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Abstract 

Pilgrimage is an activity that is often done by the society to commemorate 
someone who has died. The rapid growth of technology, making the virtual world 
seems to be a reflection of the real world. Pilgrimage is commonly done in the 
real world can also be done in the virtual world as in social media Instagram. 
Pilgrimage through the virtual world, especially social media Instagram 
hereinafter referred to as virtual pilgrimage. 

By using the theory of grief ang theory of  message desain logic, this study 
aims to find out the reasons for someone making a virtual pilgrimage and the type 
of message produced while making a virtual pilgrimage. This type of research is 
qualitative by using descriptive method. Primary data obtained from the 
interview. While the secondary data obtained from sceenshot comments on the 
post of the deceased and post that marks the account of the deceased. 

The findings of this study indicate that the reason for leaving comments in 
the account of the deceased is to believe in disbelief and miss. Then the reason to 
post a photo by marking the account of the deceased is divided into two, they are 
to say good bye and to provide information to others. In this type of message 
production strategy, virtual pilgrims tend to use expressive logic and conventional 
logic. Expressive messages are produced in the form of writing language and 
symbols of emoticons. Furthermore, for conventional messages produced in 
accordance with social norms prevailing in society. 
Keywords: Virtual Pilgrimage, Social Media, Instagram 
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Pendahuluan 

Ziarah adalah suatu kegiatan yang mungkin sering masyarakat lakukan 

ketika mereka mengingat seseorang yang telah tiada. Secara umum, ziarah berarti 

mengunjungi atau menengok. Salah satu bentuk ziarah yang dilakukan oleh 

masyarakat adalah ziarah kubur. Di Indonesia sendiri ziarah kubur sudah menjadi 

sebuah tradisi dari generasi ke generasi. 

Dalam dunia nyata banyak orang yang datang untuk mengunjungi makam 

dan mendoakan sanak saudara mereka yang telah tiada. Namun seiring dengan 

perubahan jaman, teknologi semakin membabi buta dan mulai menciptakan dunia 

virtual yang seolah-olah menjadi cerminan dunia nyata. Hal seperti ini, bukan 

tidak mungkin untuk terjadi. Mengingat pesatnya pertumbuhan teknologi dan 

meningkatnya pengguna internet, terbentuknya dunia virtual memang tidak dapat 

terelakkan lagi. 

Pada tahun 2013 silam, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo) mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia 

mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet 

untuk mengakses jejaring sosial. Isparmo (2016) mengungkapkan hasil survei 

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2016 tentang 

Data Statistik Pengguna Internet Indonesia. Salah satunya hasil mengenai data 

perilaku pengguna internet berdasarkan konten yang dikunjungi. Dari hasil survei 

APJII menunjukkan bahwa media sosial yang paling banyak adalah Facebook 

sebesar 71,6 juta pengguna atau 54%, dan Instagram berada di urutan kedua 

dengan pengguna sebanyak 19,9 juta atau 15%. 

Banyaknya pengguna media sosial ini tidak serta merta menjadi patokan 

bahwa semuanya merupakan pengguna aktif media sosial. Sebuah fakta 

mengejutkan diungkapkan oleh www.radioaustralia.net.au pada tahun 2014. 

Tercatat sekitar 8000 pengguna Facebook meninggal dunia setiap harinya, dengan 

demikian dapat diartikan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 30 juta profil di 

Facebook yang pemiliknya telah tiada. Jumlah itu pun belum termasuk pengguna 

media sosial lainnya seperti Twitter dan Instagram. 

http://www.radioaustralia.net.au/
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Menariknya, meski sang pengguna/pemilik akun telah meninggal, akun-

akun mereka tetap aktif dan dapat dikunjungi oleh teman-temannya. Adanya 

aktivitas mengunjungi akun media sosial orang yang sudah meninggal ini bisa 

dikatakan sebagai salah satu bentuk duplikasi dari realitas kehidupan sosial di 

dunia nyata yaitu ziarah kubur. Apabila dalam realitas sosial dunia nyata 

mengunjungi makam, menabur bunga dipusara, kemudian  mendoakan arwah 

mendiang disebut dengan ziarah kubur, maka dalam fenomena ini mengunjungi 

dan meninggalkan pesan pada akun media sosial orang yang telah tiada dapat 

disebut dengan ziarah virtual. 

Ziarah virtual di media sosial ini ditandai dengan ditemukannya beberapa 

pengguna media sosial yang mengirim pesan pada akun orang yang sudah 

meninggal. Di Facebook, pengguna Facebook yang mengunjungi profil 

almarhum/almarhummah kemudian meninggalkan pesan dinding (wall). Keudian, 

di twitter ada pengguna yang mengirim pesan melalui Direct Message (DM) ke 

akun orang yang sudah meninggal. Selanjutnya di Instagram, ziarah virtual 

dilakukan dengan menuliskan komentar atau menggunggah foto dengan menandai 

akun almarhum/almarhumah. 

Adanya penggunaan media sosial sebagai media ziarah virtual ini, 

pembuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang fenomena ziarah virtual 

khususnya di Instagram. Walau instagram bukan merupakan media sosial yang 

paling banyak dikunjungi di Indonesia, namun nyatanya saat ini Indonesia tercatat 

sebagai negara pengguna Instagram terbesar se-Asia Pasifik. Bohang (2017) 

menyatakan bahwa dari 700 juta pengguna aktif bulanan yang diraup instagram 

secara global, 45 juta diantaranya berasal dari Indonesia. Peningkatan yang cukup 

signifikan jika dibandingkan dengan januari 2016, saat pengguna aktif bulanan 

Instagram di Indonesia hanya 22 juta. 

Instagram sendiri merupakan media sosial yang sedang digandrungi anak 

muda. Yusra (2016) mengungkapkan tentang survei terhadap 1033 responden 

yang dilakukan oleh JakPat pada bulan Januari 2016. Hasil dari survei tersebut 

menyatakan bahwa Instagram adalah media sosial favorit di kalangan muda. 

Golongan muda atau biasa disebut dengan generasi millennials yang rata-rata 
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berusia 16-25 tahun, menyukai instagram dengan presentase pengguna mencapai 

lebih dari 70% pada rentang usia tersebut. 

Selain dianggap sebagai media sosial favorit millennials, Instagram juga 

memiliki beberapa fakta menarik lainnya. Wijaya (2016) menyatakan bahwa TNS 

sebuah perusahaan riset dan analisis dari Inggris telah mengunggapkan sejumlah 

fakta menarik tentang Instagram di Indonesia, diantaranya adalah: 

1. 97% pengguna selalu menuliskan komentar dan menandai teman-teman 

mereka di dalam komentar. 

2. 97% menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi yang lebih detail. 

3. 89% pengguna Instagram di tanah air berada dalam rentang umur 18 – 34 

tahun. 63% di antaranya merupakan perempuan. 

4. 85% pengguna Instagram di Indonesia juga membagikan posting mereka ke 

media sosial lain. 

5. 45% pengguna di Indonesia mengaku kerap membeli barang-barang yang 

mereka temui di Instagram. 

 

Sejalan dengan salah satu bentuk ziarah virtual di media sosial. Fakta 

mengenai 97% pengguna Instagram selalu menuliskan komentar ini merupakan 

salah satu bukti penguat bahwa dalam melakukan ziarah virtual melalui 

instagram, seseorang akan meninggalkan komentar sebagai tanda nyata telah 

melakukan ziarah. Memang, belum diketahui secara pasti motif apa yang 

mendasari pengguna media sosial melakukan ziarah virtual. Namun, Effendi 

(2014) menyatakan bahwa para peneliti jejaring sosial dan digital mengatakan 

profil-profil dari mereka yang sudah meninggal menjadi semacam tempat bagi 

kita untuk mengenang mereka. 

Selain itu, hasil penelitian Kallan (2013) yang berjudul Expressions of 

Grief on Facebook: Navigating Discomfort, Persistent Identity, and Public 

Memorialization menyatakan bahwa  Facebook adalah tempat untuk mencatat apa 

yang terjadi dalam hidup mereka dan untuk terhubung dengan teman dan 

keluarga, dekat dan jauh. Ketika berduka, seseorang harus terus maju dan 

melanjutkan hidupnya, namun adanya profil Facebook (orang yang sudah 
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meninggal) dapat mencegah pengguna Facebook untuk mengakui kematian. 

Akibatnya, dewasa ini banyak orang mulai belajar untuk berduka secara online 

atau berkabung dalam ruang digital. 

Dari hasil penelitian Kallan tersebut menunjukkan bahwa saat ini media 

sosial juga digunakan sebagai wadah untuk berduka. Berduka secara online atau 

berkabung dalam ruang digital memang sangat mungkin untuk terjadi di era 

modern ini. Nasrullah (2015: 51), menyatakan bahwa pada dasarnya beberapa 

akademisi yang meneliti internet melihat bahwa media sosial di internet adalah 

gambaran apa yang terjadi di dunia nyata. Aktivitas mengunjungi dan 

meninggalkan pesan berupa komentar di Instagram ini pun dapat diartikan sebagai 

salah satu bentuk dari berduka, berkabung ataupun ziarah melalui media digital 

yang selanjutnya disebut dengan ziarah virtual melalui media sosial Instagram. 

Pada fenomena ziarah virtual, komunikator menggunakan media sosial 

sebagai sarana ziarah dan pesan sebagai bentuk dari ziarah. Berdasarkan dari apa 

yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengulas fenomena ziarah 

virtual khususnya di media sosial Instagram secara lebih dalam. Guna 

mendapatkan gambaran yang jelas, penulis akan melakukan penelitian tentang 

“ZIARAH VIRTUAL (Studi Deskriptif Kualitatif Ziarah Virtual Melalui Media 

Sosial Instagram Pada Tahun 2016/2017).” 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang diambil adalah: 

1. Apa alasan pengguna media sosial instagram melakukan ziarah virtual? 

2. Bagaimana pesan yang diproduksi pengguna Instagram untuk ziarah virtual? 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Ziarah Virtual 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan istilah ziarah virtual. Istilah 

ziarah virtual berasal dari dua kata yaitu ziarah dan virtual. Ziarah menurut 

Grobakz (2016) berasal dari bahasa arab yaitu zara. Zara sendiri berasal dari 
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kata yazuru-ziyaratan yang memiliki makna mengunjungi. Sedangkan kata 

virtual berarti semu atau maya. Kurniawan (2015) berpendapat bahwa kata 

virtual paling tepat digunakan untuk menjelaskan fenomena internet, sebagai 

dunia virtual. 

Dari kedua kata tersebut, terbentuklah istilah ziarah virtual yang 

dinilai peneliti sebagai istilah yang sesuai dengan penelitian ini. Melalui 

istilah ziarah virtual, peneliti ingin menggambarkan sebuah fenomena yang 

terjadi di dunia maya/dunia virtual (media sosial instagram) yaitu kegiatan 

mengunjungi akun seseorang yang telah tiada. Dengan demikian, ziarah 

virtual yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kegiatan 

mengunjungi atau melihat akun media sosial (instagram) seseorang yang 

telah meninggal dunia.   

 

2. Teori Kesedihan (Kedukaan) 

Dalam fenomena yang diteliti ini, komunikator kehilangan seseorang 

karena orang orang tersebut meninggal. Pada umumnya, seseorang yang 

kehilangan orang terdekatnya pasti merasa sedih atau berduka. Maka dari itu, 

peneliti  menggunakan teori kesedihan. Teori ini digunakan untuk membantu 

menjelaskan alasan seseorang melakukan ziarah virtual.Terdapat lima tahap 

kesedihan atau kedukaan menurut Kubler-Ross (dalam Keliat dan Sinaga, 

1993: 4), yaitu: 

a. Penyangkalan (denial), tahap denial merupakan reaksi pertama individu 

terhadap kehilangan. Seseorang menolak atau tidak menerima situasi 

kehilangan yang terjadi. 

b. Marah (anger), Meningkatnya kesadaran seseorang pada kenyataan yang 

terjadi, maka reaksi marah dapat timbul baik pada diri sendiri maupun 

pada lingkungan.  

c. Tawar-menawar (bargaining), pada tahap tawar-menawar, individu ingin 

menunda kehilangan. 



 
 

8 
 

d. Depresi (depression), individu berada dalam suasana berkabung karena 

kehilangan merupakaan keadaan yang nyata. Di tahap ini seseorang tidak 

banyak bicara dan mungkin sering menangis. 

e. Penerimaan (acceptance), individu menerima kenyataan. Rasa tanggung 

jawab mulai muncul dan usaha untuk pemulihan lebih optimal. 

 

3. Teori Produksi Pesan 

O’Keefe (dalam Morissan, 2014:187) berpendapat bahwa pada situasi 

tertentu, pesan akan cenderung sama, tetapi pada situasi lain, pesan akan 

menjadi berbeda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam 

memproduksi pesan, seseorang akan menggunakan logika tertentu sesuai 

dengan situasi yang sedang dihadapinya. Teori ini digunakan untuk melihat 

logika mana yang cenderung digunakan oleh seseorang saat ia sedang 

melakukan ziarah virtual. 

O’Keefe (dalam Littlejohn, 2014: 188-189) menggaris bawahi tiga 

logika penyusunan pesan, yaitu: 

a. Logika ekspresif. Logika yang memandang komunikasi sebagai cara 

untuk berekspresi serta untuk menyatakan perasaan dan pikiran. 

b. Logika konvensional. Logika yang melihat komunikasi sebagai 

permainan yang harus dimainkan dengan mengikuti sejumlah prosedur. 

Tujuan dari logika konvensional ialah untuk menciptakan komunikasi 

yang sopan, pantas dan mengikuti aturan yang  kelompoknya. 

c. Logika retorika yaitu logika yang memandang komunikasi sebagai suatu 

cara untuk mengubah aturan melalui negoisasi. 

 

4. Instagram 

Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang 

rilis pada tanggal 6 Oktober 2010. Jejaring sosial yang dirancang oleh Kevin 

Systrom dan Mike Krieger ini, resmi diambil alih oleh Facebook pada tanggal 

9 April 2012. Instagram menyediakan berbagai fitur menarik bagi 

penggunanya. Diantara fitur-fitur yang disediakan oleh Instagram, terdapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Depresi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penerimaan&action=edit&redlink=1
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beberapa fitur yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai sarana ziarah 

virtual. Ziarah virtual bisa saja terjadi pada fitur komentar, dimana setiap 

orang dapat meninggalkan komentar pada akun yang di follow-nya. Fitur 

unggah dapat digunakan untuk ziarah virtual karena saat mengunggah foto, 

pengguna instagram dapat menandai akun orang lain pada foto atau pun 

caption yang mereka tulis. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. 

Sampel penelitian terdiri dari tujuh orang berusia sekitar 16-25 tahun. Sample 

penelitian ini didapatkan dengan teknik purposive sampling, dimana peneliti 

mencari informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Teknik analisa 

data menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman, kemudian untuk 

validasi data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber  

 

Sajian Dan Analisis Data 

1. Bentuk dan Alasan Melakukan Ziarah Virtual 

Pada penelitian ini ditemukan dua bentuk ziarah virtual, yaitu 

komentar dan posting dengan menandai akun almarhum/almarhummah. 

Adapun alasan pelaku ziarah melakukannya adalah: 

a. Komentar 

1. Pelaku ziarah virtual masih merasa belum percaya atau percaya tidak 

percaya bahwa almarhum/almarhummah telah tiada.  

Dari alasan ini, maka dapat dikatakan bahwa pelaku ziarah 

virtual masih belum yakin atau tidak yakin/tidak percaya jika 

almarhum/almarhummah telah tiada. Schulz (dalam Yusuf dkk, 2015: 

76) menyatakan bahwa pada fase awal seseorang yang berduka akan 

menunjukkan reaksi syok, tidak yakin, tidak percaya, perasaan dingin, 

perasaan kebal, dan bingung. Kubler-Ross  membagi proses 

kesedihan menjadi lima tahap. Tahap pertama ialah tahap 
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penyangkalan (denial). Kubler-Ross  (dalam Keliat dan Sinaga, 1993: 

4) menyatakan bahwa denial atau penyangkalan adalah reaksi 

pertama individu terhadap kehilangan, pada tahap ini individu 

menolak atau tidak menerima situasi yang terjadi. Pernyataan yang 

sering diucapkan adalah “itu tidak benar”, “itu tidak mungkin” dan 

“saya tidak percaya.” 

 

2. Pelaku ziarah virtual merasa kangen kepada almarhum/almarhummah. 

Alasan kedua pelaku ziarah virtual melakukan ziarah dalam 

bentuk komentar adalah karena mereka merasa kangen kepada 

almarhum/almarhummah. Pada alasan kangen ini, pelaku ziarah 

virtual meninggalkan komentar berupa ucapan selamat jalan. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa  pelaku ziarah virtual sudah 

menyadari bahwa ia tidak bisa bertemu lagi dengan orang terdekatnya 

yang telah meninggal dunia. Maka apabila ditelaah menggunakan 

teori kesedihan Kubler-Ross, pelaku ziarah virtual saat meninggalkan 

komentar telah memasuki tahap penerimaan. Kubler-Ross  (dalam 

Keliat dan Sinaga, 1993: 5) menyatakan bahwa pada tahap menerima, 

individu menerima kenyataan. 

b. Posting dengan tanda 

1. Sebagai ucapan selamat tinggal untuk almarhum/almarhummah. 

Ucapan selamat tinggal biasa digunakan untuk melepas 

kepergian seseorang. Ucapan selamat tinggal pada penelitian ini 

dianggap sebagai suatu bentuk penerimaan pelaku ziarah virtual 

bahwa mereka sudah mampu menerima kenyataan jika orang 

terdekatnya telah tiada. Apabila dikaji dengan teori kesedihan Kubler-

Ross , maka dalam hal ini pelaku ziarah virtual telah berada pada 

tahap penerimaan (acceptance). Pada tahap ini, individu sudah dapat 

menerima kenyataan. 
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2. Untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa 

almarhum/almarhummah telah meninggal. 

Melalui tag pelaku ziarah virtual berusah untuk memberikan 

informasi kepada pengguna instagram lainnya, bahwa orang yang di 

tandai telah meninggal dunia. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pelaku ziarah virtual berada pada tahap penerimaan kesedihan, 

dimana ia sudah yakin dan dapat menerima kenyataan bahwa salah 

satu orang terdekat mereka telah tiada. Kubler-Ross  (dalam Keliat 

dan Sinaga, 1993: 5) menyatakan bahwa pada tahap menerima, 

individu menerima kenyataan dan rasa tanggungjawab mulai timbul 

serta usaha untuk pemulihan dapat lebih optimal. 

Selanjutnya apabila dilihat dari sudut pandang komunikasi, 

penggunan tag untuk memberikan informasi kepada orang lain telah 

memenuhi atau sesuai dengan salah satu fungsi dari komunikasi. 

Terdapat empat fungsi komunikasi menurut Effendy (2003: 31), yaitu: 

menyampaikan informasi (to inform), mendidik (to educate), 

menghibur (to entertain), dan mempengaruhi (to influence). Dalam 

fenomena ini penggunaan tag  oleh pelaku ziarah virtual berarti sesuai 

dengan fungsi komunikasi to inform, dimana tag  digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada pengguna instagram lainnya bahwa 

orang yang ditandai telah tiada. 

 

2. Jenis Strategi Pesan yang Digunakan 

O’Keefe dalam teorinya mengenai pesan, menggunakan istilah logika 

penyusunan pesan (Message Desain Logic) untuk menjelaskan proses 

pemikiran di balik pesan yang diproduksi atau diciptakan oleh seseorang. 

O’Keefe (dalam Littlejohn, 2014: 188-189) menggaris bawahi tiga logika 

penyusunan pesan, yaitu ekspresif, konvensioanl dan retoris. Berikut adalah 

kaitan tiap-tiap logika penyusunan pesan dengan hasil temuan penelitian: 
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a. Logika Ekspresif 

Logika ekspresif sendiri menurut O’Keefe (dalam Littlejohn dan Foss, 

2014: 188) adalah logika yang memandang komunikasi untuk 

mengungkapkan perasaan dan pemikiran sendiri. Pada penelitian ini, 

penyusunan pesan berdasarkan logika ekspresif ditemukan pada point 

pesan ekspresif. Pesan ekspresif yang diproduksi oleh pelaku ziarah 

virtual diwujudkan dalam bentuk bahasa berupa tulisan dan simbol 

berupa emoticon ekspresi wajah serta gerakan tangan. 

1. Bahasa (tulisan)  

Pada fenomena ziarah virtual ini, pelaku memproduksi pesan 

menggunakan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Pesan 

menggunakan bahasa berupa tulisan yang ditemukan adalah we 

loveyou (re: we love you), missyou (re:miss you), sedih dan kgn (re: 

kangen). Tulisan yang diproduksi ini pun sesuai dengan apa yang 

sedang mereka rasakan atau pikiran. Dengan demikian, pesan dalam 

bentuk bahasa (tulisan) yang diproduksi oleh pelaku ziarah virtual 

dapat dikatakan berfungsi untuk mengekspresikan diri. Sejalan 

dengan pernyataan Santosa mengenai fungsi bahasa untuk ekspresi 

diri. Menurut Santosa (2011: 1.5),  fungsi ekspresi diri yaitu untuk 

menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan 

perasaan pembicara (dalam hal ini komunikator/pelaku ziarah virtual). 

 

2. Simbol (emoticon) 

Selain bahasa, pelaku ziarah virtual juga menggunakan 

emoticon untuk mengekspresikan perasaannya. Emoticon merupakan 

salah satu bentuk komunikasi non verbal, dimana emoticon dapat 

digunakan untuk menggambarkan ekspresi wajah maupun gerakan 

tangan. Pada penelitian ini, ditemukan adanya penggunaan emoticon. 

Terdapat sebelas emoticon yang ditemukan, yaitu: emoticon menangis 

sambil tersenyum, emoticon senyum terbalik, emoticon kesal, 

emoticon menangis, emoticon menitikan air mata, emoticon cium 
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jauh, emoticon love, emoticon tounge out (menjulurkan lidah), 

emoticon smile (senyum), emoticon angel (malaikat), emoticon 

memberi jempol. 

Karunianingsih (2011 : 73) dalam buku New Media: Teori dan 

Aplikasi membahas mengenai emoticon dan ia menyatakan bahwa 

emoticon adalah simbol yang diharapkan mampu mewakili ekspresi 

wajah, digunakan untuk komunikasi digital dengan tujuan untuk 

menyisipkan perasaan atau emosi sebagai pengganti isyarat non 

verbal yang hilang pada komunikasi teks. Dengan demikian, 

penggunaan emoticon merupakan salah satu cara untuk 

mengekspresikan perasaan pelaku ziarah virtual yang tidak bisa 

dilakukan secara online. 

 

b. Logika Konvensional 

Menurut Barbara O’Keefe (dalam Littlejohn dan Foss, 2014: 189), 

logika konvensioanl merupakan logika yang melihat komunikasi sebagai 

permainan yang dimainkan dengan peraturan. Tujuan dari logika 

konvensional ialah untuk menciptakan komunikasi yang sopan, tepat dan 

didasarkan pada aturan-aturan yang diketahui setiap orang. Dalam 

penelitian ini ditemukan beberapa pesan yang diproduksi menggunakan 

logika konvensional. Pesan-pesan tersebut menggunakan kata halo, 

terima kasih dan selamat jalan. Seperti yang diketahui, kata halo, terima 

kasih, dan selamat jalan memang sering digunakan dalam keseharian 

masyarakat Indonesia.  

 

c. Logika Retoris 

Bentuk ketiga logika penyusunan pesan yang dikemukakan oleh 

O’Keefe adalah logika retoris. Logika retoris menurut O’Keefe (dalam 

Littlejohn dan Foss, 2014: 189) adalah logika yang memandang 

komunikasi sebagai suatu cara untuk mengubah aturan melalui negoisasi. 

Pesan-pesan yang disusun dalam logika ini cenderung lembut, luwes, 
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berwawasan dan terpusat kepada seseorang. Pada penelitian ini, tidak 

ditemukan adanya pesan yang diproduksi oleh pelaku ziarah virtual 

dengan menggunakan logika retoris. 

 

3. Kegunaan Instagram dala Ziarah Virtual 

Pada awalnya sebagian besar pelaku ziarah virtual penelitian ini 

mengaku bahwa mereka menggunakan instagram karena mereka hanya aktif 

atau lebih aktif dimedia sosial instagram saja. Namun, fakta menarik 

ditemukan peneliti setelah wawancara berlangsung semakin dalam. Pada 

penelitian ini, ditemukan tiga fakta mengenai kegunaan Instagram dalam 

ziarah virtual, yaitu: 

a. Sebagai media untuk memberikan informasi kepada orang lain 

Effendy (2003: 31) menyederhanakan fungsi komunikasi dan 

komunikasi massa menjadi empat fungsi, yaitu: menyampaikan informasi 

(to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain), dan 

mempengaruhi (to influence). Pada penelitian ini, pelaku ziarah virtual 

menggunakan instagram sebagai media untuk memberikan informasi 

kepada orang lain. Dengan demikian, berarti instagram sebagai salah satu 

media sosial telah menjalankan fungsinya dari segi komunikasi yaitu 

untuk memberikan atau menyampaikan informasi (to inform). 

 

b. Sebagai pengganti almarhum/almarhummah 

Dalam fenomena ini, terdapat pesan yang diproduksi dan ingin 

diungkapkan kepada almarhum/almarhummah, meskipun mereka (pelaku 

ziarah virtual) menyadari bahwa hal tersebut tidak mungkin. Pada temuan 

ini, peneliti berasumsi bahwa secara tidak langsung pelaku ziarah virtual 

menganggap atau menggunakan media sosial instagram sebagai pengganti 

almarhum/almarhummah. Sesuai dengan teori persamaan media (media 

equation) yang pertama kali dikemukakan oleh Reeves dan Nass pada 

tahun 1996. 
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Pada teori media equation, media diibaratkan manusia, sehingga 

media dapat diajak berbicara. Nurudin (2015: 178) menyatakan bahwa 

teori persamaan media ingin menjawab persoalan mengapa orang-orang 

secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespons apa yang 

dikomunikasikan media seolah-olah (media itu) manusia. Media seolah-

olah dapat diajak bicara atau menjadi lawan bicara individu seperti dalam 

komunikasi interpersonal. 

 

c. Sebagai media untuk mencurahkan isi hati 

Bukan sebuah rahasia lagi, apabila sekarang sosial media sering 

digunakan oleh penggunanya untuk mencurahkan isi hati. Kenyataan 

inilah yang ditemukan peneliti di lapangan. Isi hati atau perasaan yang 

diungkapan oleh pelaku ziarah virtual melalui instagram dalam penelitian 

ini adalah perasaan sedih. 

Rasa sedih kehilangan seseorang karena kematian, membuat mereka 

membutuhkan ruang atau media untuk menyampaikan kesedihan. Apabila 

dikaji menggunakan fungsi komunikasi William I. Gorden, maka 

komunikasi pelaku ziarah virtual yang menggunakan instagram sebagai 

media mencurahkan isi hati sesuai dengan salah satu fungsi komunikasi 

menurut William yaitu komunikasi ekspresif. William (dalam Mulyana, 

2008: 5) membagi fungsi komunikasi menjadi empat, yakni komunikasi 

sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi 

instrumental. Selanjutnya Mulyana (2008: 24) menjelaskan bahwa fungsi 

komunikasi ekspresif  dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut 

menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai ziarah virtual melalui media sosial 

instagram pada tahun 2016/2017, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa: 

1. Pada penelitian yang telah dilakukan terkait alasan melakukan ziarah virtual, 

peneliti menyimpulkan bahwa alasan pelaku ziarah virtual melakukan ziarah 
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virtual dalam bentuk komentar adalah untuk mengungkapkan kesedihan, 

seperti rasa percaya tidak percaya dan kangen kepada 

almarhum/almarhummah. Kemudian alasan pelaku ziarah virtual melakukan 

ziarah virtual dalam bentuk posting dengan menandai akun 

almarhum/almarhummah, selain karena untuk mengucapkan selamat tinggal, 

pelaku ziarah virtual juga ingin memberikan informasi kepada orang lain 

(pengguna instagram lainnya) bahwa almarhum/almarhummah telah 

meninggal dunia. 

2. Pada penelitian yang telah dilakukan terkait pesan yang diproduksi, peneliti 

menyimpulkan bahwa pelaku ziarah virtual cenderung memproduksi pesan 

dengan cara ekspresif dan konvensional. Pada cara ekspresif, pelaku ziarah 

virtual memproduksi pesan dengan menggunakan bahasa dalam bentuk 

tulisan, serta menggunakan simbol berupa emoticon. Selanjutnya pada cara 

konvensional, pelaku ziarah virtual menuliskan pesan yang sesuai dengan 

norma yang berlaku di masyarakat. 

3. Mengenai kegunaan instagram dalam ziarah virtual, peneliti menyimpulkan 

bahwa dalam fenomena ini instagram digunakan sebagai sarana memberikan 

informasi kepada orang lain, sebagai pengganti almarhum/almarhummah dan 

sebagai media untuk mencurahkan isi hati.  

 

Saran 

Dalam penelitian ini, peneliti sadar bahwa terdapat adanya kekurangan. 

Maka dari itu peneliti mengajukan saran: 

1. Untuk mengetahui atau menguak lebih dalam tentang ziarah virtual perlu 

dilakukan penelitian lanjutan. Peneliti menyarankan agar penelitian 

selanjutnya menggunakan metode lain, misalnya metode fenomenologi untuk 

mengungkapkan makna pengalaman pelaku ziarah virtual apakah ia (pelaku 

ziarah virtual) hanya melakukan ziarah secara virtual atau juga melakukan 

ziarah ke makam almarhum/almarhumah secara langsung. 
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