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 BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa perkembangan teknologi 

komunikasi semakin berkembang pesat dikarenakan kebutuhan manusia 

yang serba instan dituntut dimanapun kita berada. Media mempunyai 

peran yang sangat penting untuk menyampaikan berita, gambaran umum, 

serta berbagai informasi kepada masyarakat luas. Sebagai penyampai 

informasi, media mempunyai kemampuan untuk berperan dalam 

membentuk opini publik dan dapat dipandang sebagai faktor yang 

menentukan proses – proses perubahan. 

Seperti dalam contohnya saat ini adalah penggunaan media 

internet. Berbicara tentang penggunaan media internet merupakan salah 

satu aspek dari kajian komunikasi yang meliputi: perilaku komunikator 

atau komunikan, efektivitas media atau pesan, penggunaan media, 

kemasan pesan, konteks komunikasi, situasi komunikasi, kerangka rujukan 

(frame of reference) komunikator atau komunikan, bidang pengalaman 

(field of experience) komunikator atau komunikan, dan juga motivasi 

tindakan memilih media. Saat ini kecepatan dalam mengakses suatu 

informasi sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan. 
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Dulunya kita hanya mengenal Yahoo! Mesengger, Yahoo! Koprol, 

mig33, mIRC, Nimbuzz, Chat-Room, Friendster, namun kini ada 

Facebook, Twitter, YouTube, Line, Kakao Talk, Tumblr, Instagram, Path, 

Soundcloud, dan lain sebagainya yang masing – masing media sosial itu 

memiliki keunggulan fitur tersendiri dan sangat menarik untuk digunakan. 

Selain itu, kita sebagai masyarakat sosial yang tak lepas dari media pun 

memiliki hak untuk menyajikan informasi dan penafsiran atas peristiwa 

yang ada. 

Media sosial yang digunakan pun tergolong sudah memiliki 

banyak pengguna, yakni Twitter. Twitter telah mendapatkan popularitas di 

seluruh dunia dan pengguna Twitter terhitung bulan Januari 2013 

mencapai angka 500 juta orang. Persaingan kian ketat, Twitter sepertinya 

tak lama lagi akan mengalahkan rival-nya Facebook untuk urusan jumlah 

pengguna (Rachmatunisa, 2013). Twitter juga merambat ke Indonesia dan 

para pengguna akun ini semakin bertambah karena kemudahannya dalam 

mengakses. 

Terlepas dari media sosial yang ada di sekitar kita, setiap 

perkembangan apapun itu termasuk media sosial ini selalu ada hal yang 

disalahgunakan oleh si pengguna akun tersebut, dalam hal ini twitter pun 

tak lepas dari penyalahgunaan media sosial seperti kasus pengacara 

terkenal, yakni fenomena akun twitter pengacara Farhat Abbas 

(@farhatabbaslaw) menghina pemerintahan Joko Widodo – Basuki 
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Tjahaja Purnama (Jokowi – Ahok) akhir – akhir ini. Hal ini menarik 

karena dari kicauan / tweet (istilah dalam twitter apabila memberikan 

pernyataan) pengacara Farhat Abbas tersebut mengakibatkan respon yang 

berbagai macam dari masyarakat seluruh Indonesia, ada respon positif 

maupun negatif. 

Hal yang menarik dari permasalahan terkait dengan Gubernur dan 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama 

(Jokowi – Ahok) dan pengacara Farhat Abbas tersebut diawali dari 

kicauan panas pengacara Farhat Abbas di twitter yang isinya adalah 

kritikan terhadap pemerintahan Jokowi – Ahok. Salah satu kicauannya 

adalah,”Jokowi – Ahok malah bikin Jakarta tambah macet. Dulu jalanan 

enggak semacet ini.” Tidak hanya mengkritik tentang kemacetan, 

pengacara Farhat Abbas juga mengkritik pedas solusi Jokowi – Ahok 

tentang penetapan pelat nomor kendaraan ganjil dan genap untuk 

mengatasi kemacetan. Semakin jauh, pengacara Farhat Abbas menganggap 

kebijakan itu menimbulkan masalah baru dan merambah ke kritikan yang 

berbau rasis seperti kicauannya,”Ahok sana sini protes plat pribadi B 2 

DKI dijual polisi ke orang umum katanya! Dasar Ahok plat ajah diributin! 

Apapun platnya tetap C***!” 

Pengacara Farhat Abas tak henti – hentinya bersikap sinis terhadap 

pemerintahan Jokowi – Ahok. Akibat dari kicauan yang berbau rasis itu, 

pengacara Farhat Abas mendapat kecaman dari masyarakat pengguna 
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twitter lainnya dan bahkan ia dilaporkan ke polisi. Banyak sekali reaksi 

dari masyarakat pengguna twitter terkait dengan kicauan pengacara Farhat 

Abbas yang melampaui batas dan memberikan berbagai macam respon 

yang muncul di twitter. 

Gambar 1.1. Pernyataan Farhat Abbas tentang Jokowi – Ahok 

Dari hal diatas media juga digunakan oleh masyarakat sebagai 

kontrol sosial. Melihat media dapat menghaluskan paksaan sehingga 

tampak sebagai bujukan yang terlihat dari respon masyarakat (Paul 

Lazarsferld dan Robert K. Merton, dalam Media Massa dan Masyarakat 

Modern: 39). Pernyataan yang muncul setelah melihat akun twitter 

pengacara Farhat Abbas pun berbagai macam, antara positif dan negatif. 

Fenomena tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan tentang media 

sosial dan masyarakat. 

Data statistik terakhir pada tahun 2006 oleh Badan Pusat Statistik, 

angka cyberbullying mencapai angka 25 juta kasus di mulai dari kasus 
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berskala ringan sampai dengan berat. Berdasarkan penelitian 91% 

responden asal Indonesia mengaku telah melihat kasus cyberbullying yang 

paling sering terjadi di media sosial, khususnya facebook sebanyak 74% 

responden dan 44% responden menyebut media website lain (Steven 

Sutantro, 2013). Namun, meskipun facebook termasuk paling banyak 

cyberbullying yang terjadi, peneliti tetap memilih twitter karena selain 

lebih mudah mengaksesnya, twitter lebih cepat dalam memperoleh 

infomasi karena ada trending topic yang mana berita lebih cepat tersebar 

daripada facebook dan saat ini semakin banyak sekali pengguna facebook 

lambat laun berpindah ke twitter. 

Beberapa penelitian sejenis terdahulu yang mengandung kata – 

kata kunci twitter ataupun cyberbully: 

1) Penelitian dilakukan oleh Karina Ayu Ningtyas (2012) dengan tujuan 

untuk melihat hubungan antara pola penggunaan situs jejaring sosial 

facebook, gaya hidup, perlindungan online, dan pola penggunaan 

facebook dengan kerentanan viktimisasi cyber harassment pada anak. 

Hasil penelitian salah satunya adalah peran facebook sebagai regulator 

untuk mecegah cyber harassment dinilai kurang maksimal untuk 

melindungi penggunanya terutama dalam hal privasi, dengan 

kesimpulan analisis uji korelasi menyebutkan ada hubungan positif dan 

signifikan yang cukup tinggi yang dapat diartikan semakin tinggi gaya 

hidup online, semakin besar resiko mendapatkan viktimisasi. 
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2) Penelitian dilakukan oleh Arbitya Pradiza Putra (2011) dengan tujuan 

untuk mengkaji secara mendalam bagaimana remaja menggunakan 

twitter mengeluarkan ekspresi afeksi terhadap pasangannya. Hasil 

penelitiannya yang salah satunya adalah twitter sudah menjadi sebuah 

patokan gaya hidup bagi remaja untuk melakukan pembukaan dalam 

ruang publik, meskipun dalam ekspresi afeksi tersebut tidak jarang 

terdapat informasi privat yang disebut privacy. Kesimpulannya ekspresi 

pembukaan informasi yang tertuang dalam bentuk tweet yang tidak 

harus di-mention kepada akun twitter pasangannya guna membangun 

kesadaran dari pasangan masing – masing. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 karena 

mereka memiliki akun twitter dan terbilang cukup aktif dalam berkicau di 

akun mereka masing – masing. Selain itu, dengan adanya Trending Topic 

tersebut mereka akan tahu fenomena pengacara Farhat Abbas ini karena 

hal tersebut bisa dilihat di twitter. Bagi peneliti, mahasiswa jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 ini cukup 

kritis dalam menanggapi fenomena ini. Dalam penelitian ini juga 

mahasiswa sebagai subyek penelitian karena selain mereka yang 

mengetahui fenomena ini, mahasiswa juga memiliki pemahaman serta 

pemaknaan tersendiri tentang apa itu cyberbully dan sikap pengacara 

Farhat Abbas terkait permasalahan yang terjadi. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti 

diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana 

pemaknaan para mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2010 terkait dengan cyberbully di sosial 

media twitter, khususnya penggguna akun twitter mengenai fenomena 

pengacara Farhat Abbas menghina pemerintahan Jokowi – Ahok di twitter 

tersebut? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Mengacu pada rumusan yang telah ditemukan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemaknaan serta 

mendeskripsikan penerimaan para mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2010 terkait dengan 

cyberbully di sosial media twitter, khususnya pengguna yang mengikuti 

akun twitter atau beranda pengacara Farhat Abbas. 

 

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN 

Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pembelajaran tentang pemahaman cyberbully dan referensi mengenai 

perkembangan media sosial serta apa saja dampak yang ada setelah media 
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sosial itu digunakan atau disalahgunakan. Selain itu sebagai sarana 

informasi tentang komunikasi di dunia maya. 

 

Secara Praktis 

Kegunaan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

berkenaan dengan masalah media sosial dan resepsi mahasiswa terhadap 

perkembangan media sosial yang ada serta memahami bagaimana cara 

seseorang menyampaikan pesan yang saat ini masyarakat perlahan – lahan 

menjadi masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dalam 

kaitannya dengan penerimaan mahasiswa pengguna akun twitter tentang 

cyberbully. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi dalam penggunaan media sosial khususnya twitter. 

 

Bagi Akademik 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi para 

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dan dapat dijadikan sebagai referensi 

khususnya bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian 

sejenis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

tersendiri mengenai penerimaan mahasiswa pengguna akun twitter tentang 

cyberbully dengan contoh kasus pernyataan pengacara Farhat Abbas 

tentang pemerintahan Jokowi – Ahok melalui twitter. Sehingga dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa khususnya 

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. 


