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Abstract  

Twitter can be used as a support of existence, but it is also to meet the need 

for information and knowledge. Various kinds of information can easily be obtained 

one of which is information about health. But unfortunately, there are some parties 

who provide information about sexual health in the absence of credible data and 

just based on his experience alone. One of them is sexual thread by @Wariman_ 

twitter account. 

Researchers used Reception Theory of Stuart Hall with the aim to see the 

difference in receiving messages of sexual thread by @Wariman_ account among 

college student. So that researchers can understand how the message was received 

hegemony, negotiation, and the opposition. Also find out the logic of the 

preparation of messages belonging to Barbara O'Keefe whether communicators 

producing the message. 

Results from research using qualitative methods are at the text level is 

known that sexual thread content found pros and cons for the content in question 

the validity of the data and preparation of messages used logic @Wariman_ 

considered too spontaneous and without planning. Seen from the language used is 

too open even seem vulgar. While the context level, the reception of a sexual thread 

message among female students was divided into hegemony readers and the reader 

rejects the sexual thread. The response of rejection from female students is due (1) 

Not an expert of sexology, (2) Invalid Sexual Thread Content, (3) Reject the Style 

of Message Delivery @Wariman_, and (4) Pornography.  

Keywords: Twitter, Sexual Thread, message production, message reception. 
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Pendahuluan 

Kehidupan manusia sangat berkaitan erat dengan komunikasi, karena 

manusia sebagai makhluk sosial pasti akan melakukan interaksi dengan manusia 

lainnya. Dalam proses komunikasi, media adalah salah satu elemen pokok yang 

diperlukan agar proses penyampaian pesan dapat berlangsung. Media massa 

berkembang begitu cepat, komunikasi massa terasa semakin canggih dan kompleks. 

Dari surat kabar, radio, televisi, hingga kini internet. Media sosial merupakan 

bagian dari media massa. Salah satu media sosial yang cukup banyak diakses 

pengguna internet adalah twitter. 

Menurut kominfo, pengguna Twitter, berdasarkan data PT Bakrie Telecom, 

memiliki 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna global pada 

tahun 2012. Twitter sendiri merupakan sebuah situs jejaring sosial yang 

memberikan akses kepada penggunanya untuk mengirimkan sebuah pesan singkat 

yang terdiri dari maksimal 280 karakter atau yang disebut dengan tweet. Selain itu, 

twitter juga memiliki fitur follow yang dapat digunakan pengguna twitter untuk 

menambah teman sekaligus memberikan feedback berupa tanda suka atau like, 

retweet, dan memberikan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan.  

Gambar 1.1 Pengguna twitter di dunia 

 
Sumber: Kominfo.go (2013) 

Penggunaan twitter dapat dijadikan sebagai penunjang eksistensi, selain itu 

juga untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan pengetahuan misalnya tentang 

kesehatan seksual. Namun sayangnya, bersamaan dengan kemudahan dalam 
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mencari informasi tersebut ikut munculnya oknum-oknum yang mencari 

keuntungan atau untuk kesenangan semata tanpa menghiraukan dampak negatif 

bagi pengguna lainnya. Misalnya keberadaan akun-akun twitter yang berisikan 

konten pornografi didalamnya.  

Gambar 1.2 Konten Twitter yang mengandung seksualitas 

 
Sumber: Twitter pribadi 

Situasi ini diperburuk dengan munculnya beberapa oknum yang 

memberikan informasi seputar kesehatan seksual dengan tanpa adanya data yang 

kredibel dan hanya berdasarkan pengalamannya saja. Seperti fenomena yang 

diperbincangkan di twitter yakni akun @Wariman_. Pada dasarnya, akun tersebut 

termasuk dalam golongan akun alternatif atau akun lain yang dimiliki oleh satu 

pengguna. Akun alternatif atau yang biasa disebut akun alter adalah akun yang tidak 

menggunakan nama dan identitas asli si pengguna akun itu sendiri. 

Keberadaan akun alter ini tidak kalah meresahkannya dibandingkan dengan 

fenomena situs-situs pornografi. Terlebih lagi, akun @Wariman_ memiliki cukup 

banyak followers, bahkan tidak sedikit pula,  followers akun tersebut yang masih 

berada di bangku sekolah dan secara terang-terangan menunjukkan sikap setuju 

terhadap apa yang dituliskan @Wariman_ seperti pembahasan mengenai “sex 

diluar nikah” dan “kumpul kebo” di kalangan masyarakat sekarang ini.   
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Gambar 1.3 Tweet @Wariman_ yang mengandung aktivitas seksual 

 

Sumber: Twitter pribadi 

Namun, beberapa pembaca thread merasa tidak setuju bahkan menentang 

apa yang telah disebutkan dalam thread. Mereka menganggap bahwa apa yang 

dijelaskan @Wariman_ dalam thread-nya merupakan hal yang salah dan melewati 

batas, bahkan beberapa diantaranya menganggap hal tersebut sudah termasuk 

dalam sexual harassment melalui media massa, terlebih lagi pemilik akun tersebut 

juga tidak mempunyai latar belakang ilmu kedokteran. Penolakan atau 

ketidaksetujuan tersebut merupakan dampak dari perbedaan penerimaan dan 

pemaknaan pesan para pembaca thread. 

Ramainya fenomena akun twitter yang mengarah pada pornografi serta 

banyaknya pro kontra yang terjadi diantara para pembaca sexual thread tersebut 

membuat peneliti  tertarik untuk meneliti bagaimana khalayak menerima isi pesan 

dalam sexual thread yang diunggah oleh akun @Wariman_. Pemilihan akun 

@Wariman_ sebagai objek penelitian karena akun tersebut memiliki pengikut atau 

followers yang cukup banyak yaitu lebih dari 90 ribu followers dibandingkan 

dengan akun alter lainnya. Tidak hanya itu, akun yang bersangkutan merupakan 

akun alter yang dipercaya followers-nya, terbukti dari followers yang menceritakan 

kehidupan pribadinya melalui media direct message bahkan meminta saran pemilik 

akun alter tersebut. 

Berdasarkan fenomena yang ada, penelitian ini akan menjelaskan 

bagaimana Pesan dalam Thread diproduksi dan Penerimaan Pesan Sexual Thread 

yang diunggah oleh Akun Twitter Wariman_ di Kalangan Mahasiswi Ilmu 

Komunikasi UNS angkatan 2015. 
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Rumusan Masalah  

Berdasaarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana produksi pesan dan isi konten sexual thread dari akun 

@Wariman_? (level teks) 

2. Bagaimana penerimaan pesan mahasiswi Ilmu Komunikasi UNS 

angkatan 2015 terhadap sexual thread yang diunggah oleh akun 

@Wariman_? (level konteks) 

 

Kajian Pustaka  

1. Komunikasi  

Komunikasi bukan sekedar suatu proses menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada komunikan, namun juga dapat membentuk opini 

publik serta merubah sikap publik. Selain dapat mempengaruhi satu sama 

lain, komunikasi juga merupakan proses pertukaran dan pembentukan 

makna. Steward L Tubbs dan Sylvia Moss menjelaskan bahwa komunikasi 

merupakan proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih 

(Mulyana, 2001:69). Maka dapat diketahui bahwa komunikasi tidak hanya 

sebagai proses interaksi dan saling mempengaruhi, namun juga sebagai 

pembentuk makna dari pesan yang disampaikan.  

2. Twitter 

Twitter merupakan jejaring sosial microblogging yang dipergunakan 

sebagai media komunikasi yang memberikan akses kepada penggunanya 

untuk mengirimkan sebuah pesan singkat yang terdiri dari maksimal 280 

karakter atau yang disebut dengan tweet. Tweet sendiri bisa terdiri dari 

pesan teks dan foto bahkan video.  

Tak hanya sebagai media komunikasi, bahkan sekarang ini twitter 

digunakan untuk berbagi informasi hingga promosi. Hal itu dimudahkan 

karena adanya layanan twitter untuk memudahkan para pengguna untuk 
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menyebarkan dan berbagi informasi yaitu dengan menggunakan tombol 

retweet atau retweet with comment. 

3. Sexual Education 

Surtiretna (2001) menjelaskan bahwa pendidikan seks merupakan 

upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, 

dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan 

manusia. Pendidikan seks pada hakikatnya tidak hanya membicarakan 

mengenai alat kelamin saja namun juga usaha untuk membekali 

pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, 

etika serta agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi 

tersebut. 

4. Produksi Pesan 

Teori Logika Penciptaan Pesan (Message Design Logic) oleh 

Barbara O’Keefe (dalam LittleJohn & Foss, 2002:129) menjelaskan bahwa 

setiap pesan dan aktivitas komunikasi dilandasi oleh pemikiran dengan 

penggunan logika yang berbeda dalam menentukan apa yang harus 

disampaikan kepada seseorang. Barbara O’Keefe membagi Logika 

Penciptaan Pesan menjadi tiga bentuk kemungkinan, yaitu: 

a. Logika Ekspresif (Expressive Logic) 

Memandang komunikasi sebagai bentuk mengekspresikan diri, 

maka pesan yang disampaikan bersifat terbuka dan sangat jujur. 

b. Logika Konvensional (Conventional Logic) 

Memandang komunikasi sebagai sarana ekspresi diri yang 

dilakukan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.  

c. Logika Retoris (Rhetorical Logic) 

Memandang komunikasi sebagai sarana untuk mengubah aturan 

melalui proses negosiasi. Pesan yang dibangun dengan logika ini 

cenderung fleksibel dan berpusat pada keinginan serta kebutuhan 

oranglain.  
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5. Teori Penerimaan Pesan (Reception Theory) 

Reception Theory mulai diperkenalkan oleh Stuart Hall ketika 

menjelaskan proses decoding. Teori ini mengacu pada studi seputar 

makna, produksi, serta pengalaman khalayak dalam suatu interaksi antar 

individu. Menurut Stuart Hall (1980) Reception Theory menjelaskan 

mengenai peran pembaca yang bukan hanya menjadi konsumen pasif yang 

hanya menerima pesan namun juga berperan sebagai produsen yang 

menciptakan makna pesan sendiri secara aktif. 

Sebagaimana yang dikemukakan Morissan dalam buku Teori 

Komunikasi: Individu Hingga Massa (2013), khalayak dapat 

menginterpretasikan pesan yang diberikan media dengan melakukan 

dekoding sesuai caranya masing-masing yang akhirnya dapat 

menimbulkan makna yang berbeda pula satu sama lain. Menurut Hall 

(Morissan, 2013), khalayak melakukan penerimaan terhadap pesan media 

melalui tiga pola pemikiran, yaitu: 

1. Posisi Hegemoni Dominan (Dominant Hegemonic Position) 

Dalam posisi ini, khalayak menciptakan makna terhadap pesan yang 

diterima dari media sama persis dengan makna yang dimaksudkan 

(preferred reading) oleh media itu sendiri. Khalayak memiliki 

pemahaman yang sama dengan media sehingga langsung menerima 

pesan yang diberikan. 

2. Posisi Negosiasi (Negotiated Position) 

Dalam menerima pesan, khalayak memahami makna yang telah 

diberikan oleh media namun tidak langsung diterima sepenuhnya, 

melainkan dimodifikasi terlebih dahulu sesuai dengan keinginan, 

pengalaman, dan minat-minat pribadi masing-masing individu. 

3. Posisi Oposisi (Oppositional Position) 

Khalayak dengan tegas menolak makna yang diberikan media 

dikarenakan makna pesan yang ditampilkan tidak sejalan atau 

bertolak belakang dengan pribadi masing-masing, sehingga 

mengganti makna tersebut berdasarkan cara berpikir mereka sendiri 
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Reception theory menekankan pada pentingnya peran khalayak 

dalam menerima pesan hingga pemberian makna terhadap pesan dalam 

media. Khalayak memiliki kuasa dalam menciptakan makna pesannya 

sendiri, bahkan bisa memberikan makna yang bersifat oposisif atau 

berkebalikan dengan makna yang ditawarkan oleh media. 

Gambar 1.4 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologi  

 Penelitian dengan judul “Produksi dan Penerimaan Pesan Sexual Thread di 

Kalangan Mahasiswi” ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Populasi sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi UNS angkatan 2015 dengan kriteria tertentu 

seperti; merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi yang cukup aktif di twitter, 

mengetahui akun @Wariman_, merupakan followers @Wariman_ dan mengikuti 

segala aktivitas akun tersebut. Peneliti mengambil sampel sebesar 10 responden 

yang didapat dari total populasi 60.  

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan bertemu 

langsung dengan narasumber untuk melakukan proses komunikasi untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mendalam. Melalui wawancara 

tersebut, peneliti mengkonfirmasi temuan pada level teks dan menggali informasi 

Sexual Thread 

Menolak Negosiasi Menyetujui 

Penerimaan Pesan 

(Stuart Hall) 

Produksi Pesan 

(Barbara O’Keefe) 
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mengenai posisi penerimaan pesan yang ada di dalam sexual thread.  Sedangkan 

analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis data milik Miles dan Huberman.  

Sajian dan Analisis Data 

1. Level Teks 

Pada tahapan penelitian ini peneliti akan menganalisis isi konten dari 

sexual thread yang diunggah oleh akun @Wariman_ di twitter. Peneliti 

mengumpulkan data berupa hasil screencapture dari thread yang telah dibuat 

akun @Wariman_ dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan 

kehidupan seksualitas. Analisis isi dilakukan dengan cara mengklasifikasikan 

konten dari sexual thread dan mengklasifikasikan respon yang diberikan dalam 

thread tersebut sesuai dengan pola pemikiran masing-masing pembaca dengan 

dasar teori penerimaan pesan dari Stuart Hall.  

a. Jenis Informasi Sexual Thread 

Peneliti mengambil beberapa contoh thread yang cukup menjadi 

sorotan pembaca dan yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam 

penerimaan pesan sebagai contoh beberapa informasi tentang seksualitas 

oleh @Wariman_. 

1) Kehidupan seksualitas dalam rumah tangga 

Kehidupan seksualitas yang dibahas mencakup tentang bagaimana 

cara mengelola kehidupan rumah tangga itu sendiri. Konten mengenai 

kehidupan rumah tangga ini tidak hanya berdasarkan pengalaman 

pemilik akun, namun banyak juga berdasarkan hasil curhatan para 

followers yang dikirimkan melalui Direct Message yang kemudian 

diangkat oleh @Wariman_ dalam bentuk screencapture sebagai bahan 

diskusi dengan seluruh pembaca thread. Konten mengenai kehidupan 

rumah tangga ini dapat ditujukan bagi seluruh followers yang sebagian 

besar remaja dan dewasa karena yang dibahas cukup beragam, seperti 

tips untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga, pembagian tugas 
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suami istri, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berumah 

tangga, hingga tips agar langgeng dalam membina rumah tangga. 

2) Pelecehan seksual 

Pelecehan yang dibahas @Wariman_ tidak hanya yang dilakukan 

melalui lisan, juga berupa tindakan dan pelecehan secara verbal tulisan. 

Namun tidak jarang pula apa yang dipaparkan oleh akun tersebut justru 

dianggap melecehkan orang lain. Meskipun beberapa tweet yang 

dituliskan @Wariman_ ditujukan untuk menyindir, namun beberapa 

pembaca menganggap tweet tersebut merendahkan martabat salah satu 

gender dan mempengaruhi orang untuk memiliki pemikiran yang sama.  

3) Hubungan seks 

 Konten mengenai seks paling sering mendapatkan respon kontra 

dari pembaca thread.  Hubungan seks yang dibahas cukup beragam, 

mulai dari macam-macam “gaya” yang dapat dijadikan referensi dalam 

berhubungan, tips mendapatkan hubungan seks yang maksimal, 

orgasme bagi perempuan maupun laki-laki,  foreplay hingga penetrasi. 

Penjelasan @Wariman_ yang menggunakan bahasa sehari-hari inilah 

yang membuat pembaca mudah memahami “edukasi” yang telah 

diberikan. Namun tidak sedikit pula pembaca yang tidak setuju dengan 

konten buatan @Wariman_ tersebut. Hal itu dikarenakan konten 

tentang seks ini dianggap terlalu vulgar, subjektif, tanpa data yang 

valid, dan terkesan terlalu menjurus ke pornografi. 

4) Kehidupan seksualitas remaja 

 Sebagian besar informasi mengenai kehidupan remaja yang 

dibahas adalah mengenai hubungan pacaran, dunia perkuliahan dan 

sekolah, dan yang lainnya. Konten yang dibahas cukup beragam, seperti 

tips dalam menjalin hubungan pacaran, macam-macam sifat pasangan, 

dan lain sebagainya. Namun tidak jarang pula konten mengenai 

kehidupan remaja ini diisi dengan informasi yang menjerumuskan bagi 

para pembaca. Seperti misalnya pembahasan mengenai kumpul kebo 

dan hubungan badan diluar ikatan pernikahan. 
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Berdasarkan jenis informasi yang telah ditemukan peneliti, hampir 

seluruh contoh pesan sexual thread disampaikan secara jelas dan vulgar. Hal 

tersebut cukup berbahaya karena mampu menciptakan fantasi baik dari si 

pembuat pesan maupun komunikannya. Tidak hanya itu, dalam menyampaikan 

pesannya akun @Wariman_ tidak menambahkan keterangan lebih jelas bahwa 

apa yang ia tuliskan sebatas pengetahuan tambahan bagi pembacanya dan tidak 

semestinya dipraktekkan secara langsung, terlebih teruntuk pembaca dan 

followers yang masih berada dibawah umur atau pelajar. 

b. Produksi Pesan Sexual Thread 

Peneliti menggunakan teori logika penyusunan pesan atau Message 

Design Logic Theory milik Barbara O’Keefe sebagai dasar sebelum 

melakukan penelitian level konteks. Dari ketiga logika penyusunan pesan 

tersebut, peneliti menganggap bahwa pesan yang disampaikan oleh 

@Wariman_ merupakan penyampaian pesan dengan menggunakan logika 

ekspresif  (Expressive design logic). Hal itu dapat diketahui berdasarkan 

bahasa yang digunakan oleh @Wariman_ dalam setiap thread yang 

diunggahnya.  

1) Pesan sexual thread  dengan logika Expressive design logic 

Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai jenis informasi 

sexual thread yang disampaikan oleh @Wariman_ dapat diketahui 

bahwa pesan yang diproduksi bersifat terbuka, sangat jujur dan reaktif 

serta meledak-ledak. Hal tersebut terlihat dari bahasa yang digunakan 

oleh @Wariman_ yang dianggap terlalu vulgar dan melewati batas. 

Peneliti beranggapan bahwa dalam memproduksi pesannya, 

@Wariman_ menggunakan logika ekspresif karena cenderung bersifat 

spontan dan sangat terbuka. 

a) Penggunaan bahasa yang mengumbar kata vulgar 

Menurut KBBI, vulgar memiliki arti kasar baik perilaku atau 

perbuatannya dan terkesan tidak sopan. Namun, kata vulgar juga 

dapat berupa kata-kata yang tidak senonoh dan melanggar norma 

kesopanan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kata vulgar yang 
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digunakan oleh @Wariman_ adalah kata yang berkaitan dengan 

seksualitas bahkan terkesan pornografi. Bahasa vulgar yang 

dimaksudkan adalah: 

 Aktivitas Seksual 

Bahasa yang digunakan oleh @Wariman_ terkadang tidak 

dibatasi dan dengan jelas menyebutkan beberapa kata yang 

dianggap terlalu vulgar, seperti misalnya aktivitas intim dan 

sensual. Pada temuan peneliti, kata-kata vulgar yang 

digunakan oleh @Wariman_ mengandung unsur seksualitas 

seperti “asal sodok doang,” “foreplay,” “penetrasi” “ngewe 

ya ngewe aja” dan “seks di bokep2”. Kata-kata yang ia 

gunakan tersebut menggambarkan suatu aktivitas seksual 

yang dirasakan seorang perempuan. 

 Bagian Tubuh 

Dalam menyebutkan bagian tubuh, @Wariman_ tidak 

selalu menyertakan aktivitas seksual lainnya, karena 

beberapa sexual thread yang diunggahnya hanya berisi kata-

kata yang menyebutkan bagian intim saja. Contoh 

penyebutan bagian tubuh intim yang diganakan dalam 

thread, yaitu “tete” yang dalam Bahasa Indonesia berarti 

payudara. Selain itu, @Wariman_ juga menyebutkan 

“bokong” yang kita ketahui maksudnya adalah pantat atau 

tubuh bagian belakang perempuan. 

c. Respon Sexual Thread di Kalangan Pembaca 

Dengan mengamati beberapa sexual thread yang diunggah oleh akun 

@Wariman_, peneliti selanjutnya dapat mengklasifikasikan respon yang 

diberikan para pembaca terhadap masing-masing kategori sexual thread 

dengan dikaitkan teori penerimaan pesan milik Stuart Hall. Berdasarkan 

temuan peneliti dengan total respon sebanyak 1.051 komentar, 3.587 

retweet dan 3.939 like, peneliti mengambil beberapa respon pembaca 
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thread untuk digunakan sebagai contoh dari pembaca terhegemoni, 

negosiasi dan opisisi. 

1) Hegemoni 

Posisi ini diisi oleh pembaca sexual thread yang menerima pesan 

secara langsung dan ikut setuju dengan makna yang diberikan oleh 

@Wariman_. Pada posisi hegemoni, peneliti kembali 

mengklasifikasikan respon pembaca menjadi pembaca terhegemoni 

tanpa reaksi dan terhegemoni yang memberikan tanggapan. 

Pertama, hegemoni tanpa reaksi merupakan posisi dimana para 

pembaca sexual thread memperlihatkan sikap menyetujui namun tanpa 

memberikan tanggapan dan menyatakan setuju namun tanpa 

memberikan alasan. Respon pembaca berupa komentar singkat seperti 

“setuju” dan “betul”, dalam bentuk retweet dan likes. Karena bagi 

peneliti, ketika pembaca memberikan respon seperti retweet dan likes 

maka secara tidak langsung pembaca menyatakan dukungannya 

terhadap isi konten yang telah diunggah @Wariman_. 

Kedua, hegemoni dengan memberikan alasan dimana pembaca 

menyatakan persetujuannya terhadap sexual thread dengan 

memberikan alasan atau keterangan lebih lengkap mengenai sikap 

setuju yang diberikannya. Sebagian besar alasan atau penjelasan yang 

diberikan oleh pembaca adalah berdasarkan pengalaman yang telah 

dialami sebelumnya. 

2) Negosiasi  

Pembaca akan mengkaitkan isi dari thread dengan keinginan dan 

kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing pembaca. Dalam posisi 

negosiasi ini, pembaca tidak selalu berakhir dengan menyetujui isi dari 

konten thread tersebut, namun beberapa pembaca tidak setuju dengan 

beberapa poin yang ada dalam thread tersebut. Beberapa pembaca 

berkomentar secara kritis dengan menambahkan data valid yang dapat 

mendukung pendapatnya, namun tidak sedikit pula pembaca yang 
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hanya menyampaikan sikap tidak setujunya mengenai beberapa poin 

yang telah disampaikan @Wariman_ dalam thread nya.  

Menurut peneliti dalam posisi negosiasi ini, para pembaca 

memahami apa yang dimaksudkan produsen pesan, namun masing-

masing dari pembaca juga menjelaskan keinginannya yang sedikit 

bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan dalam thread. 

3) Oposisi  

Membahas penolakan, peneliti memaparkan respon pembaca yang 

menunjukkan sikap penolakan terhadap @Wariman_ secara personal, 

dan penolakan pembaca terhadap isi dari sexual thread yang sudah 

diunggah sebelumnya. Bagi peneliti, faktor yang dapat menimbulkan 

respon menolak dari pembaca disebabkan oleh dua hal, yakni pembaca 

yang sejak awal tidak menyukai sosok produsen pesan yaitu 

@Wariman_ atau pembaca yang memahami isi konten dari sexual 

thread dan menganggap bahwa penjelasan dari produsen pesan adalah 

tidak benar. 

Pertama, oposisi tanpa tanggapan dimana pembaca sexual thread 

menyatakan penolakannya terhadap informasi sexual thread tanpa 

disertai dengan alasan mengapa pembaca melakukan penolakan. Tidak 

sedikit pula penolakan yang diberikan oleh pembaca hanya berisi kata 

umpatan dikarenakan tidak menyetujui thread yang diunggah. 

Kedua, menolak isi pesan dalam sexual thread. Penolakan yang 

terjadi dikarenakan penjelasan yang disampaikan oleh komunikator 

bertolak belakang dengan pribadi para pembaca. Pembaca menolak isi 

konten dapat berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing atau 

berdasarkan data yang telah ditemukan oleh para pembaca bertolak 

belakang dengan isi dari sexual thread unggahan @Wariman_. 

Ketiga, menolak berdasarkan cara menyampaikan pesan merupakan 

bentuk penolakan terakhir yang diberikan pembaca thread adalah 

penolakan yang disebabkan karena cara menyampaikan pesan oleh 

komunikator yang bertentangan dengan pribadi para pembaca. Cara 
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penyampaikan yang digunakan oleh @Wariman_ dianggap lepas 

kendali dan terkesan terlewat batas. Beberapa diantaranya dianggap 

menjerumuskan atau bahkan merendahkan sebagian orang. 

2. Level Konteks 

 Pada penelitian level konteks ini, peneliti mencoba menguji validitas data 

temuan yang telah diperoleh pada level teks. Melalui level konteks, peneliti 

menghubungkan realitas yang terjadi di dalam media online yang dalam hal ini 

peneliti menggunakan media sosial twitter dengan realitas yang terjadi di dunia 

nyata. Hasil temuan yang didapatkan peneliti berdasarkan wawancara 

mendalam dengan 10 mahasiswi adalah: 

a. Pendapat mahasiswi mengenai  akun @Wariman_ 

 Seluruh responden memiliki pandangan masing-masing mengenai 

akun yang bersangkutan baik berdasarkan personal maupun isi konten 

dalam sexual thread. Beberapa mahasiswi memiliki pandangan postif 

mengenai @Wariman dengan beranggapan bahwa informasi yang 

diberikan akun tersebut merupakan pengetahuan untuk menambah 

wawasan bagi pembacanya. Responden juga beranggapan bahwa konten 

yang diberikan oleh @Wariman_ cukup menarik untuk dibaca, tweet-tweet 

dirasa menarik karena selain mudah dipahami, konten yang diunggah 

membahas mengenai kehidupan seksualitas anak muda yangmana sebagian 

besar pembaca thread merupakan remaja dan dewasa sehingga cukup 

relate antara konten dengan para pembacanya. Menurut peneliti, 

@Wariman_ cukup paham bahwa target pasar untuk konten-kontennya 

merupakan remaja maupun dewasa dengan usia yang belum terlalu matang 

sehingga ia menggunakan bahasa sehari-hari agar lebih mudah diterima 

oleh seluruh pembacanya. 

Namun, diantara para responden sebagian besar memiliki 

pandangan terhadap @Wariman_ cukup tidak baik. Alasan yang diberikan 

kepada peneliti hampir seluruhnya sama, yakni akun tersebut terlalu vulgar, 

dianggap menjerumuskan, dan tidak bisa dipercaya. Menggunakan alasan 

vulgar dikarenakan responden merasa akun @Wariman_ terlalu sering 
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menggunakan kata-kata yang cukup kasar, jorok, bahkan terkesan cabul, 

makian dan sejenisnya baik sengaja maupun tidak. Pandangan 

menjerumuskan tersebut diberikan pada @Wariman_ karena beberapa 

konten yang diunggahnya dianggap responden dapat mempengaruhi 

pembaca untuk melakukan tindakan yang tidak benar, baik tindakan yang 

membahayakan maupun tindakan yang melenceng dari norma. Misalnya 

adalah kegitan kumpul kebo dan mendukung sex sebelum menikah. Konten 

@Wariman_ yang terkesan tanpa filter tersebut dapat mengakibatkan 

seseorang melakukan tindakan yang melenceng terutama bagi pembaca 

yang masih perlu adanya pengawasan dalam bersosial media misalnya 

remaja. Responden merasa akun tersebut tidak dapat dipercaya karena 

hampir seluruh konten sexual thread yang diunggah oleh @Wariman_ 

tidak berdasarkan sumber yang valid. Pun pemilik akun alter tersebut bukan 

merupakan ahli dibidang kesehatan maupun seksologi. Peneliti 

beranggapan bahwa salah satu faktor informasi atau pesan dapat diterima 

hingga dipercaya komunikan adalah kualitas dan validitad data yang 

terkandung didalam pesan. . Validitas data dalam pesan yang disampaikan 

oleh @Wariman_ merupakan komponen penting menurut pembacanya 

terutama para narasumber yang sudah diwawancara. 

b. Gaya penyampaian pesan @Wariman_ menurut mahasiswi 

 Meskipun menggunakan bahasa sedikit berbeda, namun kedelapan 

responden sepakat bahwa gaya penyampaian pesan yang digunakan 

@Wariman_ adalah sangat terbuka dan sangat jujur. Bahkan sebagian dari 

responden beranggapan bahwa bahasa yang ia gunakan terlihat meledak-

ledak dan tanpa kendali. Gaya penyampaian pesan yang digunakan 

@Wariman_ bagi responden adalah bersifat spontan. Bahasa yang 

digunakan pun dirasa terlalu terbuka bahkan cenderung vulgar. Sikap 

spontan dalam membuat sexual thread nyatanya menciptakan bahasa yang 

terkesan vulgar dan jauh dari kata sopan. Baik disengaja maupun tidak, 

bahasa vulgar tersebut membuat sebagian pembaca khususnya responden 

merasa risih ketika membaca thread yang diunggah. Beberapa responden 



17 
 

beranggapan bahwa gaya penyampaian yang digunakan terkesan kasar dan 

tidak memiliki etika. Responden menyatakan bahwa sebagian postingan 

@Wariman_ menggunakan pemilihan diksi yang membuat tidak nyaman 

ketika dibaca karena terkesan kasar. 

 Gaya penyampaian pesan dalam sexual thread yang diunggah 

@Wariman_ tidak seharusnya digunakan dalam bermedia sosial. 

Responden beranggapan bahwa sex education tidak semestinya 

menggunakan bahasa yang tidak memperhatikan norma dan etika. Terlebih 

lagi sosial media dapat diakses siapapun, khawatir akan ada anak dibawah 

umur yang mengakses twitter dan membaca thread unggahan @Wariman_ 

tanpa pengawasan dan kemudian menerapkannya. 

c. Penerimaan pesan sexual thread 

Posisi penerimaan pesan para pembaca dipengaruhi oleh bagaimana 

mereka memaknai pesan yang ada dalam sexual thread itu sendiri. Hasil 

temuan yang didapat peneliti adalah responden terbagi menjadi 2 posisi 

yang berbeda dalam menerima pesan sexual thread.  

Pertama, responden terhegemoni. Narasumber menerima berbagai 

macam pesan yang diberikan @Wariman_ dalam sexual thread yang 

diunggahnya karena dirasa sesuai dengan pribadinya dan menganggap 

pembahasan dalam sexual thread tersebut merupakan pembahasan yang 

menarik. Pada level konteks diperoleh bahwa beberapa mahasiswi cukup 

terbuka karena menganggap isi pesan dalam sexual thread merupakan 

bagian dari sex education yang dapat menambah wawasan mengenai 

kehidupan seksualitas dan merupakan topik yang menarik untuk dibahas. 

Anggapan tersebut sesuai dengan Posisi Hegemoni Dominan 

(Dominant-Hegemonic Position) karena mahasiswa menerima pesan 

secara penuh dan membentuk makna sama persis dengan makna yang 

dimaksudkan oleh produsen pesan. Mahasiswa memiliki pemahaman yang 

sama dengan @Wariman_ mengenai sex education sehingga langsung 

menerima pesan yang diberikan.  
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Kedua, responden oposisi. Pada posisi ini narasumber menolak 

pesan yang disampaikan oleh @Wariman_ karena pesan dalam sexual 

thread dirasa tidak memiliki validitas data sehingga tidak dapat dipercaya, 

penyampaian pesan produsen yang dirasa tidak memperhatikan norma dan 

melewati batas, produsen dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk 

memberikan edukasi mengenai seks karena tidak memiliki background 

kedokteran, bahkan beberapa mahasiswa menganggap bahwa konten dalam 

akun @Wariman_ mengandung unsur pornigrafi.  

Anggapan tersebut sesuai dengan Posisi Oposisi (Oppositional 

Position) karena mahasiswa dengan tegas menolak makna yang diberikan 

@Wariman_. Hal itu dikarenakan makna pesan yang ditampilkan bertolak 

belakang dengan pribadi masing-masing, sehingga mahasiswa mengganti 

makna tersebut berdasarkan cara berpikir mereka sendiri.  

Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis yang telah dijelaskan 

sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Level teks  

Dari sekian banyak informasi yang disampaikan oleh @Wariman_, 

informasi yang menjadi sorotan pembaca dan yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan dalam penerimaan pesan adalah 4 topik pembahasan, yakni, topik 

mengenai kehidupan seksualitas rumah tangga, pelecehan seksual, hubungan 

seksual, dan kehidupan seksualitas pada remaja. 

Selain isi konten, yang menjadi daya tarik dari sexual thread adalah 

bagaimana pesan tersebut diproduksi. Dalam menyusun pesan, @Wariman_ 

menggunakan logika ekspresif  (Expressive design logic). Hal itu dapat 

diketahui berdasarkan bahasa yang digunakan oleh @Wariman_ dalam 

setiap thread yang diunggahnya. Pesan dalam sexual thread tersebut 

disampaikan dengan menggunakan bahasa yang vulgar, yang masih 

dianggap tabu dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan tidak jarang bahasa 

yang digunakan oleh @Wariman_ mengandung pesan pornografi. Hal 
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tersebutlah yang membuat peneliti beranggapan bahwa dalam memproduksi 

pesannya, @Wariman_ menggunakan logika ekspresif karena cenderung 

bersifat spontan dan sangat terbuka. 

Sedangkan dalam penerimaan pesan sexual thread, respon yang 

paling banyak diberikan pembaca adalah terhegemoni dan oposisi. Besarnya 

respon hegemoni disebabkan karena sebagian besar yang memberikan 

komentar adalah  followers dari akun @Wariman_ tersebut. Sedangkan 

pembaca dengan respon oposisi disebabkan karena pembaca menolak isi 

konten dari sexual thread tersebut dan menolak cara penyampaian pesan 

yang dilakukan @Wariman_. 

2. Level konteks 

Pada level konteks, diketahui bahwa sebagian followers 

menganggap tidak semua yang disampaikan oleh @Wariman_ dapat dilihat 

dari segi negatifnya, beberapa diantaranya memiliki sisi positif dan cukup 

bermanfaat. Seperti misalnya informasi yang disampaikan oleh 

@Wariman_ menambah wawasan bagi para pembacanya dan konten yang 

diberikan cukup menarik untuk dibaca karena dirasa relevan dengan 

kehidupan sehari-hari.  

Tidak hanya pada isi konten, gaya penyampaian pesan yang 

digunakan @Wariman_ pun tidak luput dari komentar pembaca. Sebagian 

besar pembaca sexual thread menolak gaya penyampaian pesan 

@Wariman_ yang dianggap terlalu vulgar bahkan melewati batas.  

Sedangkan pesan sexual thread diketahui didominasi oleh respon 

Oposisi. Respon tersebut dipengaruhi oleh cara memaknai suatu pesan yang 

telah disampaikan oleh produsen pesan. Dalam memaknai pesan, penerima 

pesan dapat dipengaruhi beberapa salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi penerima pesan dalam memaknai pesan adalah produksi 

pesan dan gaya penyampaian pesan yang digunakan produsen pesan.   
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