
BAB III

ANALISIS TEKS KOMENTAR CYBERMISOGYNY 

DI AKUN INSTAGRAM @VIAVALLEN

3.1 Analisis Teks 

Secara keseluruhan komentar cybermisogyny yang disampaikan di salah satu foto

yang  diunggah  oleh  @viavallen  berjumlah  11  komentar.  Komentar-komentar

tersebut dikirimkan oleh lima akun, yakni @asantycute dengan empat komentar,

@gali_gongli326,  @gitamaradhika,  @jakmania_sumatera_28  yang  masing-

masing mengirimkan dua komentar, dan @elliemahmud dengan satu komentar. 

Komentar-komentar  tersebut  oleh  masing-masing  akun  disampaikan  secara

tidak berurutan karena terpotong oleh komentar orang lain. Untuk membuktikan

adanya  koherensi  antar  komentar  sehingga  membentuk  sebuah  wacana,  serta

melihat makna global dari dari keseluruhan komentar, maka diperlukan analisis

teks  secara  mendalam.  Dalam  analisis  teks,  terdapat  enam  hal  yang  diamati,

yakni: sintaksis; stilistik; retoris; semantik; tematik; dan skematik (Eriyanto, 2008:

227-229).

Enam  elemen  analisis  teks  ini  digunakan  karena,  dalam  analisis  keenam

elemen tersebut terdapat pembuktian adanya satuan bahasa yang lengkap, yakni

konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang dapat dipahami oleh pembaca.

Selain  itu  dalam  analisis  enam  elemen  tersebut  juga  terdapat  pembuktian

mengenai syarat gramatikal dalam wacana, yakni koherensi dan kohesivitas. 



3.1.1 Analisis Sintaksis

Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari dasar-dasar dan proses-

proses pembentukan kalimat  dalam suatu bahasa.  Tataran yang menjadi  kajian

dalam sintaksis  antara  lain mencakup frasa,  klausa,  dan kalimat  (Keraf,  1984:

137-138).  Dalam  analisis  sintaksis,  kita  dapat  melihat  pembuktian  mengenai

syarat  gramatikal  dalam  wacana,  yakni  koherensi  dan  kohesivitas  melalui

pronomina atau kata ganti. 

Tabel 3.1
Analisis Sintaksis Teks

     Akun

 

Elemen

@asantycute
@gali_gongli

326
@gitamaradhika

@jakmania

_sumatera_

28

@elliemahmud

Struktur

Kalimat

Kalimat utuh 

dan koheren

Kalimat utuh 

dan koheren

Kalimat utuh dan

koheren

Kalimat 

utuh dan 

koheren

Kalimat utuh 

dan koheren

Konjung

si

Pronomina 

personalia 

sebagai unsur

kohesif

Repetisi 

sebagai unsur 

kohesif

Elipsis sebagai 

unsur kohesif

Pronomina 

personalia 

sebagai 

unsur 

kohesif

Pronomina 

demonstrativa 

sebagai unsur 

kohesif

Komentar  yang disampaikan  oleh  kelima  akun  di  atas  berdasarkan  struktur

kalimat dinyatakan memenuhi syarat sebagai kalimat sempurna karena memenuhi

kaidah dari segi kelengkapan bentuk, yakni masing-masing memiliki unsur S-P

atau S-P-O di dalamnya (Detail nalisis lihat Analisis Sintaksis di Lampiran). 

Selain  itu  komentar-komentar  dari  kelima  akun  di  atas  memenuhi  syarat

sebagai wacana utuh yang koheren karena masing-masing telah dibuktikan dengan

adanya  adanya  konjungsi.  Konjungsi  yang  digunakan  pun  beragam,  ada  yang
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menggunakan  konjungsi  berupa  pronomina  (@asantycute,

@jakmania_sumatera_28,  @elliemahmud),  repetisi  (@gali_gongli326),  dan

elipsis  (@gitamaradhika).  Konjungsi  ini  digunakan  sebagai  unsur  yang

mendukung kohesivitas antar komentar.

Pronomina  adalah  kategori  kelas  kata  yang  berfungsi  untuk  menggantikan

nomina. Apa yang digantikannya disebut sebagai anteseden (Kridalaksana, dkk.,

1985:  33-35).  Salah  satu  contoh  dari  pronomina  adalah  komentar  yang

disampaikan oleh @asantycute dalam komentar ke- 1 berikut ini.

Saya bertanya kepada kaum lelaki, apa yang anda pikirkan ketika melihat wanita 

                                     (anteseden)            (pronomina)

berpakaian seksi? Apakah pikiran anda kotor atau bersih?

      (pronomina)

Komentar  di  atas  berdasarkan  hubungannya  dengan  nomina,  terdapat  satu

pronomina  personalia  intratekstual  yang  bersifat  anaforis.  Disebut  personalia

karena  dalam  komentar  ini  pronominanya  merupakan  kata  ganti  orang,

intratekstual  karena  menggantikan  nomina  yang  terdapat  dalam  wacana,  dan

anaforis  karena  antesedennya  muncul  sebelum  pronomina.  Sedangkan

berdasarkan referennya,  komentar  di  atas  digolongkan dalam pronomina takrif

sebab  referennya  jelas,  yakni  pronomina  personalia  anda yang  menggantikan

anteseden  kaum  lelaki.  Pronomina  di  sini  menjadi  salah  satu  sarana  yang

berfungsi untuk membuktikan unsur kohesivitas dan koherensi dari tiap kalimat

dan klausa dari segi kepaduan masing-masing kalimat.
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Penggunaan  pronomina  dalam  komentar-komentar  yang  disampaikan  oleh

@asantycute,  @jakmania_Sumatera_28,  dan  @elliemahmud  didominasi  oleh

pronomina personalia, dan digunakan dalam rangka untuk menghindari repetisi,

misalnya  penggunaan  frasa  kaum  lelaki,  wanita,  Tuhan,  dan  lain  sebagainya.

Hanya ditemukan adanya satu pronomina demonstrativa, yakni dalam komentar

@elliemahmud,  yang  penggunaannya  ditujukan  untuk  mempersingkat  dan

mengefisiensi jumlah kata yang digunakan dalam komentar. 

Sedangkan repetisi adalah pengulangan kata atau kalimat yang dapat menjadi

konjungsi  antar  kalimat  dan  klausa.  Salah  satu  contoh  dari  konjungsi  repetisi

adalah komentar yang disampaikan oleh @gali_gongli326 dalam komentar ke- 1

dan komentar ke- 2 berikut ini.

Kalau nggak mau dilecehkan jangan umbar-umbar aurat, lol. (komentar ke- 1)

Via Vallen mengumbar-umbar aurat, giliran digodai langsung di-post wkwkwk.

(komentar ke- 2)

Repetisi  dari  frasa  umbar-umbar  aurat  di  komentar  ke-  1,  dengan  frasa

mengumbar-umbar  aurat  di  komentar  ke-  2  @gali_gongli326  menjadi  unsur

kohesif  dari  kedua komentar  ini.  Menurut  Keraf  (2009:  116-121),  penggunaan

repetisi  adalah  untuk  menekankan  bagian  kalimat  yang  dianggap  penting,

sehingga dapat dikatakan bahwa @gali_gongli326 dalam komentarnya berusaha

menekankan bahwa mengumbar-umbar aurat adalah penyebab utama Via vallen

dilecehkan.

Secara umum, penggunaan konjungsi yang beragam tidak memuat tujuan atau

fungsi tertentu bagi produsen teksnya, karena penggunaan konjungsi dalam tiap-
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tiap komentar oleh masing-masing akun dilakukan secara tidak disengaja, hanya

untuk  mengurangi  repetisi,  mengefektifkan  penggunaan  diksi,  sebagai  unsur

kohesif antar kalimat, dan sebagainya.

3.1.2 Analisis Stilistik

Dalam analisis stilistik, kita dapat melihat pembuktian mengenai syarat sebagai

satuan bahasa yang lengkap, melalui konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh,

yang  didefinisikan  dengan  cara  mengungkapkan  pikiran  melalui  gaya  bahasa

secara resmi atau tidak resmi, dan secara struktur kalimat (Keraf, 2009: 112-121).

Tabel 3.2
Analisis Stilistik Teks

     Akun

 

Elemen

@asantycute
@gali_gongli

326
@gitamaradhika

@jakmania

_sumatera_

28

@elliemahmud

Gaya 

Bahasa: 

Pilihan 

Kata

Gaya bahasa 

tidak resmi

Gaya bahasa 

tidak resmi

Gaya bahasa 

tidak resmi

Gaya 

bahasa tidak

resmi

Gaya bahasa 

tidak resmi

Gaya 

Bahasa: 

Struktur

Kalimat

Gaya bahasa 

klimaks

Gaya bahasa 

klimaks

Gaya bahasa 

klimaks

Gaya 

bahasa 

klimaks

Gaya bahasa 

klimaks

Komentar  yang  disampaikan  oleh  kelima  akun  di  atas  jika  dilihat  gaya

bahasanya berdasarkan pilihan kata, maka dapat digolongkan dalam kategori gaya

bahasa tidak resmi, karena digunakan dalam situasi  yang informal (Soedjito &

Solchan, 2014: 53-57). Misalnya, komentar ke-1 oleh @asantycute, jika dilihat

gaya bahasanya berdasarkan pilihan kata, maka dapat digolongkan dalam kategori
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gaya bahasa tidak resmi, karena digunakan dalam situasi yang informal. Komentar

tersebut  sebelum  direkonstruksi  tidak  menggunakan  tanda  baca,  dan  banyak

menggunakan singkatan. Berikut adalah teks asli dari komentar ke-1 @asantycute

yang belum direkonstruksi.

sy bertanya kpd kaum lelaki apa yg anda pikirkn ketika melihat wanita 

berpakaian seksi apkah pikiran anda kotor ato bersih

Kata  yang  digaris  bawahi  adalah  kata-kata  yang  disingkat.  Dan  komentar

tersebut terlihat sama sekali tidak menggunakan tanda baca, baik itu koma (,), titik

(.),  ataupun  tanda  tanya  (?),  di  mana tanda  baca  tersebut  seharusnya  ada  dan

diposisikan  dengan  benar.  Komentar  tersebut  juga  tidak  diawali  dengan  huruf

kapital, terlihat pada huruf S pada kata saya di awal kalimat. Berikut adalah teks

proses rekonstruksi disertai dengan keterangan perbaikannya.

sy  (Saya)  bertanya  kpd  (kepada)  kaum lelaki  (,)  apa  yg  (yang)  anda  pikirkn

(pikirkan) ketika 

melihat  wanita  berpakaian  seksi  (?)  apkah  (Apakah)  pikiran  anda  kotor  ato

(atau) bersih (?)

Dan berikut ini adalah teks hasil rekonstruksi yang telah diperbaiki singkatan-

singkatannya dan juga diberi tanda baca.

Saya bertanya kepada kaum lelaki, apa yang anda pikirkan ketika melihat wanita 

berpakaian seksi? Apakah pikiran anda kotor atau bersih?
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Kemudian  komentar-komentar  dari  lima  akun  di  atas  jika  dilihat  gaya

bahasanya  berdasarkan  struktur  kalimat,  maka  tergolong  dalam  kategori  gaya

bahasa klimaks, artinya struktur kalimatnya diturunkan dari kalimat yang bersifat

periodik  (Gorys  Keraf,  2009:  116-121).  Gaya  bahasa  klimaks  merupakan

implementasi dari pengurutan gagasan atau pikiran yang sifatnya meningkat dari

gagasan-gagasan sebelumnya. 

Salah  satu  contohnya,  komentar  ke-  1  dari  @asantycute,  jika  dilihat  gaya

bahasanya berdasarkan struktur kalimat, maka komentar tersebut tergolong dalam

kategori  gaya  bahasa  klimaks,  sebab  urutan-urutan  pikirannya  meningkat  dari

gagasan  sebelumnya.  Kalimat  pertama  dalam  komentar  tersebut  mengatakan

“Saya  bertanya  kepada  kaum  lelaki,  apa  yang  anda  pikirkan  ketika  melihat

wanita berpakaian seksi?”,  kemudian dilanjutkan dengan adanya klausa terikat

yang mengatakan “Apakah pikiran anda kotor atau bersih?”. Klausa pertama di

kalimat  pertama  masih  berusaha  untuk  mempertanyakan  sesuatu  tanpa

menyebutkan pertanyaan di dalamnya. Barulah di klausa kedua di kalimat pertama

disebutkan hal yang ingin dipertanyakan, yakni apa yang dipikirkan oleh kaum

lelaki ketika melihat wanita berpakaian seksi. Dan di akhir komentar penekanan

pertanyaan  terjadi  dengan  menanyakan  apakah  pikiran  kaum lelaki  kotor  atau

bersih ketika melihat  perempuan berpakaian seksi.  Artinya,  di  klausa kedua di

kalimat pertama terjadi peningkatan kepentingan dari gagasan sebelumnya, dan di

klausa terikat terjadi penekanan kepentingan @asantycute berdasarkan gagasan-

gagasan sebelum-sebelumnya.
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Komentar-komentar yang disampaikan oleh empat akun lainnya juga terlihat

menggunakan gaya bahasa yang tidak resmi, karena digunakan dalam situasi yang

informal.  Komentar-komentar  dari  empat  akun  lain  tersebut  sebelum

direkonstruksi  juga  terlihat  tidak  menggunakan  tanda  baca,  dan  banyak

menggunakan  singkatan  (Detail  analisis  lihat  Analisis  Stilistik  di  Lampiran).

Penggunaan gaya bahasa yang informal ini terjadi karena medium yang digunakan

adalah Instagram, tidak ada tuntutan atau syarat khusus untuk dapat mengirimkan

komentar,  sehingga  para  akun  yang  berkomentar  lebih  memilih  menggunakan

bahasa yang informal dan tidak menggunakan tanda baca.  

Selain itu komentar-komentar dari empat akun lainnya juga menggunakan gaya

bahasa klimaks,  yang artinya semua akun menyampaikan komentarnya dengan

struktur  kalimat  yang  diturunkan  dari  kalimat  yang  bersifat  periodik,  dengan

pengurutan gagasan atau pikiran yang sifatnya meningkat dari gagasan-gagasan

sebelumnya.

3.1.3 Analisis Retoris

Dalam analisis  retoris,  kita  dapat melihat  pembuktian mengenai  syarat  sebagai

satuan bahasa yang lengkap, melalui konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh,

yang didefinisikan dengan cara mengungkapkan pikiran melalui gaya bahasa yang

didasarkan pada langsung atau tidaknya makna, apakah bahasa yang digunakan

berupa makna denotasi atau menggunakan makna konotasi (Keraf, 2009: 129).
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Tabel 3.3
Analisis Retoris Teks

     Akun

 

Elemen

@asantycute
@gali_gongli

326
@gitamaradhika

@jakmania

_sumatera_

28

@elliemahmud

Gaya 

Bahasa 

Retoris

Terdapat gaya

bahasa 

erotesis, 

litotes, 

asonansi, 

tautologi, dan

prolepsis

Terdapat gaya

bahasa 

anastrof

Terdapat gaya 

bahasa elipsis

Terdapat 

gaya bahasa

asonansi

Terdapat gaya 

bahasa 

pleonasme atau 

tautologi

Terdapat  beberapa  kandungan  gaya  bahasa  retoris  pada  komentar  yang

disampaikan @asantycute, salah satunya adalah  erotesis atau pertanyaan retoris,

yakni  pertanyaan yang digunakan dalam pidato atau tulisan dengan tujuan untuk

mencapai  efek  yang  lebih  mendalam  dan  penekanan  yang  wajar,  dan  tidak

menghendaki adanya suatu jawaban (Keraf, 2009: 130-136). 
Kalimat erotesis ditemukan pada komentar ke- 1 @asantycute byang berbunyi,

“Saya bertanya kepada kaum lelaki, apa yang anda pikirkan ketika melihat wanita

berpakaian seksi? Apakah pikiran anda kotor atau bersih?”. Kalimat pertanyaan

tersebut  digolongkan  sebagai  erotesis  karena  dalam  komentar  itu  @asantycute

tidak mengharapkan adanya jawaban. Dalam pertanyaan retoris terdapat asumsi

bahwa hanya ada satu jawaban yang mungkin, dalam hal ini asumsi jawabannya

adalah jawaban  pikiran kotor. @asantycute menggunakan kalimat tanya tersebut

untuk tujuan mencapai  efek  yang mendalam dan efek  penekanan bahwa lelaki

akan berpikiran kotor ketika melihat wanita berpakaian seksi. 
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Yang  kedua,  terdapat  gaya  bahasa  litotes  atau  pernyataan  yang  bermuatan

merendahkan  diri  sendiri  (Keraf,  2009:  130-136) dalam  komentar  ke-3

@asantycute, yang berbunyi “Saya tidak bilang diri saya baik”. Kalimat tersebut

merupakan pernyataan yang bermuatan merendahkan diri sendiri. Dalam hal ini,

@asantycute  menggunakan  pernyataan  yang  mengandung  gaya  litotes  adalah

untuk  memberikan  efek  pernyataan  yang  sarkastik  kepada  Via  Vallen,  sebab

@asantycute  adalah  seorang  perempuan  beragama  Islam  yang  menggunakan

jilbab  (terlihat  dalam unggahan foto di  akun Instagramnya @asantycute  selalu

menggunakan jilbab), dan tetap masih merasa masih kurang baik. Padahal secara

logika @asantycute, perempuan yang menggunakan jilbab lebih baik dari yang

tidak menggunakan jilbab (Detai analisis lihat Lampiran).
Yang  ketiga,  penggunaan  gaya  bahasa  asonansi,  yakni  gaya  bahasa  yang

berwujud perulangan bunyi vokal yang sama (Keraf, 2009: 130-136). Gaya bahasa

asonansi  ditemukan pada komentar  ke-  4  @asantycute  yang berbunyi  “Banyak

orang  yang  tidak  takut  pada  Tuhannya yang  tidak  terlihat  wujudnya,

menyepelekannya”. Kata yang digaris bawahi merupakan kata yang menunjukkan

adanya  perulangan  bunyi  vokal  yang  sama  dengan  tujuan  untuk  memberikan

penekanan.
Yang keempat,   penggunaan gaya bahasa tautologi,  yakni  gaya bahasa yang

menggunakan kata-kata lebih banyak dari yang diperlukan untuk menyatakan satu

gagasan (Keraf, 2009: 130-136). Gaya bahasa tautologi ditemukan pada koemntar

ke-  4  @asantycute,  “Orang  yang  lupa  akhirat  diberikan  hidup di dunia

seharusnya dibuat sibuk sama Allah, tapi setiap hari justru kerjaanya sibuk dunia

melulu”.  Kata  yang digaris  bawahi  merupakan kata  yang menunjukkan adanya
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penggunaan kata-kata berlebih  yang diperlukan untuk menyatakan satu gagasan.

Kalimat  tersebut  disebut  tautologi  karena  kata  berlebihan  itu  sebenarnya

merupakan repetisi gagasan yang sudah disebut sebelumnya (Keraf, 2009: 133-

134). Kata  hidup  itu sudah mencakup  di dunia,  karena kehidupan hanya ada di

dunia.  Dalam  kasus  ini,  penggunaan  gaya  bahasa  tautologi  adalah  untuk

memberikan unsur penekanan bahwa kehidupan tidak hanya berakhir di dunia saja,

namun ada kehidupan di akhirat. Hal ini tercermin dari pernyataan @asantycute

sebelumnya  yang  mengatakan,  “Orang  yang  lupa  akhirat diberikan  hidup di

dunia...”.
Yang kelima, terdapat penggunaan gaya bahasa prolepsis atau antisipasi, yakni

gaya bahasa di mana orang mempergunakan lebih dulu kata-kata atau sebuah kata

sebelum gagasan yang sebenarnya terjadi (Keraf, 2009: 130-136). Prolepsis atau

antisipasi ditemukan pada komentar ke-4 yang berbunyi, “Dosa sekecil apapun,

termasuk  menjadi  penyanyi  itu  tanggung  jawabnya  besar  di  hadapan  Allah”.

@asantycute dalam mendeskripsikan tanggung jawab pekerjaan menjadi seorang

penyanyi sudah mengawali kalimat dengan menggunakan kata  dosa,  padahal Via

Vallen  belum  berada  dalam  situasi  bertanggung  jawab  di hadapan  Allah.

Penggunaan  prolepsis  bertujuan  untuk  memberikan  penekanan  pada  akibat

sebelum dilakukannya sebab.
Dalam  teks  komentar  @gali_gongli326,  ditemukan  adanya  gaya  bahasa

anastrof, yakni gaya retoris yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang

biasa dalam kalimat (Keraf, 2009: 130-136). Gaya bahasa anastrof ditemukan pada

komentar ke- 1 @gali_gongli326 yang mengatakan, “Kalau nggak mau dilecehkan

jangan umbar-umbar aurat”. Dalam kalimat tersebut ditemui adanya pembalikan
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susunan pada jangan umbar-umbar aurat  dengan dilecehkan,  yang dapat disusun

menjadi, “jangan mengumbar-umbar aurat jika tidak mau ada yang melecehkan”.

Pembalikan susunan kalimat ini membuat kalimat aktif menjadi pasif, khususnya

pada kata  dilecehkan.  Konversi kalimat aktif menjadi pasif ini memberikan efek

penghilangan pelaku pelecehan. 
Dalam  teks  komentar  @gitamaradhika,  terdapat  penggunaan  gaya  bahasa

elipsis,  yakni gaya bahasa yang berwujud penghilangan suatu unsur kalimat yang

dapat  ditafsirkan  sendiri  oleh  pembaca  (Keraf,  2009:  130-136).  Gaya  bahasa

elipsis,  terdapat pada komentar  ke- 1 @gitamaradhika,  yang berbunyi,  “lebay”.

Kata lebay yang disampaikan oleh @gitamaradhika disebut sebagai elipsis karena

kata tersebut  berperan sebagai  pembukaan,  namun berdiri  sendiri  tanpa adanya

klausa bebas ataupun klausa terikat, sehingga pembaca menafsirkan sendiri kata

tunggal tadi, apakah bermakna sesuatu atau mungkin memiliki koherensi dengan

komentar  berikutnya.  Tujuan penggunaannya adalah agar  pembaca  menafsirkan

sendiri kata tunggal yang dihilangkan unsur kalimatnya, apakah bermakna sesuatu

atau memiliki koherensi dengan kalimat berikutnya.
Dalam  teks  komentar  @jakmania_sumatera_28,  terdapat  penggunaan  gaya

bahasa asonansi, yakni gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang

sama (Keraf, 2009: 130-136).. Gaya bahasa asonansi ditemukan pada komentar ke-

2  @jakmania_sumatera_28  yang  berbunyi  “Bukan  Simic  pelakunya,  ada  yang

berani melaporkan memangnya?”. Kata yang digaris bawahi merupakan kata yang

menunjukkan adanya perulangan bunyi  vokal  yang sama yang bertujuan untuk

memberikan  efek  penekanan  terhadap  suatu  gagasan  atau  untuk  kepentingan

estetika.
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Dalam  teks  komentar  @elliemahmud,  terdapat  penggunaan  gaya  bahasa

pleonasme atau tautologi, yakni  gaya bahasa yang menggunakan kata-kata lebih

banyak dari yang diperlukan untuk menyatakan satu gagasan (Keraf, 2009: 130-

136).  Gaya  bahasa  pleonasme  atau  tautologi  ditemukan  pada  komentar

@elliemahmud  yang  berbunyi,  Yang  namanya  artis  perempuan  pasti  pernah

mengalami hal-hal seperti ini, cuma bedanya mereka lebih memilih untuk “nggak

mau  diramein”.  Kalimat  pleonasme  terdapat  pada  “nggak  mau  diramein”.

Kalimat  ini  dapat  digantikan  dengan  kata  “diam”.  Dalam  konteks  ini,

@elliemahmud  bertujuan  untuk  memperhalus  kata  yang  ingin  dia  sampaikan

dengan menggunakan diksi yang sifatnya metaforis.
Dari lima akun yang berkomentar, terlihat bahwa @asantycute paling banyak

menggunakan gaya bahasa retoris  di  tiap-tiap  komentarnya.  Sebab yang paling

mendasar  adalah  karena  @asantycute  menyampaikan  komentar  paling  banyak,

sebanyak  4  komentar.  Selain  itu  isi  teks  komentar  @asantycute  juga  terbilang

paling  banyak,  totalnya  mencapai  19  kalimat.  dibandingkan  dengan  akun

@gali_gongli326  yang  menyampaikan  dua  komentar  (dua  kalimat),

@gitamaradhika  yang  menyampaikan  dua  komentar  (dua  kalimat),

@jakmania_sumatera_28 yang menyampaikan dua komentar (tiga kalimat),  dan

@elliemahmud yang menyampaikan satu komentar (dua kalimat). 
Selain  persoalan  kuantitas  isi  komentar,  @asantycute  juga  terbilang

menyampaikan  pesan  dengan  cara  yang  lebih  halus  dan  tersirat  dibandingkan

dengan akun-akun lainnya. Misalnya, dibandingkan dengan @gali_gongli326 yang

menghakimi  Via  Vallen  secara  langsung  dalam  hal  mengumbar  aurat  dengan

mengatakan, “Kalau nggak mau dilecehkan jangan umbar-umbar aurat, lol”, tentu
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@asantycute  masih  terbilang  lebih  indirect,  atau  tidak  langsung.   Atau

dibandingkan dengan @gitamaradhika, yang secara langsung menuduh Via Vallen

mencari popularitas dalam komentar ke- 2 nya yang mengatakan “Mau menuntut

keadilan  apa  mau  terkenal  sih?”.  Dan  jika  dibandingkan  dengan

@jakmania_sumatera_28  yang  secara  terang-terangan  menggunakan  kata-kata

yang bermakna kasar seperti  kimak dan lonte,  tentu @asantycute masih terbilang

lebih halus dan tidak menggunakan kata-kata yang bermakna negatif seperti itu.

3.1.1.4 Analisis Semantik

Dalam  analisis  semantik,  kita  dapat  melihat  pembuktian  mengenai  syarat

gramatikal  dalam  wacana,  yakni  koherensi  dan  kohesivitas  melalui  hubungan

antara objek dan simbol linguistik, yakni kata, frasa, kalimat, penggunaan makna

denotasi atau menggunakan makna konotasi (Keraf, 2009: 129), dan penggunaan

pola struktur leksikal (Lamb dalam Alwasilah, 1993: 161).

Tabel 3.4
Analisis Semantik Teks

     Akun

 

Elemen

@asantycute
@gali_gongli

326
@gitamaradhika

@jakmania

_sumatera_

28

@elliemahmud

Kata 

dan 

Makna

-Menggunaka

n kata leksis

-Tidak ada 

kata semantik

- Terdapat 

satu kata 

morfologis

-Menggunakan

kata leksis

-Tidak ada 

kata semantik

- Terdapat dua

kata 

morfologis

-Menggunakan 

kata leksis

-Tidak ada kata 

semantik

- Terdapat satu 

kata morfologis

-Menggunak

an kata 

leksis
-Tidak ada 

kata 

semantik
- Tidak ada 

kata 

morfologis

-Menggunakan 

kata leksis

-Tidak ada kata 

semantik

- Tidak ada kata

morfologis

Denotasi
dan

Konotasi

Menggunakan
makna 
denotasi

Menggunakan 
makna 
denotasi

Menggunakan 
makna denotasi

Menggunaka

n makna 

Menggunakan 

makna denotasi
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denotasi

Pola
Struktur
Leksikal

Terdapat dua 
homonim dan 
satu idiom

Tidak 
ditemukan 
adanya pola 
struktur 
leksikal

Terdapat satu 
homonim

Tidak 
ditemukan 
adanya pola 
struktur 
leksikal

Terdapat satu 
homonim 

Dalam komentar-komentarnya, semua akun terlihat menggunakan kata leksis,

atau kata-kata dasar yang biasa disebut sebagai unit dasar dari kosakata, kamus,

sintaksis, dan juga unit dasar bagi bahasa keseluruhan, seperti  boy, book, walk,

dan sebagainya (Lamb dalam Alwasilah, 1993: 161). Artinya secara keseluruhan

komentar-komentar  yang  disampaikan  oleh  kelima  akun  di  atas  menggunakan

kata-kata dasar yang maknanya dapat ditemui di kamus, bukan kata-kata asing,

atau kata-kata yang tidak baku. Meskipun begitu, di beberapa komentar terdapat

kata-kata yang termasuk juga dalam kategori kata morfologis.

Kata  morfologis  adalah  kata-kata  yang  dibedakan  dari  kata  lainnya  karena

adanya morfem tersendiri, seperti table dan tables (Lamb dalam Alwasilah, 1993:

161),  terdapat  tiga  akun  yang  menggunakannya,  yakni  @asantycute,

@gali_gongli326,  dan  @gitamaradhika.  Salah  satu  contohnya  ditemui  di

komentar ke-  3 @asantycute,  yang terdapat pada kata  dihargai.  Kata  dihargai

merupakan kata yang berasal dari kata leksis yang sama dengan  harga, namun

jika  dilihat  dari  segi  morfologi  (bagian  linguistik  yang  mempelajari  morfem)

makna keduanya berbeda karena adanya afiks. Afiks adalah bentuk terikat yang

jika ditambahkan pada bentuk lain  akan merubah makna gramatikalnya.  Afiks

juga biasa disebut dengan imbuhan (Cahyono, 1995: 110). Afiksasi tidak hanya

berkaitan dengan pembentukan kata (khususnya kata yang kompleks), tapi juga
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perubahan makna gramatikal yang sedikit banyak mengubah makna gramatikal

dari bentuk dasarnya (Kridalaksana, 1985: 19-21). 

Afiksasi yang ditemukan pada kata  dihargai  adalah imbuhan prefiks  di-  dan

imbuhan  sufiks  -i.  Prefiks  adalah  afiks  yang  ditempatkan  di  depan  kata.

Sedangkan sufiks adalah afiks yang ditempatkan di belakang kata (Kridalaksana,

1985: 19-20). Dalam kasus ini, prefiks  di-  dan sufiks  -i  menyebabkan terjadinya

perubahan makna gramatikal.  Kata dasar  dihargai  adalah  harga.  Dalam KBBI,

kata harga berarti: (1) nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang;

(2) jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai,  yang harus dibayarkan untuk

produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu; (3) kehormatan (diri);

(4) guna (arti, kepentingan, kabar, dan sebagainya). 

Dalam  KBBI,  terdapat  bentuk  lain  dari  kata  harga,  yakni  berharga,

menghargai, menghargakan,  dan penghargaan.  Tidak terdapat arti kata  dihargai

di KBBI, namun terdapat kata menghargai, yang merupakan kata dengan imbuhan

prefiks  me-.  Prefiks  me-  bermakna perbuatan aktif,  lawan dari prefiks  di-  yang

bermakna perbuatan yang pasif (Prihantini, 2015: 23).  Menghargai  dalam KBBI

berarti memberi (menentukan, membubuhi) harga. Karena prefiks  me- bermakna

perbuatan  aktif,  maka  kata  dihargai  dapat  diartikan  sebaliknya  (secara  pasif),

yakni diberi (ditentukan, dibubuhi) harga.

Penggunaan kata morfologis dalam tiap-tiap komentar yang disampaikan oleh

masing-masing  akun  tidak  memuat  maksud  atau  tujuan  tujuan  tertentu,  hanya

digunakan dalam aspek teknis secara tata bahasa Indonesia.
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Dari keseluruhan komentar juga tidak ditemukan adanya kata semantik, yakni

kata yang pengelompokannya berdasarkan arti, misalnya kata large dan big adalah

kata leksis yang berbeda namun mengacu pada semantik yang sama (Lamb dalam

Alwasilah, 1993: 161).

Kelima akun di atas dalam menyampaikan komentarnya menggunakan makna

denotasi,  karena  mengacu  pada  makna  leksis  yang  umum,  objektif,  belum

dibarengi perasaan, nilai, dan rasa tertentu (Lamb dalam Alwasilah, 1993: 161).

Tidak ada satu kalimat  atau kata  pun yang mengandung makna konotasi,  atau

kalimat atau kata yang bersifat subjektif karena ada pergeseran dari makna umum

(denotasi) karena sudah ada campur tangan dari perasaan, nilai, dan rasa tertentu

(Lamb dalam Alwasilah, 1993: 161).

Ditinjau dari segi pola struktur leksikal, atau makna kata-kata itu membentuk

pola tersendiri, yakni pola tautan semantik (Lamb dalam Alwasilah, 1993: 161),

terdapat tiga akun yang menggunakannya, yakni @asantycute, @gitamaradhika,

dan  @elliemahmud.  Pola  struktur  leksikal  dari  ketiganya  berwujud  dalam

homonim,  atau  beberapa  kata  diucapkan  sama  persis  tapi  maknanya  berbeda,

seperti bisa yang dapat bermakna mampu atau zat racun (Lamb dalam Alwasilah,

1993: 161). 

Salah satu contoh homonim terdapat pada komentar ke- 1 @asantycute, pada

kata  seksi.  Dalam KBBI,  seksi  memiliki  tiga  kata  dasar  dengan  makna  yang

berlainan. Yang pertama diartikan sebagai bagian dari kesatuan (dari dewan, rapat,

dan sebagainya) yang bertugas mengurus sesuatu; bagian dari daerah (kepolisian

dan  sebagainya);  bagian  jalan  trem  (kereta  api  dan  sebagainya).  Yang  kedua,
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adalah tindakan memotong (mengiris); pemotongan; pengirisan. Dan yang ketiga,

arti dari seksi adalah merangsang rasa berahi (tentang bentuk badan, pakaian, dan

sebagainya). Dalam komentar ke-1 ini,  seksi dialamatkan pada definisi terakhir,

sebab terdapat kata berpakaian di depan kata seksi, sehingga ketika digabungkan

maka  terdapat  koherensi  diantara  keduanya  yang  merujuk  pada  seksi dalam

definisi merangsang rasa berahi melalui cara berpakaian.

Homonim  seringkali  dianggap  sama  dengan  polisemi.  Perbedaan  paling

mendasar adalah homonim merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi

berbeda maknanya karena  berasal  dari  sumber yang berlainan,  contohnya kata

bisa yang bermakna ‘mampu atau dapat’, dengan  bisa yang berarti ‘zat racun’.

Sedangkan polisemi merupakan bentuk bahasa (kata, frasa, dsb.) yang mempunyai

makna  lebih  dari  satu.  Makna  lebih  dari  satu  tersebut  terjadi  karena  adanya

beberapa konsep dalam pemaknaan suatu kata, contohnya kata akar bermakna (1)

‘bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan

pengisap air  serta  zat  makanan’;  (2) ‘asal  mula,  pokok, pangkal yang menjadi

sebab  (kiasan)’;  (3)  ‘unsur  yang  menjadi  dasar  pembentukan  kata’  (Badan

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemdikbud, 2016). Dalam konteks kata

seksi  di atas digolongkan sebagai homonim karena kata  seksi  memiliki tiga kata

dasar  yang  masing-masing  berbeda  maknanya  dan  berasal  dari  sumber  yang

berlainan.

Selain homonim, akun @asantycute juga menggunakan pola struktur leksikal

berupa  idiom,  atau  kelompok  kata  yang  mempunyai  makna  tersendiri  yang

berbeda dari  makna per-kata  dalam kelompok tersebut  (Alwasilah,  1993:  160-
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166).  Idiom  ditemukan  pada  komentar  ke-  4  @asantycute  yang  mengatakan,

“Hidup ini hanya mampir ngombe...”. Kalimat tersebut merupakan pepatah Jawa

yang  bermakna  kehidupan  itu  singkat,  hanya  sebentar,  seperti  orang  sedang

mampir minum. Setelah kehidupan yang singkat ini ada kehidupan lain yang lebih

kekal  sifatnya,  oleh  sebab  itu  hendaklah  bijak  dalam  memanfaatkan  waktu

(satuharapan.com, 2013). 

Pola  struktur  leksikal  homonim  dalam  komentar  yang  disampaikan  oleh

@asantycute di komentar ke- 1 nya terlihat tidak dilakukan dengan sengaja untuk

mencapai  tujuan  tertentu,  namun  di  komentar  ke-  4,  @asantycute  terlihat

menggunakan  idiom  dengan  sengaja.  @asantycute  memilih  menggunakan

ungkapan  pepatah,  yang  secara  khusus  menggunakan  bahasa  Jawa  untuk

melengkapi argumennya. 

Pepatah  sendiri  merupakan  klausa  atau  kalimat  yang  mengandung  makna

kiasan,  ini  termasuk juga dalam kategori  peribahasa.  Peribahasa dalam bahasa

Jawa  adalah  bagian  dari  kebudayaan  Jawa  yang  sering  digunakan  untuk

menyampaikan ajaran moral melalui proses peneladanan (Triyono, dkk., 1988: 6).

Dengan  kata  lain,  tujuan  @asantycute  menggunakan  pepatah  Jawa  dalam

komentarnya adalah untuk menyampaikan ajaran moral kepada Via Vallen untuk

diteladani.

Meskipun secara keseluruhan komentar dari lima akun di atas menggunakan

kata leksis, namun terdapat satu kata asing yang ditemukan pada komentar ke- 1

oleh  @jakmania_sumatera_28.  Kata  asing  yang  dimaksud  adalah  kata  kimak.

Kimak sendiri merupakan bahasa slang (logat populer) yang digunakan oleh orang
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Malaysia, yang artinya vagina ibu, berasal dari kata  puki=vagina dan  mak=ibu.

Arti  lain  dari  kimak adalah  padanan  kata  motherfucker  dalam  bahasa  Inggris

(urbandictionary.com, 2019). Sedangkan motherfucker adalah bahasa slang (logat

populer) yang secara literal bermakna  one who has sex with their own mother

(orang  yang  berhubungan  seks  dengan  ibunya  sendiri).  Namun,  lebih  sering

digunakan tanpa makna, hanya digunakan untuk dikatakan dalam sebuah kalimat,

itu  bisa  menimbulkan bermacam arti,  misalnya  digunakan untuk menunjukkan

seseorang adalah orang tolol, pengkhianat, dan sejumlah makna lain yang sama

sekali tidak terkait (urbandictionary.com, 2019).

Penggunaan kata asing oleh @jakmania_sumatera_28 dalam komentar ke- 1

nya ini merupakan sebuah bentuk serangan verbal. Tujuan penggunaannya tentu

untuk menghina, merendahkan, atau mempermalukan Via Vallen. Berbeda dengan

@asantycute, yang menggunakan pemilihan kata yang cenderung berhati-hati dan

halus  demi  mendapatkan bahasa  yang tidak  menyerang  secara  langsung,  akun

@jakmania_sumatera_28 justru secara kontradiktif menggunakan pemilihan kata

yang  kasar, yang dilakukan  secara  sengaja  demi  mendapatkan  ungkapan  yang

dapat menyerang Via Vallen secara psikis.

3.1.5 Analisis Tematik

Dalam analisis tematik, kita dapat melihat pembuktian mengenai syarat adanya

satuan bahasa yang lengkap, yakni konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh,

yang dapat dipahami oleh pembaca melalui gambaran umum, ringkasan, gagasan
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inti, atau hal yang utama dari sebuah teks. Teks tidak hanya didefinisikan dapat

mencerminkan  suatu  pandangan  tertentu,  tapi  suatu  pandangan  umum  yang

koheren.  Van  Dijk  menyebut  ini  sebagai  koherensi  global  (global  coherence)

(Eriyanto, 2008: 229-230). 

Koherensi  global  (van  Dijk  beberapa  kali  menyebut  koherensi  lokal  atau

koherensi keseluruhan) diwakili  oleh topik atau struktur makro semantik,  yang

juga  menandakan  apa  yang  menurut  pembuat  teks  atau  pembaca  teks  adalah

informasi paling penting dari sebuah wacana. Interpretasi itu berbasis ideologis.

Dengan kata lain, struktur makro semantik tidak hanya mendefinisikan struktur

wacana penting seperti topik, koherensi keseluruhan, atau pentingnya informasi,

tetapi  pada  dasarnya  juga  menjelaskan praktik  ideologis  yang  dikenal  sebagai

“mendefinisikan situasi” (Van Dijk, 1998: 206-207).

Untuk melihat topik apa yang ingin disampaikan oleh akun-akun di atas, maka

digunakan  analisis  proposisi.  Menurut  Rapar  (1996:  32)  proposisi  adalah

pernyataan dalam bentuk kalimat yang memiliki arti penuh dan utuh. Proposisi

logika terdiri atas tiga bagian utama, yakni subjek, predikat, dan kopula. Subjek

terdiri  dari  orang,  benda,  tempat,  atau  perkara.  Predikat  adalah  perkara  yang

dinyatakan dalam subjek. Kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan

predikat (Hassan, 2006: 15-19).

Berikut  ini  adalah  salah  satu  contoh  proses  penarikan  kesimpulan

menggunakan proposisi. Komentar ke-1 oleh @asantycute terdiri atas dua premis,

karena  dua  kalimat  didalam  komentarnya  memenuhi  syarat  sebagai  proposisi

logika,  dalam  artian  kalimat-kalimatnya  memiliki  unsur  subjek,  predikat,  dan
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kopula. Berikut adalah komentar ke-1 yang telah diberi keterangan unsur-unsur

proposisi logika.

(Premis 1)
Saya bertanya kepada kaum lelaki, apa yang anda pikirkan
   S           K            P          S
ketika melihat wanita berpakaian seksi? 
    K        P

(Premis 2)
Apakah pikiran anda kotor atau bersih?

         S       P       K       P

Premis  1 tergolong dalam proposisi  afirmatif  karena proposisi  kategoriknya

mengafirmasi adanya hubungan antara subjek dan predikat. Dalam kasus ini, ada

hubungan  antara  frasa  anda  pikirkan    (S) dengan  frasa  berpakaian  seksi    (P).

Hubungan afirmasi antara kedua frasa tersebut pun ditegaskan oleh premis 2 yang

tergolong dalam proposisi disjungtif (Rapar, 1996: 35), sebab terdapat dua buah

proposisi yang tidak dapat keduanya benar atau keduanya salah. 

- Apakah pikiran anda kotor atau bersih?

Hanya salah satu proposisi yang benar antara:

- Apakah pikiran anda kotor?

- Apakah pikiran anda bersih?

Dari kedua premis di atas, maka akan ditarik kesimpulan dengan skema berikut

yang disertai dengan argumen implisit yang ditandai dengan bracket ([ ]).

(Premis 1)

Saya bertanya kepada kaum lelaki,  apa yang anda pikirkan ketika  melihat

wanita berpakaian seksi? 
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(Premis 2)

Apakah pikiran anda kotor atau bersih?

(Kesimpulan)

Ketika wanita berpakaian seksi, maka pikiran lelaki kotor.

Komentar ke- 1 @asantycute terdiri  dari  dua premis,  dan setelah dilakukan

penarikan kesimpulan melalui proposisi,  argumen yang ingin disampaikan oleh

@asantycute adalah, “pakaian seksi identik dengan pikiran kotor, sebab definisi

dari seksi adalah merangsang rasa berahi tentang bentuk badan, pakaian, dan

sebagainya  (KBBI,  2019), dan  rangsangan-rangsangan  berahi  tersebut

merupakan  salah  satu  dari  banyak  hal  yang  dapat  memantik  pikiran  kotor

(Susandijani, 2018). 

Dalam proses penarikan kesimpulan tematik menggunakan analisis proposisi,

dibutuhkan  adanya  pemenuhan  syarat  proposisi,  jika  tidak  memenuhi  syarat

proposisi (kalimat-kalimatnya memiliki unsur subjek, predikat, dan kopula), maka

kalimat  tersebut  tidak  bisa  dikategorikan  dalam jenis  proposisi  manapun,  dan

otomatis  tidak  dapat  dilakukan  analisis  proposisi.  Dalam  penelitian  ini,

keseluruhan  komentar  yang  disampaikan  oleh  lima  akun  memenuhi  syarat

proposisi,  sehingga semua komentar  dapat ditarik kesimpulan tematiknya guna

mendapatkan ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh produsen teks

(Detail analisis lihat Analisis Tematik di Lampiran).

3.1.1.6 Analisis Skematik

Dalam analisis skematik, kita dapat melihat pembuktian mengenai syarat adanya

satuan bahasa yang lengkap, yakni konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh,
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yang dapat dipahami oleh pembaca melalui alur yang membentuk susunan teks

seperti pengantar dan kesimpulan, pembukaan dan penutupan, masalah dan solusi,

premis  dan  kesimpulan,  dan  sebagainya.  Skema  ini  dapat  menandakan

kepentingan, relevansi atau keunggulan. Informasi apa yang muncul dalam judul,

apa  yang  ditekankan  dalam  kesimpulan,  atau  apa  deskripsi  peristiwa  yang

dihitung  sebagai  komplikasi  atau  resolusi  sebuah  cerita,  tergantung  pada  cara

peristiwa diinterpretasikan dan pada pemosisian variabel  secara ideologis  (Van

Dijk, 1998: 207).

Tabel 3.5
Analisis Skematik Teks

     Akun

 

Elemen

@asantycute
@gali_gongli

326
@gitamaradhika

@jakmania

_sumatera_

28

@elliemahmud

Alur 

Skema 

Teks

Memiliki 

pola yang 

membentuk 

skema 

susunan teks 

pembuka, isi, 

hingga 

penutup

Memiliki pola

yang 

membentuk 

skema 

susunan teks 

pembuka, isi, 

hingga 

penutup

Memiliki pola 

yang membentuk 

skema susunan 

teks pembuka, 

isi, hingga 

penutup

Memiliki 

pola yang 

membentuk 

skema 

susunan 

teks 

pembuka, 

isi, hingga 

penutup

Memiliki pola 

yang 

membentuk 

skema susunan 

teks pembuka, 

isi, hingga 

penutup

Jika  dilihat  gaya  bahasanya  berdasarkan  struktur  kalimat,  keseluruhan

komentar-komentar dari lima akun di atas tergolong dalam kategori gaya bahasa

klimaks,  sebab  urutan-urutan  pikirannya  meningkat  dari  gagasan  sebelumnya,

urutan ini sekaligus membentuk skema pembukaan, isi, hingga penutupan teks.

Skema ini dapat menandakan kepentingan, relevansi atau keunggulan. Informasi
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apa yang muncul dalam judul, apa yang ditekankan dalam kesimpulan, atau apa

deskripsi peristiwa yang dihitung sebagai komplikasi atau resolusi sebuah cerita,

tergantung  pada  cara  peristiwa  diinterpretasikan  dan pada  pemosisian  variabel

secara ideologis (Van Dijk, 1998: 207).

Misalnya,  dalam  komentar-komentar  yang  disampaikan  oleh  @asantycute

didapatkan  skema  yang  membentuk  susunan  pembuka,  isi,  dan  penutup.

Komentar ke- 1 @asantycute merupakan pembukaan sekaligus inti dari gagasan

yang ingin disampaikan oleh @asantycute. Terlihat dari kalimat pertamanya yang

diawali dengan mempertanyakan kepada laki-laki tentang apa yang dipikirkannya

ketika melihat perempuan berpakaian seksi, apakah pikirannya kotor atau bersih. 

Kemudian  di  kalimat  kedua  dan ketiga  komentar  ke-  1  terjadi  peningkatan

gagasan dari pembuka tadi menuju ke gagasan inti, yakni wacana menutup aurat.

@asantycute  membangun  argumen  bahwa pakaian  seksi  adalah  sumber  utama

pelecehan seksual yang dialami oleh Via Vallen, dan menutup aurat adalah cara

agar perempuan tidak terkena perilaku pelecehan, sekaligus menghindarkan laki-

laki dari fitnah wanita. 

Pada  komentar  ke-  2,  @asantycute  mengatakan  “Kalau  diingatkan  orang

tentang  hal  yang  baik,  ambil  sisi  baiknya. Kalau  kau  marah  bila  diingatkan

tentang hal yang baik oleh orang lain, itu tandanya kau hanya senang dipuji tapi

marah  bila  diingatkan”.  Kemudian  di  komentar  ke-  3  @asantycute  berusaha

untuk  mempersuasi  agar  Via  Vallen  mau  menutup  auratnya,  dengan  kalimat

bergaya bahasa litotes,  “Saya tidak bilang diri saya baik, saya hanya mengajak

mari sama-sama memperbaiki diri supaya dihargai oleh lelaki”. 
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Sedangkan komentar ke- 4 yang juga menjadi komentar terakhir, @asantycute

memperkuat  argumennya  perihal  wacana  menutup  aurat  dengan  menjabarkan

konsekuensi  yang  akan  diterima  oleh  perempuan  jika  tidak  menutup  aurat.

Argumen yang dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual yang dialami Via Vallen

ditemui pada kalimat “Hidup ini hanya mampir ngombe, apalagi yang kerjanya

bergoyang  di  hadapan  semua  orang,  itu  namanya  mengundang  zina  mata.

Banyak mata dan tanggung jawabnya besar di hadapan Allah”. Kalimat tersebut

merupakan sebuah sindiran sekaligus  kalimat  deklaratif  yang ditujukan kepada

Via  Vallen  yang  profesinya  adalah  penyanyi,  dan  kerap  kali  juga  Via  Vallen

menyanyi sambil bergoyang. Kalimat ini menandakan penutupan dari keseluruhan

wacana yang ingin disampaikan oleh @asantycute.

Secara keseluruhan, komentar-komentar yang disampaikan oleh lima akun di

atas menggunakan pola skematik yang sama, yakni pembukaan, isi, dan penutup.

Hal ini disebabkan karena, jika dilihat gaya bahasa dari masing-masing komentar

berdasarkan struktur kalimatnya,  semuanya menggunakan gaya bahasa klimaks

yang  urutan-urutan  pikirannya  meningkat  dari  gagasan-gagasan  sebelumnya

(Lihat  Analisis  Stilistik  di  Lampiran).  Perbedaan  paling  mendasar  dari  setiap

komentar  yang  disampaikan  lima  akun  tersebut  adalah  posisi  dan  bentuk  dari

pembukaan, isi,  dan kesimpulan pesannya. Masing-masing akun memiliki gaya

dan bentuk tersendiri.

3.1.2 Cybermisogyny dalam Komentar 

Media  sosial  khususnya  Instagram  merupakan  media  yang  penggunaannya

berbeda  dengan  media-media  konvensional  seperti  media  elektronik  ataupun
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media  cetak.  Dalam  media  sosial,  tidak  ada  batasan  antara  produsen  konten

dengan  konsumen.  Alvin  Toffler  dalam  Fuchs  (2014:  106)  menyebut  hal  ini

sebagai  prosumer,  yakni  pengaburan  batasan  antara  produsen  dan  konsumen.

Dengan kata lain, pengguna Instagram, selain berperan menjadi konsumen, dia

juga berperan sebagai produsen konten.

Salah satu perbedaan paling mendasar dari media konvensional dengan media

sosial  adalah  independensi  produsen  pesan,  sehingga  pengguna  media  sosial

memiliki  medium  untuk  menyampaikan  pendapat,  dan  juga  lebih  memiliki

kebebasan dalam mengekspresikan pendapatnya (Fuchs, 2014: 81). Namun, jika

tidak  dibarengi  dengan  regulasi  dan  norma  masyarakat  yang  baik,  maka

kebebasan berekspresi tadi dapat menjadi bumerang bagi pengguna media sosial

sendiri.  Ketika  kebebasan  berekspresi  disalahgunakan,  maka  berpotensi

menimbulkan  berbagai  macam  dampak,  seperti  cyberbullying,  stalking,

gendertrolling,  cyberharassment,  dan  lain  sebagainya  (Vickery  dan  Everbach,

2018: 251).

Dalam manifestasinya,  cybermisogyny  diekspresikan di media sosial  melalui

konsep  gendertrolling,  yang bentuk-bentuknya antara lain: (1)  violence against

women  (kekerasan terhadap perempuan); (2)  harassment  (pelecehan); (3)  abuse

(penyalahgunaan).  Untuk  melihat  bentuk-bentuk  cybermisogyny yang

diekspresikan oleh akun-akun yang berkomentar, peneliti mengkategorisasi setiap

komentar kedalam bentuk-bentuk operasionalisasi  cybermisogyny  dalam konsep

gendertrolling di atas.

Tabel 3.6
Bentuk-Bentuk Cybermisogyny dalam Teks Komentar
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     Akun

 

Elemen

@asantycute
@gali_gongli

326
@gitamaradhika

@jakmania

_sumatera_

28

@elliemahmud

Kategori

Gendertr

olling

Online abuse Online abuse Online abuse Sexual 

harassment

Online abuse

Jenis 

Seranga

n

Mob attacks Mob attacks Mob attacks Gender-

based 

bullying

Mob attacks

Berdasarkan pengamatan peneliti komentar-komentar yang disampaikan oleh

lima akun di atas didominasi oleh tindakan abusive, khususnya online abuse atau

penyalahgunaan media online. Online abuse adalah penyalahgunaan media online

mencakup perilaku jahat mulai dari berbagi konten yang memalukan atau kejam

tentang  seseorang  hingga  peniruan  identitas,  doxxing,  pengintaian,  hingga

ancaman  kekerasan.  Online  abuse  termasuk  juga  pelecehan  online terhadap

perempuan,  terkadang  disebut  cybersexism atau  cybermisogyny,  kedua  hal

tersebut  merupakan  pelecehan  gender  yang  ditargetkan  secara  khusus  pada

perempuan  dengan  medium  media-media  online.  Jenis  abusive-nya  mencakup

seksisme,  rasisme,  prasangka,  dan  lain  sebagainya  (Women’s  Media  Center,

2016).

Komentar-komentar  yang  disampaikan  oleh  @asantycute,  @gali_gongli326,

@gitamaradhika,  dan  @elliemahmud  tergolong  dalam  perbuatan  online  abuse

karena dalam komentarnya, keempat akun ini sama-sama melakukan viktimisasi

kepada  Via  Vallen  secara  verbal. Keempatnya  juga  melakukan  online  abuse

dengan cara yang sama.  Berdasarkan  Online abuse wheel  (Vickery & Everbach,
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2018: 12), komentar yang disampaikan oleh empat akun tersebut tergolong dalam

tindakan mob  attacks,  atau  serangan  berbasis  massal  yang  bertujuan  untuk

mempermalukan  atau  tujuan  membangun  pihak  mayoritas  (Women’s  Media

Center, 2016).  
Salah  satu  contoh  penjabarannya,  komentar  @asantycute  secara  keseluruhan

membentuk sebuah wacana yang merujuk ke arah mob attacks. Hal ini terlihat dari

kesimpulan analisis tematik yang telah dilakukan sebelumnya (Detail analisis lihat

Analisis  Tematik  di  Lampiran).  Dalam  keseluruhan  komentar  @asantycute

terdapat 11 premis yang memenuhi syarat sebagai proposisi logika (Detail analisis

lihat Analisis Tematik di Lampiran). Dan setelah dilakukan penarikan kesimpulan

melalui  proposisi,  argumen  yang  ingin  disampaikan  oleh  @asantycute  adalah,

“Orang yang pekerjaannya bernyanyi  dan bergoyang akan menanggung beban

tanggung jawab yang besar di akhirat kelak. Selain berdampak pada dirinya, dia

juga dapat  menjadi  sumber masalah (zina mata)  bagi  orang yang melihatnya,

khususnya laki-laki, karena auratnya. Orang yang bekerja sebagai penyanyi dan

bergoyang seharusnya berbuat baik dan mengingat kematian, karena kematiannya

nanti  akan  mengikuti  bagaimana  kehidupan  yang  biasa  ia  jalani  dan  ia

dibangkitkan di atas hal itu”. 
Komentar @asantycute tergolong dalam perbuatan  online abuse  karena dalam

komentarnya  @asantycute  melakukan  viktimisasi  kepada  Via  Vallen  dengan

mengatakan, “Wanita banyak yang masuk neraka karena mengumbar aurat, itu

kata  nabi  Muhammad SAW. Makanya  Allah  memberi  perintah  untuk  menutup

aurat supaya tidak terkena fitnah, sebab orang sholeh pun tidak luput dari fitnah

wanita”.  Komentar ini dikategorikan sebagai perbuatan viktimisasi karena pada
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dasarnya Via Vallen adalah korban, namun @asantycute justru menyalahkan Via

Vallen  karena  seakan-akan  kejadian  pelecehan  seksual  yang  dialami  oleh  Via

Vallen akarnya adalah dari Via Vallen sendiri karena Via tidak menutup auratnya,

dan  hal  itu  memancing  orang  untuk  melecehkan  Via.  @asantycute  melupakan

pelaku  yang  telah  melecehkan  Via  Vallen,  dan  memilih  untuk  menimpakan

kesalahan pada Via Vallen, tidak pada pelaku yang melecehkan. 
Selain  itu,  meski  tidak  secara  eksplisit,  komentar  tersebut  juga  merupakan

sebuah ancaman kepada Via Vallen, yang pertama ancaman “masuk neraka”, yang

kedua ancaman menjadi sumber “fitnah wanita” bagi orang-orang yang melihat

aurat Via Vallen.
Ketiga akun lain, yakni @gali_gongli326, @gitamaradhika, dan @elliemahmud

pun  melakukan  viktimisasi  dengan  cara  yang  sama-sama  eksplisit,  namun

semuanya  berisikan  pesan  yang  bernada  ancaman  kepada  Via  Vallen.

Perbedaannya  hanyalah  konteks  dan  dasar  argumen  yang  digunakan  untuk

mengancam, @asantycute dan @gali_gongli326 menggunakan dasar agama Islam,

sedangkan @gitamaradhika dan @elliemahmud merasa bahwa tindakan Via Vallen

mengunggah  kejadian  pelecehan  seksual  yang  dialaminya  bukanlah  cerminan

seseorang yang ingin menuntut keadilan, namun sarana bagi Via untuk menaikkan

popularitasnya.
Berbeda  dengan  empat  akun  lainnya,  komentar  dari  akun

@jakmania_sumatera_28 tergolong dalam tindakan harassment, khususnya sexual

harassment atau pelecehan seksual. Sexual harassment adalah tindakan yang tidak

disukai  atau  diinginkan  dari  seseorang  yang  menjurus  ke  arah  seksual,  yang

membuat  seseorang  merasa  tersinggung,  terhina,  dan/atau  terintimidasi.  Sexual

harassment  terjadi  dalam bentuk-bentuk  seperti,  sentuhan,  tatapan  atau  lirikan,
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ajakan berbuat seks, ejekan bernada seksual, komentar atau candaan yang tidak

senonoh, dan lain sebagainya (International Labour Organization, 2010).

Komentar  @jakmania_sumatera_28  tergolong  dalam  perbuatan  sexual

harassment  karena dalam komentarnya, ia melontarkan kalimat bernada hinaan

kepada Via Vallen.  Dalam komentar ke- 1, @jakmania_sumatera_28 mengatakan

“Muka kimak,  mau jadi  lonte  kan,  lucu”.  Dalam analisis  semantik  yang telah

dilakukan sebelumnya, kata kimak merupakan bahasa slang (logat populer) yang

digunakan oleh orang Malaysia, artinya vagina ibu, berasal dari kata puki=vagina

dan mak=ibu. Arti lain dari kimak adalah padanan kata motherfucker dalam bahasa

Inggris  (urbandictionary.com,  2019).  Sedangkan  motherfucker adalah  bahasa

slang (logat populer) yang secara literal bermakna one who has sex with their own

mother (orang  yang  berhubungan  seks  dengan  ibunya  sendiri).  Namun,  lebih

sering digunakan tanpa makna, hanya digunakan untuk dikatakan dalam sebuah

kalimat,  itu  bisa  menimbulkan  bermacam  arti,  misalnya  digunakan  untuk

menunjukkan seseorang adalah orang tolol, pengkhianat, dan sejumlah makna lain

yang sama sekali tidak terkait (urbandictionary.com, 2019).

Berdasarkan  Online abuse wheel  (Vickery & Everbach, 2018: 12),  komentar

@jakmania_sumatera_28 tergolong dalam gender-based bullying,  atau pelecehan

gender  melibatkan  penggunaan  kata-kata,  penghinaan,  kata-kata  kotor  dan

sebagainya. Biasanya, pelaku pelecehan menggunakan kata-kata seperti "jalang”,

"pelacur”,  atau  "vagina"  dan  berkomentar  komentar  tentang  penampilan  fisik

perempuan  (Women’s  Media  Center,  2016).  @jakmania_sumatera_28  dalam
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komentar  tersebut  telah  melakukan  penghinaan  seperti  yang  disebutkan  dalam

kategori perbuatan gender-based bullying.

Secara  umum,  cybermisogyny  yang  terjadi  di  akun  Instagram  @viavallen

didominasi  oleh  jenis  serangan  mob attacks. Bentuk-bentuk  mob attacks  yang

terjadi pun rata-rata dilakukan dalam rangka koreksi dan koersi kepada Via Vallen.

Sedangkan serangan gender-based bullying  dilakukan oleh satu akun, tujuannya

memang bermaksud untuk menyerang Via Vallen secara verbal.

Akun  yang  mengirimkan  komentar  berisi  pesan  koreksi  adalah

@gitamaradhika  dan  @elliemahmud.  Kedua  akun  tersebut  melakukan  koreksi

dalam hal cara penyampaian atau pengaduan Via Vallen yang dinilai salah alamat,

seharusnya dilaporkan ke pihak yang berwajib,  bukan diadukan ke masyarakat

umum  melalui  media  sosial.  Koersi  dilakukan  oleh  akun  @asantycute  dan

@gali_gongli326, mereka mengirimkan pesan dengan tujuan memaksa Via Vallen

untuk menutup auratnya.  Sebab menurut  kedua akun tersebut  penyebab utama

dari pelecehan seksual yang dialami oleh Via Vallen adalah dirinya sendiri yang

tidak  mau  menutup  auratnya,  sehingga  memancing  orang  untuk  melecehkan

dirinya.  Sedangkan  akun  yang  melakukan  gender-based  bullying,  yakni

@jakmania_sumatera_28 memang bermaksud untuk menyerang Via Vallen secara

verbal,  dia  ingin  menekan  Via  Vallen  dengan  cara  intimidasi,  hinaan  yang

merendahkan  karena  Via  Vallen  telah  mengunggah  pelecehan  seksual  yang

dialaminya ke media sosial. 
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