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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian yang akan 

dianalisis. Selain itu, akan dijelaskan juga mengenai perumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Manfaat dan tujuan penelitian juga akan dijelaskan di dalam 

bagian ini.  

A. Latar Belakang Penelitian 

Sperber dan Wilson (2009) menyatakan bahwa bahasa dan komunikasi 

sering kali dipandang sebagai dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. 

Berdasarkan pandangan ini, aspek terpenting dari bahasa adalah penggunaannya 

untuk berkomunikasi dan aspek terpenting dari komunikasi adalah digunakannya 

sebuah bahasa atau kode. Hubungan antara bahasa dan komunikasi dianggap 

seperti hubungan antara jantung dan sirkulasi darah: tidak satu pun dapat 

digambarkan secara benar jika tidak menyebut yang lain. Komunikasi merupakan 

suatu proses yang melibatkan dua alat pemrosesan informasi. Alat yang satu 

membentuk lingkungan fisik bagi yang lain. Sebagai hasilnya, alat kedua 

menyusun perwujudan-perwujudan seperti gambaran-gambaran yang telah 

disimpan pada alat pertama. 

Komunikasi ada di mana-mana. Kita tidak dapat menghindari komunikasi 

dan akan terlibat dalam komunikasi hampir setiap menit setiap harinya di dalam 

hidup. Komunikasi memainkan peran utama dalam hampir setiap aspek 

kehidupan. Komunikasi merupakan sesuatu yang sentral di dalam kehidupan. 

Komunikasi yang efektif dapat membantu memecahkan masalah dalam kehidupan 

profesional dan meningkatkan hubungan dalam kehidupan pribadi. Salah satu 

kunci komunikasi yang baik adalah terhubung dengan orang yang sedang diajak 

bicara. Melalui komunikasilah kita dapat membangun hubungan dengan orang 

lain, dan dapat berbagi ide (Ruben dan Stewart, 2013, hlm. 17). Konteks 

komunikasi sangatlah luas dan dapat digunakan dalam situasi apa pun. Seperti 

dalam konteks humor, bisa saja dalam tuturan humor itu ada suatu pandangan atau 

pendapat yang ingin diutarakan kepada orang lain secara eksplisit. Sama seperti 
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bahasa, humor juga merupakan sarana komunikasi. Melalui humor, pesan-pesan 

yang ingin disampaikan oleh seseorang dapat tersalurkan dengan lebih efektif. Hal 

itu karena pesan tersalurkan dengan cara yang menyenangkan dan tidak terkesan 

menggurui. 

Pada kehidupan sehari-hari, tentu saja setiap kegiatan kita tidak pernah 

telepas dari canda dan tawa. Sudah pasti dalam setiap hari, kita akan menemukan 

sumber tawa. Entah itu berasal dari teman, rekan kerja, internet, media cetak, 

maupun media elektronik. Tawa telah menjadi suatu kebutuhan dan tidak bisa 

dipisahkan dalam kehidupan bersosial. Terlebih manusia adalah makhluk sosial 

yang selalu berinteraksi dengan orang lain, karena itu biasanya tuturan humor 

akan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuturan tersebut biasanya 

dilontarkan secara spontan, memiliki rujukan di dunia nyata, serta digunakan 

untuk mencairkan suasana atau membuat obrolan menjadi santai dan tidak kaku. 

Norrick dan Chiaro (2009) mengungkapkan bahwa percakapan spontan di antara 

teman, anggota keluarga, dan teman sebaya di sekolah atau tempat kerja adalah 

cara interaksi yang paling alami bagi kebanyakan orang. Interaksi yang terjadi di 

dalam percakapan merupakan objek dari banyak penelitian dalam bidang 

linguistik dan sosiologi. Sementara itu, penelitian humor cenderung tertinggal 

dengan fokus tradisionalnya pada teks humor. Jadi, wacana humor memberikan 

titik mula yang alami untuk isi yang berkaitan dengan humor dalam proses 

berinteraksi. 

Danandjaja (2000) dalam bukunya menyatakan bahwa untuk mengatakan 

humor sebagai wacana, terdapat batasan ciri dari hakikat humor. Batasan tersebut 

adalah 1) berbentuk lisan atau lisan yang ditranskripsikan ke dalam bentuk 

tulisan; 2) milik bersama (kolektif); 3) bersifat anonim; 4) bersifat aktual dengan 

kejadian dalam masyarakat pada masa tertentu; 5) bersifat spontan dan polos; dan 

6) mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat. Humor dan tertawa sangat 

erat hubungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka sebenarnya 

dwitunggal. Menurut teorinya, jika sebuah humor tidak dapat menimbukan tawa, 

maka itu bukanlah humor. Tetapi, dalam kenyataannya ada juga humor yang tidak 

menimbulkan tawa. Hal ini terjadi bukan karena humor tersebut tidak lucu, 

melainkan ada beberapa faktor yang menghambatnya. Faktor-faktor tersebut 
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adalah: 1) masalah bahasa yang kurang dimengerti oleh pendengarnya; 2) 

pembawanya kurang pandai dalam menyampaikannya; 3) pendengarnya tidak 

mengetahui konteks dari humor tersebut; 4) apabila ada represi secara psikologis 

yang kuat dari pihak pendengarnya; dan 5) pada umumnya harus disajikan dalam 

keadaan segar, tidak untuk kedua kali apalagi untuk ketiga kali bagi pendengar 

yang sama (Danandjaja, 2000, hlm. 32-33). 

Namun, semakin humor digemari, semakin banyak pula muncul jenis-jenis 

humor yang asing bagi telinga masyarakat Indonesia. Kemunculan berbagai 

macam jenis humor tersebut membuat masalah baru juga ikut bermunculan. 

Seperti adanya kesalahpahaman, mispersepsi, salah tangkap, salah tanggap, dan 

yang sering terjadi belakangan ini adalah miskomunikasi. Miskomunikasi atau 

salah komunikasi adalah sebuah gangguan dalam proses berkomunikasi. 

Miskomunikasi merupakan ketidaksesuaian antara makna yang dimaksudkan oleh 

penutur dan pemahaman pendengar tentang makna ini di dalam konteks interaksi 

tertentu. Miskomunikasi terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara niat 

komunikatif pembicara dan pemahaman pendengar tentang suatu hal (Tzanne, 

2000, hlm. 44). Adanya miskomunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman pada 

mitra tutur. Kesalahpahaman merupakan ketidaksesuaian antara makna pembicara 

dan pemahaman pendengar tentang makna tersebut. Sumber kesalahpahaman 

adalah hasil dari salah menafsirkan beberapa bagian dalam wacana. 

Kesalahpahaman merupakan sebuah kegagalan yang tidak disengaja dan kontras 

dengan yang disengaja. Melalui ilmu pragmatik, miskomunikasi dan 

kesalahpahaman ini dapat dianalisis melalui teori relevansi. 

Teori relevansi atau prinsip relevansi, merupakan titik tolak dari teori 

Pragmatik yang digagas oleh Grice (1975). Prinsip relevansi merupakan prinsip 

yang mengatur agar komunikasi dapat berjalan secara efektif dan relevan. Ukuran 

relevansi dari teori ini adalah apakah tindakan penutur tersebut mempunyai 

kognitif dan berhubungan (nyambung) di dalam benak mitra tutur. Efek kognitif 

itu merupakan efek kontekstual yang timbul di dalam sistem kognitif mitra tutur. 

Makin kuat efek kognitif itu, semakin relevanlah informasi yang disampaikan 

oleh penutur. 
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Seiring berjalannya waktu, humor verbal berjalan dengan sangat buruk. 

Karena melintasi batas-batas geografis, humor harus bersinggungan dengan 

unsur-unsur linguistik dan budaya. Seringnya, unsur-unsur tersebut hanya khas 

dari budaya sumber di mana humor tersebut diproduksi. Sehingga humor tersebut 

kehilangan kekuatannya untuk menghibur di tempat baru (Chiaro, 2010 hlm. 1). 

Seperti yang terjadi baru-baru ini, pada 18 Oktober 2018 lalu, dunia humor 

Indonesia kembali menimbulkan tragedi. Seorang Youtuber yang dikenal dengan 

nama Tretan Muslim secara tidak sengaja menimbulkan kehebohan. Pada kanal 

Youtube  “Tretan Universe” ia mengunggah sebuah video memasak bertajuk Last 

Hope Kitchen. Konten tersebut merupakan konten memasak dengan bahan-bahan 

yang unik. Meskipun bahan dasarnya terlihat wajar dan biasa, tetapi campuran 

bahannya lah yang menjadi daya tarik konten video ini. Biasanya, bahan 

campuran yang digunakan merupakan bahan yang tidak masuk akal atau sangat 

bertolak belakang. Misalnya sup ayam dengan kuah adem sari, bolu meranti 

dengan selai pilkita, sate puding ayam, dan lain sebagainya. Pada saat itu, Tretan 

Muslim mengunggah video terbaru dari Last Hope Kitchen dengan episode 

Puding Babi Saus Kurma. Pada video tersebut, ia ditemani oleh Coki Pardede 

yang merupakan seorang komika juga. Mereka merupakan rekan satu tim di 

dalam komunitas stand up comedy, bernama Majelis Lucu Indonesia. 

Sayangnya, tak lama setelah video tersebut diunggah, komentar-komentar 

negatif pun mulai bermunculan. Setelah merasa bahwa video itu menimbulkan 

keributan yang tak terduga, akhirnya video dengan durasi kurang lebih 20 menit 

itu pun dihapus. Namun, komentar-komentar tajam dari penonton yang telah 

telanjur menonton video tersebut pun tidak kunjung reda. Mereka mulai 

menyerang kolom komentar pada media sosial Instagram dan Twitter milik Tretan 

Muslim dan Coki Pardede. Tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh perasaan 

emosi dan marah karena mereka merasa bahwa video tersebut telah melecehkan 

agama Islam. 

Setelah kejadian itu, beberapa minggu kemudian Tretan Muslim dan Coki 

Pardede pun mengunggah video permintaan maaf. Mereka mengunggah video 

tersebut pada kanal YouTube Majelis Lucu Indonesia dalam konten “Debat 

Kusir”. Debat Kusir merupakan salah satu konten unggulan Majelis Lucu 
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Indonesia yang diprakarsai oleh Muslim dan Coki. Pada video tersebut, mereka 

meminta maaf atas keributan yang terjadi. Selain itu, mereka juga menjelaskan 

bahwa tuturan yang ada di dalam video tersebut tidak bermaksud untuk 

menyinggung golongan manapun. Mereka berdalih bahwa tujuan dibuatnya video 

itu adalah untuk mencerminkan semangat toleransi. Bahwa toleransi bisa 

dilakukan dengan cara apa saja, termasuk dalam hal makanan. Namun, orang-

orang yang merasa dilecehkan tidak menerima alasan tersebut. Setelah merasa 

bahwa Muslim dan Coki melakukan penistaan, mereka pun melakukan persekusi 

kepada keduanya. Mereka melakukan kecaman dan ancaman terhadap Muslim 

dan Coki. Bahkan keluarga serta teman Muslim dan Coki pun turut dipersekusi 

oleh para warganet. Tidak puas dengan tindakan itu, warganet pun memberi klaim 

bahwa darah Muslim dan Coki “halal” untuk dibunuh, karena mereka sudah 

melecehkan agama Islam. 

Video Debat Kusir yang diunggah oleh Majelis Lucu Indonesia tersebut 

diberi judul “Debat Kusir Episode Terakhir”. Isi dari video tersebut adalah 

permintaan maaf, pernyataan bahwa mereka terusik dengan tindakan persekusi, 

dan pernyataan pengunduran diri (yang akhirnya berubah menjadi cuti sementara). 

Mereka sempat mengundurkan cuti sementara dari komunitas Majelis Lucu 

Indonesia serta dari dunia komedi Indonesia selama beberapa bulan, sebelum 

akhirnya kembali lagi secara bertahap pada tahun 2019. Berdasarkan pemaparan 

di atas, peneliti merasa bahwa kasus ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dari 

segi kebahasaan karena kasus ini memiliki masalah yang dapat ditinjau melalui 

segi bahasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek linguistik apa 

saja yang digunakan di balik tuturan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui 

maksud yang ingin disampaikan oleh penutur pada saat melakukan tuturan hingga 

menimbulkan konflik. Kajian ilmu linguistik yang dapat mengupas tuturan ini 

adalah kajian pragmatik. Kajian pragmatik dianggap mampu untuk menganalisis 

peristiwa tutur apa yang terjadi di dalam sebuah tuturan. Pragmatik adalah studi 

tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (Leech, 1993, hlm. 

8). Selain makna, adapun tujuan, serta anggapan-anggapan yang ada di dalam 

tuturan tersebut juga dapat diketahui dengan jelas. 
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Masalah utama bagi teori pragmatik adalah untuk menggambarkan 

bagaimana, untuk setiap ujaran yang diberikan, mitra tutur menemukan konteks 

yang memungkinkannya untuk memaham tuturan secara memadai. Seorang 

penutur yang bermaksud mengucapkan ucapan untuk ditafsirkan dengan cara 

tertentu juga harus mengharapkan mitra tutur untuk dapat menyediakan konteks 

yang memungkinkan interpretasi tersebut untuk dipulihkan. Ketidakcocokan 

antara konteks yang dibayangkan oleh penutur dengan yang benar-benar 

digunakan oleh mitra tutur dapat menyebabkan kesalahpahaman (Sperber dan 

Wilson, 1996, hlm. 16). 

Penelitian kasus kebahasaan ini akan ditinjau dari segi teori relevansi serta 

implikatur percakapan yang dilakukan oleh penutur. Setelah itu, penelitian ini 

akan ditinjau pula melalui segi dampak yang timbul akibat kegagalan proses 

komunikasi. Dengan kata lain, penelitian ini akan memiliki dua buah jenis analisis 

berbeda dengan tujuan utama menyingkap aspek kebahasaan yang ada di dalam 

data kasus. 

Untuk menganalisis data kebahasaan yang terdapat di dalam video, maka 

teori relevansi dan implikatur lah yang akan digunakan. Berikut merupakan 

cuplikan contoh tuturan wacana humor yang ada di dalam video Last Hope 

Kitchen: 

 

Konteks: Muslim sedang memperhatikan Coki yang kesulitan saat 

memotong daging babi. 

Coki : Sumpah nih enak banget aslinya nih (sambil memotong daging babi) 

piso lu kurang tajem bro. Daging babi keras kalo mau dipotong  

Tretan : Memang kalo makan haram itu pasti dipersulit bro 

Coki : Hehehehehe (sambil tetap memotong) 

Tretan : Tuh nggak mudah, coba daging sapi, ayam, itu mudah  

Coki : Waduh duh 

Tretan : Tidak bakat jadi orang kafir (sambil tersenyum) 

 

Keterangan: 

T: Tretan Muslim; 
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C: Coki Pardede. 

 

Tuturan tersebut mengandung pelanggaran terhadap prinsip relevansi dan 

menimbulkan implikatur percakapan. Pelanggaran prinsip relevansi terlihat pada 

tuturan Tretan Muslim “memang kalo makan haram itu pasti dipersulit bro”. 

Tuturan tersebut melanggar prinsip relevansi, karena konteks yang dibahas tidak 

relevan dengan konteks tuturan sebelumnya. Pada tuturan sebelumnya, Coki 

mengatakan bahwa pisau milik Muslim tidak cukup tajam, sehingga membuat 

Coki kesulitan untuk memotong daging babi. Tetapi, tanggapan Muslim tidak 

relevan dengan yang seharusnya. Ia mengelak dan memberi argumen bahwa akan 

sulit memasak daging babi, bukan karena tekstur dagingnya yang keras, tetapi 

karena daging tersebut merupakan makanan yang haram dalam ajaran Islam. 

Seharusnya Muslim dapat memberi tanggapan lain, seperti mengganti pisau yang 

sedang digunakan atau mengasah terlebih dahulu pisau yang digunakan agar dapat 

tajam kembali. Implikatur percakapan yang muncul di dalam tuturan ini adalah 

penghinaan yang dilontarkan Muslim kepada Coki melalui tuturan “tidak bakat 

jadi orang kafir”. Tuturan tersebut mengandung implikatur menyatakan bahwa 

Coki kurang terampil dalam kemampuan memasaknya karena ia kesulitan saat 

memotong daging babi. Padahal sebelumnya Coki mengatakan bahwa ia seorang 

pencinta daging babi. Kata “kafir” di dalam video memiliki arti orang yang tidak 

menganut ajaran agama Islam atau orang dengan kepercayaan non-Islam. Jadi jika 

digabungkan, tuturan “tidak bakat jadi orang kafir” memiliki makna bahwa Coki 

tidak memiliki keahlian sebagai orang yang menganut kepercayaan non-Islam. 

Tuturan tersebut terlontar karena di dalam kognisi Muslim, orang dengan 

kepercayaan non-Islam pasti memiliki keterampilan tersendiri untuk mengolah 

daging babi. 

Aspek dari kajian pragmatik yang akan dijadikan alat untuk menganalisis 

tuturan ini adalah aspek prinsip relevansi serta aspek implikatur percakapan. 

Aspek ini dipilih karena saat tuturan ditelaah lebih jauh, diketahui bahwa setiap 

tuturan yang dilontarkan mengandung lebih banyak informasi daripada apa yang 

diucapkan. Selain itu, implikatur percakapan ini identik karena erat kaitannya 
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dengan pelanggaran teori relevansi. Pelanggaran dari prinsip relevansi membuat 

sebuah percakapan menjadi rumit dan kurang jelas. 

Penelitian serupa yang menggunakan wacana humor sebagai data 

penelitian, dilakukan oleh Astuti (2010) yang meneliti tentang implikatur 

percakapan pada acara Awas Ada Sule. Rastrinadya (2011) juga melakukan 

penelitian serupa, ia meneliti tentang strategi tindak tutur pada acara Bukan Empat 

Mata. Penelitian dengan data wacana humor juga dilakukan oleh Nandafitri 

(2016) dengan penelitiannya mengenai aspek pragmatik dalam acara Opera Van 

Java. 

Penelitian mengenai wacana humor sudah cukup banyak dilaksanakan 

sebelumnya. Namun, penelitian yang mengkaji permasalahan kebahasaan yang 

terdapat di dalam wacana humor menggunakan teori relevansi belum banyak 

ditemukan. Kurangnya penelitian mengenai teori relevansi pada wacana humor ini 

membuat peneliti merasa tertarik, sebab belakangan ini sering sekali terjadi kasus 

kesalahpahaman dalam wacana humor dan berakhir dengan kasus dugaan 

penistaan agama. Kasus tersebut menimpa beberapa komika seperti, Ge 

Pamungkas, Rizky Firdaus (Uus), dan Joshua Suherman. Akibatnya, seluruh 

komika tersebut pun harus menerima konsekuensi dari tuturan yang mereka 

ujarkan. Mereka banyak menerima tindakan kebencian warganet pada media 

sosial Instagram dan Twitter. Selain membuat masalah semakil meluas, jejak 

digital dari berbagai kasus mereka pun akan mudah ditemukan di internet. 

Terbatasnya penelitian mengenai relevansi pada tuturan humor membuat 

masyarakat merasa kurang familiar terhadap materi yang dibawakan pada saat 

penutur melakukan tuturan humor. Dampak dari kurang familiar itu dapat 

menyebabkan miskomunikasi dan mispersepsi di kalangan masyarakat dan pada 

akhirnya memicu konflik. Maka dari itu, peneliti merasa bahwa penelitian ini 

dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian wacana humor dengan masalah 

serupa di kemudian hari. 
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B. Masalah 

Berikut akan dipaparkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam 

penelitian ini. Pemaparan masalah akan dibagi menjadi tiga poin, yaitu 1) 

identifikasi masalah; 2)  batasan masalah; dan 3) rumusan masalah. 

 

1. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berikut adalah beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari penelitian 

ini: 

1) adanya super maksim dalam teks humor pada video Last Hope Kitchen; 

2) adanya implikatur pada tuturan wacana humor dalam video Last Hope Kitchen; 

3) adanya kendala pada penerimaan pesan pada tuturan wacana humor dalam 

video Last Hope Kitchen sehingga menimbulkan kesalahpahaman pada 

penerima pesan. 

2. Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dibatasi agar 

cakupannya lebih terarah dan tidak terlalu luas. Adapun permasalahan yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini, dibatasi pada hal-hal berikut: 

1) aspek pragmatik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu aspek super 

maksim dan implikatur percakapan; 

2) implikatur percakapan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini merupakan 

teori implikatur yang dikemukakan oleh Grice (dalam Leech, 1993); 

3) teori relevansi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini merupakan teori yang 

dikemukakan oleh Sperber dan Wilson (2009); 

4) analisis dampak yang akan dilakukan menggunakan acuan dari teori ragam 

fungsi ilokusi yang dikemukakan oleh  Leech (1993); 

5) tuturan wacana humor yang dijadikan data penelitian hanya akan diambil dari 

video Last Hope Kitchen pada episode Puding Babi Saus Kurma. 

 

3. Rumusan Masalah Penelitian 

Masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah adanya tuturan 

humor yang menimbulkan kesalahpahaman pada video Last Hope Kitchen 

sehingga menyebabkan konflik. Timbulnya kesalahpahaman ini akibat dari 
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adanya implikatur serta implementasi dari prinsip relevansi pada wacana humor 

dalam video Last Hope Kitchen. Sejalan dengan masalah pokok tersebut, maka 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1) Bagaimana wujud super maksim yang terdapat dalam video Last Hope 

Kitchen? 

2) Apa implikatur yang digunakan dalam video Last Hope Kitchen? 

3) Apa dampak yang ditimbulkan dari super maksim yang terdapat dalam video 

Last Hope Kitchen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah pokok yang telah dipaparkan maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal berikut. 

1) Wujud super maksim yang terdapat dalam video Last Hope Kitchen. 

2) Implikatur yang digunakan dalam video Last Hope Kitchen. 

3) Dampak yang ditimbulkan dari super maksim dalam video Last Hope Kitchen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat kepada 

berbagai kalangan, khususnya dalam bidang linguistik. Selain itu, peneliti 

berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat secara praktis dengan 

rincian sebagai berikut. 

 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

inventarisasi terhadap penelitian mengenai humor di Indonesia. Selain itu, agar 

warganet dapat lebih cermat dalam memahami suatu tuturan atau wacana humor. 

Tujuannya agar mereka dapat menelaah sendiri makna tersembunyi dibalik 

tuturan tersebut sehingga tidak mudah terprovokasi. Selain manfaat untuk 

masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada para 

komika atau pembuat konten agar bisa lebih berhati-hati dalam memilih materi 

humor. Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan 

datang. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 
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bagi Kominfo agar dapat melakukan filter yang lebih ketat di dalam penggunaan 

media sosial. Filter yang diharapkan dapat ditingkatkan adalah filter batasan usia 

bagi penonton yang masih berada di bawah usia 18 tahun serta filter bagi konten 

sensitif. 

Kedepannya, diharapkan Kominfo dapat membatasi penayangan video 

dengan isi konten yang sensitif agar tidak dapat diakses secara bebas oleh 

pengguna media YouTube. Kominfo juga diharapkan dapat mendeteksi atau 

melacak akun pengguna yang memiliki informasi yang tidak sesuai atau palsu. 

Pasalnya, banyak anak di bawah umur yang memalsukan identitas mereka dengan 

menggunakan kartu identitas orang tua untuk membuka konten-konten yang tidak 

sesuai umur. Jika memungkinkan, Kominfo dapat memperketat sistem verifikasi 

pada saat pendaftaran akun baru. Tujuannya agar dapat mengarahkan warganet 

untuk bersikap jujur pada saat membuat akun media sosial. Selain itu, agar 

warganet dapat memiliki sikap bijaksana dan rasa tanggung jawab atas akun yang 

mereka miliki. Jadi, mereka tidak akan menyalahgunakan ataupun memalsukan 

identitas diri sebab mengetahui konsekuensi yang akan mereka dapatkan. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Hasil dari penelitian ini adalah skripsi yang terdiri atas lima bab. Bab I 

atau bab pendahuluan pada dasarnya dijadikan sebagai bab perkenalan. Pada bab 

ini akan dipaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik penulisan. Pada Bab II atau bab 

kajian pustaka akan dipaparkan mengenai teori-teori pendukung penelitian ini. 

Pada bab tersebut pula peneliti akan membandingkan dan mengontraskan 

penelitian yang dikaji melalui pengaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Bab 

III akan diuraikan metode penelitian yang akan digunakan di dalam pembuatan 

skripsi. Bagian ini juga akan menjelaskan mengenai rancangan alur penelitian, 

instrumen yang digunakan, tahap pengumpulan data, hingga tahap analisis data. 

Kemudian pada Bab IV akan dipaparkan temuan penelitian berdasarkan analisis 

data, serta pembahasan temuan yang akan menjawab rumusan masalah. 

Selanjutnya, penelitian akan ditutup pada Bab V yang berisi simpulan, implikasi, 

serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.


