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Abstract 

 Social activists are one of the parties who carry out many movements and 

campaigns with certain issues, which in practice they produce discourses which are 

implemented in various media such as uploads on social media Instagram. One 

example of this social activist is Triana Rahmawati as the Founder of the Griya 

Schizofren Solo community who has carried out a campaign to care about 

psychological issues on Instagram @griyaschizofren. In producing the text in his 

uploads on Instagram, the communication style used by Triana is the relationship used 

to construct the discourse he wants to share with the public. Rapport talk itself is a 

language style based on Deborah Tannen's Genderlect Theory. 

 The methodology used is Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis 

(AWK) which divides the level analysis into three parts, namely micro (text), meso 

(discourse practice), and macro (sociocultural practice), but in this journal article, the 

analysis will only be carried out at the level of micro only. The method used is 

qualitative with sources based on interviews and observations. The informants of this 

research are the Founder Griya Schizofren and two Instagram followers 

@griyaschizofren. 

 The findings of this study are that Triana uses the rapport talk language style 

on the ideational, relationship and identity aspects, in campaigning for the movement 

to care about psychological issues. The use of rapport speaks the language to build 

relationships and attract attention from the audience so that the discourse he brings in 

the campaign can be conveyed and have an impact on the audience. 
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Pendahuluan 

 Salah satu isu yang dewasa ini sering menjadi sorotan adalah isu tentang 

masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan menjadi masalah yang cukup sering dijumpai di 

tengah masyarakat. Menurut Departemen Kesehatan RI (2016), penderita gangguan 

jiwa di Indonesia menunjukkan gejala-gejala depresi dan kecemasan sebesar 6% untuk 

usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa 

berat, seperti scizofrenia adalah 1.7 per 1000 penduduk atau sekitar 400.000 orang.  

 Tingginya angka tersebut belum diimbangi dengan fasilitas pengobatan yang 

dapat disediakan oleh pemerintah. Selain itu, stigma negative terhadap penderita 

masalah kejiwaan di Indonesia pun masih terbilang masih banyak terjadi di tengah 

kalangan masyarakat. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kasus pemasungan. Dilansir 

dari Detik.com, data Riskesdas 2007 menunjukkan terdapat sekitar 13.000-24.000 

Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang di pasung dan jumlah tersebut belum 

termasuk ODMK yang terlantar, diabaikan dan menggelandang. Penderita masalah 

kejiwaan juga mendapatkan perlakuan tidak manusiawi karena dianggap sebagai 

beban, aib, atau bahkan berbahaya bagi masyarakat.  

 Kurangnya pemahaman di dalam masyarakat tentang isu kesehatan mental 

mendorong para penggiat atau aktivis sosial untuk melakukan kampanye kesehatan 

mental. Kampanye banyak dilakukan baik secara formal maupun non-formal. Salah 

satu kampanye kesehatan mental yang kini kerap dilakukan yaitu melalui platform 

daring seperti media sosial. Kampanye kesehatan mental bisa menjadi salah satu 

penanggulangan kurangnya literasi masyarakat di Indonesia tentang informasi 

kesehatan mental (Rachmayani & Kurniawati, 2016). Tidak hanya memberikan 

informasi, kampanye atau gerakan peduli masalah kejiwaan beberapa diantaranya 

bahkan memberikan pendampingan baik bagi pasien penderita masalah kejiwaan 

maupun pada keluarga pasian. Semakin sering kampanye kesehatan mental dilakukan 

di dalam masyarakat, maka akan bisa mengubah sikap dan pola pikir masyarakat dalam 



menanggapi isu kesehatan mental. Tidak hanya itu, presensi kampanye kesehatan 

mental dapat memberikan solusi tentang bagaimana cara menghadapi orang yang 

sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Hal-hal tersebut juga didukung dengan 

disahkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa yang didalamnya juga memuat aturan dan arahan dalam 

memasyarakatkan kesehatan jiwa dalam berbagai upaya mulai dari kegiatan promotif 

seperti kampanye atau gerakan peduli masalah kejiwaan, hingga upaya rehabilitasi 

lewat kegiatan yang bersifat rehabilitatif.  

 Berkembangnya gerakan-geraka seperti tersebut juga merupakan dampak dari 

perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang memiliki dampak besar ialah 

penemuan internet yang kemudian melahirkan media sosial. Media sosial yang 

penyebaran informasinya bersifat one to many menjadi media yang kini sering 

digunakan sebagai medium kampanye karena efektifitasnya. Salah satu media sosial 

yang sering digunakan sebagai medium kampanye adalah Instagram. 

 Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh 

masyarakat khususnya oleh golongan masyarakat berusia 18-44 tahun (Hootsuite, 

2020). Instagram merupakan media sosial yang memiliki fitur berupa berbagi foto dan 

video yang bisa ditambah dengan tulisan atau biasa disebut caption. Selain itu, 

Instagram juga memiliki fitur berbagai story yang juga dapat digunakan untuk 

membagikan foto atau video, yang akan terhapus secara otomatis setelah 24 jam 

diunggah. Instagram juga menyediakan fitur like, comment, share, dan direct message 

yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi. Lengkapnya fitur yang dimiliki 

oleh Instagram, serta banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan Instagram, 

media ini pun kini banyak dimanfaatkan oleh para aktivis sosial untuk menyuarakan 

isu-isu yang menjadi fokus mereka.    

 Dalam mengampanyekan suatu isu, biasanya, para aktivis memiliki gayanya 

masing-masing. Bahkan, secara lebih general, cara penyampaian pesan juga dapat 



dibedakan berdasarkan gender. Dalam komunikasi gender, perempuan dan laki-laki 

diyakini memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari, perempuan biasanya akan lebih diasosiasikan dengan gaya 

berkomunikasi yang lemah lembut, tidak begitu lugas karena berusaha menjaga 

perasaan lawan bicara, sementara laki-laki sering diasosiasikan dengan gaya 

komunikasi yang lebih lugas, apa adanya, serta to the point. Hal tersebut selanjutnya 

dapat ditelaah dengan teori yang disebut Rapport Style Communication untuk 

perempuan, dan Report Style Communication untuk laki-laki yang selanjutnya sering 

juga disebut sebagai rapport dan atau report talk (Tannen, 1990). Adanya perbedaan 

dalam gaya berkomunikasi yang disebabkan oleh gender dirasa akan mempengaruhi 

individu dalam melakukan proses komunikasi, baik komunikasi langsung maupun 

tidak langsung.  

 Rapport talk yang merupakan gaya komunikasi perempuan dan kemudian 

digunakan oleh aktivis sosial di Instagram dalam mengkampanyekan suatu gerakan 

merupakan wujud penggunaan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, 

perasaan dan pikiran. Bahasa tulis yang terdapat pada akun Instagram atau khususnya 

pada fitur caption merupakan salah satu bentuk wacana. Menurut Tarigan (2009), 

wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat 

atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang 

mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Wacana 

dapat  berupa karangan atau laporan utuh seperti novel, buku, artikel, pidato, caption, 

atau  khotbah. Karangan atau laporan tidak semata-semata dibuat tanpa pertimbangan  

begitu saja dan tentunya Rapport seorang penulis memiliki tujuan yang 

melatarbelakangi pembuatannya. Selain itu seorang penulis menggunakan suatu 

strategi untuk menonjolkan bagian-bagian tertentu dalam karangannya agar menarik  

perhatian pembaca. Salah satu cara yang dilakukan oleh penulis untuk menonjolkan 

bagian-bagian tersebut yaitu memunculkan kode-kode yang berkaitan dengan  hal yang 

hendak ditonjolkan. Begitu pula pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan serupa. 



 Sebuah wacana tidak dipandang dan dipahami hanya sebagai studi bahasa 

semata tetapi juga dihubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud di sini yaitu 

suatu bahasa dipakai untuk tujuan tertentu. Sebuah wacana dipandang memiliki latar 

belakang dalam proses produksinya serta tujuan  yang ingin  dicapai. Wacana tersebut 

berkembang dalam masyarakat dan merepresentasikan isu-isu yang terjadi dalam 

lingkup sosial. Karena itulah melalui analisis wacana kritis akan dibongkar hal-hal 

kebahasaan dan di luar kebahasaan dalam sebuah wacana. 

 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Analisis Wacana 

Kritis  Penggunaan Rapport talk Communication Aktivis Sosial di Instagram dalam 

Mengkampanyekan Gerakan Peduli Masalah Kejiwaan untuk mengetahui gagasan apa 

yang ingin dibawa dan bagaimana gagasan tersebut disampaikan oleh aktivis 

bersangkutan, serta bagaimana respon atau penerimaan audiens terhadap wacana yang 

diproduksi oleh aktivis tersebut. Analisis Wacana Kritis yang digunakan adalah AWK 

Norman Fairclough yang membagi level analisis menjadi tiga bagian yakni mikro, 

meso dan makro, akan tetapi pada artikel jurnal ini telaah yang dilakukan hanya sebatas 

pada level mikro atau teks saja. Objek penelitian dalam studi ini ialah konten pada akun 

Instagram @Griyaschizofren yang diprakarsai oleh seorang aktivis bernama Triana 

Rahmawati yang merupakan akun Instagram komunitas pemuda peduli masalah 

kejiwaan di Surakarta.  

 @Griyaschizofren dipilih karena komunitas ini memiliki fokus kampanye 

berupa gerakan peduli masalah kejiwaan dan diprakarsai oleh seorang perempuan yang 

selama keberlangsungannya, akun @Griyaschizofren dikelola langsung oleh Triana 

Rahmawati selaku founder. Komunitas pemuda peduli masalah kejiwaan Surakarta ini 

telah berdiri selama delapan tahun dan secara rutin melakukan recruitment relawan. 

Secara lebih lanjut, dilansir dari radarsemarang,com, Triana menuturkan bahwa jumlah 

volunteer dari awal pendirian komunitas hanya 10 orang, kemudian terus bertambah 

hingga pada tahun 2017 dimana Triana mulai gencar melakukan kampanye di akun 

@griyaschizofren jumlah relawan mencapai 50 lebih. Hal tersebut menunjukkan 



bahwa melalui media yang selama ini mereka gunakan, mereka berhasil 

melanggengkan gerakan yang mereka kampanyekan. Selain itu, dilansir dari 

Solopos.com, dari sedikitnya 40 berbagai komunitas yang ada di Solo, Griya 

Schizofren menjadi satu-satunya komunitas yang fokus memberikan pendampingan 

pada ODMK dan mengkampanyekan gerakan peduli masalah kejiwaan di media 

sosialnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih @Griyaschizofren sebagai objek 

penelitian karena @Griyaschizofren memiliki fokus berupa pendampingan ODMK dan 

mengkampanyekan gerakan peduli masalah kejiwaan yang beberapa tahun terakhir 

menjadi isu yang cukup gencar dikampanyekan.  

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis mikro penggunaan rapport talk aktivis sosial di Insagram 

dalam mengkampanyekan gerakan peduli masalah kejiwaan? 

 

Kajian Teori 

1. Rapport talk  

 Banyak penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan (terutama di 

Amerika dan Eropa) kepada masyarakat mengenai perbandingan gaya komunikasi 

antara pria dan wanita, tapi masih kurang mendapat perhatian khusus, karena sebagian 

besar masyarakat cenderung menganggap bahwa pria dan wanita sejajar dalam hal 

kemampuan, bakat, dan potensi diri, walaupun secara ilmiah, pria dan wanita memiliki 

banyak perbedaan, khususnya dalam berkomunikasi (Sangra, 2015).   

 Tannen menyatakan bahwa rapport talk yang merupakan gaya bicara 

perempuan, di sisi lain, dirancang untuk membangun hubungan dan membuat orang 

dalam hubungan merasa lebih dekat satu sama lain. Perempuan lebih sering terlibat 

dalam pembicaraan semacam ini daripada laki-laki. Kesepakatan pembicaraan 



hubungan dengan hal-hal yang lebih intim daripada pembicaraan laporan karenanya 

mencakup topik-topik seperti hubungan keluarga dan perkawinan. Perempuan 

menghindari penggunaan bahasa yang agresif dan mengancam terlepas dari posisi atau 

kedudukan mereka. Mereka menunjukkan status bawahan mereka dengan menjadi 

sopan dan lembut dalam berbicara dan menunjukkan otoritas mereka dengan cara yang 

sama tetapi dengan sedikit disiplin dan pemakaian ekspresi yang lurus. Dalam kedua 

kasus mereka menghindari komunikasi langsung dan mengancam. Perempuan ingin 

bersama  keluarga mereka, membantu orang lain, merasa dihargai dan diperhatikan, 

menjadi bagian dari komunitas, bangga dengan perusahaan tempat mereka bekerja dan 

dipercaya. Semua ini mencerminkan kebutuhan mereka untuk memiliki koneksi dan 

hubungan, yang juga merupakan alasan utama mengapa perempuan sangat cocok untuk 

bisnis mengingat kemampuan alami mereka untuk mengembangkan dan memelihara 

hubungan.  

 Perempuan berbicara untuk membangun hubungan dan membuat koneksi. 

Mereka membahas topik pribadi seperti hubungan, perasaan, dan pengalaman masa 

lalu. Perempuan cenderung tidak lugas, bijaksana, dan menggunakan kata-kata sopan 

lainnya. Perempuan menyelesaikan tugas dengan membangun hubungan terlebih 

dahulu (Mohindra, 2012). Dalam hal komunikasi nonverbal, perempuan lebih unggul 

dari rekan laki-laki mereka. Perempuan menafsirkan komunikasi nonverbal lebih baik 

daripada laki-laki. Laki-laki kurang nyaman melakukan kontak mata dibandingkan 

perempuan. Rupanya, itu ada hubungannya dengan dominasi, kekuasaan dan status. 

Kontak mata langsung adalah tanda emosi. Jadi, semakin sedikit kontak mata maka 

akan semakin sedikit emosi. Dalam hal gerakan, postur, dan ekspresi wajah, hasilnya 

tampak beragam. Tetapi, pada dasarnya, laki-laki dan perempuan menggunakan 

gerakan, postur, sentuhan, dan ekspresi wajah secara berbeda. Misalnya, perempuan 

cenderung tersenyum dan menggunakan ekspresi wajah lebih banyak daripada laki-

laki. Laki-laki tampil lebih santai dalam postur tubuh sementara perempuan terlihat 

lebih tegang. 



 Gaya percakapan mereka didasarkan pada simetri, menjaga orang lain dekat 

dengan diri mereka sendiri (Tannen, 1990). Gaya komunikasi berdasarkan rapport talk 

kurang lebih dapat ditandai dengan orientasi bahasan yang berfokus pada keluarga, 

teman, aktivitas yang sedang dilakukan,  serta sikap positif yang berisi dukungan. 

Tannen (1990) mendeskripsikan gaya feminin dengan menggunakan rapport talk 

dimana ekspresi perasaan dan pembicaraan tentang hubungan terjadi. Gaya feminin 

akan memasukkan lebih banyak elemen emosional dalam pembicaraan mereka dan 

akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mereka juga akan 

menggunakan intensifier yang ditekankan seperti 'sangat' dan 'sungguh'. 

 

2. Media Sosial 

 Puntoadi (2011) mendefinisikan media sosial sebagai fitur berbasis website 

yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam 

sebuah komunitas. Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk 

pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun 

audiovisual. Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare dan lainnya. 

(Puntoadi, 2011:1). Beberapa jenis media sosial telah disebutkan pada uraian di atas. 

Secara lebih lengkap, Puntoadi (2011) menjelaskan bahawa terdapat beberapa macam 

jenis media sosial, yaitu sebagai berikut: bookmarking, Wiki, Flickr, Creating opinion, 

jejeraing sosial, Facebook, WhatsApp, Line, YouTube, Twitter, dan Instagram. 

 Di Indonesia, perkembangan media baru yang melahirkan media sosial terjadi 

dengan cukup pesat, mengikuti perkembangan akses internet pada para pengguna di 

Indonesia, terlebih lagi dengan perkembangan infrastruktur internet yang ada di 

Indonesia seperti misalnya akses wifi, jaringan fiber dan lain sebagainya. Menurut 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2012, kurang lebih 

63 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan internet dan sebanyak 95 persen 

aktivitas yang mereka lakukan adalah adalah membuka media sosial. Jumlah pengguna 



media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan per 

Januari 2020, telah mencapai angka 8,1 juta dimana angka tersebut mengalami 

kenaikan sejumlah 12 juta dari tahun sebelumnya (We Are Social & Hootsuite, 2020). 

Tingginya angka pengguna media sosial di kalangan masyarakat berusia 16-64 tahun 

 

Metodologi 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang hanya akan menelaah level mikro 

atau teks saja. Analisis akan dilakukan secara kritis dengan melihat kosakata, struktur 

teks, dan tata bahasa yang digunakakan untuk mengkaji ideasional atau representasi, 

relasi, serta identitas yang ditampilkan dalam teks tersebut. Aspek ideasional atau 

representasi merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, 

yang umumnya membawa muatan ideologis tertentu. Dalam aspek ini, yang akan 

dilihat adalah bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun, 

ditampilkan dalam suatu teks. Aspek relasi merujuk pada analisis terkait bagaimana 

konstruksi hubungan antara penulis dan pembaca, dan bagaimana cara teks itu 

disampaikan (formal atau nonformal, terbuka atau tertutup). Aspek terakhir yang 

merupakan identitas, merujuk pada konstruksi tertenu dari identitas pihak yang 

memproduksi teks dan pembaca, serta bagaimana wujud personal dan identitas ini 

hendak ditampilkan. Pengambilan data dilakukan dengan observasi terhadap Instagram 

@griyachizofren. Data dalam penelitian ini juga diambil dengan metode dokumentasi 

yang didapatkan dari dokumen yang dimiliki oleh founder Griya Schizofren maupun 

berdasarkan informasi yang didapat dari media daring.  

 Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah teori rapport talk dari 

gerderlect style theory milik Deborah Tannen, yang kemudian akan dianalisis pada 

level teks dari caption konten Instagram @griyaschizofren. Gaya komunikasi 

berdasarkan rapport talk kurang lebih dapat ditandai dengan orientasi bahasan 



berfokus pada keluarga, teman, atau aktivitas yang disuka, sikap positif yang berisi 

dukungan, menunjukkan elemen emosional, adanya konteks yang ditujukan untuk 

membangun hubungan, dan penggunaan intensifier. 

Sajian dan Analisis Data 

 Adapun analisis dari lima konten yang telah dipilih sebagai sampel ialah 

sebagai berikut: 

1. Konten 1 

 Pada konten pertama, caption yang ditulis ialah: 

    “Tadaaaa! Ini dia salah satu hasil karya warga griya pmi peduli. 

  Bagus kan? Siapa bilang kami gak bisa berkarya? Ini buktinya :)  

  Gambar ini dibuat pada saat terapi menggambar bareng temen2  

  volunteer. Selalu seneng deh saat mereka excited pegang alat gambar 

  dan berkreasi ini itu :* Karena lewat terapi menggambar, mereka bisa 

  bebas menuangkan isi hati mereka      

  :'') #KeepSupportPeopleWithMentalDisorder”.  

 Dalam aspek ideasional, caption tersebut berusaha merepresentasikan dukungan dari 

produsen teks terhadap kemampuan dari ODMK yang juga bisa menghasilkan suatu karya 

sebagai media dalam mengeskpresikan isi hati mereka. Penggunaan tagar 

#KeepSupportPeopleWithMentalDisorder digunakan untuk merepresetasikan bentuk dan 

ajakan untuk mendukung orang dengan masalah mental, yang dalam konteks ini merujuk pada 

ODMK yang didampingi oleh Komunitas Griya Schizofren. Representasi yang ditunjukkan 

dalam aspek ideasional  berorientasi pada Triana dan ODMK, yang kemudian dalam 

hubungannya dengan rapport talk, memenuhi indikator rapport talk yang telah dibahas pada 

bagian sebelumnya, terkait dengan orientasi bahasan. Indikator rapport talk lain yang juga bisa 

ditemui pada caption di konten pertama dalam lingkup ideasional adalah adanya sikap positif 

yang berisi dukungan, yang terwakilkan lewat kalimat:  

   “Tadaaaa! Ini dia salah satu hasil karya warga griya pmi peduli. Bagus 

  kan? Siapa bilang kami gak bisa berkarya? Ini buktinya :)”. 

https://www.instagram.com/explore/tags/keepsupportpeoplewithmentaldisorder/
https://www.instagram.com/explore/tags/keepsupportpeoplewithmentaldisorder/


 Dalam aspek relasi, caption disampaikan dengan bahasa yang informal dan 

terbuka. Hal tersebut dilakukan karena founder Griya Schizofren selaku pihak yang 

memproduksi caption tersebut ingin meleburkan sekat-sekat yang ada antara pihak-

pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan di Griya Schizofren dengan masyarakat. 

Hal tersebut juga dilakukan sebagai tanda bahwa komunitas Griya Schizofren bukan 

merupakan sebuah komunitas formal, melainkan komunitas yang dijalankan dengan 

pendekatan yang berdasarkan pada prinsip kekeluargan. Relasi antara Griya Schizofren 

yang melibatkan founder dan para ODMK digambarkan sebagai hubungan yang 

bersifat supportif. Aspek relasi dalam konten ini juga melibatkan pembaca dengan cara 

pemberian informasi pada pembaca bahwa ODMK juga dapat menghasilkan suatu 

karya. 

 Kemudian dalam aspek identitas, wujud personal dan identitas dari ODMK 

dikonstruksikan sebagai manusia yang sama seperti manusia lainnya, dimana mereka juga dapat 

menghasilkan karya membutuhkan wadah untuk menuangkan ekspresi dan isi hati mereka. 

Sementara identitas dari produsen teks yaitu Triana, ditampilkan sebagai pihak yang menyertai 

ODMK dan sebagai pihak yang membawa gagasan bahwasannya ODMK juga dapat berkarya 

dan mengekspresikan diri dengan cara yang baik. Dalam hubungannya dengan rapport talk, 

aspek identitas mengandung indikator pelibatan emosi, ditunjukkan dalam kalimat:  

   “Selalu seneng deh saat mereka excited pegang alat gambar dan  

  berkreasi ini itu :*”.  

  

2. Konten 2 

 Pada konten kedua, caption yang ditulis ialah: 

   “Assalamualaikum kakak2, selamat pagi semua, selamat pagi 

  duniaa :). Seneng banget rasanya bisa ngeliat warga griya pmi  

  selalu bahagia setiap hari. Meskipun mereka tidak bisa seperti kita  yg 

  normal, namun mereka juga tetap bisa merasakan apa yang kita rasakan. 

  Senang, bahagia, sedih, gembira, bahkan galau, semua itu kerap kali 

  mereka rasakan. In frame, ini salah satu momen saat mereka habis  

  nyanyi bareng sama temen2 volunteer Griya Schizofren. Kegiatan  



  nyanyi bareng adalah salah satu bentuk terapi musik yang kita jalani. 

  Sederhana, kita semua disini hanya nyanyi lagu2 yang mereka ingat dan 

  familiar. Tapi percaya gak  kalau musik itu bisa meningkatkan mood 

  seseorang? Bisa mencairkan suasana dan juga membangkitkan  

  semangat.. Selalu lucu ketika mereka mau difoto, ada yang benar2  

  excited, ada juga yg biasa aja, ada yang seneng, dan ada juga yang malu-

  malu hehe..  Untuk  kakak2 yang akan menjalankan aktivitas di hari 

  ini, jangan lupa bahagia dan selalu semangat yaa. Masa kalah sama kami 

  yang juga bisa bahagia? Hehe . Salam cinta dari Warga Griya PMI  

  Peduli Solo �”.  

 Dalam aspek ideasional, caption tersebut berusaha merepresentasikan salah satu 

kegiatan yang ada di Griya Schizofren, yaitu terapi music yang menjadi salah satu terapi untuk 

merangsang kesembuhan ODMK. Tidak hanya itu, caption pada konten ini juga 

merepresentasikan ODMK sebagai orang yang juga dapat merasakaan berbagai perasaan seperti 

senang dan sedih seperti manusia normal kebanyakan. Aspek ideasional ini memenuhi indikator 

rapport talk terkait orientasi bahasan karena orientasi bahasan pada konten ini masih seputar 

ODMK dan kegiatannya yang menjadi concern dari Triana.  

 Dalam aspek relasi, caption disampaikan dengan bahasa yang informal dan terbuka. 

Bahkan secara lebih lanjut, produsen teks menambahkan kalimat interaktif bagi pembaca berupa:  

   “Untuk kakak2 yang akan menjalankan aktivitas di hari ini, jangan lupa 

  bahagia dan selalu semangat yaa. Masa kalah sama kami yang juga bisa  

  bahagia? Hehe . Salam cinta dari Warga Griya PMI Peduli Solo �” 

 Hal tersebut merupakan bentuk usaha dari produsen teks untuk membentuk relasi atau 

kedekatan dengan pembacanya, yang kemudian memenuhi indikator rapport talk berupa 

membangun hubungan.  

 Aspek ideasional dan aspek relasi yang masing-masing menunjukkan 

representasi kegiatan di Griya Schizofren dan usaha membangun hubungan yang 

dilakukan oleh produsen teks pada pembaca dalam konten ini secara lebih lanjut juga 

memenuhi kriteria rapport talk lainnya, yaitu sikap positif yang berisi dukungan. Sikap 

positif tersebut ditunjukkan dalam aspek ideasional melalui sikap produsen teks 

terhadap ODMK yang tengah melakuka terapi musik yang dapat membangkitkan 

berbagai emosi dan semangat pada dalam diri mereka. Sedangkan dalam aspek relasi, 



sikap positif ditunjukkan melalui dukungan bagi pembaca untuk turut semangat dan 

berbahagia dalam menjalani hari. 

 Dalam aspek identitas, wujud personal dan identitas dari ODMK dikonstruksikan 

sebagai manusia yang juga merasakan bebagai emosi dan dapat mengeskpresikan emosi yang 

mereka rasakan. Sementara identitas dari produsen teks ditampilkan sebagai pihak dengan 

senang hati membersamai ODMK serta sebagai pihak yang membawa gagasan bahwasannya 

ODMK juga dapat merasakan berbagai jenis emosi. Dalam hubungannya dengan rapport talk, 

aspek identitas mengandung indikator pelibatan emosi, ditunjukkan dalam kalimat “Seneng 

banget rasanya bisa ngeliat warga griya pmi selalu bahagia setiap hari”. Elemen emosional lain 

juga direpresentasikan lewat penggunaan emoji senyum. Penggunaan kata “sangat senang”, 

“selalu lucu” dan “benar-benar excited” dalam caption secara lebih lanjut juga memenuhi 

indikator dari rappor talk berupa penggunaan intensifier. 

3. Konten 3 

 Pada konten ketiga, caption yang ditulis ialah: 

   “[ Sore ini di Griya PMI Peduli ] Halo teman teman  semuaaa, 

  sore tadi kita kedatangan temen2 dari Poltekes Surakarta  lhoo.  

  Temen2 Poltekes sempet ikut kegiatan kita juga nih, yaitu bantu  

  perawat2 yg ada di griya bagi makan dan obat. Senangnya ternyata 

  makin banyak orang baik yang datang ke griya pmi dan mau berbagi 

  kepeduliannya dgn warga yg ada disana :"') Terima kasih yaa temen2 

  atas kedatangannya :) Untuk temen2 lain yg mau ikut kegaitan kita 

  boleh bgt :)) Dan, sstt.. Sebentar lagi kita akan ada oprec volunteer batch 

  2017 lhoo. Nantikan pengumuman oprecnya yaa :**   

  #KeepSupportPeopleWithMentalDisorder#PeduliODMK   

  #PeduliODGJ”  

 Caption pada konten ketiga, dalam aspek ideasionalnya berusaha merepresentasikan 

Griya Schizofren sebagai komunitas selalu terbuka untuk memfasilitasi pihak-pihak yang ingin 

berkontribusi terkait gerakan peduli masalah kejiwaan.  Hal ini sejalan dengan indikator rapport 

talk yakni membangun hubungan, dimana Griya Schizofren selalu terbuka menerima pihak-

pihak yang ingin tahu secara lebih dalam tentang kegiatan yang ada di komunitas ini. Hal tersebut 

secara lebih lanjut dipertegas lewat kalimat: 



   “Untuk temen2 lain yg mau ikut kegaitan kita boleh bgt :))”. 

 Penggunaan hastag #KeepSupportPeopleWithMentalDisorder #PeduliODMK 

#PeduliODGJ merepresentasikan pihak-pihak yang terdapat dalam konten tersebut 

merupakan pihak yang mendukung dan peduli pada masalah kejiwaan dan juga 

penderitanya. Pihak-pihak yang terlibat dan direpresentasikan memberikan dukungan 

pada ODMK adalah Triana dan Komunitas Griya Schizofren serta pihak dari Poltekes 

Surakarta yang berkunjung. Sementara ODMK, ODGJ, maupun People With Mental 

Disorder yang dimaksudkan dalam caption ialah mengacu pada para penderita masalah 

kejiwaan secara umum, dan secara khusus juga merujuk pada penderita masalah 

kejiwaan di Griya Schizofren. 

 Dalam aspek relasi, caption disampaikan dengan bahasa yang informal dan 

terbuka. Relasi antara Griya Schizofren yang melibatkan founder dan para ODMK 

dengan pihak dari Politeknik Kesehatan Surakarta digambarkan sebagai hubungan 

yang baik karena kunjungan dari Poltekes Surakrta menjadi suatu pertanda baik bahwa 

pihak yang peduli pada masalah kejiwaan menjadi semakin luas.  

 Selanjutnya dalam aspek identitas, produsen teks ditampilkan sebagai pihak 

yang dengan senang hati dan terbuka menerima pihak-pihak yang ingin mengetahui 

Griya Schizofren dan gerakan perihal peduli kesehatan jiwa secara lebih menadalam. 

Sementara pihak dari Poltekes Surakarta yang melakukan kunjungan ke Griya 

Schizofren ditampilkan sebagai pihak dengan sifat baik yang memiliki ketertarikan dan 

kepedulian pada gerakan peduli masalah kejiwaan itu sendiri. Pada konten ini, dalam 

hubungannya dengan rapport talk, indikator lain yang terpenuhi ialah pelibatan elemen 

emosional. 

4. Konten 4 

 Caption dalam konten ke empat adalah: 

   “Menggambar dan Mewarnai. Bisa dibayangkan bagaimana 

  cerianya ketika kita mewarnai atau menggambar sesuatu kan? Punya 

  pengalaman menemani seseorang menggambar dan mewarnai?  



  Sebahagia itu juga relawan yang menemani mereka berkegiatan seni ini. 

  Hasil gambar mereka bisa lebih bagus daripada yang kita kira. Karena 

  di @griyaschizofren kami percaya, semua orang berhak bahagia, berhak 

  memiliki karya dan berhak diapresiasi dengan karyanya. Mari hidupkan 

  seni dengan hati bersama @griyaschizofren di Griya PMI Peduli” 

 Aspek ideasional dalam konten ini merepresentasikan campign yang secara 

terus menurus diusung oleh komunitas ini, yaitu perihal kepeduliaan terhadap masalah 

kejiwaan. Konten ini merepresentasikan bahwa ODMK bisa menghasilkan karya dan 

patut diapresiasi. Dan selama melakukan itu, mereka membutuhkan pendampingan, 

yang mana dilakukan oleh para volunteer komunitas ini. Dalam melakukan 

pendampingan, volunteer merasa bahagia karena dapat memiliki pengalaman 

menemani seseorang dengan masalah kejiwaan berkegiatan seni. Oleh karena itu, 

Griya Schizofren terus mengkampanyekan gerakan peduli masalah kejiwaan agar 

semakin banyak masyarakat yang aware dengan isu ini dan dapat melakukan 

pendampingan pada ODMK. Pada akhir caption, dituliskan kalimat “Mari hidupkan 

seni dengan hati bersama @griyaschizofren di Griya PMI Peduli” untuk 

merepresentasikan kegiatan seni yang mereka lakukan ialah kegiatan yang didasari 

dengan ketulusan hati untuk membantu mendampingi para ODMK di Griya PMI Peduli 

tempat Griya Schizofren mengabdi. Representasi yang terkandung dalam aspek 

ideasional ini memenuhi indikator rapport talk dalam hal orientasi bahasan karena 

bahasan tersebut merupakan hal yang menjadi concern dari subjek rapport talk dalam 

penelitian ini yakni Triana.  

 Dalam aspek relasi, caption disampaikan dengan bahasa terbuka. Relasi antara 

Griya Schizofren yang melibatkan founder, relawan dan para ODMK digambarkan 

sebagai hubungan yang bersifat supportif. Aspek relasi dalam konten ini juga 

melibatkan pembaca untuk turut serta menjadi pihak yang terlibat langsung dengan 

gerakan peduli masalah kejiwaan ini. Aspek ideasional dan aspek relasi secara lebih 

lanjut kemudian memenuhi dua indikator rapport talk lain yaitu sikap positif yang 

menunjukkan dukungan dan indikator membangun hubungan. 

https://www.instagram.com/griyaschizofren/
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 Dalam aspek identitas, wujud personal dan identitas dari ODMK dikonstruksikan 

sebagai orang yang berhak bahagia, dan juga dapat menghasilkan karya dan patut diapresiasi. 

ODMK juga berhak mendapatkan pendampingan agar dapat mengembangkan diri dan 

menjalankan serangkian proses dengan tujuan penyembuhan. Sementara identitas dari produsen 

teks dan relawan ditampilkan sebagai pihak yang dengan senang hati membersamai dan 

mengapresaiasi ODMK serta sebagai pihak yang membawa gagasan bahwasannya ODMK 

memerlukan orang lain yang dapat mendampingi mereka dalam mengexplore keterampilan 

mereka. Dalam hubungannya dengan rapport talk, indikator penggunaan intensifier tidak dapat 

ditemukan dalam konten ini, namun aspek identitas mengandung indikator pelibatan emosi, 

ditunjukkan dalam kalimat: 

   “Sebahagia itu juga relawan yang menemani mereka berkegiatan  seni 

  ini.”  

 

5. Konten 5 

 Pada konten terakhir, caption yang dituliskan ialah sebagai berikut:  

   “[ Mei 2017 ] Bulan ini akan menjadi bulan yang penuh  

  kebahagiaan karena keluarga baru akan segera bertambah. Tak henti-

  hentinya orang baik berdatangan untuk memberikan support bagi para 

  ODMK di griya pmi peduli. Kami percaya bahwa orang baik akan selalu 

  bertebaran di muka bumi ini. Melalui @griyaschizfren, sebuah  

  komunitas pemuda peduli masalah kejiwaan, kami membantu  

  mengkampanyekan kepedulian sosial dan memberikan dukungan untuk 

  para ODMK yang ada  griya pmi peduli. Schizofren sendiri  

  merupakan singkatan dari social, humanity, and friendly zone yang 

  merupakan prinsip komunitas non profit oriented yang bergerak untuk 

  mengambil peran dalam memanusiakan manusia. Bagi siapapun yang 

  tertarik untuk terlibat dalam gerakan kebaikan ini, silahkan klik  

  bit.ly/daftarvolunteerGS :). More Info : 085718988096 (Nimas) IG : 

  griyaschizofren FB : Griya Schizofren Solo” 

 Caption pada konten kelima, dalam aspek ideasionalnya berusaha merepresentasikan 

Griya Schizofren merupakan komunitas yang mengkampanyekan kepedulian sosial dan 

memberikan dukungan untuk para ODMK, yang membuka peluang bagi pihak yang tertarik 

untuk mengetahui lebih lanjut seputar gerakan peduli masalah kejiwaan melalui melalui 

https://www.instagram.com/griyaschizfren/


volunteer. Masa penerimaan relawan pada acption digambarkan sebagai masa yang 

membahagiakan dan penuh harap karena Komunitas Griya Schizofren akan segera memiliki 

keluarga baru, yang dalam hal ini adalah para relawan yang nantinya akan begabung dengan 

komunitas. Para pihak yang tertarik dan kemudian mendaftarkan diri sebagai volunteer ini 

kemudian dikonstruksi sebagai orang baik karena memiliki kepedulian untuk ikut turut serta 

dalam gerakan yang menjadi fokus isu dari komunitas ini.  Hal ini sejalan dengan indikator 

rapport talk yakni membangun hubungan, dimana Griya Schizofren selalu terbuka menerima 

pihak-pihak yang ingin tahu secara lebih dalam tentang kegiatan yang ada di komunitas ini. 

Aspek ideasional juga memenuhi indikator orientasi bahasan dari rapport talk dimana bahasan 

ini menjadi bahasan yang berfokus pada aktivitas yang menjadi concern dari Triana selaku 

founder.  

 Dalam aspek relasi, caption disampaikan dengan bahasa yang baku dan 

terbuka. Relasi antara Griya Schizofren yang melibatkan founder dan relawan 

digambarkan sebagai hubungan supportif yang saling membantu dalam 

mengkampanyekan gerakan peduli masalah kejiwaan. Sementara hubungannya dengan 

pembaca, pembaca digambarkan sebagai pihak yang memiliki kemungkinan tertarik 

untuk ikut serta menjadi bagian dari Griya Schizofren sebagai volunteer.  

 Selanjutnya dalam aspek identitas, produsen teks selaku founder Griya 

Schizofren direpresentasikan sebagai sosok optimis yang percaya bahwa gerakan 

kampanye peduli masalah kejiwaan menjadi suatu gerakan yang akan semakin diminati 

oleh banyak masyarakat, yang salah satunya dapat dilakukan lewat menjadi volunteer 

di komunitas ini. Identitas pembaca digambarkan sebagai orang baik yang memiliki 

ketertarikan dan kemauan untuk memiliki andil pada gerakan yang menjadi fokus dari 

komunitas. Pada konten ini, dalam hubungannya dengan rapport talk, indikator lain 

yang terpenuhi ialah sikap positif yang berisi dukungan serta indikator pelibatan emosi 

dan penggunaan intensifier berupa kata penuh kebahagiaan pada kalimat “Bulan ini 

akan menjadi bulan yang penuh kebahagiaan karena keluarga baru akan segera 

bertambah.” dalam caption terkait. 



Kesimpulan 

Dari lima sample yang telah dipilih, semua sample secara unsur ideasional 

berusaha mengkampanyekan gerakan peduli  masalah kejiwaan yang direpresentasikan 

dalam caption Instagram, yang merepresentasikan ODMK sebagaimana orang normal, 

dimana ODMK juga dapat melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

normal, sama-sama merasakan emosi dan membutuhkan wadah untuk menyalurkan hal 

tersebut, serta juga memiliki hak yang sama untuk diapresiasi dan diterima di 

masyarakat. Dalam hubungannya dengan rapport talk, aspek ideasional pada lima 

konten yang dijadikan sampel diantaranya memuat indicator rapport talk berupa sikap 

positif yang berisi dukungan, orientasi bahasan, dan membangun hubungan. Aspek 

relasi berusaha merepresentasikan hubungan antara founder selaku produsen teks, 

ODMK, dan juga pembaca. Indikator yang dapat ditemui dalam aspek relasi adalah 

indicator membangun hubungan. Sedangkan untuk aspek identitas menggambarkan 

Triana selaku founder sebagai pihak yang peduli pada masalah kejiwaan, dan ODMK 

sebagai pihak patut dihargai selayaknya masyarkat kebanyakan, mengandung indikator 

rapport talk yang diantaranya adalah pelibatan emosi, penggunaan intensifier, dan 

membangun hubungan. 
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