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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

 Sugiyono (2013, p. 13) menjelaskan metode penelitian kuantitatif 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sampel atau 

populasi tertentu, teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, 

pengumpulan digunakan untuk instrumen penelitian, dan analisis data bersifat 

statistik atau kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif agar dapat melakukan 

pengujian terhadap penelitian, serta menganalisis data agar memberikan hasil 

yang valid. 

 Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Menurut Kriyantono (2012, p. 69) riset deskriptif bertujuan untuk membuat 

deskripsi secara faktual, sistematis, dan akurat berhubungan dengan sifat, fakta, 

atau objek tertentu. Sifat penelitian ini dilakukan guna memperoleh deskripsi, 

bukan untuk menguji hipotesis dan tidak memerlukan pengujian hubungan 

antarvariabel. 

 Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini, data yang akan 

diolah berbentuk komentar pengguna Instagram dalam pemberitaan kasus Audrey 

pada akun Instagram @detikcom dalam kurun waktu satu minggu periode 9 April 

2019 hingga 16 April 2019.
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3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Eriyanto (2011, p. 10) 

menjelaskan analisis isi merupakan metode ilmiah untuk meneliti, menarik, dan 

mempelajari kesimpulan dari suatu fenomena dengan cara memanfaatkan 

dokumen atau teks. Terdapat tiga aspek dalam penggunaan analisis isi, yaitu: 

1.  Dapat diposisikan sebagai metode utama. 

2.  Dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penelitian.  

3.  Analisis isi dapat digunakan menjadi metode gabungan.  

Menurut Neuendorf dalam Eriyanto (2011, p. 16), analisis isi merupakan 

sebuah summarizing atau peringkasan, kuantifikasi pesan yang didasarkan pada 

metode ilmiah, di antaranya reliabel, objektif-intersubjektif, valid, dapat 

direplikasi, digeneralisasikan, juga memakai uji hipotesis. Analisis isi juga tidak 

dibatasi dengan jenis variabel tertentu. 

 Terdapat enam karakteristik yang ada pada analisis isi kuantitatif 

(Eriyanto, 2011, p. 16-30), yaitu: 

1. Objektif, merupakan satu ciri penting yang ada pada analisis kuantitatif 

agar peneliti mendapatkan gambaran apa adanya dan menghindarkan 

keberpihakan, bias, atau kecenderungan dari peneliti. Terdapat dua aspek 

yang penting dalam objektivitas, yaitu validitas dan realibilitas. Validitas 

berhubungan dengan ukuran yang akurat dan mengukur apa yang benar-

benar ingin diukur. Dalam hal reliabel, analisis isi harus menghasilkan 

temuan yang sama walaupun diteliti dengan orang yang berbeda dan 
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dengan latar belakang yang berbeda pula. Dua hal ini karena didasarkan 

pada sifat penelitian yang objektif. 

2. Sistematis. Hal ini berarti semua proses dan tahapan penelitian sudah 

dirumuskan dengan jelas dan terstruktur. Sistematis juga bermakna setiap 

kategori diturunkan dari variabel, lalu turunnya variabel berdasarkan teori, 

hingga pengujian dibuat berdasarkan hipotesis. Sehingga tiap kategori 

yang digunakan, memakai definisi tertentu dan semua variabel dianalisis 

menggunakan definisi dan kategori yang sama. 

3. Replikabel, dalam penelitian analisis isi, temuan harus bersifat replikabel 

yaitu temuan tertentu dapat diulang namun menghasilkan temuan yang 

sama pula. Temuan yang sama berlaku pada peneliti yang berbeda, latar 

belakang berbeda, waktu yang berbeda, juga konteks yang berbeda pula. 

4. Isi yang tampak (manifest), seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, 

analisis isi kuantitatif berbeda dengan analisis isi framing, semiotika, 

wacana, hermeneutik, atau naratif. Karena itu, ciri analisis isi kuantitatif 

hanya untuk meneliti isi pesan yang tampak. Aspek penting lainnya juga 

harus objektif-intersubjektif, valid, reliabel, dan replikabel. Semua ciri ini 

hanya dapat dicapai jika analisis hanya memberikan isi yang tampak atau 

manifest. 

5. Perangkuman (summarizing), merupakan salah satu ciri dari analisis isi 

kuantitatif. Pada umumnya, bertujuan metode ini dilakukan untuk 

membuat gambaran umum karakteristik dari suatu pesan atau isi. Sehingga 

dikategorikan sebagai penelitian dengan tipe nomotetik, yaitu bertujuan 
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membuat generalisasi, perangkuman, atau summarizing dari suatu 

fenomena. 

6. Generalisasi, untuk memberikan gambaran pada populasi penelitian dalam 

metode analisis isi kuantitatif. Karena dalam metode ini, tidak 

dimaksudkan untuk menganalisis secara detail satu demi satu kasus, 

melainkan membuat generalisasi dari suatu fenomena. 

 Singkatnya, Eriyanto (2011, p. 15) menjelaskan bahwa analisis isi 

kuantitatif  mempelajari muatan teks komunikasi yang bersifat nyata atau 

manifest. Analisis isi kuantitatif merupakan penelitian yang tidak terlalu 

mendalam karena hanya meneliti apa yang tertulis atau dikatakan pada sebuah 

media. Namun, untuk mengidentifikasi isi komunikasi, analisis isi kuantitatif 

dilakukan secara objektif, reliabel, dan valid. 

 Peneliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif karena dapat digunakan 

untuk menggambarkan persepsi atau kecenderungan dari suatu pesan komunikasi. 

Dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif, peneliti dapat memetakan 

jenis cyberbullying menurut Nancy Willard dalam kolom komentar @detikcom 

terkait pemberitaan kasus Audrey, secara sistematis dan objektif. 

 

3.3 Populasi/Sampel 

  3.3.1 Populasi 

Berdasarkan Sugiyono (2013, p. 80) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dalam subjek atau objek yang memiliki kualitas dan 
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karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti, lalu 

ditarik kesimpulannya.  

Keseluruhan objek atau fenomena yang akan diteliti adalah populasi, 

sedangkan sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diteliti 

adalah sampel (Kriyantono, 2012, p. 153). Sehingga populasi merupakan 

konsep abstrak, dan sampel merupakan sebagian dari populasi yang harus 

dapat mewakili keseluruhan populasi (Eriyanto, 2011, p. 109). 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh 

komentar pengguna Instagram dalam kolom komentar berita Audrey di 

akun Instagram @detikcom, sejak  hari Selasa, 9 April 2019 hingga Selasa, 

16 April 2019. Selama periode pengumpulan data tersebut, peneliti 

mendapatkan populasi sejumlah 1.549 komentar. 

3.3.2 Sampel 

Peneliti memiliki populasi penelitian sejumlah 1.549 komentar. 

Peneliti harus menentukan jumlah sampel penelitian dari keseluruhan 

jumlah populasi. Jumlah sampel komentar yang ditarik harus dapat 

mewakili seluruh jumlah populasi komentar yang ada. Karena itu, peneliti 

menentukan jumlah sampel menggunakan teknik simple random sampling. 

Berdasarkan Eriyanto (2011, p. 166) pengambilan simple random 

sampling menggunakan margin of error sebesar 5% dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Sehingga, probabilitas kemungkinan hasil sampel sama 

dengan populasi yaitu 95% dan kemungkinan salah sebesar 5%. 
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n =  Z2 . [p (1 - p)] . N__________ 

       Z2 . [p (1-p)] + (N - 1) . E2 

 

Keterangan: 

n :  Jumlah sampel. 

 

Z : Mengacu  kepada  nilai  z  (tingkat  kepercayaan).  Jika  tingkat  

kepercayaan yang digunakan 90%,  nilai  z  adalah  1,65, jika 

tingkat kepercayaan  95%,  nilai  z adalah  1,96, dan jika tingkat  

kepercayaan  99%,  nilai  z  adalah  2,58. 

 

p (1-p) :  Variasi  populasi. Variasi  populasi  dinyatakan  dalam  

bentuk  proporsi  yang  dibagi  menjadi  dua  bagian  dengan  total  

100%  atau 1. 

 

E :  Margin of error. Misalnya, margin of error sebesar 2% berarti 

0,02. Margin of error sebesar 5% berarti 0,05. 

 

N :  Jumlah populasi. 

 Berdasarkan rumus sampling di atas, maka penghitungan jumlah 

sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

 

n =   1,962 .  [0,5  (1 – 0,5)] . 1549____________ 

1,962 .  [0,5(1 – 0,5)]  +  (1549 - 1) . 0,052 
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n =  3,8416 . 0,25 . 1549_________ 

       3,8416 . 0,25 + 1548 . 0,0025  

 
n =  1487,6596____   

          0,9604 + 3,87 

 

n =  1487,6596____   

          4,8304 

   
n =  307,978552500828089 

 

Pembulatan n = 308 

 

Jadi jumlah sampel penelitian ini (n) sebanyak 308 komentar. 

 

Untuk memperoleh 308 sampel komentar secara objektif dan simple 

random sampling, peneliti menggunakan layanan situs Random.org 

(https://www.random.org/integers/), agar dapat diperoleh sampel penelitian 

yang dimuat pada tabel 3.1. Dalam situs (Random.org, 1998) menjelaskan 

Random.org merupakan situs internet yang memberikan fasilitas penentuan 

bilangan acak. Pengguna internet diberikan fasilitas secara gratis dari 

Random.org dalam memperoleh bilangan acak yang dapat digunakan untuk 

menarik taruhan dan undian, bermain permainan online, kepentingan ilmiah, 

music, dan kesenian. Situs internet ini telah berdiri sejak 1998, yang 

dikembangkan oleh Dr. Mads Haahr dari Sekolah Ilmu Komputer dan 
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Statistik di Trinity College, Dublin, Irlandia. Hingga saat ini Random.org 

beroperasi di bawah naungan Randomness and Integrity Services Ltd. 

 

Tabel 3.1 Sampel Komentar pada Pemberitaan Audrey di Instagram 

@detikcom 

No. No. Urut Komentar 

1. 3.  mhmarjan_: @officialhitamputihtrans7 @matanajwa 

2. 4.  nadinepspt: GUE KEPO SMA SGNYA YG DIKANTOR 

POLISI MASA 

3. 6. ohcouple.exopink: @matanajwa @officialhitamputihtrans7 

🙏 

4. 13. akusukaruby: Tolong bnget di up sampe tuntas @detikcom 

😔 

5. 17. jenayulis: Kalau kategorinya kriminal ya tidak perlu ada 

pertimbangan soal dibawa umur ...hukum seberat2nya, kalau 

memank terbukti ya dipenjarakan… 

6. 18. jenayulis: Dan jangan biasakan kasus kriminal tu diselesaikan 

dengan minta maaf karena itu tidak akan memberi efek jera 

bagi mereka sendiri dan orang lain...mereka memang harus 

minta maaf tapi harus tetap diproses dan dipenjara kalau 

memank secara hukum harus dipenjara..jangan lagi 

pertimbangkan soal umur... 
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7. 20. kookykoffie_: tangkap pelakunya ...#justiceforaudrey 

8. 22. metapermatadt: Semoga bukan cuma akting ya dek.. gaada 

asap kalau gaada api 

9. 23. cuwwil: Justice for audrey bih open some of these netizen 

eyes ALL WOMEN NEED JUSTICE AND SOME RULES 

TO SAY THE WORD JUSTICE ! 

10. 30. heyabrakadea: kalo damai malah lbh sok jagoan tar 

pelakunya . lanjut aja proses hukum pak . 

11. 41. rakhman_nk: Paling nggak dihukum 

12. 54. myjulyp: 😔 

13. 56. sonicfireee: @hotmanparisofficial 

14. 59. bintang_april: @fitriani.nurrohmah masalah cwo Mb,. Itu 

korban adeknya mantan nya salah satu pelaku 

15. 62. kaos_kakiiiiii: @rintiksedu tolong kerahkan pasukan paus 

16. 70. izzhakurniawan_: ini pasti salah Jokowi  

17. 72.. mariati8888: @egikulsumad nyinyir aja lu tong...terus wowo 

apa?😝😝😝 makan tanah rakyat🤣🤣  

18. 84. egikulsumad: @mariati8888 Jokowi garong duit rakyat dan 

tanah, lebih parah tuh wkwk cian 

19. 89. djaetuman: @mariati8888 Lha, jokodokmu jg sakit2an bong, 

sakit otak ! Suka lupa klo sering ngibul 🤣💩 

20 92. mariati8888: @djaetuman lah idolamu minggu-kamis 
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kampanye giliran hari jumat sakit hari sabtu minggu sembuh... 

temperamental emosian gua kaga mau presidennya marah2 

terus… 

21. 94. abdel_bakr: @djaetuman kalo wowongor bs ngaceng gak😂 

22. 95. djaetuman: @mariati8888 Haaa😂 ya wajar donk bong, org 

sakit kecapekan, kan massanya banyaak. Beda sm jakawi.. 

kampanyenya sepiii, yg dtg cumak cebong dungu itupun kudu 

disogok nasbung n duid colongan 😂💩 

23. 99. vinara_shop: @izzhakurniawan_ buaya makan pepaya. Iyaa 

iyaa iyaa. Bisa ae sayap softex 

24. 106. wllyylynto: @bintang_april jangan komplen sama saya, saya 

mah cuma ngasih tau kaya gitu doang.. biasanya kan begitu yg 

udah udah.. saya juga gak setuju kalo ujung ujungnya minta 

maap sambil nangis tanpa dikasih hukuman yg bikin 

jerawllyylynto: @bintang_april jangan komplen sama saya, 

saya mah cuma ngasih tau kaya gitu doang.. biasanya kan 

begitu yg udah udah.. saya juga gak setuju kalo ujung 

ujungnya minta maap sambil nangis tanpa dikasih hukuman 

yg bikin jera 

25. 116. nurputririri: @lanange_olshop25 yg benar..jadi gemes 

dengernya pen gampar mukanya😡 

26. 118. chyndy.donna: Kasus ini anak" yg melakukan pengeroyakan 
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kurang ny perhatiaan dan didikan org tua,salah satu faktor 

penyebab ini. 

27. 123. mikballikballl: Anak sma tu anak" yg tadinya culun terus 

kaget pergaulan. Ini sala satu conto kget pergaulamya 😁😁😁, 

hidup Smk😁😁😁 

28. 128. des_lom: fisik bisa sembuh tapi masalah psykis nya 

bagaimana apalah 12 anak yg nakal bisa tangung ini 

semuanya... ngaklah... bagaimana trauma audrey...ini yg 

mestinya di kaji.... 

29. 138. miftakhul.khoery: haduuuh....parah… 

30. 146. sultanalfarisy: Pakar kesehatan @nurdienz_benz @ohim_01 

gimana menurut kalian 

31. 149. jeriki.k: Waduh kalo begini yg hebat siapa Dokter atau pulisi? 

32. 161. aryolouis: @hotmanparisofficial usut sampai akar bang 

33. 166. zakarturun: RATNA SARUMPAET JUNIOR 

34. 167. widr286: Wow amazing... Uang berbicara lagi. 💩 

35. 171. adsswanto: @hotmanparisofficial 

36. 178. anisachl: @debbypermataa_ lucu visum nya setelah seminggu 

,dan uang segalanya ank sultan mah tgl bayar polisi:v 

37. 180. muhammadchadafit: Indonesia pembodohan 

38. 194. ekz_mood: Permainan... susah emang kalo uang udah 

berbicara.... hukum negara ini harus di acungin jempol boss... 
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👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍 saluuut,,,,bagus lah... semakin 

maju yaah uang uang indonesia... jangan hukum nya yang 

maju.. gk asikk... 👏👏👏👏👍 

39. 197. dindakarima02: @berlianlutfianita 

40. 198. berlianlutfianita: @dindakarima02 kandani se 

41. 200. chorotaa: @admeilian 

42. 202. donquixote_escobar: Hahaha brarti kalo kita ngebuly anak 

orang,,trus gk ada bekas aman coy 

43. 209. zesiccagabrella_: Seperti ini kah negara kita ? 

@hotmanparisofficial @attahalilintar @riaricis1795 

@viralkak @breakingnews @beritaindonesia_ 

44. 212. angiesfr: @lutfiakus 

45. 214. mauliayta: Backingnya warbiazaaaa🔥 

46. 220. zonssss: negara +62 memliki peringkat Real drama no 1 

setelah film korea 

47. 221. ccccccrock: BANGSATT 

48. 228. l.utami: Wowww .. Hukum bisa dibeli. . Wkwkwk 

49. 238. rysca_lisdica: uang dan jabatan ternyata masih bertahta diatas 

segalanya 

50. 240. ayahnadela: Kok gue kesel ya sama si Anwar 🔥🔥🔥  

51. 247. maya_vendila: Ya Allah Pak.... seminggu setelah kejadian 

baru di visum ya iya lah.... 😭 
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52. 250. awangssubakti: Bangsa ini kok jadi begini 

53. 258. qibiel23_: Gue aja kebentur meja ada bekasnya 

cuy......kayaknya ada upaya keras agar pelaku ga di hukum. 

Oke lepas dari hukum negara. Tapi hukum sosial dan moral 

akan berlanjut untuk pelaku 

54. 263. jemmyisme: Sudah lah, dilihat kelanjutannya. Jgn pd 

mendadak jadi ahli semua. Bisa jadi korban cm drama. Bisa jg 

ada suap di hasil visum. Ingat asas praduga tak bersalah. Jgn 

sampai kita jadi pihak yg main hakim sendiri tanpa tau yg sebe 

narnya. Kl pun ada sogokan, ya salah ortu korban kok mau. Kl 

yg disogok pihak berwajib, hrsnya pihak ortu lawan terus, kan 

banyak yg dukung, ga akan menang pelakunya. Jdi tunggu aja 

kelanjutannya. Jgn dikit2 di sangkutin sm ada pihak yg 

berkuasa yg ikut campur, ato anak sultan lah,dsj. 

55. 265. leena.fey: Polisi in-do-ne-

sia........biasaaaa..warbiasaaaaaaaaaaaaaaaaa 

56. 271. mr.bhae: Kalo gak pp. Ngapain dirawat.. aneh...😂😂😂 

57. 275. emichuby.94: Hasil visum normal gk ada luka, ketua kkpad 

pun ngotot bngt gk boleh kasus ini sampai ke jalur hukum, ada 

apa ini?? 

58. 276. jalal_machaskill: @endrika27 @aggy_ngenest 

59. 281. adios27: 🤔 
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60. 293. satriaucyama: Wahh sultan mah bebas.. 

61. 294. bennimaulana_3135: Uang berbicara😪 

62. 297. azizfirmansah: Dugaan detikcom telah meleceng dari jalur, 

sehingga mejadi korban bulian masarakat indonesia😂kawus 

po ora.😂 Ingatlah kematian decitcom🙄 

63. 300. sesiliav02: Gak ada AMPUN untuk orang orang seperti 

mereka. Gak ada sangkut paut yg nama ny Jabatan Ato pihak 

yg termasuk mempunyi jabatan Tersebut . Mereka tetap Di 

HUKUM . Hukuman Yg pantas HUKUMAN MATI . 

Melakukan KRIMINAL apakah Hal tersebut Dihormati 

Karena Sebuah Jabatan !!! 😤😤😤 Indonesia MALU !!!! 

Karena HAL tsb. 

64. 301. putra_laiya17: Yaaaah nggak seru lagi donk 

65. 302. panca.olshop: Apa cuma aku yg cari tau masalah nya? 

Masalah nya apa sih kak? 

66. 303. farihazanjabila: @muhamad_assadulloh dasar 

netijen,percaya aja wkwkw 

67. 318. mak_blash: oh dia cm numpang tidur di RS, iseng ya 

Audrey............ monmap kita juga sekolah yeee~ 

68. 320. henock_depo: Pak polisi.... Tolong pakai hasil pemeriksaan 

saat dia pertama kali datang ke RS dong.... Jgn hasil visum 

seolah kejadian 1 minggu... Ayolah menjadi bijak. 
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69. 323. stephanus_140494: Visum nya jauh banget sama hari 

kejadian . Bener2 bikin geleng2 kepala berbie 😡😠 

70. 325. deny_pratika: @hotmanparisofficial @jokowi 

71. 327. soul_dream23: Parah indonesia ini 

72. 328. avan_ary: Udah Saatnya bang @hotmanparisofficial yg turun 

tangan, kya ada kejanggalan nih bang dg visumnya... 🙏 

73. 336. adityaputrairwan: Kesal membaca beritanya 💩, 

INDONESIA ADALAH DIMANA UANG ADALAH 

SEGALANYA 

74. 339. ridha6698: LUCUNYA STATEMENT SI BAPAK INI... 

VISUM DI LAKUIN SETELAH SEMINGGU KEJADIAN 

THE POWER OF MONEY 

75. 345. rosaputriiiii: Jadi maksudnya si anak yg berusia 14 tahun ini 

pas ditanya mengarang bebas,waaaahhh cerdas banget sih 

yaaaa 😂😂 sampe ga masuk akal,di saat ketakutan pas usai di 

bully sempat2 nya gt dia mengarang cerita..lucu lucu ga logis 

sih 

76. 346. muhammadyansuri: Taunya udah kena suap 

77. 348. m.afdhal.alfarisyi: @nurmaulina78 @naufal_andriyan 

@jenniferarsylah @lalu_syifa @aco_sltn 

78. 349. niamiharja88: horang kaya mah bebas 🙄 

79. 355. yogiesanjaya: Lu pikir dia terbaring di rs lagi piknik? :((( 
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80. 357. jasmineeealmeeraa: Wah mana yg benar nih... Kok ganjil 

nampak 🙂 welcome di wkwkkwkwland 😅 

81. 358. abdulhfz05: Aprill mop gaessss 

82. 363. rita.u.yulianti: Hmmmm sudah kuduga...dari dulu gitu klo 

ada kasus...penyelesaiannya seperti sebuah sinetron… 

83. 365. nurdaffa2708: Biasa yg bnyak duit berbicra,jd dokter/polisi 

bisa dsuap2 nih 

84. 367. alyaningsih88: Keren sekali pernyataannya,,,mgkn yg bacain 

itu lagi kekenyangan duit jdinya ngelantur kmn-mna...🙈 

#ngeri sekali hukum di indonesia 

85. 376. edchristianm: Periksa penyidiknya!! 

86. 377. kang_hikmat: Sepekan? 🤣 Ya luka kalau udah sepekan udah 

membaik atuh apalagi udah perawatan dokter, 😆Tai	

87. 382. putrimailisasari: Sudah saya duga bklan kluar hsil visum 

gnian 🤣🤣🤣 ujung2 nya maaf ,,, suka guling2 liat hukum d 

negara ini 

88. 383. boedi_87: Yg mana yg benar, mana yg salah nih..?? Semakin 

menarik.. 

89. 387. gsuryono: Tolong di state 'visum jalur pejabat' 

90. 390. abimanyusingotoro: Semoga hal yg terjadi di dalam saudara 

Audrey , menjadi bukti hukum itu tidak tumpul 

91. 393. rengkiag: Semoga benar bukan buat ngelolosin pelaku 
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92. 394. iwa__23: Hukum indonesia sekarang ni TUMPUL ke atas 

bagi orang yang banyak duit, TAJAM kebawah bagi orang 

miakin dan GA PUNYA DUIT. Tolong anggota anda di cek 

lagi tu, kapolres nya sehat atau ga @divisihumaspolri 

@pnc_poldakalbar 

93. 402. bagasjovetic: Aroma2 yg menyedihkan, semoga hukum tidak 

tumpul ke bawah.. Bnyak yg meragukan kinerja polisi klu spt 

ini penjelasannya 

94. 406. novityautami: Anak sultan nih 😎 

95. 408. fairusaini_: Wah parah :) ✨ hebat si 

96. 416. raisa_makcetar: Jadi siii korban nih lagi mimpi buruk gthu,, 

ckckckck sebegitunya kalian menutupi kejahatan,, apa harus 

anak kalian dulu yg jadi korban baru kalian speak up 😩 

97. 420. massek_: #RIPJUSTICE apa iya bakal kaya disinetron, 

korban akan dituntut balik dan jadi tersangka, APA MASIH 

PANTAS DISEBUT NEGARA HUKUM ? BISA YA HASIL 

VISUM KEBALIK SEMUA SAMA YG DIJELASIN 

KORBAN 

98. 422. rickustanleysirait: Wow.. Itu kabel2 d tangan'a hoax.. 😭 

99. 425. edhiedipo: Kl korban nya smpe ditersangkakan? 

100. 435. jokopure: backingnya mantul… 

101. 437. tiptatasya: :) @evamgustaf @cherryykmbrly 
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102. 442. yanyan__86: Jangan cek story' saya kamu gak akan kuat😭 

#justiceforaudrey 

103. 445. uungs20: Di rs ngapain ?, wisata sekolah? 

104. 446. daniel_jr.official: Kapolres sehat kah??? 

105. 448. dinacarol.dc: @fitriyaniagusta iya fit ayo siap2 lah😂 

106. 457. mamudewe: Sudah sembuh sudah 1 minggu 

107. 470. rizxxr: Siapa nih deking nya 

108. 473. vita.kh: WHAT? NORMAL? DOKTER E MAIN MAIN IKI 

109. 484. iinleon: Jadi boonk?? Gile udah dibela2in 

110. 489. devikarista: Petisi mana petisi lnjtin ttdx 😌 

111. 490. alliakromah18: Keren loh katanya luka sobek gak ada , luka 

jantung mata sama kepala gak ada , bahkan katanya juga luka 

memar sama lebam juga gak ada 🤔 jelas2 dikeroyok tapi gak 

ada semua bikin heran ya 🙄 @ami_mf @faulahasta 

@namakulaila15 

112. 489. devikarista: Petisi mana petisi lnjtin ttdx 😌 

113. 495. _masriki: @fiviarqom Indonesia harus belajar tentang HAM 

114. 497. oliviayulia: @milaavn_ astagfirulloh 

115. 502. ella.p_99: @nasyati_utami ada yang tidak beres😏 

116. 503. anggiafitrianii: Terserah apa kata kalian pakpol, tuh duit lu 

makan ampe perut lo buncit 

117. 505. kristina.wulandari.146: Ini gima si la korban dirumah sakit 
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kapain 

118. 507. wnd_ak: Begonya kebangetan.. 

119. 511. puspa_bunga11: Tegakkan HUKUM pak @jokowi 

120. 514. nkorohama: Anwar ini yg harus di visum otaknya 

121. 515. ari.boiy: Apa backingnya terlalu kuat ?! Hukum yg aneh!! 

122. 521. ebod_dre4mer: HEBAT!! Kaya sulap aja, yang tadinya ada, 

menjadi tidak ada. hahaha..... 😄 

123. 528. sahqilaaa_: Walaupun hasil visum dikatakan dia kg parah.yg 

penting ntuh kutu kupret di kasih ganjaran yg setimpal !!!!! 

124. 536. margocallista: @novitaasp human ada, tapi humanity yg ga 

ada sist 

125. 538. cendikadh: Apa betul karena ada "orang dalam" 

126. 548. bem_beng_ryd: Inilah negara yang kita cintai selama ini, 

hukumnya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. 

127. 558. dewicosye: @nahdiahwk anjaaaaaay haha iyo nah kasih 

kenalka 

128. 559. sundy_wen: Bener kata bang @hotmanparisofficial .. Visum 

penentu akhir.. 

129. 560. adrianlingga96: Dan sekarang hukum di Indonesia makin 

tumpul. Kejadian tanggal 29 visumnya seminggu setelah 

kejadian. Yaa jelas sudah gk nampak lagi lah bekas 

lukanya,sedangkan orang jatuh dari tangga aja lukanya hilang 
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dalam 2-3 hari. Hadehhh...sungguh miris kali liat yang seperti 

ini 

130. 561. dizeeris: Bang Hotam tolong lah Ni kasus malah makin 

ngawur 😪😪 Susah emang kalo pelaku nya anak Orang kaya 

apalagi pejabat 

131. 562. ferdihmirshal: Mngkin dia pikir biar seperti kasus papa 

benjol segede bapao 

132. 564. eko.hidayatt: @anitadhus wanda inii mba,, 

133. 569. zulyahyalubis: Yang punya jabatan yang punya duit menjadi 

penguasa dalam hukum 

134. 570. nikita.nalle: @sindhypello 

135. 571. sindhypello: @nikita.nalle mmg power of org dalam 

136. 576. wie035: Divisum pas udh smngu pasca kejadian..ya iyalahhh 

lebamnya ilang bngkakny kempes tpi jiwanyaaaa paaaaa ya 

Allahh 😢😢 

137. 581. bosqcimpring: @faizaull tp patut dipertanyakan jg, bukti'a 

viral'a dikeroyok 12 org, tp saksi bilang dikeroyok oleh 3 org, 

yg 9 org'a cma nonton. Sy jg jd bingung 

138. 582. faizaull: @bosqcimpring media emang ga bisa 100% 

dipercaya bro, makanya gw coba baca dr berbagai sumber. 

Apalagi kadang banyak juga yg malah nyebar hoax :( balik lg 

kekitanya milahnya gimana 
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139. 598. ardan_al.waqiah: @johanness.p 😂😂😂 Oyah? Pahami aja 

dlu bru ngejudge 🤣😂🤣😂 

140. 602. ulfa_rafumawati: @jokowi@hotmanparisofficial 

@raffinagita1717 @laudyacynthiabella @shireensungkar 

@sandiuno tolong viralkan dan bantu tegakan hukum 🙏🙏🙏 

141. 603. bob_ogut_van_ders: kalian mencium apa disini ? 

142. 609. tariewulandharie: Yaelah pelakunye bpknya org DPR mknya 

RS nya bs ngmng gtu 

143. 640. fitriani.nurrohmah: Udah seminggu btw. Kalo gak sakit 

kenapa harus di RS? Heran deh 😥 

144. 641. parisputri986: Visumnya yg telat begoo 

145. 668. dysukardi: Klo gaada apa2 ya namanya sehat. Bener kata 

bang hotman, awasi visum, hahahah Dasar Uang. 

146. 669. saufan12: Nyimak 

147. 671. rodiahdina: @simplelife_shoes uang lebih berkuasa 

148. 675. erisutriyono: Astaqfirulloh,, semoga pelaku dan yg 

membackingi nya segera mendapat hidayah.. 

149 679. whuuuud: @aynienuraini ig nya si pelaku2 gila apa sih mba ? 

150. 682. whuuuud: @aynienuraini udah liat deng gw di lamtur 

151. 684. zalitaokta: @whuuuud liat yg di ikuti akun yg sya kasih tadi 

ada itu ignya audrey 

152. 690. noel_sebastian114: @aynienuraini hahahah dasar indonesia 
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153. 700. andialfnr: Dan waktu gua tonton tv one kapolres kalbar 

bilang bahwa pelaku polos dan lugu, ini ngakak sumpah 

mereka aja udah ngebully gapunya rasa bersalah dibilang 

polos haduhh 

154. 704. woyo_wae: Emg Uang bukan segalanya, tp dengan uang bisa 

berbuat segala nya 😤 

155. 710. paulus_verdianyogaprayoga: Sepekan setelah ya pasti nya 

sudah pulih lah aneh2 aja, namanya juga tubuh manusia pasti 

kalok ada yang rusak pulih sendiri ... Sudah ketauan tidak jelas 

dan tegas hukum kita... Anaknya orang penting mah 

berkuasa… 

156. 711. gunawan275: Mohon maaf sebelumnya, karena kejadiannya ( 

dianiaya / dikeroyok ) tanggal 29 Maret 2019, tapi baru 

dilaporkan ke pihak berwajib / kepolisian tanggal 5 April 

2019.........🙏🙏🙏🙏 

157. 715. emull_fisabilillah: Hemmm saya mencium aroma aroma bau 

kebusukan penyelidikan kasus ini @hotmanparisofficial 

158. 725. nurputririri: Visum dilakukan sepekan setelah kejadian.. Ya 

iyalah semuanya udah normal lagi, gimana sih🤔 

159. 729. mhadi08: @divisihumaspolri mohon dibenarkan sejelas 

jelasnya fakta sebenarnya.... 

160. 732. bosqcimpring: @faizaull tp patut dipertanyakan jg, bukti'a 

Cyberbullying pada kolom..., Gabriella Vanessa Loupatty, FIKOM UMN, 2019



 
 
 

52 

viral'a dikeroyok 12 org, tp saksi bilang dikeroyok oleh 3 org, 

yg 9 org'a cma nonton. Sy jg jd bingung 

161. 737. bob_ogut_van_ders: @130915_yasmine hahah pernah ya 

162. 739. fkriphlv_: Ini kyknya yang pusat harus atasin 

163. 742. ambaaarrr.st: INDONESIA DUIT YG BICARA😛 

164. 744. yoman5309: Gak ada lebam kok di infus ??? 

165. 747. citrahutama: @kaazzzz08 tumpul k atas tajam k bawah 😼 

166. 757. luzzy_ana: Klau ak jd kluarga AU Ak visum lagi tuh ke RS 

yg lain tdk mungkin skx uda d sakitin tdk ada luka apa " # 

kurang yakin ak pemeriksaan y itu 

167. 759. brenywijaya: Gerammmm ngrasakne 

168. 763. gungfa: Woiii @divisihumaspolri gimana ini??? Apa apaan 

hasil visumnya... Tolong tegak kan hukum jgn tembang pilih.. 

Dengan hasil visum seperti ini, masyarakat menilai ada yang 

tidak beres dengan hasil visum yang diumumkan kepolisian. 

Udh gk bener ini. 

169. 772. xlinker: @niklarasati saling memaafkan saja apalagi 

menjelang ramadan. 👌 

170. 775. emilia_droida: @xlinker iya sih.. tapi kasihan korban 

selanjutnya kan kalo terjadi lagi. Karena keadaan tersebut bisa 

saja berlanjut karena dalam pikiran tersimpan kalimat, "ahh 

cuma gini aja gak mungkin di hukum". Dan jika keadaan 

Cyberbullying pada kolom..., Gabriella Vanessa Loupatty, FIKOM UMN, 2019



 
 
 

53 

seperti ini dibiarkan saja, bisa menjadi contoh bagi anak anak 

lainnya. Lalu apa kabarnya nanti Indonesia bila generasi 

penerus bangsa banyak yang suka bertindak seperti pelaku 

pelaku tersebut. Mumpung masih anak2 beri hukuman yang 

sesuai selain memberi jera pada para pelaku, juga memberi 

pelajaran bagi anak2 lainnya agar tidak mencontoh tindakan 

buruk seperti itu, 

171. 776. ivanmuhamad08: Gila bener2 gila!!! Sebener nya KPPAD 

kalbar bela siapa?? 

172. 777. ita_helmy_0811: @ivanmuhamad08 yg jelas dia bela yg 

banyak uangnya... 😂😂😂 

173. 787. alfiyahcyti: Ok drama "the power of money" kejadian kapan 

visum nya kapan? Orang kejedot batu aja 2 hari sembuh,yg 

perlu visum bukan tubuh nya doang tapi juga mental 

nya,sebenarnya yang paling sulit di sembuhkan itu trauma 

pasca kejadian 

174. 791. siburianchristine: 🙄🙄🙄 

175. 795. celinechandra121084: @lina95984 tp klo bener (maaf) 

kemaluannya di tusuk pasti ttp akan ketahuan biarpun sdh 

tahunan. 

176. 796. lina95984: @celinechandra121084 ya itu kan pengakuan 

korban,bisa jd iya bener tp nasib baik msh berpihak pd korban 
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jd tdk terdapat luka...kecuali kalo ditusuknya pake kemaluan 

lelaki 😁😁😁 

177. 799. lina95984: @alan286_ ya begitu kan menurut hasil 

visumnya,makanya saya pun merasa aneh jangan2…  

suka kalo memek ditusuk-tusuk😁 

178. 803. bundaannabelle: @lina95984 se7 

179. 804. wisuwandi: @lina95984 justru lebih terlihat jelas lembam dan 

luka nya lecet akibat benturan di aspal. Aspal loh ini bukan 

benda tumpul. Saya yg pernah jatuh terpeleset ke aspal 7 bulan 

yg lalu sampai sekarang masih nampak bekas nya. 

180. 807. dinisendika: @yusnaeni kita sepemikiran mbak 😁 

181. 809. yusnaeni: @dinisendika kurang tau. cm logikanya luka lebam 

skala kecil bs ilang 2-3 hari. ini kejadian - visumnya berapa 

hari?? klo ngikutin berita dr kmrn sih, visum baru dilakukan 

ketika masalah ini gembar gembor di media massa. 

182. 816. yusnaeni: @inc__shops iya juga sih 😥😥 

183. 817. ernaprimasari: @yusnaeni sepemikiran dg sy 

184. 821. mikballikballl: @andy_muqsit mungkin dapet 

colokann😁😁😁✌ 

185. 822. chriz988: Bagi anak ortu adalah guru pertama dan terpenting 

apalg di jaman digital ini peran ortu semakin penting dan 

berat, jika ortu tidak bekali anak moral sejak dini..nanti yg 
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bakal mendidik/memberikan ajaran ke anak itu adalah 

pengalaman hidupnya..misalkan pengalaman pernah masuk 

penjara dll. 

186. 827. accmurahcell: @andy_muqsit waduh parah padahal udah 

ditusuk tusuk itu nya sampai selaput dara nya rusak 

187. 834. anies_mgh: @hotmanparisofficial 

188. 838. norabidin1998: Orangnya lemas muka pucat gw(yg gw liat 

dari foto) masih banyak yg gw GK liat dan kalian bilang tidak 

ada apa2 , Woy Tag Pak Tito dong 

189. 857. emisusantipurba: @adekhaira iya betul, jd dia make oksigen 

itu napainn, latihan pernapasan ada ada ae aparat dinegara +62 

190. 872. ria_saraswt: @imambahrudien kmren baca info kepala nya 

benjol, skrg ko gapapapa yahhh .. 😶 

191. 880. jjkkthns: @bagongcok selaput dara emg ga pecah atau robek. 

Tapi bekas kekerasan itu Uda membaik kayaknya. Lagian di 

visum pas Uda sepekan gini. Luka fisik ya jelas memudar lah. 

Mereka aja yg emg di suao 

192. 886. guidogu: hiyahiyahiya 

193. 888. itsmonicaidrus: @hotmanparisofficial 

194. 892. rachlumbessy: Hukum bisa dibeli dengan uang, itulah negara 

pancasila kita😞 

195. 894. ermawati_erli: @rachlumbessy miris 

Cyberbullying pada kolom..., Gabriella Vanessa Loupatty, FIKOM UMN, 2019



 
 
 

56 

196. 903. jerrykhoyakobus: @indoaiueo itu dia, arah nya mau di buat 

seolah-olah Audrey mengada-ada, mungkin 

197. 906. alfhan_0: Wah "Fakta Baru" ? 🤔 

198. 907. muhammadakbar1902: Gak adil bgt lah! Kalau bisa 10th 

saja 

199. 915. lovelyendang: Kecil” mau jadi gengster 

200. 925. santyantonia: Terlaknat kalian !!!!! 

201. 928. guzwidagus: Inilah potret kegagalan pendidikan kita..hanya 

cetak orang cerdas bukan orang yg beradab....sangat 

memilukan, perempuan berkelakuan seperti iblis… 

202. 945. erlanristianto: Oh Yeah, lebaran di penjara nih... HAH....!!!! 

203. 956. yosuabmarbun: @hotmanparisofficial ini tidak adil! Tolong 

ajukan banding tulang. Ini hukuman yg terlalu manusiawi 

untuk manusia yg tidak manusiawi! #justiceforaudrey 

204. 958. jhohan_kabera: 1 lawan 1, tp koq 3 tersangkanya, kmaren jg 

beritanya 12 orang pelaku, skrg jd 3. Giring trus tu opini. 

Dasar Medsos. 

205. 972. panjiarta77: Buka hijab lo.....otak iblis....... 

206. 976. ambaaarrr.st: Siapa si bekingannya ? 

207. 981. nsd.611: Hanya penjara 3,5 tahun? Kurang lama bapak 

@jokowi, karena proses penyembuhan psikis korban lebih dari 

3,5 tahun. 
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. 

Belum lagi remisi yang akan mereka terima. 

. 

Paling tidak mereka di penjara selama 10 tahun. 

. 

#JusticeForAudrey 

208. 992. nisya3435: Kenapa pelaku na minta maaf😂😂 aneh kmrn 

kmrn bikin boomerang di ig strory dgn bangga na, skrg kok 

nyesal😁😁😁 

209. 1001. healthycaredays: Kurang lama klo cuma 3,5 Tahun. Kenapa 

dibilangnya Terancam harusnya DIPASTIKAN 10 Tahun 

penjara klo perlu. COLOK BALIK TUH 12 ORANG 

PEREMPUANnya Baru impas. #justiceforaudrey🙏🙏 

210. 1018. amalianavikaa: GOOD !! bikin geng sekalian dipenjara 

!!😂😂 

211. 1033. ikbalkolsus19: Ah Jang ah..malas liat mereka Nanti dalam 

penjara 

212. 1040. ivnno_op: @aergia.t ini sanksi sosial mbak. Tdk bisa di 

hindari 

213. 1041. aergia.t: @ivnno_op iya, tapi jangan bilang cyber bullying itu 

sama dengan sanksi sosial. Kejadian sebenarnya kita gak tau 

kayak gimana. Lagian perbuatan korban yg nyebarin hoax 
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gmn? Kasian ya kasian, tapi itu gak membenarkan untuk 

membuat hoax. Ada baiknya kita lihat dari berbagai sudut 

pandang karena tidak selalu yg benar itu benar dan tidak selalu 

yg salah itu salah 

214. 1053. septiahadi_: @aergia.t respect for you 

215. 1055. aergia.t: @arsyanendra_khalfani laaaah, hoax gimana, itu kan 

hasil visum RS nya, udah fakta itu. Baca dulu lah beritanya. 

216. 1060. pratamager: Nangis kan tuh? 

217. 1070. mwildang_: (Tarik nafasssss)....... GWOBLOKKK -Raditya 

Dika- 

218. 1073. mandra_oto_body_car: Hasil VISUM gak menunjukan 

adanya kekerasan.kok bisa ya?...korban dirawat di RS,pelaku 

minta maaf di awak media...😱.kok mimin jd bingung ya(?...). 

219. 1074. mandra_oto_body_car: tp pelaku dah minta maaf dan 

ngakuin kesalahannya,berarti pelaku memang salah.soal 

VISUM ?...gak ngerti. 

220. 1084. chandra_c_anaksejutabintang: Nnt di penjara jgn lupa 

boomerangan ya wkwkwk rasain lu pd 

221. 1085. monceunyu: Semoga stelah di hukum mereka jera dan ga 

lakuin hal bodoh ini lagi. Be A Buddy, STOP BULLY!! Amin 

222. 1088. ulsaevaa: Ntar gantian dipenjara dia yg dibully hahah 

223. 1092. mulanjar: Pihak keluarga korban harus minta ganti rugi biaya 
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pengobatan hingga sehat dan menuntut para pelaku hingga 

dipenjara. 

224. 1097. ida_hanscley: itu benar ngga pernyataannya...kmrn di ktr 

polisi bkn instastory ketawa ketiwi...oh ya mana yg anak 

pejabat...netizen mau tau tch 

225. 1099. amel_iicis90: Jejak digital lebih kejam... Ikutin aja siapa yg 

benar... Semangat audrey 

226. 1100. nouffal_warsya: Engga bikin boomerang neng 🤣 

227. 1102. sinyology: Ngebully pembully... Whats the different? Shame 

cause u are same... #sinyology 

228. 1104. wilson_yeeey: Hahahaha baru deh pake masker 

229. 1110. vittanara: Tidak cukup dg kt maaf, dibanding penderitaan 

Audrey, tingkah sdh spt iblis 

230. 1115. rasyid.meldrat: Org Kebanyakan makan sum sum bekicot ya 

gtu 

231. 1129. katessmentess: Mbaca berita satunya bilang ad luka lebam d 

bagian alat kelamin ... berita yg bener yg mana yakkkkk … 

232. 1131. indahkamal90: Mampus kau.. 

233. 1144. harypurnamawilly: Anj.... G. Pakai hijab kelakuan nggak 

bedanya sama yahudi. Mending jaman 90 an nggak pakai hijab 

nggak ada bully nhgak ada kemunafikan. Tapi ibadah berani 

ngadu dengan anak jaman sekarang 
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234. 1145. glpromozar: @harypurnamawilly beda bnget broo ank 90an 

kreatif..ank muda skrng byk yg munafik...pake jilbab kelakuan 

ibliss.... 

235. 1153. lorienbhondhon: @hendroprayitno Maaf nih mas hendro,,, 

kalo faktanya dan lihat waktu di periksa di kantor polisi msh 

bisa buat boomerang di insta story sementara korban mash di 

rawat intensif di RS itu lumayan menyakitkan pihak korban 

loh,, nah dgn perilaku mereka begitu sja kita sdh bisa mnillai 

monster apa yg ada di dlm diri pelaku,, mau brp bnyak 

monster lagi yang di ciptakan negeri ini jika kasus yg begitu 

menyita perhatian netijen sperti ini sja dianggap masnya 

netijen yg berlebihan,, ini bntuk perhatian dan kewaspadaan 

kita supaya tidak ada monster" lagi yg bisa bnyak menelan 

korban apalagi mereka seorang perempuan,,, tolonglah mas 

kalo kasih mau kasih argumen jgn mematahkan kita yg lagi 

berjuang untuk bangkitnya keadilan di negara ini, jgn malh 

dibilang berlebihan masnya ini manusia khan???? 

236. 1161. janmalik009: @lorienbhondhon anda sebenar nya tau gak 

kalua Audrey itu juga lonte ? Dia update status facebook pakai 

bahasa kasar, seperti lonte murahan padahal masih SMP .. 

Kasian 

237. 1165. janmalik009: @lorienbhondhon yang di bilang kemaluan 

korban di congkel, di bilang korban di seret dan kepala korban 
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di bentur kan ke aspal fakta visum bertentangan dengan berita 

beredar di masyarakat, si korban di rumah sakit karna asma 

nya kambuh karna pekelahian tersebut 

238. 1171. hendroprayitno: @nyngtyas.indy betul, ketidakadilan sudah 

lebih dulu terjadi sebelum pengadilan itu sendiri dimula 

239. 1179. bie_bobo: Loh dik ga skalian self buat tixtox mumpung 

jumpers,, kan lumayan nambah followers..?😊 

240. 1185. luderactu: Mampus 

241. 1206. sandi_kas: Mereka generasi iblis....😡😡 

242. 1207 luqman9166: @risandooo 

243. 1212. kingtiya_: Giliran tersangka mewek ,cemen loh 

244. 1214. novistoreblitar: Orang tua nya didik gimana itu? 

245. 1221. ernaprimasari: @adhy_ptm 😂😂😂 

246. 1223. welnuwel: tenang aja, hanya 1 on 1 kok....akibat 1 on 1 bisa 

masuk rumah sakit dan tidak ditemukan bekas luka 

memar....gw juga sering 1 on 1 sama kucing gw dan tidak 

ditemukan luka2 gores di tubuh gw kok, ditubuh kucing juga 

ga ditemukan luka lebam....masuk rumah sakit apakah cuma 

numpang nginep ? Atau ada gejala2 lain ? Atau ada teori 

konspirasi kah ? Atau ? Atau ? Atau ? Asudahlah....Yang 

penting pelaku udah mengakui 1 on 1 fighting chalange dan 

tentunya sudah pakai insto supaya ada efek air mata 3D 
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247. 1225. welnuwel: @regekalkun banyak yg akun fake teriak akun fake 

dan itu memang sudah menjadi rahasia umum....congratz ! 

248. 1229. welnuwel: @regekalkun why i must feel shame ? Is it because 

you're false judging me for being fake account or because you 

judge my opinion ? It is you that should be shamed 

249. 1238. gundul_30: Klo ga diviralkan trus presiden menanggapi kasus 

ini apa iya mereka ditetapkan jadi tersangka? Wong dipolsek 

aja mrk dibebaskan kok, bahkan mrk bikin video dikantor 

polisi 

250. 1242. nnuriyah92: buka donk masker kerudungnya biar keliantan 

cantiknya.....siram air keras klu mereka smpe lolos hukum 

251. 1247. yunusirawan1001._ins_consultan: @yoyonbc berkat 

hotmanparis bang 😃 

252. 1249. dickyrs13: Dibayar berapa sih itu Si M Anwar Nasir ? 

253. 1256. dickyrs13: @_mildan_ yayayaya 

254. 1258. petrusgp: @ichaaaallll perbuatan keji mereka jadi 

'boomerang' buat mreka sndiri skrg. 

255. 1261. andri_silitonga92: @ichaaaallll tar boomerangnya pas udah 

di dalam penjaraaa 😂 

256. 1263. ardan_al.waqiah: Nanti muncul lagi nih video permintaan 

maaf.. 😏 Viral lagi.. Auto buzzer!!! 

257. 1268. kurniariz_ky: Namanya teman sejati, makan bareng main 
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bareng ngeroyok bareng dan masuk bui bareng 😅 

258. 1287. arifin92ahmad: @hizkiayoikov tunggu saja investigasi 

selanjutnya, pengacara kondang @hotmanparisofficial lagi 

melakukan penelusuran 

259. 1288. pujiantifemmy: @xasyx13 myngkin lbih baik ditunggu. 

Apakah korban menyakal dg hasil visum atau malah 

nembenarkan. Jika korban nenyangkal kan pastilah korban 

bisa punya bukti baik dari foto luka atau saksi mata. Klo 

korban ga menyangkal, berati polisi benar. Ga ada yg 

namanya penganiayaan. 

260. 1293. yulian24f: Bangsa humor kaum sumbu pendek 

261. 1313. jonatan_tobing: HOAX YA ? TELEN TUH HOAX KAYAK 

NELEN SPERMA HAHAHA 🤣🤣🤣 

262. 1323. rajureddy947: Gws 

263. 1325. arfrzky__: De aku udh bela2 kmu loh :) ngata2in pembully 

mu loh :) artis2 support loh. Skrng klo lu udh smbuh bisa 1 

juta subscribers dan verified instagram kmu bisa2 :) seriously 

kid ? Are we a joke to you ?? 

264. 1336. steve.cheetah: Iya kan,kpai nongol setelah musibah...👏👏👏 

265. 1342. sevilla_ch: @rachmakussuma bukan kaleng2 ni kak, cucu ny 

ratna sarumpaet dan papa setya novanto 😂😂 

266. 1359. paprika.g: @lukfeb itu dr kuasa hukum audrey ada kok bukti 
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penganiayaan pas baru masuk rs. Fotonya. Dan di visum kan 

seminggu setelah di rs. Jd yasudah lah biar uang yg 

berbicara🤣nyimak aja skrg jd netizen 

267. 1361. radit4884: @lukfeb hata2 dgn kata2 bro, , apa bnr itu maslh 

sepele apa sodara tau betul itu maslh, , , saran hati2 lah cara 

bkoment klu blm tau asl duduk psoalan nya 

268. 1365. maxiakz_: @zakarturun iya lebay wkwk padahal di visum b 

aja gak ada aniyaya, gw mencium ini the next ratna sarumpaet 

269. 1367. bagongcok: @thamsudir valentine haram, ngewe gak haram 

asiqueee 

270. 1369. agusher19: @zakarturun wkwk akun fake, miris 

271. 1373. tysonmnababan: Smoga lekas Pulih 😢 

272. 1377. anggitha_natc_gtg: Pelakunya Di hukum sepantasnya. Enak 

aja dya pakek acara damai2. Giliran anaknya di gituin. Apa dia 

mau damai2. Harus di tegakkan. 

273. 1385. noor.aida.562: MasyaAllah tegar bngt Audrey.semua ortu di 

Indonesia syng Audrey .cpt sembuh dn cpt pulih ya 

nah🙏🙏😘 

274. 1393. udinasep: Terus akhirnya di blur juga mungkin setelah baca 

uu 

275. 1399. putraa2825: Semangat? Tuntas kan aja kasus nih? 

276. 1402. lanange_jagattttt: yang mau lihat wajah audrey cek SG gue.. 
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cantik sumpah aslinya 

277. 1406. arnynainggolan: GBU audrey 😇😇😇, cepat sehat anak 

cantik,,semua pasti ada balasannya ya ,tetap semangat 

syg🤗🤗😘😘 

278. 1408. eddy_suryanto_new5758: @yudi_ways 👍👍👍 

279. 1414. rockyfernandositompul: Foto pelaku di viralkan..sama foto 

orang tua pelaku..enak aja foto pelaku dan keluarga nanti yg 

malah di blurr.. 

280. 1415. sumantri418: Semoga tak ada dendam dihati nya,, walau 

kadang harus bermimpi buruk selama hidup nya… 

281. 1420. r.a.kusumaningtias: Perempuan sadis. Salah asuhan. Black 

list di semua sekolah 

282. 1421. ira_khouw: Bukannya “INGIN” lagi Pak, memang “HARUS” 

ada efek jera. 

283. 1422. rahulvanversi: Di sini saatnya pemerintah bersikap adil atas 

kasus di bawah umur,jangan lindungi pelaku meski dibawah 

umur.dan apabila hukum tidak adil karna memang di balik 

orang tua pelaku.indonesia bakal tercoreng atas dasar2 hukum 

di negara ini 

284. 1432. munthe28: Kalo polisi ga bisa menghukum seluruh rakyat 

indonesia yg akan menghukum,hukum harus adil jngn 

mentang" dia anaknya siapa,geram lama" liat hukum ga adil 
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285. 1441. luzzy_ana_: Kelakuan siswi tdk bermoral , si sekolah aja 

kelakuan ud kaya gini , gimana kalau udah pada dewasa yaa 

??? Hukum ttp berjalan , 

286. 1442. wandiyeslion: Kalau sebagai Gubernur prihatin, coba datang 

dan beri support terhadap korban dan beri bantuan Hukum 

terhadap korban,agar kasus penganiyaan berat ini dapat 

diproses secara hukum 

287. 1450. yenidevi6: Lahhhh, ya tolong dibantu, tegak kan keadilan, 

lambang pengadilan kan tertutup mata dan menggunakan, 

mgadili yg seadil adil nya tanpa melihat siapa dan apa 

DIAAA.. Ayoo bantuuu 

288. 1454. irul_bali: Jangan efek jera saja hukum harus adil karna pelaku 

spertinya tdak ada rasa berslahnya sama skali… 

289. 1456. leohary: Ternyata Pendidikan Agama tidak menjamin mental 

dan moral pelajar semakin membaik, malah semakin fanatik 

dan menyukai KEKERASAN. Tegakkan Pancasila secara 

murni dan konsekwen. Pakaian Asing tidak menjamin perilaku 

positive 

290. 1460. nopeel17: Kasih efek jera byr buat pembelajaran buat anak2 

lain 

291. 1462. darlinaanwar: Ni baru benar pendapat bpk gubernur ini, tapi 

bantu dikawal juga proses hukumnya pak👍👍 

292. 1463. papah_69: Bagi para guru wajib beri tindakan pda pelaku dan 
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di proses sesuai hukum 😢 

293. 1466. horaslimbong: Tu korban lihat efek nya juga ..jangan karena 

masih di bawah umur pelaku ..lantas bebas ..enak banget 

294. 1469. bitcoin_hunter: #justiceForAudrey 

295. 1478. ventybrokoli: Tindak TEGAS !! Masukan ke Penjara agar 

dapat hukuman nyata nanti di dalam penjara , agar tahu 

rasanya kemaluan itu tusuk seperti apa 🙏 

296. 1482. aristyafp: Ortua para pelaku knp blm viral yah? kemana ini 

tanggung jawab kalian sbg ortua? Banggakah anaknya 

melakukan tindakan seperti itu? Snapgram di kantor polisi 

menurut anda adalah hal yang wajar? Jgn tertuju pd undang2, 

anak2 skrng udah berani melakukan tindakan yg tak lazim 

bahkan ga segan2 utk di ulpload ke medsos....liat aja para 

pelaku kriminal sekarang sebagian besar adalah anak2 yg 

dibawah umur semua....ada aja, setiap saya buka ig isinya 

tindakan kriminal semua yg dmn pelaku masih dibawah 

umur.....saya harap pak @jokowi bs menegaskan tindakan 

seperti ini berhubung menjelang pemilihan, kalo masalah ini 

dianggap biasa dan hanya tertuju pd undang2 perlindungan 

anak menurut saya pelaku menganggap hal trsbt biasa akan 

menjadi kebiasaan anak2 diluar sana.... Bahkan pak 

@bang.midji sudah tegas melanjutkan kasus ini ke ranah 
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hukum, tinggal keputusan pak @jokowi selaku pemimpin 

negeri ini apa tindakan bapak dengan kasus ini? Saya mohon 

biar publik tidak geram atas keputusannya dalam tindakan 

bully tersebut. Karena saya sendiri jg termasuk korban bully, 

pak.... Terima kasih. 

297. 1498. wawansetiawan19354: Hukum aja biar dia kapok 

298. 1501. bayupradana_123: Hrus dihukum jngan dibebaskan orang 

jlas jlas salah mreka..jngan liat dr mana mreka brasal samain 

aj hukum it.. kemana ya pemimpin w klo ad kjdian kya 

gini...hukum yg aneh.. 

299. 1503. ericreyhan: Apakah salah PUBG? game? Atau sineton? Coba 

tebakk @kpipusat 

300. 1504. ninnusoeparman: Bagus pak. Hukum hrs ditegakkan. Tidak 

pandang bulu. Kelakuan mereka bukan seperti anak dibawah 

umur. Saya sbg ibu SGT tidak terima. 

301. 1508. wrsclover: TINDAK TEGASSSSS 

302. 1510. 503_93n9: Jgn pandang pelaku msh dbwh umur.. jgn pandang 

anak pejabat.. klu udh jd pelaku kriminal hrs dihukum ..jgn 

pandang bulu 

303. 1519. mayrygle: Tindak tegas... Penjarakan 

304. 1522. kumislanker: tangkap aj tuh semua TSK nya.jgn ada ampun. 

305. 1531. farenzkyakbar: Penjarain 

306. 1533. gunawan275: Semoga para pelaku penganiaya dihukum 
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sesuai dengan perbuatannya #justiceforaudrey 

307. 1540. pecintatehsariwangi_: sanksi sosial aje ga cukup pak  

ayo hukum seberat beratnya pak si pelaku.. 

daripada bapak yang dicolok.. #eeeh 

308. 1547. ericreyhan: @ranggadhany iyalah. Di kantor polisi masi 

sempet update instastory pake boomerang 

 

3.4 Operasionalisasi Konsep 

  Menurut Rosady (2004, p. 255) operasionalisasi merupakan penjelasan 

mengenai konsep-konsep tertentu yang digunakan peneliti untuk mengukur suatu 

konsep atau variabel yang masih abstrak menjadi variabel penelitian yang dapat 

diuji. Istilah konsep adalah ekspresi sebuah ide abstrak yang terbentuk karena 

digeneralisasi objek atau hubungan fakta-fakta yang didapatkan dari pengamatan 

(Kriyantono, 2012, p. 17). Konsep harus dioperasionalkan agar dapat diukur 

berdasarkan indikator dan dimensinya. Karena itu, hasil dari operasional konsep 

ini disebut operasionalisasi variabel (Kriyantono, 2012, p. 26). 

 Konsep yang digunakan sebagai variabel penelitian ini adalah konsep 

cyberbullying  menurut Nancy Willard. Peneliti memakai dimensi jenis 

cyberbullying berdasarkan definisi yang sesuai pada jurnal Nancy Willard yang 

berjudul “Educator’s Guide to Cyberbullying and Cyberthreats” (Willard, 2007, 

p. 1). 

 Nancy Willard (2007, p. 1) menjelaskan bahwa cyberbullying adalah 

kesalahan dalam menggunakan teknologi informasi yang merugikan, 
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mengintimidasi, atau menyakiti orang lain sebagai bentuk penyerangan sosial. 

Cyberbullying terbagi menjadi delapan jenis yaitu (Willard, 2007, p. 1-2): 

1. Flaming (membakar) 

2. Harassment (mengganggu) 

3. Denigration (gossip atau fitnah) 

4. Impersonation (meniru) 

5. Outing (penyebaran) 

6. Trickery (penipuan) 

7. Exclusion (pengecualian) 

8. Cyberstalking (penguntitan siber) 

 Penelitian ini menggunakan delapan jenis cyberbullying. Berikut ini adalah 

penjabaran operasionalisasi variabel serta indikator pada delapan jenis 

cyberbullying: 

1.  Flaming (membakar) 

Jenis flaming berarti berkobar, membakar, atau bergejolak. Flaming 

yang dimaksud oleh Willard di sini adalah pertengkaran dengan bahasa penuh 

amarah atau dengan kata-kata kasar menggunakan pesan elektronik. 

Berdasarkan penjabarannya, flaming adalah pertukaran atau adu argumen 

yang dilakukan oleh dua aktor atau lebih melalui media online dengan 

menggunakan bahasa tidak sopan, kasar, menghina, bahkan mengancam 

(Willard, 2007, p. 1).  

Terdapat empat indikator yang menggambarkan jenis flaming, yaitu: 
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a) Komentar dengan bahasa tidak sopan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016), kata sopan 

berarti beradab, hormat, tertib dan berkelakuan baik. Sehingga, kata tidak 

sopan memiliki arti tidak beradab, tidak hormat, tidak tertib dan tidak 

berkelakukan baik. Hal ini mencerminkan perilaku melanggar nilai-nilai 

moral tertentu. Contoh bahasa yang mengandung nilai tidak sopan seperti 

berbicara bahasa kasar, mencerca, membentak, menghina, memaki, 

merendahkan, memojokkan, menentang, membanding-bandingkan, 

menggunakan huruf kapital seluruhnya atau menggunakan tanda seru di 

dalam isi kalimat berdasarkan contoh yang dijabarkan. Berikut dijelaskan 

indikator pada komentar yang menggunakan bahasa tidak sopan (Tabel 3.2). 

Tabel 3.2 Indikator pada komentar dengan bahasa tidak sopan 

Item 

Setuju Komentar menggunakan bahasa yang tidak sopan 

dalam kolom komentar pada berita kasus Audrey di 

akun Instagram @detikcom. 

Tidak Setuju Komentar tidak menggunakan bahasa yang tidak 

sopan dalam kolom komentar pada berita kasus 

Audrey di akun Instagram @detikcom. 

 

b)  Komentar dengan bahasa kasar 

Arti kata “kasar” yaitu perilaku tidak halus atau lemah lembut. 

Sehingga, pemakaian bahasa kasar adalah bentuk bahasa yang bersifat tidak 
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halus atau lemah lembut dan dapat melukai perasaan orang lain. Contoh 

bahasa yang mengandung kata-kata kasar yaitu mampus, pelacur, setan, 

bangsat, sialan, mati, terkutuk, lonte, dan sebagainya (KBBI, 2016). Berikut 

dijelaskan indikator pada komentar yang menggunakan bahasa kasar (Tabel 

3.3). 

Tabel 3.3 Indikator pada komentar dengan bahasa kasar 

Item 

Setuju Komentar menggunakan bahasa kasar dalam kolom 

komentar pada berita kasus Audrey di akun 

Instagram @detikcom. 

Tidak Setuju Komentar tidak menggunakan bahasa kasar dalam 

kolom komentar pada berita kasus Audrey di akun 

Instagram @detikcom. 

 

c)  Komentar dengan bahasa hinaan 

KBBI (2016) menjelaskan bahwa arti kata “hina” adalah merendahkan 

martabat, kedudukan, atau pangkat seseorang, meremehkan, mencela, 

mengunakan kata-kata keji, atau tidak baik. Contoh bahasa yang 

mengandung bahasa hinaan seperti penghinaan agama, etnis, ras, atau 

menghina orang lain, keluarga, martabat seseorang yang dapat 

menyebabkan seseorang merasa tersinggung (KBBI, 2016). Berikut 

dijelaskan indikator pada komentar yang menggunakan bahasa yang 

mengandung kalimat hinaan (Tabel 3.4).  
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Tabel 3.4 Indikator pada komentar mengandung hinaan 

Item 

Setuju Komentar yang mengandung kalimat hinaan dalam 

kolom komentar pada berita kasus Audrey di akun 

Instagram @detikcom. 

Tidak Setuju Komentar yang tidak mengandung kalimat hinaan 

dalam kolom komentar pada berita kasus Audrey di 

akun Instagram @detikcom. 

 

d)  Komentar dengan Kalimat Ancaman 

Kata mengancam diartikan sebagai niat atau rencana seseorang 

dengan tujuan mengintimidasi, menyulitkan, merugikan, mencelakakan, 

menyusahkan pihak lain, atau memberi pertanda dan peringatan bahwa 

kemungkinan akan terjadi malapetaka bagi korban. Sehingga, ancaman 

adalah sesuatu perbuatan yang mengancam (KBBI, 2016). Berikut 

dijelaskan indikator pada komentar yang menggunakan bahasa yang 

mengandung kalimat ancaman (Tabel 3.5). 

 

Tabel 3.5 Indikator pada komentar yang mengandung kalimat ancaman 

Item 

Setuju Komentar yang mengandung kalimat ancaman dalam 

kolom komentar pada berita kasus Audrey di akun 

Instagram @detikcom. 
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Tidak Setuju Komentar yang tidak mengandung kalimat ancaman 

dalam kolom komentar pada berita kasus Audrey di 

akun Instagram @detikcom. 

 

2. Harassment (mengganggu) 

Willard (2007, p. 2) menjelaskan bahwa jenis harassment dalam 

cyberbullying adalah perilaku mengirimkan pesan yang bersifat ofensif 

secara berulang-ulang kepada target individu. Dalam KBBI (2016), 

menjelaskan bahwa arti kata “ofensif” adalah serangan atau segala sesuatu 

yang bersifat agresif, digunakan untuk menyerang sehingga mengakibatkan 

timbulnya ketidaksenangan atau perasaan terganggu.  

Indikator dalam jenis harassment yaitu terdapat komentar yang 

bersifat melecehkan atau ofensif secara berulang-ulang kepada target 

individu sehingga mengakibatkan seseorang merasa tertekan secara 

emosional. Berikut dijelaskan indikator pada komentar mengandung hinaan 

secara terus-menerus dari akun Instagram yang sama (Tabel 3.6). 

 

Tabel 3.6 Indikator pada komentar yang mengandung jenis cyberbullying 

harassment 

Item 

Setuju Komentar yang bersifat ofensif secara berulang-ulang, 

sehingga mengakibatkan tekanan emosional pada 

seseorang dalam kolom komentar pada berita kasus 
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Audrey di akun Instagram @detikcom. 

Tidak Setuju Komentar yang tidak bersifat ofensif secara berulang-

ulang, sehingga mengakibatkan tekanan emosional 

pada seseorang dalam kolom komentar pada berita 

kasus Audrey di akun Instagram @detikcom. 

 

3. Denigration (gossip atau fitnah) 

Jenis denigration adalah perilaku seperti menaruh fitnah, gosip, atau 

desas-desus melalui online dengan tujuan merusak reputasi seseorang atau 

merusak hubungan relasi korban dengan orang di sekitarnya (Willard, 2007, 

p. 2).  

KBBI (2016) menjelaskan bahwa arti kata “fitnah” adalah perkataan 

bohong dan tidak berdasarkan kebenaran dan disebarkan dengan maksud 

mencermarkan nama baik korban. Sedangkan arti kata “gosip” adalah 

pergunjingan atau cerita negatif tentang seseorang, dan arti kata “desas-

desus” adalah kabar angin, atau percakapan orang yang tidak diketahui 

sumbernya dan belum tentu benar adanya (KBBI, 2016). 

Sehingga, indikator dalam jenis ini yaitu terdapat komentar yang 

mengandung gosip, fitnah, atau desas-desus tentang seseorang yang dapat 

mengakibatkan rusaknya reputasi atau hubungan relasi dengan orang lain. 

Berikut dijelaskan indikator pada komentar yang mengandung fitnah, gosip, 

atau desas-desus yang tidak sesuai dengan fakta yang ada (Tabel 3.7). 
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Tabel 3.7 Indikator pada komentar yang mengandung jenis cyberbullying 

denigration  

Item 

Setuju Komentar yang mengandung fitnah, gosip, atau 

desas-desus yang tidak sesuai fakta dalam kolom 

komentar pada berita kasus Audrey di akun 

Instagram @detikcom. 

Tidak Setuju Komentar yang tidak mengandung fitnah, gosip, atau 

desas-desus yang tidak sesuai fakta dalam kolom 

komentar pada berita kasus Audrey di akun 

Instagram @detikcom. 

 

4. Impersonation (meniru) 

Impersonation adalah pada saat pelaku cyberbully memiliki 

kemampuan untuk meniru atau menyamar sebagai target individu dalam 

mengunggah sesuatu dengan tujuan agar target mendapatkan masalah, dan 

mengganggu hubungan relasi atau pertemanan target. Sudah menjadi hal 

yang lumrah dalam bertukar kata sandi sebagai bukti “persahabatan” sejati 

di kalangan remaja. Perilaku seperti ini sering terjadi di kalangan remaja, 

khususnya remaja perempuan. Dalam melakukan jenis cyberbullying ini, 

pelaku bahkan rela membuat akun baru dengan memakai nama target. 
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Tujuannya, agar pelaku cyberbully dapat mengatur panggung sehingga 

target dapat dilihat bersalah (Willard, 2007, p. 8).  

Dalam jenis cyberbullying ini tidak relevan pada penelitian ini karena 

hal ini lebih kepada fenomena cyberbullying pada anak remaja atau sekolah, 

apalagi penelitian ini meneliti kolom komentar sebuah media. 

 

5. Exclusion (pengecualian) 

Dalam Willard (2007, p. 9) exclusion salah satu jenis cyberbullying 

terkait dengan penunjukan siapa yang menjadi anggota dalam kelompok dan 

siapa yang terbuang. Sebagaimana yang diketahui oleh khalayak khususnya 

remaja, akan ada batas-batas siapa yang akan dianggap di dalam anggota 

kelompok dan siapa yang menjadi orang buangan, pengucilan yang intens 

ini akan memberikan dampak emosional terhadap korban yang terbuang. 

Bahkan Willard (2007, p. 9) menambahkan, pengucilan dalam suatu 

anggota adalah salah satu hukuman terberat di banyak masyarakat suku. 

Dalam komunitas agama, pengucilan juga dianggap sebagai hukuman 

terakhir. 

Pelaku cyberbully akan secara sengaja dan kejam mengajak orang lain 

untuk mengasingkan dan mengucilkan target dalam lingkungan online 

(Willard, 2007, p. 9). Pada jenis exclusion tidak relevan digunakan dalam 

penelitian ini, karena dalam kolom komentar tidak memiliki fitur untuk 

membuat kelompok online. Pengecualian tidak dapat dihitung atau diukur 

hanya melalui sebuah komentar. 
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6. Outing (penyebaran) 

Outing adalah perilaku mengekspos, mengirim, atau meneruskan  

gambar-gambar yang bersifat sensitif, rahasia, dan memalukan secara online 

sebagai tujuan mempermalukan korban, atau dapat sebagai upaya eksploitasi 

aib korban (Willard, 2007, p. 9). Pada jenis cyberbullying outing, tidak 

relevan dengan penelitian ini, karena fitur komentar pada platform media 

sosial Instagram tidak memfasilitasi fitur pengiriman gambar. 

  

7. Trickery (penipuan) 

Trickery dapat menjadi salah satu bagian dari jenis outing dalam 

cyberbullying. Trickery merupakan perilaku menipu juga membujuk korban 

dengan tipu muslihat bertujuan agar korban terpaksa mengungkapkan suatu 

rahasia atau informasi yang memalukan tentang dirinya, secara online. 

Sebagai contoh, seorang anak remaja sengaja membujuk temannya untuk 

mengirimkan konten atau gambar yang bersifat sensitif atau rahasia, dan 

berjanji bahwa informasi ini akan tetap menjadi “rahasia”, namun setelah 

mendapatkan apa yang didapat, anak remaja ini akan secara sengaja 

menyebarkan konten atau gambar tersebut kepada orang lain (Willard, 2007, 

p. 9). Jenis ini juga tidak relevan karena jenis fitur komentar pada akun 

Instagram @detikcom mengenai pemberitaan kasus Audrey adalah interaksi 

antar sesama pembaca dan juga media, bukan dengan korban langsung yaitu 
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Audrey maupun anak-anak yang disangka menjadi pelaku bullying pada 

kasus Audrey.  

 

8. Cyberstalking (penguntitan siber) 

Cyberstalking adalah tindakan mengikuti atau mengejar seseorang 

melalui komunikasi elektronik secara berulang-ulang dan intensif sehingga 

menciptakan ketakutan dan perasaan terancam bagi korban. Terkadang 

pelaku akan menggunakan media secara anonim dalam berkomunikasi 

dengan korban agar identitas pelaku tetap tersembunyi. Jenis ini bertumpang 

tindih dengan jenis denigration dan impersonation seperti yang sudah 

dijelaskan di atas. Seperti yang diketahui bahwa penguntitan adalah tindakan 

kriminal atau kejahatan di sebagian besar yurisdiksi, tetapi sebagian besar 

undang-undang di Negara tidak secara khusus merujuk perilaku penguntitan 

secara online. Sebagai contoh, seseorang menguntit akun media sosial korban 

dan mengirimkan pesan hingga menghubungi korban terus-menerus secara 

online mengacu pada pola perilaku yang mengancam atau jahat (Willard, 

2007, p. 10). Hal ini juga tidak relevan dengan penelitian ini, karena jenis ini 

lebih bersifat personal yaitu antara pelaku dengan korban dan di dalam 

penelitian ini, peneliti hanya akan meneliti komentar-komentar yang ada pada 

kolom komentar Instagram @detikcom, bukan meneliti akun Instagram 

korban secara langsung. 

Peneliti akan menggunakan dimensi flaming, harassment, denigration, 

impersonation, dan exclusion dalam penelitian ini, karena lima jenis cyberbullying 
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ini yang relevan dengan topik penelitian ini. Sedangkan jenis outing, trickery, dan  

cyberstalking tidak relevan dengan penelitian ini, karena jenis ini lebih 

menekankan perilaku cyberbullying bersifat personal kepada korban secara online 

dan tidak dapat dinilai hanya melalui kolom komentar. 

 

 

Tabel 3.10 Operasionalisasi Variabel 

Peneliti telah menjabarkan definisi operasional variabel serta dimensi 

cyberbullying menurut Nancy Willard. Operasionalisasi variabel akan disusun 

pada tabel 3.10 sebagai berikut: 

Konsep Variabel Dimensi Indikator 
Butiran 

Pertanyaan 

Keteran

gan  

Konsep 

Cyberbullyin

g menurut    

Nancy 

Willard  

Cyberbullying 

adalah segala 

jenis tindakan 

atau sikap kejam 

kepada orang 

lain dengan cara 

mengunggah 

atau 

mengirimkan 

materi 

berbahaya, juga 

terlibat dalam 

segala bentuk 

1. Flaming 

(Membakar) 

 

Pelaku 

mengirimkan 

pesan atau kata-

kata penuh 

amarah, vulgar, 

atau kasar yang 

dapat 

menimbulkan 

pertengkaran.  

1. Terdapat komentar 

menggunakan bahasa 

yang tidak sopan dalam 

kolom komentar pada 

berita kasus Audrey. 

       

Apakah terdapat 

komentar 

menggunakan 

bahasa yang tidak 

sopan dalam 

kolom komentar 

pada berita kasus 

Audrey? 

1   =  

Setuju 

0   = Tidak 

setuju 

2. Terdapat komentar 

menggunakan bahasa 

yang kasar dalam 

kolom   komentar pada 

berita kasus Audrey. 

Apakah terdapat 

komentar 

menggunakan 

bahasa yang kasar 

dalam kolom 

komentar pada 

berita kasus 

Audrey? 

1   =  

Setuju 

0   = Tidak 

setuju 

3. Terdapat komentar    

berisikan kalimat 

hinaan dalam      

kolom komentar pada 

Apakah terdapat 

komentar 

berisikan kalimat 

hinaan dalam 

1   =  

Setuju 

0   = Tidak 

setuju 
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penyerangan 

sosial 

menggunakan 

teknologi digital 

dengan maksud 

menyakiti orang 

lain. 

 

berita kasus Audrey. kolom komentar 

pada berita kasus 

Audrey? 

4. Terdapat komentar 

berisikan kalimat 

ancaman dalam  kolom 

komentar pada berita 

kasus Audrey. 

Apakah terdapat 

komentar 

berisikan kalimat 

ancaman dalam 

kolom komentar 

pada berita kasus 

Audrey? 

1   =  

Setuju 

0  = Tidak 

setuju 

2. Harassment 

(Mengganggu) 

 

Pelaku 

mengirimkan 

pesan yang 

bersifat ofensif 

kepada target 

secara berulang-

ulang. 

5. Terdapat komentar 

yang bersifat 

melecehkan dan 

ofensif secara 

berulang-ulang dalam 

kolom komentar pada 

berita kasus Audrey. 

Apakah terdapat 

komentar yang 

bersifat 

melecehkan dan 

ofensif secara 

berulang-ulang 

dalam kolom 

komentar pada 

berita kasus 

Audrey? 

1   =  

Setuju 

0   = Tidak 

setuju 

3. Denigration 

(Gosip atau 

Fitnah) 

 

Pelaku 

mengumbar atau 

menyebarkan 

pesan/konten 

yang tidak benar, 

gosip, atau desas-

desus tidak sesuai 

dengan fakta 

dengan tujuan 

merusak reputasi 

atau nama baik 

korban dan 

hubungan relasi 

korban. 

6. Terdapat komentar    

berisikan gosip atau 

desas-desus yang tidak 

benar   tentang 

seseorang dalam kolom 

komentar pada berita 

kasus Audrey. 

 

 

Apakah terdapat 

komentar    

berisikan gosip 

atau desas-desus 

yang tidak benar 

tentang seseorang 

dalam kolom 

komentar pada 

berita kasus 

Audrey? 

 

1   =  

Setuju 

0  = Tidak 

setuju 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Peneliti menggunakan data primer dalam metode penelitian analisis isi ini.  

Data primer meruparakan data yang langsung didapatkan dari tangan pertama atau 

sumber pertama di lapangan. Dalam analisis isi, data primer merupakan isi pesan 

yang diteliti, karena itu dokumentasi berita atau teks selama periode tertentu 

digunakan sebagai sumber data (Kriyantono, 2012, p. 41).  

Data primer yang peneliti gunakan adalah kumpulan komentar pada kolom 

komentar di akun Instagram @detikcom terkait pemberitaan kasus Audrey. Data 

dikumpulkan selama satu minggu sejak Selasa, 9 April 2019 hingga 16 April 

2019. Peneliti mengumpulkan semua komentar pembaca pada kolom komentar 

Instagram @detikcom dan mendapatkan 1.549 populasi penelitian dengan 308 

sampel komentar. Peneliti tertarik meneliti komentar sejak Selasa, 9 April 2019 

hingga 16 April 2019, karena hasil dari pra-penelitian, ditemukan bahwa selama 

periode di atas paling banyak terdapat unsur cyberbullying.  

 

3.6 Teknik Pengukuran Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Eriyanto (2011, p. 259) menjelaskan bahwa validitas memastikan 

apakah alat ukur yang digunakan tepat dalam mengukur konsep yang 

digunakan pada penelitian. Alat ukur harus memiliki validitas tinggi, 

sehingga alat ukur tersebut dapat dengan akurat mengukur apa yang ingin 

diukur.  
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Dalam analisis isi, validitas sangat penting, karena jika penelitian 

salah dalam menggunakan alat ukur maka hasil penelitian dipastikan tidak 

dapat dipercaya. Temuan-temuan dalam analisis isi didasari pada alat ukur 

yang dipakai (Eriyanto, 2011, p. 259). 

Eriyanto (2011, p. 260) menjabarkan lima jenis validitas dalam 

analisis isi, yaitu: 

1. Face validity (validitas muka) 

2. Concurrent validity (validitas kecocokan) 

3. Construct validity (validitas konstruk) 

4. Predictive validity (validitas prediktif) 

5. Content validity (validitas isi) 

Dalam memilih jenis uji validitas, harus ditentukan sesuai dengan 

tujuan penelitian (Eriyanto, 2011, p. 277). Pengujian face validity 

merupakan jenis validitas mendasar. Cara untuk mengetahui apakah alat 

ukur yang dipakai sudah memenuhi unsur validitas muka atau tidak adalah 

dengan melihat apakah alat ukur yang dipakai telah diterima dan digunakan 

oleh komunitas ilmiah atau tidak (Eriyanto, 2011, p. 276).  

Peneliti menggunakan face validity atau validitas muka dalam 

penelitian ini, sebab tujuan penelitian ini hanya ingin memetakan jenis 

cyberbullying yang terdapat dalam fasilitas kolom komentar yang 

disediakan Instagram di akun @detikcom terkait pemberitaan Audrey. 

Peneliti akan menguji apakah alat ukur yang akan dipakai dalam 

penelitian ini sudah sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan. Sehingga 
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peneliti harus membuktikan bahwa alat ukur peneliti memenuhi unsur face 

validity atau validitas muka.  

Terdapat dua langkah untuk mengetahui hal ini. Langkah pertama 

berdasarkan Neuman dalam Eriyanto (2011, p. 262) yaitu, melihat bahwa 

alat ukur yang digunakan sudah diterima dan digunakan oleh komunitas 

ilmiah atau tidak. Dalam membuktikan hal tersebut peneliti dapat melihat 

hal tersebut melalui penelitian terdahulu, jurnal, buku, karya ilmiah, atau 

konferensi yang dibuat, diselenggarakan, atau diteliti oleh komunitas ilmiah 

sesuai bidang yang diteliti, agar dapat dipastikan alat ukur yang digunakan 

valid (Eriyanto, 2011, p. 262). Langkah kedua yaitu peneliti menguji alat 

ukur pada panel ahli, seperti meminta beberapa ahli untuk mengevaluasinya. 

Agar dapat diketahui alat ukur tersebut sudah valid atau tidak. Namun, 

langkah ini masih relatif baru dan belum banyak dipakai dalam penelitian 

ilmiah (Eriyanto, 2011, p. 263). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep dan dimensi 

cyberbullying dalam jurnal ilmiah dan buku Nancy Willard pada 2007 

sebagai alat ukur. Konsep dari Nancy Willard ini telah banyak digunakan 

sebagai acuan penelitian ilmiah mengenai cyberbullying dalam komunikasi 

elektronik, media baru, hingga platform media sosial. Sehingga, dibuktikan 

peneliti sudah memilih alat ukur yang bersifat valid dalam penelitian ini. 

3.6.2 Unit Analisis 

Kriperndorff dalam Eriyanto (2011, p. 97) mendefinisikan unit 

analisis sebagai apa yang diobservasi, dicatat, dan dianggap sebagai data 
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agar memisahkan batasan-batasan untuk analisis berikutnya. Secara 

sederhana digambarkan sebagai bagian dari isi yang diteliti untuk 

menyimpulkan isi dari suatu teks. 

Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan unit sintaksis. Unit 

sintaksis yaitu kalimat (bentuk dan susunan) yang dipilih dalam teks. 

Eriyanto (2011, p. 90) menjelaskan dalam unit sintaksis, aspek yang dicatat 

berupa elemen bahasa dari teks. Secara etimologis sintaktis menempatkan 

kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaktis adalah tata bahasa 

yang membahas hubungan menyangkut struktur gramatikal di dalam kata. 

Unsur bahasa yang termasuk ke dalam sintaksis yaitu frase, klausa, dan 

kalimat.  Secara singkat, sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa 

yang membicarakan seluk-beluk kalimat, klausa, dan frase yang ada di 

dalam teks.  

Peneliti mengumpulkan populasi dan sampel komentar pada kolom 

komentar @detikcom terkait pemberitaan Audrey periode 9 – 16 April dan 

memilih untuk memperhatikan kalimat dalam unit sintaksis untuk 

menganalisis komentar di dalam penelitian ini. 

3.6.3 Uji Reliabilitas 

Selain bersifat valid, alat ukur juga harus melalui uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas dilakukan agar penelitian ini dipastikan mencapai hasil yang 

reliabel dan objektif. Reliabilitas berarti sejauh apapun hingga berapa 

kalipun alat ukur dipakai, tetap akan menghasilkan temuan yang sama 

(Eriyanto, 2011, p. 281).  
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Di dalam analisis isi, alat ukur yang digunakan adalah coding sheet 

atau lembar koding. Lembar koding merupakan alat yang dipakai untuk 

mengukur atau menghitung aspek dari isi suatu media (Eriyanto, 2011, p. 

221). Langkah pertama dalam membuat lembar koding adalah mengisikan 

kategori-kategori yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan 

skala Guttman. Skala Guttman ini berguna untuk memberikan hasil yang 

jelas dan konsisten, seperti benar atau salah, iya atau tidak, ada atau tidak 

ada, dan lainnya (Kriyantono, 2012, p. 139). 

Setelah membuat lembar koding, langkah berikutnya adalah menguji 

reliabilitas terhadap lembar koding yaitu dengan cara menentukan minimal 

dua orang koder yang akan melakukan uji reliabilitas lembar koding 

tersebut. Pengujian menggunakan minimal dua koder yang berbeda dengan 

tujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan yang terdapat di hasil uji 

lembar koding. Peneliti akan menentukan minimal dua orang sebagai koder 

yang juga akan menjadi hakim atau pembanding dalam kegiatan uji 

reliabilitas alat ukur (Kriyantono, 2012, p. 236.)  

Untuk membuktikan uji reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti akan 

dibantu oleh Aviriano Aussie Irshadi, mahasiswa Universitas Multimedia 

Nusantara Ilmu Komunikasi, sebagai koder ketiga. Paramitha Cahya 

Martha, alumni Universitas Multimedia Nusantara Ilmu Komunikasi, 

sebagai koder kedua. Peneliti sendiri, sebagai koder pertama. Alasan 

peneliti memilih Aviriano dan Paramitha karena kedua koder ini memiliki 

kemampuan dan pengetahuan seputar Ilmu Komunikasi terutama mengenai 

Cyberbullying pada kolom..., Gabriella Vanessa Loupatty, FIKOM UMN, 2019



 
 
 

87 

analisis isi dan fenomena cyberbullying karena mereka sama-sama sudah 

menyelesaikan penelitian dengan menggunakan metode analisis isi 

kuantitatif. 

Kedua koder akan diuji tingkat realibitasnya dengan cara 

membandingkan jawaban dari lembar koding berdasarkan kecocokan, 

persamaan, hingga perbedaan pengkodingan yang dilakukan oleh para 

koder. Metode uji reliabilitas dengan menggunakan minimal dua koder ini 

disebut intercoder reliability atau reliabilitas antar-koder atau disebut juga 

dengan reproductibility (Eriyanto, 2011, p. 288). 

Neuendorf dalam Eriyanto (2011, p. 299) menentukan dalam 

melakukan uji reliabilitas yang dilakukan oleh koder minimal diperlukan 

10% dari jumlah total sampel komentar yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini. Sampel komentar dalam penelitian ini adalah 308 komentar, 

sehingga 10% dari 308 komentar adalah 31 (nilai pembulatan dari 30,8).  

Jumlah pembulatan sampel 31 komentar akan digunakan untuk uji 

reliabilitas. Peneliti akan memilih 31 komentar secara acak melalui fasilitas 

dari situs Random.org (https://www.random.org/integers/). Setelah memilih 

komentar secara acak, peneliti mendapatkan hasil sampel komentar dengan 

nomor urut sebagai berikut: 

11, 16, 25, 36, 47, 62, 68, 86, 87, 103, 110, 117, 128, 135, 137, 139, 

142, 149, 154, 165, 189, 209, 217, 229, 237, 244, 249, 258, 261, 302, 304. 

 Dari seluruh hasil sampel komentar yang akan diuji reliabilitas akan 

dijabarkan pada tabel 3.11 di bawah ini: 
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Tabel 3.11 Sampel Komentar untuk Uji Reliabilitas 

N   No. Nomor 

Urut 

Komentar 

1. 11 rakhman_nk: Paling nggak dihukum 

2. 16 izzhakurniawan_: ini pasti salah Jokowi  

3. 25 nurputririri: @lanange_olshop25 yg benar..jadi gemes 

dengernya pen gampar mukanya😡 

4. 36 anisachl: @debbypermataa_ lucu visum nya setelah 

seminggu ,dan uang segalanya ank sultan mah tgl bayar 

polisi:v 

5. 47 ccccccrock: BANGSATT 

6. 62 azizfirmansah: Dugaan detikcom telah meleceng dari jalur, 

sehingga mejadi korban bulian masarakat indonesia😂kawus 

po ora.😂 Ingatlah kematian decitcom🙄 

7. 68 henock_depo: Pak polisi.... Tolong pakai hasil pemeriksaan 

saat dia pertama kali datang ke RS dong.... Jgn hasil visum 

seolah kejadian 1 minggu... Ayolah menjadi bijak. 

8. 86 kang_hikmat: Sepekan? 🤣 Ya luka kalau udah sepekan 

udah membaik atuh apalagi udah perawatan dokter, 😆Tai	

9. 87 putrimailisasari: Sudah saya duga bklan kluar hsil visum 

gnian 🤣🤣🤣 ujung2 nya maaf ,,, suka guling2 liat hukum d 
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negara ini 

10. 103 uungs20: Di rs ngapain ?, wisata sekolah? 

11. 110 devikarista: Petisi mana petisi lnjtin ttdx 😌 

12. 117 kristina.wulandari.146: Ini gima si la korban dirumah sakit 

kapain 

13. 128 

 

sundy_wen: Bener kata bang @hotmanparisofficial .. Visum 

penentu akhir.. 

14. 135 sindhypello: @nikita.nalle mmg power of org dalam 

15. 137 

 

bosqcimpring: @faizaull tp patut dipertanyakan jg, bukti'a 

viral'a dikeroyok 12 org, tp saksi bilang dikeroyok oleh 3 

org, yg 9 org'a cma nonton. Sy jg jd bingung 

16. 139 ardan_al.waqiah: @johanness.p 😂😂😂 Oyah? Pahami aja 

dlu bru ngejudge 🤣😂🤣😂 

17. 142 tariewulandharie: Yaelah pelakunye bpknya org DPR 

mknya RS nya bs ngmng gtu 

18. 149 whuuuud: @aynienuraini ig nya si pelaku2 gila apa sih mba 

? 

19. 154 woyo_wae: Emg Uang bukan segalanya, tp dengan uang 

bisa berbuat segala nya 😤 

20. 165 citrahutama: @kaazzzz08 tumpul k atas tajam k bawah 😼 

21. 189 emisusantipurba: @adekhaira iya betul, jd dia make 

oksigen itu napainn, latihan pernapasan ada ada ae aparat 
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dinegara +62 

22. 209 healthycaredays: Kurang lama klo cuma 3,5 Tahun. Kenapa 

dibilangnya Terancam harusnya DIPASTIKAN 10 Tahun 

penjara klo perlu. COLOK BALIK TUH 12 ORANG 

PEREMPUANnya Baru impas. #justiceforaudrey🙏🙏 

23. 217 mwildang_: (Tarik nafasssss)....... GWOBLOKKK -Raditya 

Dika- 

24. 229 vittanara: Tidak cukup dg kt maaf, dibanding penderitaan 

Audrey, tingkah sdh spt iblis 

25. 237 janmalik009: @lorienbhondhon yang di bilang kemaluan 

korban di congkel, di bilang korban di seret dan kepala 

korban di bentur kan ke aspal fakta visum bertentangan 

dengan berita beredar di masyarakat, si korban di rumah 

sakit karna asma nya kambuh karna pekelahian tersebut 

26. 244 novistoreblitar: Orang tua nya didik gimana itu? 

27. 249 gundul_30: Klo ga diviralkan trus presiden menanggapi 

kasus ini apa iya mereka ditetapkan jadi tersangka? Wong 

dipolsek aja mrk dibebaskan kok, bahkan mrk bikin video 

dikantor polisi 

28. 258 arifin92ahmad: @hizkiayoikov tunggu saja investigasi 

selanjutnya, pengacara kondang @hotmanparisofficial lagi 

melakukan penelusuran 
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29. 261 jonatan_tobing: HOAX YA ? TELEN TUH HOAX 

KAYAK NELEN SPERMA HAHAHA 🤣🤣🤣 

30. 302 503_93n9: Jgn pandang pelaku msh dbwh umur.. jgn 

pandang anak pejabat.. klu udh jd pelaku kriminal hrs 

dihukum ..jgn pandang bulu 

31. 304 kumislanker: tangkap aj tuh semua TSK nya.jgn ada 

ampun. 

 

Dalam Eriyanto (2011, p. 290) untuk melakukan uji reliabilitas, 

peneliti menggunakan rumus Reliabilitas Antar-Koder menurut Ole Holsti 

yaitu:  

  

(CR) =         3M         

   N1+N2+N3       

Keterangan: 

CR : Coeficient Realibility (Koefisien Reliabilitas) 

M  : Jumlah pernyataan yang sama disetujui oleh 3 koder 

N  : Jumlah koding yang dibuat oleh koder 

 

Holsti menentukan bahwa angka reliabilitas minimum yang 

ditoleransi yaitu 70% atau 0,7. Nilai ini yang mengindikasikan bahwa alat 

ukur benar-benar reliabel. Namun, jika hasil uji reliabilitas memberikan 

angka dibawah 70% atau 0,7 maka alat ukur tidak reliabel (Eriyanto, 2011, 

p. 290). 
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3.6.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Terdapat dua kategori dalam hasil uji reliabilitas, yaitu setuju dan 

tidak setuju. Setuju berarti ketiga koder memiliki kesamaan atau 

kesepakatan dalam menentukan jawaban dalam menilai komentar, 

sedangkan tidak setuju berarti terdapat jawaban yang berbeda atau ada koser 

yang tidak sepakat dengan koder lainnya. Hasil uji reliabilitas antarkoder 

per indikator akan dijabarkan sebagai berikut: 

 

A. Dimensi Flaming (Membakar) 

Tabel 3.12 Hasil uji reliabilitas indikator terdapat komentar 

menggunakan bahasa yang tidak sopan dalam kolom komentar 

pemberitaan kasus Audrey 

 

No. Nomor 

Urut 

Koder 1 Koder 2 Koder 3 Setuju/Tidak Setuju 

1 11 1 1 1 Setuju 

2 12 0 0 0 Setuju 

3 25 1 1 1 Setuju 

4 36 1 1 1 Setuju 

5 47 1 1 1 Setuju 

6 62 1 0 1 Tidak Setuju 

7 68 0 0 0 Setuju 

8 86 1 1 1 Setuju 

9 87 0 0 1 Tidak Setuju 

10 103 0 0 0 Setuju 

11 110 0 0 0 Setuju 
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12 117 0 0 0 Setuju 

13 128 0 0 0 Setuju 

14 135 0 1 1 Tidak Setuju 

15 137 0 0 0 Setuju 

16 139 1 1 1 Setuju 

17 142 1 1 0 Tidak Setuju 

18 149 1 1 1 Setuju 

19 154 0 1 1 Tidak Setuju 

20 165 0 0 0 Setuju 

21 189 1 0 1 Tidak Setuju 

22 209 1 1 1 Setuju 

23 217 1 1 1 Setuju 

24 229 1 1 1  Setuju 

25 237 0 1 0 Tidak Setuju 

26 244 0 0 0 Setuju 

27 249 0 0 0 Setuju 

28 258 0 0 0 Setuju 

29 261 1 1 1 Setuju 

30 302 1 1 1 Setuju 

31 304 0 0 0 Setuju 

 

 

(CR) =        3M        =      3 .  24      =   72    = 0,77 

              N1+N2+N3     31+31+31        93 
 

Menurut Holsti, alat ukur harus memiliki nilai uji reliabilitas lebih dari 

atau sama dengan 0,7. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas di atas, alat 

ukur memiliki nilai uji reliabilitas 0,77. Jadi, dapat dinyatakan bahwa alat ukur 

reliabel. 
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Tabel 3.13 Hasil uji reliabilitas indikator terdapat komentar menggunakan 

bahasa yang kasar dalam kolom komentar pemberitaan kasus Audrey 

 

No. Nomor 

Urut 

Koder 1 Koder 2 Koder 3 Setuju/Tidak Setuju 

1 11 0 0 0 Setuju 

2 16 0 0 0 Setuju 

3 25 1 1 1 Setuju 

4 36 0 0 0 Setuju 

5 47 1 1 1 Setuju 

6 62 1 1 1 Setuju 

7 68 0 0 0 Setuju 

8 86 1 1 1 Setuju 

9 87 0 0 0 Setuju 

10 103 0 1 0 Tidak Setuju 

11 110 0 0 0 Setuju 

12 117 0 0 0 Setuju 

13 128 0 0 0 Setuju 

14 135 0 0 0 Setuju 

15 137 0 0 0 Setuju 

16 139 0 0 0 Setuju 

17 142 0 0 0 Tidak Setuju 

18 149 1 1 1 Setuju 

19 154 0 1 1 Tidak Setuju 

20 165 0 0 0 Setuju 

21 189 0 0 0  Setuju 

22 209 1 1 1 Setuju 

23 217 1 1 1 Setuju 

24 229 1 1 1  Setuju 
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25 237 1 1 1 Setuju 

26 244 0 1 0 Tidak Setuju 

27 249 1 0 0 Tidak Setuju 

28 258 0 0 0 Setuju 

29 261 1 1 1 Setuju 

30 302 0 0 0 Setuju 

31 304 0 0 0 Setuju 

 

 

(CR) =        3M        =      3 .  27      =   81    = 0,87 

              N1+N2+N3     31+31+31        93 

 

Menurut Holsti, alat ukur harus memiliki nilai uji reliabilitas lebih dari 

atau sama dengan 0,7. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas di atas, alat 

ukur memiliki nilai uji reliabilitas 0,87. Jadi, dapat dinyatakan bahwa alat ukur 

reliabel. 

 

Tabel 3.14 Hasil uji reliabilitas indikator terdapat komentar berisikan 

kalimat hinaan dalam kolom komentar pemberitaan kasus Audrey 

 

No. Nomor 

Urut 

Koder 1 Koder 2 Koder 3 Setuju/Tidak Setuju 

1 11 1 0 1 Tidak Setuju 

2 16 1 1 1 Setuju 

3 25 1 1 1 Setuju 

4 36 1 1 1 Setuju 

5 47 0 0 1 Tidak Setuju 

6 62 1 1 1 Setuju 

7 68 0 0 0 Setuju 
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8 86 0 0 0 Setuju 

9 87 1 1 1 Setuju 

10 103 0 0 0 Setuju 

11 110 0 0 0 Setuju 

12 117 0 0 0 Setuju 

13 128 0 0 0 Setuju 

14 135 1 1 1 Setuju 

15 137 1 1 1 Setuju 

16 139 0 0 0 Setuju 

17 142 1 1 1 Setuju 

18 149 0 0 0 Setuju 

19 154 0 1 1 Tidak Setuju 

20 165 1 1 1 Setuju 

21 189 1 1 1  Setuju 

22 209 1 1 1 Setuju 

23 217 1 1 1 Setuju 

24 229 0 0 0 Setuju 

25 237 1 1 1 Setuju 

26 244 1 1 1 Setuju 

27 249 1 1 1 Setuju 

28 258 0 0 0 Setuju 

29 261 1 1 1 Setuju 

30 302 1 1 1 Setuju 

31 304 1 1 1 Setuju 

 

(CR) =        3M        =      3 .  28      =   84    = 0,90 

              N1+N2+N3     31+31+31        93 

 

Menurut Holsti, alat ukur harus memiliki nilai uji reliabilitas lebih dari 

atau sama dengan 0,7. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas di atas, alat 
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ukur memiliki nilai uji reliabilitas 0,90. Jadi, dapat dinyatakan bahwa alat ukur 

reliabel. 

 

Tabel 3.15 Hasil uji reliabilitas indikator terdapat komentar berisikan 

kalimat ancaman dalam kolom komentar pemberitaan kasus Audrey 

 

No. Nomor 

Urut 

Koder 1 Koder 2 Koder 3 Setuju/Tidak Setuju 

1 11 0 0 0 Setuju 

2 16 0 0 0 Setuju 

3 25 1 1 1 Setuju 

4 36 0 0 0 Setuju 

5 47 0 0 0 Setuju 

6 62 1 1 0 Tidak Setuju 

7 68 0 0 0 Setuju 

8 86 0 0 0 Setuju 

9 87 0 0 0 Setuju 

10 103 0 0 0 Setuju 

11 110 0 0 0 Setuju 

12 117 0 0 0 Setuju 

13 128 0 1 0 Tidak Setuju 

14 135 0 0 0 Setuju 

15 137 0 0 0 Setuju 

16 139 0 0 1 Tidak Setuju 

17 142 0 0 0 Setuju 

18 149 0 0 0 Setuju 

19 154 0 0 0 Setuju 

20 165 0 0 0 Setuju 

21 189 0 0 1 Tidak Setuju 
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22 209 1 1 1 Setuju 

23 217 0 0 0 Setuju 

24 229 1 1 1 Setuju 

25 237 0 0 1 Tidak Setuju 

26 244 0 0 0 Setuju 

27 249 0 0 0 Setuju 

28 258 1 0 0 Tidak Setuju 

29 261 0 0 0 Setuju 

30 302 0 0 0 Setuju 

31 304 1 1 0 Tidak Setuju 

 

(CR) =        3M        =      3 .  24      =   72    = 0,77 

              N1+N2+N3     31+31+31        93 

 

Menurut Holsti, alat ukur harus memiliki nilai uji reliabilitas lebih dari 

atau sama dengan 0,7. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas di atas, alat 

ukur memiliki nilai uji reliabilitas 0,77. Jadi, dapat dinyatakan bahwa alat ukur 

reliabel. 

 

 

B. Dimensi Harassment (Mengganggu) 

Tabel 3.16 Hasil uji reliabilitas indikator terdapat komentar mengandung 

jenis cyberbullying harassment 

 

No. Nomor 

Urut 

Koder 1 Koder 2 Koder 3 Setuju/Tidak Setuju 

1 11 0 0 0 Setuju 

2 16 0 0 0 Setuju 
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3 25 0 0 0 Setuju 

4 36 0 0 0 Setuju 

5 47 0 0 0 Setuju 

6 62 0 0 0 Setuju 

7 68 0 0 0 Setuju 

8 86 0 0 0 Setuju 

9 87 0 0 0 Setuju 

10 103 0 0 0 Setuju 

11 110 0 0 0 Setuju 

12 117 0 0 0 Setuju 

13 128 0 0 0 Setuju 

14 135 0 0 0 Setuju 

15 137 0 0 0 Setuju 

16 139 0 0 0 Setuju 

17 142 0 0 0 Setuju 

18 149 0 0 0 Setuju 

19 154 0 0 0 Setuju 

20 165 0 0 0 Setuju 

21 189 0 0 0  Setuju 

22 209 0 0 0 Setuju 

23 217 0 0 0 Setuju 

24 229 0 0 0 Setuju 

25 237 0 0 0 Setuju 

26 244 0 0 0 Setuju 

27 249 0 0 0 Setuju 

28 258 0 0 1 Tidak Setuju 

29 261 0 0 0 Setuju 

30 302 0 0 0 Setuju 

31 304 0 0 0 Setuju 
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(CR) =        3M        =      3 .  30      =   90    = 0,96 

              N1+N2+N3     31+31+31        93 

 

Menurut Holsti, alat ukur harus memiliki nilai uji reliabilitas lebih dari 

atau sama dengan 0,7. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas di atas, alat 

ukur memiliki nilai uji reliabilitas 0,96. Jadi, dapat dinyatakan bahwa alat ukur 

reliabel. 

 

C. Dimensi Denigration (Gosip atau Fitnah) 

Tabel 3.17 Hasil uji reliabilitas indikator terdapat komentar yang 

mengandung jenis cyberbullying denigration 

 

No. Nomor 

Urut 

Koder 1 Koder 2 Koder 3 Setuju/Tidak Setuju 

1 11 0 0 0 Setuju 

2 16 1 1 1 Setuju 

3 25 0 0 0 Setuju 

4 36 1 1 1 Setuju 

5 47 0 1 0 Tidak Setuju 

6 62 0 0 0 Setuju 

7 68 0 0 0 Setuju 

8 86 1 1 0 Tidak Setuju 

9 87 0 0 0 Setuju 

10 103 0 0 0 Setuju 

11 110 0 0 0 Setuju 

12 117 0 0 0 Setuju 

13 128 0 0 0 Setuju 

14 135 1 1 1 Setuju 

15 137 1 1 1 Setuju 
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16 139 0 0 0 Setuju 

17 142 1 1 1 Setuju 

18 149 0 0 0 Setuju 

19 154 0 0 0 Setuju 

20 165 1 1 1 Setuju 

21 189 0 0 0  Setuju 

22 209 0 0 0 Setuju 

23 217 0 0 0 Setuju 

24 229 0 0 0 Setuju 

25 237 1 1 1 Setuju 

26 244 0 0 0 Setuju 

27 249 0 1 1 Tidak Setuju 

28 258 0 0 0 Setuju 

29 261 0 0 0 Setuju 

30 302 0 0 0 Setuju 

31 304 0 0 0 Setuju 

 

 

(CR) =        3M        =      3 .  28      =   84    = 0,90 

              N1+N2+N3     31+31+31        93 

 

Menurut Holsti, alat ukur harus memiliki nilai uji reliabilitas lebih dari 

atau sama dengan 0,7. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas di atas, alat 

ukur memiliki nilai uji reliabilitas 0,90. Jadi, dapat dinyatakan bahwa alat ukur 

reliabel. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data secara bertahap.   

Teknik analisis data adalah proses yang digunakan dalam mengolah data yang 

sudah disiapkan dengan metode penelitian yang telah ditentukan (Eriyanto, 2011, 

p. 47).  

Berikut peneliti jabarkan langkah-langkah analisis data dalam penelitian 

ini: 

1. Melakukan pra-penelitian 

Peneliti melakukan pra-penelitian guna dapat menentukan topik dan 

judul penelitian, rumusan masalah, hingga pertanyaan dan tujuan 

penelitian ini.  

2. Menentukan periode 

Setelah menentukan topik, judul, hingga tujuan penelitian ini, peneliti 

menentukan periode pengumpulan data penelitian. Periode yang peneliti 

ambil adalah sejak Selasa, 9 April 2019, hingga hari Selasa, 16 April 2019. 

3. Menentukan jumlah populasi penelitian 

Setelah membaca seluruh berita mengenai kasus pemberitaan Audrey 

pada periode yang tertera, peneliti mengumpulkan seluruh komentar dan 

mendapatkan total 1.549 populasi komentar. 

4. Menentukan jumlah sampel penelitian 

Dengan menggunakan teknik simple random sampling, peneliti 

mendapatkan hasil 308 sampel dari jumlah keseluruhan populasi yaitu 

1.549 komentar. Untuk mendapatkan 308 sampel secara acak dan objektif,  
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peneliti memakai layanan gratis situs Random.org 

(https://www.random.org/integers/). 

5. Menyusun tabel operasionalisasi variabel 

Setelah itu, peneliti menyusun semua definisi operasional dan 

operasionalisasi variabel dalam bentuk dimensi dan indikator, yang 

mengacu pada konsep cyberbullying oleh Nancy Willard. Dari delapan 

dimensi cyberbullying yang dijelaskan oleh Nancy Willard, peneliti hanya 

memakai lima dimensi yaitu flaming, harassment, denigration, 

impersonation, dan exclusion karena relevan dengan substansi penelitian 

ini, sedangkan tiga dimensi lainnya; outing, trickery, dan cyberstalking 

tidak relevan dengan penelitian ini. Peneliti menjabarkan dan menyusun 

operasionalisasi variabel secara detail dalam bentuk tabel operasionalisasi 

variabel. 

6. Membuat coding sheet (lembar koding) 

Setelah menyusun tabel operasionalisasi variabel dengan detail dan 

rapi, lalu peneliti membuat coding sheet yang mengacu pada tabel 

operasionalisasi variabel, yang berguna sebagai alat ukur dalam metode 

analisis isi kuantitatif.  

7. Melakukan uji validitas dan uji reliabilitas 

Coding sheet  kemudian harus diuji validitasnya juga harus dipastikan 

mencapai hasil yang reliabel. Karena itu, peneliti memilih 2 orang koder 

ditambah peneliti sendiri, sebagai hakim atau penguji lembar koding 
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munggunakan 31 sampel komentar. Nilai uji reliabilitas dihitung 

menggunakan rumus Reliabilitas Antar-Koder (CR) oleh Ole Holsti. 

8. Analisis Data (sampel penelitian)  

Jika hasil dari coding sheet telah dinyatakan valid dan reliabel, alat 

ukur akan peneliti gunakan untuk menganalisis 308 sampel komentar. 

Setelah itu, peneliti dapat memetakan jenis cyberbullying apa yang 

ditemukan dalam sampel penelitian ini.  

9. Menarik kesimpulan 

Setelah pemetaan jenis cyberbullying dalam 308 sampel komentar 

berhasil dilakukan, setiap dimensi cyberbullying akan dihitung 

presentasenya. Hasil dari presentase, dapat ditarik kesimpulannya dan 

peneliti dapat mendeskripsikan jenis cyberbullying yang paling dominan 

dalam kolom komentar akun Instagram @detikcom terkait kasus 

pemberitaan Audrey. Simpulan serta pembahasan penelitian akan peneliti 

jabarkan di dalam bab IV.
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