengan kontroversi tertentu, dilengkapi 

dengan pengamatan dan interpretasi mengenai struktur historis dan sosial 
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sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan 

membandingkan tindakan pengguna di situs SN Reddit melalui analisis 

diskusi seputar kontroversi dan analisis Violentacrez tentang struktur yang 

mengatur platform. Analisis dalam penelitan ini mengungkapkan tujuh 

tindakan pengguna yang dibentuk oleh struktur Reddit. Terlepas dari 

kegunaan pendekatan ini, namun ada beberapa hal yang menghambat 

penelitian ini. Analisis data tambahan dapat membantu untuk lebih 

memberi wawasan tentang peran struktur pada tindakan pengguna di situs 

SN Reddit. 

 

1.5.1.2 Penelitian oleh Ester Krisnawati yang berjudul Mempertanyakan Privasi 

Di Era Selebgram:Masih Adakah? Pada tahun 2016. 

Bagi pengguna media sosial, memperbarui status, membuat tweet, 

menulis di wall, atau modifikasi profil dengan berbagai macam foto 

maupun gambar sudah bukan barang baru lagi. Setiap orang memiliki cara 

yang berbeda untuk menampilkan dirinya kepada orang lain atau khalayak 

yang sangat variatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus 

tentang fenomena selebgram cilik di Indonesia. Jika biasanya selebgram 

adalah orang dewasa, pada penelitian ini selebgram adalah anak-anak di 

bawah usia 10 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana privasi anak-anak yang telah dibuat terkenal oleh keluarganya, 

khususnya oleh orang tuanya. Unit amatan dalam penelitian ini adalah 



13 

 

 
 

Instagram dengan beberapa akun selebgram anak dengan unit analisa 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana privasi anak-anak yang dibuat 

terkenal oleh orang tua mereka melalui Instagram dilihat dari perspektif 

psikologi komunikasi, media sosial, dan efek mikro-selebriti di Indonesia. 

Selebgram cilik merupakan fenomena yang menarik di mana orangtua 

mengunggah foto anaknya di Instagram hingga membuat anak mendadak 

terkenal. Kepopuleran anak-anak tersebut bukan merupakan 

ketidaksengajaan karena sejak awal akun Instagram mereka memang 

sudah direncanakan oleh orang tuanya. Karena penampilan, gaya, pose, 

dan ekspresi anak-anak ini menarik ketika difoto, kemudian membuat 

orang tua memuatnya di Instagram dengan harapan ada yang 

menyukainya, menjadi inspirasi bagi orang lain, dan juga berbagi 

kebanggaan.  

 

1.5.1.3 Penelitian oleh Hapsari Dwiningtyas Sulistyani yang berjudul Pemaknaan 

Anak – Anak Perempuan Terhadap Kode Feminim Pada Film Princess 

Frozen Disney; Pada Tahun 2015.  

Penelitian ini menggunakan tema princess (putri) yang merupakan 

salah satu agen sosialisasi peran dan karakteristik. Peneliti ini 

menggunakan cara pandang teori tema fantasi untuk menguraikan 

bagaimana anak – anak perempuan yang berada pada kondisi budaya yang 

berbeda memaknai kode – kode feminim yang ditampilkan pada film 

frozen. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 
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kritis melalui pendekatan kajian budaya. Peneliti ini mengekplorasi 

kemungkinan untuk secara historis merubah cara pandang masyarakat 

dengan cara memahami hubungan kuasa yang terdapat didalam kontruksi 

realitas individu. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan 

kajian budaya kritis untuk menggambarkan bias sosial dan politik pada 

proses pemaknaan teks film. Subjek dalam penelitian ini adalah anak – 

anak perempuan yang berusia 5 – 8 tahun yang mengkonsumsi film 

Princess Disney. Pemilihan usia tersebut melalui pertimbangan karena 

anak – anak perempuan tersebut memasuki fase awal untuk melakukan 

penalaran secara operasional dan sosial. Ada empat kode feminim 

dominan yang bisa ditelusuri didalam film frozen yaitu kode kecantikan 

atau fashion, kode karakter personal, kode romantis, dan kode musik pop. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana anak – anak dengan latar 

belakang budaya yang berbeda dengan yang dimunculkan di film 

memunculkan rantai fantasi dari kode feminim dominan yang ada pada 

film. Kesimpulan dalam penelitian ini memunculkan rantai fantasi dengan 

penonton melalui kode feminin yang direpresentasikan pada film tersebut. 

Kode kecantikan menciptakan rantai fantasi bahwa kecantikan itu 

direpresentasikan dengan kulit putih dan rambut pirang. Kode romantis 

memunculkan rantai fantasi tentang makna cinta sejati. Kode karakter 

menunjukkan pemaknaan bahwa kekuatan merupakan faktor bagi karakter 
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seorang putri. Lalu kode musik menunjukkan pemaknaan bahwa musik 

didalam film merupakan pengikat fantasi penonton.  

 

1.5.1.4 Penelitian oleh Indriastuti Septiyani dengan judul pemaknaan khalayak 

perempuan terhadap konstruksi kecantikan yang ditamplikan oleh akun 

instagram undip.cantik pada tahun 2017 

Pada penelitian ini mengetahui pemaknaan yang dilakukan oleh 

khalayak perempuan terhadap konstruksi kecantikan yang ada di dalam 

akun instagram undip cantik. Penelitian yang menggunakan paradigma 

kritis dan menggunakan metode analisis resepsi untuk mengetahui 

pemaknaan khalyak. Teori utama yang digunakan adalah hrgrmoni 

tandingan (counter hegemony) dari Antonio Gramscy. Pada penelitian ini 

juga menggunakan teori beauty myth dari Naomi Wolf untuk melihat 

masalah kecantikan yang ada pada undip cantik.   

Hasil dari penelitian ini adalah pemaknaan khalayak yang didapatkan 

bahwa terdapat keberagaman pemaknaan khalayak terhadap wacana 

kecantikan yang ada pada akun undip cantik. Beberapa khalayak 

mengetahui pesan dominan yang ada dalam teks foto undip cantik. Namun 

ada juga khalayak yang menolak masuk dalam  pesan dominan tertentu. 

 

1.5.1.5 Penelitian dari Marlyani Purbayanti dengan judul Reception Analysis 

Remaja Perempuan Tentang Konsep Kecantikan Dalam Iklan Kosmetika 

(Studi Kasus Remaja Perempuan  yang berasal dari Indonesia Timur Pada 



16 

 

 
 

Iklan Pond’s ‘2x Lebih Putih Merona’ dan Iklan Pantene ‘Tanda Tangan’) 

pada tahun 2013. 

Penelitian ini menjelaskan tentang penerimaan khalayak perempuan 

dari Indonesia Timur pada konsep kecantikan yang ditayangkan pada iklan 

Pond’s dan Pantene. Penelitian ini menarik karena masyarakat dari 

Indonesia Timur jarang digambarkan pada iklan untuk produk kecantikan. 

Dengan intrepetasi yang berbeda – beda inilah yang kemudian dijadikan 

topik penelitian analisis resepsi, dan remaja, menjadi subjek penelitian ini. 

Sebagai, salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya juga memiliki 

realitas sosial sendiri yang ada di masyarakatnya. Sehingga dalam 

fenomena inilah yang kemudian menarik peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap penerimaan remaja dari Indonesia Timur di Surabaya 

terhadap konsep kecantikan yang ditampilkan dalam berbagai iklan 

pemutih dan iklan shampo.  

Melalui analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

resepsi, dalam penelitian memunculkan  beberapa kesimpulan berdasarkan 

rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan tersebut 

dapat menunjukkan terdapat variasi penerimaan yang disampaikan 

informan. Pemaparan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa 

interpretasi penerimaan dan pemaknaan informan dalam penelitian ini 

sangat beragam. Pemahaman yang berbeda dalam memahami teks yang 

ada dalam media tersebut berkaitan dengan latar belakang dari informan 

tersebut. Latar belakang tersebut meliputi seperti usia, pekerjaan, asal 
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daerah, SES dan agama selain itu juga faktor lain yang mempengaruhi 

seperti psikologi, sosial dan lingkungan juga membuat penerimaan akan 

makna dan intrepretasi terhadap konsep kecantikan yang ada dalam iklan 

Pond’s dan Pantene bahkan media massa berbeda-beda. Penelitian ini 

menggunakan 5 orang informan yang semuanya berjenis kelamin 

perempuan dengan latar belakang yang sama yakni dari Indonesia timur. 

Selain dari perbedaan daerah, perbedaan latar belakang etnis dan asal 

daerah juga akan menciptakan variasi jawaban yang berbeda-beda dari 

informan. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu (state of the art) kurang lebih sepuluh 

tahun terakhir yang dijelaskan di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang 

saat ini dilakukan, yakni adanya kesamaan mengenai perlakuan secara tidak adil, 

serta pelecehan yang dialami oleh perempuan. Akan tetapi,  penelitian yang 

meneliti pemaknaan objetifikasi pada kasus doxing pernah ada sebelumnya. 

Kebaruan dalam penelitian ini adalah menganalisis kasus doxing yang terjadi pada 

akun instagram undip.cantik yang mempunyai tujuan dan efek pelecehan dalam 

bentuk objektifikasi perempuan serta mengetahui pemaknaan khalayak tentang 

doxing di akun undip.cantik serta pemaknaan khalayak tentang objektifikasi pada 

undip.cantik. penelitian ini dapat dikatakan terbaru di Indonesia, karena selama ini 

belum ada yang membahas tentang doxing di Indonesia. 
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1.5.2 Paradigma  

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis (critical 

paradigm). Paradigma ini tidak hanya sekedar melakukan kritik terhadap 

ketidakadilan sistem yang mendominasi sesuatu, melainkan juga berusaha 

mengubah sistem dan struktur agar menjadi lebih adil. Paradigma ini menyebut 

media sebagai salah satu suprastruktur yang memiliki kontribusi dalam 

menciptakan ideologi. Pendekatan Kritis menurut Littlejohn & Foss (2009; hal 68 

- 69) mempunyai tiga keistimewaan penting, yaitu : (1) Tradisi ini mencoba 

memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan, dan ideologi 

yang mendominasi masyarakat yang disajikan oleh struktur kekukatan tersebut. 

(2) Memahami Penindasan dalam menghapus ilusi – ilusi ideologi dan bertindak 

mengatasi kekuatan – kekuatan yang menindas. (3) Menciptakan kesadaran untuk 

menggabungkan teori dan tindakan. 

Menurut Lincoln & Guba (dalam Lincoln & Denzin, 2011 ; hal 98 - 105) 

paradigma kritis ini dapat dibahas melalui 3 item, yaitu ontologi, epistemologi, 

metodologi. Ontologi berhubungan mengenai asumsi objek atau realitas sosial 

yang diteliti. Epistemologi berhubungan mengenai hubungan antara peneliti 

dengan yang akan diteliti dalam proses memperoleh pengetahuan mengenai objek 

yang akan diteliti. Metodologi mencakup asumsi-asumsi mengenai bagaimana 

cara memperoleh pengetahuan mengenai suatu obyek pengetahuan.  

Secara ontologis penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang 

ditekankan pada unsur historis. Dalam pendekatan ini, realita diasumsikan bersifat 

semu dan elastis yang dibentuk oleh kesatuan faktor-faktor sosial, politik, budaya, 
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ekonomi, etnik, dan gender. Faktor-faktor ini selanjutnya dikristalisasikan ke 

dalam sebuah struktur yang nyata. Bagi pendekatan ini, struktur merupakan 

realitas historis yang virtual. Paradigma kritis memahami realitas bukan dibentuk 

oleh alam (nature), bukan alami, tetapi dibentuk oleh manusia. Ini tidak berarti 

setiap orang membentuk realitasnya sendiri-sendiri, tetapi orang yang berada 

dalam kelompok dominan merupakan pihak yang menciptakan realitas, dengan 

memanipulasi, mengondisikan orang lain agar mempunyai penafsiran atas 

pemaknaan seperti yang mereka inginkan. Sedang secara epistemologis, 

paradigma kritis melihat hubungan antara peneliti dan realitas yang diteliti selalu 

dijembatani oleh nilai – nilai tertentu (transactionalist/subjectivist).  

Dalam rangka memahami suatu realitas peneliti harus menggunakan 

perspektif si pelaku (pembentuk) realitas. Realitas harus dipahami sebagai 

kenyataan yang telah diperantarai oleh nilai-nilai (value 

mediated findings) antara si subyek dengan realitas yang sebenarnya (struktur 

dominasi media). Sementara secara metodologis, paradigma kritis bersifat dialogis 

dan dialektis. Sifat transaksional dari penelitian ini mempersyaratkan sebuah 

dialog antara peneliti dan subyek-subyek yang diteliti. Dialog itu haruslah bersifat 

dialektik untuk mengubah ketidaksadaran dan ketidakmengertian ke dalam 

kesadaran yang lebih diinformasikan (melihat bagaimana struktur-struktur itu bisa 

diubah dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memengaruhi 

perubahan itu).  
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1.5.3 Encoding – Decoding  

Pendekatan encoding – decoding ini menekankan pada khalayak, yang artinya 

dibuat pada saat konsumsi. Pada saat itu khalayak mempertimbangkan 

representasi yang disajikan kepada mereka dalam konteks nilai, opini, dan 

pengalaman mereka sendiri. Encoding diartikan sebagai proses menterjemahkan 

yang dilakukan oleh sumber terhadap suatu pesan, sedangkan decoding berarti 

sebagai proses menterjemahkan yang dilakukan oleh penerima terhadap pesan 

yang diperoleh dari sumber.  

Dengan kata lain, secara sederhana encoding berarti membuat kode dan 

decoding berarti memecahkan kode tersebut. Hall (dalam Procter,2004: hal 59) 

merumuskan teori ini karena dirinya menganggap bahwa model komunikasi 

massa yang tradisional sudah banyak dikritik karena modelnya yang linier antara 

sender – message – receiver. Komunikasi model linier hanya menunjukan adanya 

komunikasi yang satu arah, padahal jika dikaji lagi, ketiga komponen tersebut 

merupakan suatu struktur relasi yang kompleks. Hall secara lebih sederhana 

menjelaskan mengenai implikasi dari konsep linier komunikasi massa tradisional 

tersebut, yang di antaranya adalah khalayak sasaran dari pesan yang disampaikan 

merupakan resepsi yang pasif, sehingga interpretasi dan produksi suatu teks 

secara aktif ditentukan oleh produsen. Hall juga memaparkan bahwa sudah 

menjadi suatu hal yang biasa ketika orang mengasumsikan bahwa konsumsi 

adalah tindakan yang pasif. Namun Hall membantah hal ini dengan menyatakan 

bahwa konsumsi bukanlah tindakan yang pasif, karena konsumsi akan 
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menghasilkan suatu makna. Tanpa makna, maka tidak ada konsumsi. Khalayak 

tidak menerima makna secara pasif, melainkan menciptakannya sendiri.  

Proses dekoding merupakan hal penting bagi studi kultural (Morrisan, 2013 

hal : 549). Khalayak menerima informasi dalam jumlah besar dari kelompok elite 

masyarakat yaitu media dan khalayak secara  tidak sadar menerima, menyetujui 

atau mendukung apa yang dikemukakan oleh ideologi dominana. Aktivitas ini 

merupakan suatu rantai momen menurut Stuart Hall (2005; Hal 120) yang dapat 

dilihat melalui bagan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

G

gambar 1.3 alur encoding - decoding 

Stuart Hall menjelaskan bahwa “meaning structures 1” menjelaskan 

bagaimana konstruksi makna yang dilakukan oleh produsen (encoding), 

sementara itu produk yang dihasilkan dari proses tersebut dinamakan “meaningful 

discourse” yang akan disebarkan kepada khalayak. Hall menegaskan bahwa 

sejatinya awal mula terbentuknya pesan dimulai saat pesan tersebut 

didistribusikan, oleh karena itu produksi dan resepsi pesan merupakan satu hal 

yang saling berhubungan. Makna dan pesan selalu diproduksi dan direproduksi. 

Pelaku komunikasi, baik yang berperan sebagai produsen atau ‘sumber’ maupun 
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sebagai konsumen atau ‘penerima pesan’ memiliki kedudukan yang sama. 

Keduanya dapat saling memberikan interpretasi atas pesan yang disampaikan dan 

pada akhirnya memberikan feedback atas pesan yang diterimanya untuk kemudian 

digunakan dalam proses reproduksi. Proses inilah yang disebut sebagai “meaning 

structure 2” dalam skema di atas. Stuart Hall mengasumsikan khalayak memang 

bersifat aktif dan berlaku sebagai produser makna. Pemaknaan yang dilakukan 

oleh khalayak menurutnya dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori. Kategori 

pemaknaan tersebut disebutnya dengan istilah “The Three Hypothetical 

Positions.” Kategori pemaknaan ini bertujuan untuk menempatkan posisi 

decoding resepsi yang dilakukan oleh khalayak. Ketiga kategori tersebut 

diantaranya sebagai berikut (Procter, 2004 hal :69):  

1) The Dominant-Hegemonic Position 

Posisi ini terjadi ketika resepsi khalayak menyerap makna dan informasi yang 

tersirat dalam suatu meaningful discourse secara penuh, dan menghasilkan 

pesan yang sama persis seperti ketika pesan tersebut dibuat oleh produsen.   

2) The Negotiated-Code or Position 

Secara umum, khalayak dalam posisi ini cukup memahami apa yang 

didefinisikan secara dominan dan apa yang dimaksud secara profesional. 

Dalam hal ini, mereka menggunakan logika mereka untuk mengidentifikasi 

hubungan yang berbeda antara diri mereka dan  meaningful discourse yang 

mereka konsumsi. Dengan kata lain, pemaknaan  yang dilakukan oleh 

khalayak disesuaikan kembali dengan logika situasional khalayak itu sendiri. 

Hal ini berarti terjadi negosiasi antara khalayak dengan sumber pesan. 
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3) The Oppositional Code 

Khalayak kategori ini pada dasarnya justru  menemukan dan mengerti akan 

makna yang tersirat dalam makna dominan  media, namun khalayak di posisi 

ini cenderung memiliki pemaknaan atau interpretasi yang bertolak belakang 

dengan makna media tersebut. 

 

1.5.4 Feminisme Radikal Kultural 

Pada penelitian ini pemikiran feminisme sangat diperlukan karena adanya 

dominasi maskulin yang menindas kaum perempuan. Kualifikasi pemikiran 

feminisme radikal didasari dari keyakinan bahwa sistem seks / gender adalah 

penyebab fundamental dari opresi terhadap perempuan. Feminisme radikal lebih 

memberikan perhatian pada permasalahan reproduksi dan seksualitas kaum 

wanita. Asumsi yang dibangun adalah bahwa patriarki yaitu sistem kekuasaan 

dalam keluarga dan masyarakat yang lebih memberikan posisi dominan kepada 

kaum pria yang menyebabkan keterbelakangan kaum wanita.(Sunarto, 2000 ; hal 

39). 

Ferguson menilai pandangan feminis radikal – kultural (Tong, 2008; hal 94) 

mengenai seksualitas mengandung pemikiran sebagai berikut: (1) Hubungan 

heteroseksual, pada umumnya, dikarakterisasi dengan ideologi objektivikasi 

seksual, yang mendukung kekerasan seksual laki-laki terhadap perempuan. (2) 

Feminis harus meresistensi praktik seksual mana pun yang mendukung atau 

menormalisasikan kekerasan seksual laki – laki. (3) Feminis harus merebut 

kembali kendali atau seksual perempuan. (4) Hubungan seksual yang ideal adalah 
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antara partner setara, yang sama-sama memberikan persetujuan, yang terlibat 

secara emosi dan tidak ikut ambil bagian dalam peran yang terpolarisasi.  

Pornografi dalam pandangan feminis radikal – kultural adalah tidak lebih 

dari propaganda patriarkal mengenai peran perempuan yang seharusnya sebagai 

pembantu, penolong, perawat, dan mainan laki – laki. Sementara laki-laki ada 

untuk dirinya sendiri, perempuan ada untuk laki – laki. Feminis radikal – kultural 

berpendapat bahwa karena pornografi menciptakan bingkai acuan yang 

memandang perempuan sebagai sepenuhnya manusia, dan karena itu tidak boleh 

begitu layak mendapatkan penghargaan dan perlakuan yang baik daripada laki-

laki, para pelaku pornographer seharusnya dipandang sebagai agen diskriminasi 

perempuan.   

Mulvey berpendapat (dalam Gamble, 2004 hal : 152) kesenangan sinematik 

yang diperoleh dari melihat sebenarnya merupakan fantasi laki – laki. Kesenangan 

voyeuristik atas fantasi sinematik membentuk karakter perempuan dan perempuan 

sebagai objek pujaan dari pandangan maskulin. 

 

1.5.5 Cyber Ethics 

Munculnya Internet dan aplikasi bebasis web, terutama web 2.0  bahkan yang 

terbaru 3.0 telah sangat mengubah cara kita berinteraksi dalam melakukan 

sesuatu. Bahkan sudah ada peringatan (warning) untuk memasang semacam 

kontrol di komputer maupun internet untuk kasus yang melibatkan database dan 

sosial media disalahkan sebagai penyebabnya. Sosial media disalahkan sebagai 

penyebabnya dikarenakan sosial media menjadi salah satu penghubung antara 
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database dengan pengguna (user). Ada juga kasus yang melibatkan hubungan 

yang dibangun di atas sosial media yang kemudian menyebabkan penyalahgunaan 

data. Penyalahgunaan data merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok dimana individu atau kelompok tersebut mengubah atau 

menyalahgunakan data yang sudah ada menjadi berbeda atau fiktif. Tindakan 

seperti itu jelas tidak hanya merugikan perusahaan saja, namun dapat juga 

berdampak pada individu atau kelompok lainnya. 

Internet saat ini diibaratkan seperti pedang bermata dua, bisa menjadi hal 

yang berguna untuk penggunanya, bahkan bisa menyerang dirinya sendiri. Etika 

dunia siber terfokus pada keamanan internet seperti hacking informasi pribadi dan 

pencurian data, termasuk dalam bisnis. Mungkin masih hangat dalam ingatan 

beberapa fenomena yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini, mulai dari upload 

foto-foto pribadi artis yang menurut versi pemilik foto tersebut adalah koleksi 

pribadi dan bukan untuk konsumsi umum namun terlanjur beredar luas di dunia 

maya. Paparan sekelumit contoh di atas memberi pelajaran berharga, betapa 

privasi itu penting, mahal bahkan harus dijaga baik-baik, ditutup rapat-rapat dan 

tidak boleh setiap orang mengetahuinya. Menjaga privasi tidak hanya dalam 

kehidupan atau aktifitas interaksi secara personal langsung secara tatap muka atau 

face to face, namun ada baiknya dalam setiap aktifitas apapun terutama dengan 

perkembangan ICT (Information Communication Technology) yang cukup pesat 

dengan ditunjangnnya internet, pada akhirnya setiap orang dituntut merubah pola 

perilaku keseharian dalam mengelola privasi. Perlindungan atas data dan 

informasi sesorang menyangkut soal-soal hak asasi manusia. Persoalan 
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perlindungan terhadap privasi atau hak privasi muncul karena keprihatinan akan 

pelanggaran privasi yang dialami oleh orang dan atau badan hukum. Perlindungan 

privasi merupakan hak setiap warga negara, harus dihormati dan diberikan 

perlindungan. Termasuk konsepsi Privacy Information (Security) dimana sebuah 

informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak–pihak yang 

berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut. 

 

1.6 Asmusi penelitian 

Berdasarkan deskripsi teori diatas, maka peneliti berasumsi bahwa doxing berbeda 

dengan gosip, karena mengandalkan pengetahuan identitas aktual (atau yang 

diyakini sebenarnya) daripada saran, kabar angin dan sindiran. Motivasi di balik 

doxing penting untuk menentukan apakah bisa dipertahankan atau tidak. Dampak 

dari pelanggaran privasi memang tidak dirasakan secara langsung oleh korban. 

Keterbukaan informasi tentang seseorang melalui foto dan status dapat juga 

disalahgunakan untuk kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. 

Berbagai alasan dimunculkan orang untuk memposting foto pribadi mereka di 

akun Instagram-nya. Ada yang ingin menunjukkan identitas mereka ke banyak 

orang, ada yang mungkin pamer karena bisa memotret dengan hasil yang bagus, 

dan ada yang hanya sekadar iseng mengikuti tren. Hampir segala sesuatu yang 

sedang dialami dapat dipamerkan di media sosial. Posting di media sosial menjadi 

sarana aktualisasi diri di era konvergen ini. Apa yang khalayak share di media 

sosial, menjadi bukti bahwa kita ada. Atas kecenderungan itu, orang mungkin 

sudah tidak membutuhkan privasi lagi di dunia maya. 
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Pada kasus penguggahan data pribadi pada undip.cantik tidak adanya 

perijinan terlebih dahulu. Kasus undip.cantik ini juga melahirkan masih adanya 

ideologi dominan patriarki yang merujuk pada kasus pemuasan hasrat seksual dan 

objektifikasi. 

 

1.7 Operasionalisasi Konsep  

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pemikiran yang tentunya 

mendukung penelitian yang difokuskan terhadap khalayak. Teori encoding dan 

decoding Stuart Hall menjelaskan lebih rinci mengenai pemaknaan informan. 

Encoding adalah penciptaan makna dari produsen teks yakni media massa, 

sedangkan decoding adalah penciptaan makna dari penerima atau pembaca yang 

berasal dari sumber teks.  

Pemaknaan yang dilakukan oleh infrorman tidak hanya bersifat tunggal, 

melainkan banyak dan bisa dimunculkan oleh siapa saja yang terlibat dalam 

penelitian. Hal inilah yang juga akan dilihat dari informan yang dilibatkan dalam 

penelitian. Selain itu, menurut Hall, setelah melihat keberagaman pemaknaan, 

kemudian dapat mengelompokkannya dalam tiga kategori pemaknaan yang mana 

disebutnya dengan istilah the three hypothetical positions. Pemaknaan khalayak 

yang sesuai atau pun bertolak belakang dengan wacana kecantikan Disney akan 

dijelaskan posisinya melalui kategori pemaknaan ini. 

Kasus doxing tidak bisa dilepas kan dari konsep privasi dan perijinan. 

Privasi merupakan suatu hal yang sangat sakral baik bagi individu maupun suatu 

kelompok dan instansi. Namun jika berkaitan dengan informasi pribadi yang tidak 
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ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun sudah terlanjur tersebar dan 

diketahui oleh khalayak luas, kejadian ini akan menjadi sangat krusial dan 

mungkin dapat membahayakan posisi dan kredibilitas yang bersangkutan. Privasi 

atau tidak adalah sesuatu yang kontroversial untuk menetapkan apakah privasi 

perlu diterapkan di internet atau tidak. Di satu sisi privasi adalah hak asasi, di lain 

sisi fasilitas untuk ini sering disalahgunakan dengan tujuan iseng atau balas 

dendam misalnya posting anonim dengan pesan yang disertai flame. 

Konsep objektifikasi adalah bentuk kontrol laki-laki dalam seksualitas 

perempuan. Objektifikasi dapat terjadi ketika khalayak direndahkan derajatnya, 

dijadikan benda atau komoditas, dibeli atau dijual. Sunarto menjelaskan gagasan 

yang berhubungan dengan objektifikasi adalah tatapan, stereotip, komodifikasi, 

tontonan dan pembelajaran gender. Objektfikasi menekan kan pada pemujaan 

bagian – bagian tubuh tertentu seperti payudara maupun penis dan tribut sosial. 

 

1.8 Metode penelitian 

1.8.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hal ini bertujuan 

untuk menggali lebih dalam mengenai apa, bagaimana, dan mengapa korban 

memaknai doxing dan menghasilkan objektifikasi dalam akun instagam 

undip.cantik. Menurut Kriyantono (2006, hal : 56 – 57) riset kualitatif bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam – dalam nya melalui pengumpulan 

data dan riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi bahkan populasinya 
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sangat terbatas. Riset ini lebih ditekankan pada persoalan kedalaman data bukan 

pada banyaknya data. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Resepsi. Analisis Resepsi 

bukanlah hanya sekedar apa yang lakukan kepada khalayaknya, atau bahkan apa 

yang khalayak lakukan pada media. Tetapi, pada bagaimana media dan khalayak 

berinteraksi satu sama lain sebagai agen. Khalayak di sini sangatlah aktif dan 

berlaku sebagai produser makna yang aktif yang mana ketika memaknai isi media 

belum tentu terpengaruh oleh media itu sendiri. Analisis resepsi merujuk pada 

sebuah komparasi antara analisis tekstual wacana media dan wacana khalayak, 

yang hasil interpretasinya merujuk pada konteks, seperti cultural setting dan 

context atas isi media lain. Khalayak dilihat sebagai bagian dari interpretive 

communitive yang selalu aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi 

makna, tidak hanya sekedar menjadi individu pasif yang hanya menerima saja 

makna yang diproduksi oleh media massa. Analisis resepsi melihat bagaimana 

karakter teks dibaca oleh khalayak. Kajian ini fokus pada pengalaman dan 

bagaimana pengalaman tersebut  mendukung pemaknaan. Dalam penelitian 

analisis resepsi, peneliti terlebih dahulu  menganalisis wacana yang ada di media 

massa. Kemudian peneliti melihat wacana lain yang dimunculkan oleh 

khalayaknya. Hal ini mengingat bahwa pesan yang ada di media massa kemudian 

dikonstruksikan khalayak secara individual. Setelah itu barulah dapat diketahui 

kategori pemaknaan yang dapat dikelompokkan seperti yang dikatakan oleh Stuart 

Hall, yakni The Dominant- Hegemonic Position, The Negotiated-Code or 

Position, dan The Oppositional Code.   
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1.8.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari : 

1.8.2.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Data primer pertama  

didapatkan melalui analisis terhadap kasus doxing pada akun instagram 

undip.cantik. Data primer ini didapatkan melalui serangkaian analisis  semiotika 

yang dikenalkan oleh Rolland Barthes.  

Data primer kedua  didapatkan melalui serangkaian wawancara mendalam 

(indepth interview) yang dilakukan terhadap informan korban doxing akun 

instagram @undip.cantik. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan panduan 

wawancara namun dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kebutuhan 

penelitian. 

 

1.8.2.2 Data Skunder 

Data sekunder digunakan untuk mendukung dan memenuhi data-data pendukung 

yang diperlukan dalam penelitian. Data sekunder ini didapatkan melalui data teks, 

kajian pustaka, dokumentasi dan sebagainya. Data ini penelitian seputar analisis 

resepsi, doxing dan feminisme yang mana datanya dapat diperoleh dari buku, 

jurnal penelitian, artikel, serta penelitian terdahulu. Data sekunder bermanfaat 

untuk pengkajian, penelaahan, analisis masalah penelitian dan juga untuk 

pengembangan kerangka berpikir 

 

 



31 

 

 
 

1.8.3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini melibatkan subjek terkait, yakni para pengikut (followers) pada 

akun instagram undip.cantik. Terpilihnya  undip.cantik dikarenakan akun ini 

merupakan akun yang memiliki follower terbanyak di kota Semarang dan 

postingan foto terbanyak menyaingi saingannya seperti akun 

polineshits_semarang, usmcantik, untag.cantik, udinus.cantik, unika.cantik. 

Subjek penelitian dari populasi sasaran penelitian ini ditentukan berdasarkan 

teknik purposif, karena tidak adanya kerangka sampling dari seluruh unsur – 

unsur yang terdapat dalam populasi tersebut. Dari sini subjek akan dipilih secara 

purposif sesuai dengan keperluan karena yang digali dalam penelitian ini adalah 

kedalaman informasi, bukan kuantitas responden. Adapun yang akan menjadi 

subjek penelitian ini adalah: 

1) Pengikut (followers) dari akun undip.cantik denga berlatar 

belakang pendidikan yang berbeda dan jenis kelamin yang 

berbeda 

2) Korban atau pengikut yang fotonya pernah di unggah dalam 

akun undip.cantik 

 

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini Ada beberapa langkah yang dilalui 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu: 

1) Data primer dalam penelitian ini didapatkan dalam wawancara mendalam 

(depth interview). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan 



32 

 

 
 

data dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan 

dengan frekuensi tinggi (berulang – ulang). Pada wawancara, peneliti 

harus melihat bagaimana analisis kontekstual terkait dengan wacana media 

massa dan wacana yang ada di khayalaknya.  

2) Data sekunder merupakan data yang dihimpun oleh pihak lain yang 

berguna untuk membantu langkah – langkah penelitian. Data sekunder 

didapatkan dengan studi pustaka dan literatur.   

 

1.8.5 Unit Analisis Data 

Analisis data memegang peranan penting dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai 

faktor utama penilaian kualitas. Dalam penelitian ini menggunakan analisis 

resepsi. Menurut Kriyantono (2006) analisis resepsi merupakan bagian khusus 

dari studi khalayak yang mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual 

dimana wacana media diasimilasikan melalui praktek wacana dari sisi media. 

Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:  

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah melihat wacana dari 

sisi media. Peneliti hanya memilih beberapa postingan foto dari akun instagram 

undip.cantik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mengelompokkannya 

ke dalam tema-tema tertentu. Setelah itu, peneliti menganalisis postingan yang 

sudah dipilih dengan tujuan untuk melihat makna dominan (preferred reading) 

yang ada di berita tersebut. Untuk mendapatkan preferred reading, peneliti 

menggunakan analisis semiotika dari Roland Barthes.   
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Lalu langkah kedua adalah dengan melihat wacana dari sisi khalayak 

terhadap teks pada perilaku doxing yang dilakukan oleh akun undip.cantik. Untuk 

mendapatkannya, peneliti menggunakan metoda wawancara secara mendalam 

terhadap informan yang terlibat mengenai berita-berita tersebut. Peneliti 

melibatkan beberapa informan yang dirasa sudah cukup mampu secara 

pengetahuan untuk memaknai kasus doxing tersebut.  

Langkah ketiga yang dilakukan peneliti adalah menganalisis pemaknaan 

informan terhadap kasus doxing yang dimunculkan oleh informan yang terlibat. 

Analisis pemaknaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan isi pemaknaan, 

mengapa, dan bagaimana informan memaknai hal tersebut. Pertimbangan ini 

didasarkan karena karakteristik informan yang berbeda-beda dalam memaknai 

kasus doxing pada akun instagram undip.cantik. Langkah terakhir  yang dilakukan 

adalah mengelompokkan pemaknaan  ke dalam tiga kategori pemaknaan yang 

dikemukakan oleh Stuart Hall, yakni the dominant reading, the negotiated 

reading, dan the oppositional reading. Dominant reading merupakan khalayak 

sejalan dengan kode – kode program (yang didalamnya terkandung nilai – nilai, 

sikap, keyakinan, dan asumsi) dan secara penuh menerima makna yang 

disodorkan dan dikehendaki oleh si pembuat program. Negotiated reading 

merupakan batas – batas tertentu sejalan dengan kode – kode program dan pada 

dasarnya menerima makna yang disodorkan oleh si pembuat program, namun 

memodifikasinya sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi dan minat – 

minat pribadinya. Sedangkan Oppositional merupakan khalayak tidak sejalan 

dengan kode – kode program dan menolak makna yang disodorkan, dan 
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kemuadian menentukan frame alternatif sendiri didalam menginterpretasikan 

pesan / program. Untuk dapat mengetahui pengelompokan pemaknaan informan 

ke dalam kategori pemaknaan tersebut, peneliti melakukan perbandingan antara 

preferred reading dengan makna yang dimunculkan oleh informan penelitian. 

Berikut bagan singkat mengenai proses analisis resepsi yang dilakukan dalam 

penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 14. Alur analisis resepsi 

 

1.8.6 Teknik Analisis Data 

1.8.6.1 Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes merupakan penerus pemikiran Saussure. Sausure tertarik 

pada cara komplek pembentukan dan cara bentuk kalimat menentukan 

makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa 

 
Analisis resepsi 

Undip.cantik 
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saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. 

Barthes menekanan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan 

kultural penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi 

yang dialami dan diharapkan penggunanya. Menurut Lechte (Sobur, 2013), 

ada lima kode yang diteliti Barthes yaitu:  

 Kode Hermeneutik (kode teka-teki), yang berkisar pada 

harapan pembaca untuk mendapatkan ”kebenaran” bagi 

pertanyaan yang ada dalam teks. 

 Kode semik (makna konotatif), banyak menawarkan banyak 

sisi. 

 Kode simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling 

khas bersifat struktural. 

 Kode proaretik (kode tindakan), sebagai perlengkapan utama 

teks yang dibaca orang, artinya semua teks bersifat naratif. 

 Kode gnomik (kode kultural), merupakan acuan teks ke benda-

benda yang sudah diketahui oleh budaya. 

Dalam proses pemaknaan tanda. Dalam semiotika Roland Barthes dikenal 

istilah signifier (penanda) dan signified (pertanda) yang dikembangkan 

menjadi teori tentang metabahasa dengan dua sistem signifikasi yaitu makna 

denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah level makna deskriptif bersifat 

tertutup dan literal yang secara virtual dimiliki oleh semua anggota suatu 

kebudayaan. Makna denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya yang 

disepakati bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas sosial. 
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Sedangkan makna kontasi terbentuk dengan mengaitkan penanda dengan 

aspek-aspek kultural yang lebih luas misalnya keyakinan, sikap, kerangka 

kerja, dan ideologi suatu formasi sosial (Sobur, 2013). Makna konotasi 

bersifat terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru. Antara penanda dan 

pertanda harus memiliki relasi sehingga inilah yang akan membentuk tanda 

dan relasi tersebut tentunya akan berkembang karena ditetapkan oleh pemakai 

tanda. Hubungan antara keduanya pun bersifat arbitrer. Sehingga dalam 

makna denotasi itu menghasilkan makna yang eksplisit dan merupakan sistem 

signifikasi pertama. Sedangkan makna konotasi menghasilkan makna yang 

implisit dan merupakan sistem siginifikasi kedua (Roland Bartes,2007). 

Berikut peta tanda menurut Roland Barthes: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta tanda Roland Barthes 

Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda 

(1) dan petanda (2). Akan tetapi pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah 

juga penanda konotatif. Tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya.  

1.Signifier (penanda) 2. Signified (petanda) 

3. Denotative sign (tanda denotatif) 

4. Connotative Signifier 

Penanda Konotatif 

5. Connotative Signified 

Petanda Konotatif 

6. Connotative Sign (tanda Konotatf) 
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1.8.6.2 Wawancara 

Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode 

kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara-mendalam (In-depth 

Interview). Pengertian wawancara-mendalam (In-depth Interview) adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau 

orang yang diwawncarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relatif lama (Kriyantono, 2006). Ciri khusus/Kekhasan dari 

wawancara-mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan 

responden/informan. Dalam wawancara-mendalam melakukan penggalian 

secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan 

tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan 

pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat 

mereka berdasarkan  perspective responden dalam memandang sebuah 

permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara 

dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (face to face). Kegunaan 

atau manfaat dilakukannya wawancara-mendalam adalah : 

 Topik/pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat 

kompleks atau sangat sensitif. 

 Dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai 

sikap, pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah. 
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 Responden tersebar maksudnya bahwa siapa saja bisa 

mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai namun 

berdasarkan tujuan dan maksud diadakan penelitian tersebut 

 Responden dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu 

dalam mengeluarkan pendapatnya 

 Alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman 

(guide) atau tanpa menggunakan pedoman. Jika menggunakan 

pedoman (guide), alur pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat 

baku tergantung kebutuhan dilapangan 

 

1.9 Kriteria Kualitas Penelitian 

Untuk menguji kualitas data yang didapatkan, maka peneliti melakukan verifikasi 

atau mengkonfirmasi data kepada partisipan penelitian. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan apakah data-data yang didapatkan bersifat akurat atau tidak. Kualitas 

penelitian dapat dicermati dari paradigma / sudut pandang yang digunakan oleh 

peneliti. Goodness dalam penelitian ini didasarkan pada historical situatedness 

(sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi 

dan politik) Dalam penelitian ini akan dinilai apakah analisis resepsi dapat 

dijadikan metode yang sesuai untuk mendeskripsikan kasus doxing yang terjadi 

pada akun instagram undip.cantik 
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1.10  Keterbatasan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki keterbatasan masing-masing, adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah sulitnya mendapatkan informan  yang bersedia 

diwawancarai mengenai masalah ini. Hal ini mungkin dikarenakan kasus doxing 

masih jarang diketahui oleh khalayak. Hal ini juga sedikit banyak mempengaruhi 

keterbukaan informan dalam memberikan pemaknaan terhadap kasus doxing yang 

terjadi pada akun instagram undip.cantik. Dalam penelitian ini, peneliti hanya 

menggunakan alat wawancara secara mendalam. Namun hal tersebut masih dirasa 

kurang oleh peneliti, mengingat bahwa mungkin saja seluruh informan akan lebih 

terbuka dalam memaparkan pemaknaannya jika dilakukan kembali secara 

berkelompok. Jadi alat lain seperti focus group discussion (FGD) dirasakan akan 

mampu membantu peneliti untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan 

mendalam lagi. Namun di penelitian ini FGD sebagai metode tambahan tidak 

dilakukan karena alasan tertentu. 

 


