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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Cyberaccount 

Seperti yang sudah dijelaskan di BAB sebelumnya, cyberaccount 

berbeda dengan akun pribadi atau personal account. Akun pribadi biasanya 

menunjukan identitas asli dari pemilik akun tersebut, sedangkan pengguna 

cyberaccount tidak memberikan identas aslinya. 

Biasanya menggunakan nama inisial atau istilah lainnya disebut 

dengan pseudonim. 

 

Gambar 4.1.1 Contoh dari cyberaccount 
Sumber: akun anonymous 

Perbedaan dengan personal account sangat terlihat dari tampilan dan 

bagaimana pengguna membuat layout dari akunnya. Dimana Cyberaccount 

biasanya sangat tertutup identitas aslinya, sedangkan untuk pengguna 
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personal account terlihat cukup jelas dalam memberikan identitasnya di akun 

media sosialnya. 

Pada proses penelitian, penulis menggunakan teknik observasi atau 

stalking pada beranda atau lini masa dari pengguna yang dijadikan penulis 

sebagai narasumber. Dalam observasi penelitian ini, terdapat 2 (dua) akun 

yang akan dijadikan sebagai narasumber. Untuk tetap menjaga kerahasiaan 

dan privasi dari narasumber, pada penelitian ini peneliti akan mensensor 

nama lengkap, username serta foto dari narasumber. 

 

4.1.2 Profil Narasumber Pertama 

Profil namasumber yang pertama memiliki inisial D dalam penelitian 

penulis, D adalah seorang fans dari salah satu idol grup yang berasal dari 

Korea, TWICE. Namun, lini masa dari narasumber pertama tidak hanya 

membahas seputar TWICE, ada banyak beberapa informasi, beberapa 

informasi, beberapa pembahasan yang lucu seperti meme dan konten 

lainnnya yang di-retweet oleh  
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Gambar 4.1.2 Tampilan Akun Narasumber Pertama 
Sumber: akun anonymous 

Ini adalah tampilan dari profil untuk narasumber pertama yang diinisialkan 

dengan D. Terlihat bahwa menggunakan foto orang lain yang bukan miliknya, yakni 

seorang pelukis dan juga model yang bernama Cella Man, sebagai foto profilnya. 

Biasanya Biasanya para pengguna cyberaccount akan menuliskan label dirinya 

sebagai cyberaccount pada kolom pada kolom deskripsi pada profil pengguna, 

seperti yang dilakukan oleh D. Pada lini masa dari narasumber D juga mengatakan 

foto yang digunakan bukanlah foto miliknya. Dalam tampilan kolom deskripsi atau 

bio profil D, narasumber hanya menjelaskan bahwa narasumber adalah fans dari 

salah satu anggota idol grup TWICE asal Korea yang bernama Minatozaki Sana. 

Tidak hanya itu saja, D juga mengisi kolom lokasinya, namun berbeda dengan 
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biasanya, biasa seseorang akan meletakan sebuah lokasi yang menunjukan dimana 

ia berada, namun D meletakan “Twice” pada kolom lokasinya.  

 

 Gambar 4.1.3 Tampilan Lini Masa Narasumber Pertama 

Sumber: akun anonymous 

 

Pada Gambar 4.1.3 terlihat bahwa narasumber D sering me-retweet segala 

tentang Minatozaki Sana atau Sana TWICE. Namun ketika penulis melakukan 
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observasi atau melakukan stalk pada akun narasumber D, isi lini masa dari D bukan 

hanya tentang TWICE atau Minatozaki Sana saja, terdapat beberapa interaksi 

dengan pengikutnya pada lini masa atau biasa disebut mention atau berinteraksi 

melalui lini masa.  

Interaksi mention ini adalah proses komunikasi yang terbentuk dalam media 

sosial Twitter. Narasumber berperan sebagai komunikator, teman atau followers 

berperan sebagai komunikan, dan Twitter berperan sebagai median. Interaksi ini 

sangat terbuka karena setiap orang dapat membaca atau melihat apa yang sedang 

dibicarakan oleh keduanya. 

 

Gambar 4.1.4 Tampilan Interaksi Lini Masa Narasumber Pertama 

Sumber: akun anonymous 

Gambar diatas memperlihatkan bagaimana narasumber D berinteraksi 

dengan beberapa temannya. Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 
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narasumber D adalah seorang LGBT, Hal tersebut dibuktikan dari adanya simbol 

pelangi yang ada pada lokasi di profil narasumber D, sebagai semiotika atau 

lambang dari komunitas LGBT. 

 

Gambar 4.1.5 Tampilan Profil Milik Narasumber D 

Sumber: akun anonymous 

 

Menurut britanicca.com, pada juni 1978 logo tersebut pertama kali terbentang 

pada acara Gay Pride di kota San Fransico. ketika seorang seniman yang juga 

seorang seorang gay dan Drag Queen adalah yang pertama kali merancang 

bendera pelangi yang pada saat ini menjadi simbol dari kaum LGBT. Gay Prade 

adalah sebuah festival tahunan, ajang ini juga kerap dijadikan ajang memperlihatkan 

atau mencari status untuk identitas diri mereka.25 

Baker sebagai seorang perancang bendera tersebut pun mengatakan bahwa 

makna dari simbol  warna warni itu seperti seksualitas seseorang, yang memiliki 

berbagai warna, dan itu semua terpacu pula dengan usia, gender dan ras yang 

mana tidak memiliki satu jenis saja. 

Narasumber D juga pernah melakukan interaksi dan mendapat mutual yang 

ia dapatkan dari sebuah autobase khusus untuk para LGBT khusus perempuan. 

Namun dari observasi yang dilakukan, narasumber D juga berteman tidak hanya 

                                                             
25 Internet. “How Did the Rainbow Flag Become a Symbol of LGBTQ Pride?”. www.britannica.com 
Diakses pada Agustus 2020. 

http://www.britannica.com/
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dengan yang me-label diri mereka LGBT saja. Seperti pada Gambar 4.1.1 

(walaupun tersensor demi menjaga privasi dan kerahasiaan narasumber terlihat 

narasumber D melakukan interaksi dengan salah satu temannya yang bernama 

Alana. 

 Sebagai pengingat kalau setiap nama pengguna pada penelitian ini akan 

ditutupi atau sensor karena permintaan dari narasumber sendiri. Pada gambar di 

atas narasumber D memberikan sebuah pertanyaan pada lini masa dan direspon 

oleh beberapa pengikutnya atau biasa disebut dengan mutuals. 

 

4.1.3 Profil  Narasumber Kedua 

Untuk profil narasumber yang kedua, memilih untu menggunakan wajah 

salah satu karakter utama dari serial kartun Upin dan Ipin. Ini dapat dikatakan bahwa 

narasumber kedua tidak menggunakan wajah aslinya untuk foto pada profilnya. 

Untuk penggunaan nama juga narasumber pertama hanya menggunakan emoticon 

bunga matahari. Berbeda dengan narasumber pertama yang lebih menggunakan 

huruf, narasumber kedua memilih unutk menggunakan bunga matahari sebagai 

pengisi kolom namanya. 

 Diliat pula dari bio dan lokasi pada profi narasumber kedua yang tidak 

mendeskripsikan siapa pemilik dari akun tersebut. Bio atau kolom deskripsi terlihat 

kosong, narasumber kedua lebih tidak memberitahu apapun, ketika narasumber 

pertama memberikan sebuah deskripsi singkat tentang apa yang dia suka. Dan pada 
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kolom lokasi, Narasumber pertama mengisi kolom lokasi dengan “Twice” saja, tidak 

memberikan sebuah kejelasakan dimana dia berada. Berbeda juga dengan 

narasumber kedua, narasumber kedua lebih memilih untuk mengisi kolom lokasi 

dengan mencantumkan “Indonesia” saja, tanpa memberikan detail apapun untuk 

menunjukan bahwa narasumber kedua ini berlokasi di Indonesia. 

 

Gambar 4.1.3. Tampilan Profile Narasumber kedua 

Sumber: akun anonymous 
 

Untuk narasumber kedua akan menggunakan inisial E, dengan 

mengobservasi isi dari lini masa narasumber kedua, narasumber kedua lebih sering 

merespon, berinteraksi dan me-retweet hal-hal apapun. Narasumber kedua 
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menyukai salah satu grup asal Inggris bernama One Direction, namun berbeda 

dengan narasumber pertama,narasumber E tidak begitu selalu update segala hal 

yang berbau One Direction, kebanyakan dari isi lini masanya adalah perbincangan 

dirinya dengan mutuals atau ketika dia merespon Auto Base.  

 
 

 Gambar 4.1.4. Tampilan Lini Masa Narasumber kedua 

Sumber: akun anonymous 
 

Narasumber pertama lebih sering berinteraksi dengan para mutualsnya 

melalui interaksi langsung di lini masa. Berbeda dengan narasumber pertama yang 
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lebih terlihat seperti sebuah akun penggemar. Narasumber E lebih sering 

membicarakan hal apapun dengan siapapun dan merespon beberapa cuitan. Dari 

observasi yang dilakukan selama beberapa hari, Narasumber E juga menggunakan 

cyberaccount nya untuk mempromosikan jualannya  

 

Gambar 4.1.5Tampilan Lini Masa Narasumber kedua 

Sumber: akun anonymous 



 
 

50 
 

Terlihat bahwa beberapa kali narasumber E mempromosikan jualannya, ini 

juga membantunya untuk memasarkan jualannya. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1 Proses Komunikasi Interpersonal pada Cyberaccount 

Dalam proses komunikasi interpersonal menurut Burgo dan Huffer terdapat 

empat unsur yaitu sensasi, persepsi, memori dan terakhir adalah berpikir. Sensasi 

adalah proses menangkap stimulus (pesan atau informasi verbal maupun 

nonverbal). Saat berada pada proses sensasi ini, maka pancaindra manusia sangat 

dibutuhkan, khususnya mata dan telinga. Sedangkan persepsi adalah proses 

memberikan makna terhadap informasi yang ditangkap oleh sensasi. Pemberian 

makna ini melibatkan unusur subjektif, misalnya mengevaluasi apakah proses 

komunikasi interpersonal ini nyaman atau tidak. Jika nyaman, maka komunikasi 

interpersonal akan membentuk hubungan personal yang lebih intens.26 

Pada proses wawancara yang dilakukan penulis pada narasumber pertama 

dan kedua, keduanya menerima atau merasakan unsur dari sensasi dan persepsi 

yang dijelaskan. Bagaimana narasumber pertama mengatakan bahwa dirinya pun 

menggunakan pancara indranya untuk melakukan komunikasi karena mengingat 

                                                             
26 Pieter, Herri Zan. 2017. Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat. Jakarta: Kencana. Hal 106 
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bahwa dalam pengguna cyberaccount pasti menggunakan indra pengeliatannya 

untuk dapat berkomunikasi dengan mudah. Karena persepsi sendiri adalah proses 

pemberian informasi yang ditangkap oleh sensasi, itu membuat dua narasumber ini 

dapat memilah atau mengevaluasi apakah prose komunikasi interpersonal yang 

dilakukan berjalan dengan nyaman atau tidak.27  

“oh iya gue tuh kaya kalo ngobrol di sini milih juga sih. Kaya kalo emang 
ketika gua ngobrol itu nyambung ga sama obrolannya kalo ga ya sekedar 
aja, tapi kalo seru pasti lebih intens ngobrolnya.” 
 
 

Menurut narasumber pertama, dirinya juga memilih pertemanan atau teman 

ngobrolnya, karena untuk menumbuhkan rasa nyaman terhadap obrolan yang akan 

dibangun. Ini sama seperti teori tentang persepsi, bagaimana narasumber pertama 

mengevaluasi bahan atau proses yang dilakukan lalu memilahnya kembali apakah 

lawan bicaranya dapat membuat dirinya merasa nyaman atau tidak. 

Sama halnya dengan narasumber pertama, narasumber kedua juga 

mengatakan hal yang sama:  

“yang penting enak aja diajak ngobrol. Bahas sesuatu di tl juga paling 

beberapa, tapi enak aja gue bisa kaya jadi diri sendiri aja gitu” 

 

 Selain persepsi dan sensasi, terdapat pula memori dan berpikir, dimana 

memori adalah proses penyimpanan informasi yang akan dipakai sebagai bahan 

                                                             
27 Ibid Hal 106 
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evaluasi kognitif, yang mana pada suatu waktu informasi itu diingatkan kembali baik 

secara sadar maupun tidak sadar. Sedangkan berpikir adalah proses mengolah dan 

memanipulasi informasi (data) untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan 

masalah. Proses ini meliputi pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan 

cara berpikir kreatif.28 

Bagaimana pengguna Cyberaccount ini pasti membutuhkan dan melakukan 

ini mengingat bahwa pembicaraan mereka tidak secara langsung melainkan hanya 

melaluin interaksi layar semata. Dalam menentuan atau pengembangan topik, 

narasumber D dan E juga mengingat topik pembicaraan masing-masing agar 

pembicaraan tidak berhenti begitu saja mengingat bahwa melalui perbincangan 

media sosial dapat berhenti begitu saja dengan tidak direspon atau tidak dibalas. 

Sebuah perbincangan dalam lini masa seperti mention dan juga direct messages 

dapat sengaja atau tidak sengaja terlewatkan atau tidak terbalas. 

Seperti yang dikatakan E dan juga D, mereka selalu mencoba mengingat 

kembali topik pertama obrolan dengan lawan mainnya agar balasan dari pesan tidak 

keluar dari apa yang bisa diperbincangkan. D mengatakan bahwa obrolannya 

dengan orang lain akan terasa cukup intens atau sering jika memang obrolannya 

                                                             
28 Ibid Hal 106 
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menarik, bagaimana juga dirinya selalu membangun topik obrolan untuk 

mempertahankan obrolan yang tengah dibangun. 

 

Gambar 4.2.1 Tampilan Lini Masa Narasumber Pertama Berinteraksi 
Sumber: akun anonymous 

 

“iya kaya gitu jadi kaya ngga berhenti gitu aja ngobrolnya be dibangun terus aja. 
Kadang gua bahas lagi aja kan ngobrolnya kadang ada becandaan gitu juga kan” 
 

Hal ini sangat tepat pada pengertian dari memori dan juga berpikir, dari yang 

tadi telah dijelaskan di atas. Tidak hanya D, E juga mengatakan bahwa dirinya 

membahas lagi topik yang sebelumnya dan yang mana seperti mengertian dari 

berpikir yang mengatakan untuk mengolah dan memanipulasi informasi (data) untuk 

memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Keduanya menggunakan teori 

berpikir untuk menghilangkan rasa kehabisan topik dengan lawan bicaranya yang 
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mana tidak dapat langsung dikatakan atau dibalas karena mengingat interaksinya 

melalui layar seperti mention pada lini masa atau direct messages yang lebih pribadi 

dan hanya diketahui oleh dirinya dan lawan bicaranya. 

Bagaimana hal ini juga dilakukan oleh narasumber pertama yaitu D dan juga 

narasumber kedua yaitu E dalam proses wawancara dengan penulis secara tidak 

langsung. D dan juga E yang melakukan berpikir untuk mengolah pertanyaan dari 

penulis dan mengelola jawaban pertanyaan yang diberikan oleh pada proses 

wawancara. Keduanya juga menggunakan memorinya untuk mengingat bagaimana 

cara mereka berkomunikasi yang mana itu membantu mereka untuk membantu 

menjawab pertanyaan wawancara dari penulis yang dilakukan melalui pesan 

langsung atau direct messages.  

Dalam proses wawancara, baik narasumber dan juga penulis mendapat 

sebuah halangan yaitu waktu online yang bersamaan. Bagaimana terkadang waktu 

yang tidak tepat memberikan ruang obrolan menjadi tidak langsung terjawab dan 

juga tidak langsung tertangkap. Namun dalam prosesnya, pertanyaan dari penulis 

masih bias terjawab oleh kedua narasumber, walaupun waktu berinteraksinya tidak 

secara bersamaan. Sama halnya dalam proses komunikasi atau proses berinteraksi 

yang dilakukan oleh narasumber oleh lawan bicaranya baik di lini masa atau pesan 

langsung. Narasumber D mengatakan bahwa dirinya sering sekali hilang atau 
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menjauhkan diri dari media sosial, itu juga membuat pembicaraanya dengan lawan 

bicara banyak yang tertahan hingga waktu yang lama. 

 

Gambar 4.2.2 Tampilan Obrolan Narasumber D 

Sumber: Dokumen Pribadi 
 

“Iya gue sering banget hilang, pernah dalam obrolan tentang seseorang yang mau 
menerima diri gua kalau gua itu BI itu tertahan lumayan lama sih bagi gue, tapi 
obrolan itu masih berjalan terus aja, sedibalasnya gua tapi tetap lanjut” 
 

Narasumber D juga mengatakan bahwa waktu bukannya sebuah penghalang 

bagi dirinya untuk tetap berinteraksi dengan lawan bicaranya, walaupun dirinya yang 

sering sekali menghilang, bagaimana proses itu tetap berjalan sebagaimana 

mestinya, sebuah pembicaraan mengenai dirinya dan konsep dirinya ketika 
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narasumber D berbicara dengan lawan bicaranya juga sama sekali tidak terhalang 

oleh waktu. 

 

Gambar 4.2.3 Tampilan Obrolan Narasumber D 

Sumber: Dokumen Pribadi 
 

“Ngga sih, ngga ada masalah sama waktu. Contoh yang gue kasih deh, itu gua lagi 
curhat juga, awalnya gua juga bingung ko tentang perasaan yang gua rasain, tapi 
setelah ngobrol itu gua jadi paham gue ini apa, Be” 

 

Sehingga walaupun termakan oleh waktu yang tidak bersamaana tau secara 

langsung dibalas, proses interaksi dan juga proses dari konsep diri tidak terhalang 

sama sekali.  
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4.2.2 Proses Konsep Diri pada Cyberaccount 

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada latar belakang, penulis ingin 

membahas tentang bagaimana pengguna Cyberaccount mengembangkan konsep 

dirinya, telah dijelaskan pula bagaimana cara interaksi Cyberaccount yang ada di 

Twitter, hanya melalui interaksi pada lini masa seperti saling menyebutkan atau 

mention atau untuk lebih pribadi menggunakan fitur direct messages. Interaksinya 

pun terbilang tidak biasa karena rata-rata pengguna Cyberaccount tidak 

menggunakan nama sesungguhnya atau biasanya menggunakan nama samaran 

atau bisa disebut juga pseudonim, dan tidak pula menggunakan foto wajah 

pengguna aslinya sebagai foto profil pada akun yang dibuat. Cyberaccount biasanya 

tidak menggunakan atau tidak mengungkapkan identitasnya, tidak mengungkapkan 

siapa yang ada di balik akun tersebut, namun semua itu masih bisa dilakukan atau 

interaksi masih bisa terjadi tanpa melihat atau mengetahui siapa lawan bicaranya. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang konsep diri, 

kedua narasumber telah mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep diri, 

narasumber D mengatakan bahwa ia mengetahui tentang konsep diri karena pada 

kehidupan nyatanya ia juga pernah mempelajari tentang konsep diri. 

“Pertanyaan pertama lo yang konsep diri, gue paham Be, pernah ada makul ko gue 
tau itu.” 
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Dari hasil wawancara bersama narasumber E, narasumber E mengatakan 

bahwa mengetahui apa yang dimaksud dengan konsep diri, berbeda dengan 

narasumber D, narasumber E sekedar mengetahui saja apa yang dimaksud dengan 

konsep diri.  

“Tau sih sedikit, kaya apa yang ada di diri kita itu kan” 

 

Wawancara dengan kedua narasumber tentang dalam berinteraksi di dunia 

Twitter khususnya sebagai cyberaccount memiliki sesuatu yang sangat khusus bagi 

kedua narasumber atau tidak, dan bagaimana jawaban dari narasumber 

mengatakan bahwa berinteraksi walaupun di media sosial Twitter dan sebagai 

pengguna cyberaccount juga memiliki caranya sendiri. Masing-masing pengguna 

pastinya memiliki caranya sendiri dalam berinteraksi dengan lawan bicaranya. 

Bagaimana D yang berinteraksi dan mempertahankan obrolannya dengan respon 

lawan bicara atau mutuals-nya. Pemilihan topik obrolan juga sangat mempengaruhi 

apakah interaksi yang berjalan dapat nyambung satu sama lain atau tidak. Karena 

dalam dunia cyberaccount hanya menggunakan rasa nyaman dan rasa ketertarikan 

yang sama dalam hal berinteraksi, mengingat bahwa obrolan mereka hanya 

berdasar dari ketikan pada layar semata. 

Ketertarikan yang sama akan menyambungkan sebuah topik yang panjang, 

bagaimana narasumber mengatakan bahwa interaksi akan menjadi intens atau bisa 
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menjadi setiap hari dan akan terus-menerus jika keduanya mendapatkan kesamaan 

dalam hal topik obrolannya. 

“gue kaya kalo ngobrol di sini milih juga, kaya kalo ngobrol itu nyambung ga 
sama oborolannya kalo ga yaudah sekedar aja, Intinya kalo seru intens bisa tiap hari 
walaupun ga tau siapa dianya” 

 
 

Dalam proses wawancara, penulis juga bertanya apakah dengan berinteraksi 

di dunia cyberaccount ini ada yang membuat perbedaan atau ada seuatu yang 

terbentuk dalam diri kedua narasumber. Bagaimana interaksi yang hanya 

menggunakan ketikan dan juga obrolan melalui media sosial ini dapat membentuk 

sesuatu yang ada di dalam diri penggunanya. 

Jawaban narasumber mengatakan bahwa bagaimana dirinya yang lebih lagi 

peduli tentang self-care. Mengatakan  merawat diri, bagaimana menjadi percaya diri 

dan mendapatkan teman tanpa harus melalu mengatakan bahwa dirinya adalah 

seseorang yang memiliki seksualitas berbeda. 

“Lo tau kan gue Bi (Bisexual)? Ketertarikan gue juga lebih ke perempuan kan, dulu 
sebelum gue kenal CA, gue ga pernah nyaman sama diri gue sendiri Be, karena hal itu kan 
tabu dan gak biasa. Orang juga pasti ada yang seperti gue tapi gue gak menemukan dimana 
mereka. Tapi setelah main CA, pribadi gue sendiri juga jadi terbentuk Be. Pertama mungkin 
karena gak ada yang tau gue siapa, jadi gue gak perlu malu. Kedua karena gue menemukan 
banyak yang kaya gue dan mereka juga malu di kehidupan mereka makannya lari kesini” 

 
 

Jawaban lain tentang interaksi pada cyberaccount ini juga terdapat 

bagaimana narasumber lebih percaya dan paham untuk merawat dirinya. Lebih 
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mengutamakan bahwa perawatan diri adalah bentuk dari salah satu rasa cinta 

kepada diri sendiri. 

“Oh kalo gue sih peduli sama skin care. Gila dulu gue busuk banget Be, sekarang 
bahkan temen gue bilang mendingan apa ye kaya cakepan gitu. Itu juga gara-gara gue 
berinteraksi sama anak CA sini, sama ngobrol sama lo juga kan tentang perawatan rambut. 
Dulu gue mana tau gituan, gue lebih relax aja buat ngobrol karena gatau kan gue siapa, jadi 
gue bisa nanya sebebas gue tanpa rasa malu gue diketawain. Buat berpendapat enak Be, 
selama main CA, gue ngerasa cara berpikir gua menjadi lebih baik” 

 
 

Dalam penilaian reflektif terdapat tiga unsur yaitu aktual, sosial dan ideal. D 

dan E memberikan pendapatnya masing-masing tentang bagaimana diri mereka 

memahami tentang penilaian reflektif tersebut. D yang mengatakan bahwa tentang 

aktual dirinya bagaimana ia memahami tentang potensi, kelemahan serta status 

atau peran dirinya di dunia cyberaccount dan kehidupan nyatanya. Bagaimana 

dengan perbandingan itu D bisa lebih memahami dengan dibantunya sosial diri, 

tentang bagaimana orang lain yang memandang atau menilai diri D. Bagaimana 

mutuals D dan E juga yang memahami diri mereka melalui apa yang mereka 

katakan di lini masanya, serta bagaimana mereka juga mulai mengetahui tentang 

harapan seseorang terhadap diri mereka. Seperti E yang sangat berbeda antara 

dirinya pada cyberaccount dan juga akun personalnya. Dari observasi yang 

dilakukan penulis dengan bagaimana E yang menjadi seperti beberapa mutualsnya 

memandangnya, dia bukanlah orang yang suka berkata kasar, melainkan dia 

sebenarnya adalah orang yang bahkan tak suka dengan sesuatu yang kasar. 
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Proses pembentukan itu juga tidak hanya dialami oleh diri pengguna 

seorang. Narasumber juga mengatakan bahwa pembentukan itu dirasakan oleh 

beberapa orang dilingkungannya, ia dapat merasakan dari mutuals dan juga dari 

lingkungan pada kehidupan nyatanya seperti yang dikatakan narasumber E. 

“Awalnya gue nyadar sih gue lebih baik lagi sekarang. Kaya gimana kalo lo ada di 
lingkungan yang membuat diri lo jadi apa yang lo inginkan pasti enak. Tapi beberapa ada 
yng merasakan apa sih bahasanya, pokoknya merasakan. Awalnya gue nyadar sih gue lebih 
baik lagi sekarang. Kaya gimana kalo lo ada di lingkungan yang membuat diri lo jadi apa 
yang lo inginkan pasti enak. Tapi beberapa ada yng merasakan apa sih bahasanya, 
pokoknya merasakan” 

 
 

Tidak hanya narasumber E saja yang merasakan, narasumber D juga 

mengatakan hal yang sama, tentang bagaimana lingkungannya merasakan ada 

sesuatu yang baru tentang dirinya. 

“Gue  sih karena dibilang gitu gue jadi paham dan sadar ternyata ada sesuatu yang 
terbentuk di dalam diri gue. Keliatan kecil Be, tapi berarti karena gak nyangka gue bisa 
menjadi diri gue tuh karena di sini” 

 

Narasumber D juga memberikan sebuah tanggapan dari teman bicaranya 

bagaimana selama ini mutualsnya menganggap atau beropini tentang dirinya, 

dirinya yang sebelumnya terlihat tidak terbuka dan kini lebih memahami 

sexualitasnya diberikan tanggapan oleh beberapa teman-temannya. 
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Gambar 4.2.4 Opini Mutuals Narasumber D. 

Sumber: Dokumen Pribadi 
 

Narasumber D juga memberikan sebuah tanggapan tentang mutuals yang 

memberikan bagaimana ketika sebelum mengenal atau berbincang dengan 

Narasumber D dan sesudah mengenalnya. 

 

Gambar 4.2.5 Opini Mutuals Narasumber D. 

Sumber: Dokumen Pribadi 
 

 

Narasumber juga menambahkan bahwa interaksi atau proses kehidupan 

termasuk interaksi pada cyberaccount ini mendapatkan kesan tersendiri untuk 

dirinya sendiri seperti yang dikatakan narasumber D.  



 
 

63 
 

“Bisa banget Be. Lo bisa dianggap menjadi manusia disini, lo bisa mendapatkan 
temen tanpa harus berpandangan siapa diri lo atau bagaimana diri lo. Lo bisa bertukar 
pikiran tanpa harus lawan bicara lo men-judge hal aneh. Terbilang seperti pelarian sih ye, 
tapi dengan tertutupnya identitas kita dan orang lain, kita makin bisa leluasa untuk 

mengatakan hal yang gak bisa kita katakan Be” 
 
 
Tak hanya itu, narasumber E juga memberikan jawaban yang sama tentang 

jika cyberaccount atau interaksi di cyberaccount dapat membentuk konsep diri, 

narasumber E mengatakan bahwa itu memang benar terjadi. 

“Bener banget lah gila! Lihat diri gue yang sekarang be hahaha” 
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