
 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Temuan Penelitian 

Temuan atau hasil penelitian, dapat dikatakan merupakan inti dari laporan penelitian 

karena temuan merupakan sesuatu yang sesungguhnya dicari oleh pembaca. Sebagian besar 

pembaca memfokuskan diri pada temuan penelitian ini karena ingin tahu apa yang 

ditemukan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. 

Komponen temuan tidak harus menyajikan semua hal yang ditemukan dalam 

penelitian. Yang disajikan adalah temuan yang memang relevan dengan hakikat penelitian 

ini. Berbagai hasil observasi atau tabel-tabel yang tidak relevan tidak usah dimasukkan 

karena akan mengganggu alur penyajian. Namun, jika menganggap temuan yang tidak 

relevan itu begitu penting,  dapat melaporkannya sebagai temuan tambahan.  

Temuan haruslah menyajikan jawaban sebanyak-banyaknya terhadap pertanyaan yang 

diajukan tanpa tergelincir menjadi sangat rinci. 

Pada hasil penyajian data yang peneliti sajikan pada sub bab sebelumnya, saat ini 

secara mendetail dan sistematis dapat di sajikan temuan-temuan apa saja yang diperoleh dari 

hasil penyajian data tersebut, peneliti menemukan beberapa hal mengenai“Analisis 

Semiotika Komentar Follower Program NET TV”, dan berikut ini merupakan temuan inti 

yang diperoleh dari penyajian data tersebut: 

1. Makna dukungan emosional pada komentar follower program Ini Talkshow di 

NET TV 
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Makna dukungan pada komentar follower program Ini Talkshow di NET TV 

terlihat pada setiap komentar yang di update oleh follower. Dukungan-dukungan yang 

ada pada komentar follower bermacam-macam ada dukungan untuk program Ini 

Talkshow dan ada juga dukungan untuk bintang tamu dari program tersebut. 

Dukungan-dukungan tersebut diungkapkan melalui komentar-komentar yang diupdate 

follower. 

 Dukungan emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian 

terhadap orang yang bersangkutan. Ini terlihat dari komentar follower Wisnu 

Erliyanto “@Ini_Talkshow bakar semangat bersama ini talkshow”. Dukungan 

emosional dari follower Wisnu Erliyanto merupakan dukungan emosional 

perhatian, dimana komentar tersbut menunjukkan perasaan peduli dan empati.   

 Dukungan emosional dari komentar follower Lamsy Jr 

“Yuuuuhuuuuuuuuuuuuuuu “Siapa yang udah dari tadi mantengin 

@Ini_Talkshow Suaranya??!!”. Dukungan emosional dari follower Lamsy Jr 

merupakan dukungan emosional empati dimana komentar tersebut menunjukkan 

rasa hormat. 

 Dukungan emosional dari komentar follower IndyT.Z “@Ini_Talkshow akuuuu”. 

Jika dianalisis komentar dari follower IndyT.Z merupakan dukungan emosional 

empati dimana komentar tersebut menunjukkan rasa hormat. 

 Dukungan emosional dari komentar follower Strike! “@Ini_Talkshow ada kuis 

lagi, mantab dong hehe ceritanya kunci jawabannye nyangkut di  >> 

@NET_stereo” merupakan dukungan emosional empati dimana dukungan 

emosional ini dilakukan untuk kehangatan suatu hubungan. 



 

 

 Komentar follower AkuMasihBolehDisini? “@Ini_Talkshow@HarukaN_JKT 48 

wah akhirnya ngelive juga & ada Oshi juga jadi gak terlalu sedih buat malam 

jomblo dimalam nunggunya!hehe”, dukungan emosional pada komentar 

AkuMasihBolehDisini? merupakan dukungan emosional kepedulian, follower ini 

peduli akan sesama kawan jomlo. 

 Komentar follower Gatot_Sy Sriyono “Bakalan seru nih bintang tamunya 

@Ini_Talkshow ada @angelicaamp @diktaaaaa @ernacempil @indraaziz 

@kila_shafia @net_stereo @tasaphira. Dukungan emosional dari komentar 

follower ini merupakan dukungan emosional perhatian, dimana follower ini 

memiliki sikap perhatian kepada bintang tamu dari program Ini_Talkshow. 

 Komentar follower Yohannes “@Ini_Talkshow STEREO pastinya seru”. 

Dukungan emosional dari komentar follower ini merupakan dukungan emosional 

empati, dimana follower ini memahami dan merasakan apa yang terjadi di 

program tersebut. 

 Komentar follower Lina nur shabrina “@Ini_Talkshow grup vocal di STEREO 

@tashapira @vidialdiano”. Dukungan emosional dari komentar follower ini 

merupakan dukungan emosional kepedulian, dimana follower ini peduli terhadap 

bintang tamu program Ini_Talkshow. 

 Komentar follower Ariana Salsabila “bintang-bintang Stereo @NET_Stereo, gak 

sabar pengen nonton @Ini_Talkshow dan kak @tasaphira jadi BT juga kan?. 

Dukungan emosional dari komentar follower ini merupakan dukungan emosional 

perhatian, dimana follower ini menunjukkan sikap perhatian kepada program 

Ini_Talkshow. 



 

 

 Komentar follower Lasfani “@Ini_Talkshow tak selamanyaaa selamat soree… 

nyatanya sekarang mau malam… harga nya cuma seribu…. Hahaha”. Dukungan 

emosional dari komentar follower ini merupakan dukungan emosional kepedulian, 

dimana follower ini peduli akan update status dari program Ini_Talkshow.  

2. Makna dukungan penghargaan pada komentar follower program Ini Talkshow 

di NET TV 

 Dukungan penghargaan terjadi lewat ungkapan penghargaan yang positif untuk 

individu, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu. 

Ini terlihat dari komentar follower Wisnu Erliyanto “@Ini_Talkshow bakar 

semangat bersama ini talkshow”. Dukungan penghargaan dari follower Wisnu 

Erliyanto merupakan dukungan penghargaan yang positif.   

 Dukungan penghargaan dari komentar follower Lamsy Jr 

“Yuuuuhuuuuuuuuuuuuuuu “Siapa yang udah dari tadi mantengin 

@Ini_Talkshow Suaranya??!!”. Dukungan penghargaan dari follower Lamsy Jr 

merupakan dukungan penghargaan yang positif, dimana komentar follower ini 

memberikan rasa nyaman dengan program Ini_Talkshow. 

 Dukungan penghargaan dari komentar follower IndyT.Z “@Ini_Talkshow 

akuuuu”. Jika dianalisis komentar dari follower IndyT.Z merupakan dukungan 

penghargaan yang positif dimana komentar tersebut menunjukkan rasa peduli 

pada program Ini Talkshow. 

 Dukungan penghargaan dari komentar follower Strike! “@Ini_Talkshow ada kuis 

lagi, mantab dong hehe ceritanya kunci jawabannye nyangkut di  >> 

@NET_stereo” merupakan dukungan penghargaan  dimana dukungan 



 

 

penghargaan  ini dilakukan untuk mendorong program Ini Talkshow agar semakin 

menarik. 

 Komentar follower AkuMasihBolehDisini? “@Ini_Talkshow@HarukaN_JKT 48 

wah akhirnya ngelive juga & ada Oshi juga jadi gak terlalu sedih buat malam 

jomblo dimalam nunggunya!hehe”, dukungan penghargaan pada komentar 

AkuMasihBolehDisini? merupakan dukungan penghargaan, follower ini 

menunjukkan rasa senang atas bintang tamu yang di hadirkan di program Ini 

Talkshow. 

 Komentar follower Gatot_Sy Sriyono “Bakalan seru nih bintang tamunya 

@Ini_Talkshow ada @angelicaamp @diktaaaaa @ernacempil @indraaziz 

@kila_shafia @net_stereo @tasaphira merupakan dukungan penghargaan dimana 

komentar follower ini menunjukkan perasaan bahagia kepada bintang tamu dari 

program Ini_Talkshow. 

 Komentar follower Yohannes “@Ini_Talkshow STEREO pastinya seru”. 

Dukungan penghagaan dimana follower ini menunjukkan rasa bangga. 

 Komentar follower Lina nur shabrina “@Ini_Talkshow grup vocal di STEREO 

@tashapira @vidialdiano”. Merupakan dukungan penghargaan dimana follower 

ini bangga terhadap bintang tamu program Ini_Talkshow. 

 Komentar follower Ariana Salsabila “bintang-bintang Stereo @NET_Stereo, gak 

sabar pengen nonton @Ini_Talkshow dan kak @tasaphira jadi BT juga kan?. 

Merupakan dukungan penghargaan dimana follower ini menunjukkan rasa senang 

kepada program Ini_Talkshow. 



 

 

 Komentar follower Lasfani “@Ini_Talkshow tak selamanyaaa selamat soree… 

nyatanya sekarang mau malam… harga nya cuma seribu…. Hahaha”. Merupakan 

dukungan penghargaan, dimana follower ini menunjukkan rasa minat akan update 

status dari program Ini_Talkshow. 

3. Makna dukungan instrumental pada komentar follower program Ini Talkshow 

di NET TV 

 Dukungan instrumental mencakup bantuan langsung yang dapat berupa jasa, 

waktu, atau uang. Dukungan ini membantu individu dalam melaksanakan 

aktivitasnya. Ini terlihat dari komentar follower Wisnu Erliyanto “@Ini_Talkshow 

bakar semangat bersama ini talkshow”. Dukungan instrumental dari follower 

Wisnu Erliyanto merupakan dukungan instrumental berupa waktu.   

 Dukungan instrumental dari komentar follower Lamsy Jr 

“Yuuuuhuuuuuuuuuuuuuuu “Siapa yang udah dari tadi mantengin 

@Ini_Talkshow Suaranya??!!”. Dukungan instrumental dari follower Lamsy Jr 

merupakan dukungan instrumental waktu. 

 Dukungan instrumental dari komentar follower IndyT.Z “@Ini_Talkshow 

akuuuu”. Jika dianalisis komentar dari follower IndyT.Z merupakan dukungan 

instrumental yang berupa waktu dimana follower ini meluangkan waktunya untuk 

program Ini Talkshow. 

 Dukungan instrumental dari komentar follower Strike! “@Ini_Talkshow ada kuis 

lagi, mantab dong hehe ceritanya kunci jawabannye nyangkut di  >> 

@NET_stereo” merupakan dukungan instrumental dimana dukungan instrumental 

ini dilakukan dengan meluangkan waktu yang follower miliki. 



 

 

 Komentar follower AkuMasihBolehDisini? “@Ini_Talkshow@HarukaN_JKT 48 

wah akhirnya ngelive juga & ada Oshi juga jadi gak terlalu sedih buat malam 

jomblo dimalam nunggunya!hehe”, dukungan instrumental pada komentar 

AkuMasihBolehDisini? merupakan dukungan instrumental waktu. 

 Komentar follower Gatot_Sy Sriyono “Bakalan seru nih bintang tamunya 

@Ini_Talkshow ada @angelicaamp @diktaaaaa @ernacempil @indraaziz 

@kila_shafia @net_stereo @tasaphira. Dukungan instrumental dari komentar 

follower ini merupakan dukungan instrumental yang berupa waktu, dimana 

follower ini memiliki waktu untuk program Ini_Talkshow. 

 Komentar follower Yohannes “@Ini_Talkshow STEREO pastinya seru”. 

Dukungan instrumental dari komentar follower ini merupakan dukungan 

instrumental, dimana follower ini memberikan waktu untuk program Ini 

Talkshow. 

 Komentar follower Lina nur shabrina “@Ini_Talkshow grup vocal di STEREO 

@tashapira @vidialdiano”. Dukungan instrumental dari komentar follower ini 

merupakan dukungan instrumental yang berupa waktu, dimana follower ini 

memberikan waktu terhadap bintang tamu program Ini_Talkshow. 

 Komentar follower Ariana Salsabila “bintang-bintang Stereo @NET_Stereo, gak 

sabar pengen nonton @Ini_Talkshow dan kak @tasaphira jadi BT juga kan?. 

Dukungan instrumental dari komentar follower ini merupakan dukungan 

instrumental yang berupa waktu, dimana follower ini rela meluangkan waktunya 

kepada program Ini_Talkshow. 



 

 

 Komentar follower Lasfani “@Ini_Talkshow tak selamanyaaa selamat soree… 

nyatanya sekarang mau malam… harga nya cuma seribu…. Hahaha”. Dukungan 

instrumental dari komentar follower ini merupakan dukungan instrumental waktu, 

dimana follower ini meluangkan waktunya untuk membalas update status dari 

program Ini_Talkshow. 

4. Makna dukungan informasi pada komentar follower program Ini Talkshow di 

NET TV 

 Dukungan informasi mencakup pemberian nasihat, petunjuk-petunjuk, saran-

saran, informasi atau umpan balik. Dukungan ini membantu individu mengatasi 

masalah dengan cara memperluas wawasan dan pemahaman individu terhadap 

masalah yang dihadapi. Ini terlihat dari komentar follower Wisnu Erliyanto 

“@Ini_Talkshow bakar semangat bersama ini talkshow”. Dukungan informasi 

dari follower Wisnu Erliyanto merupakan dukungan informasi petunjuk, dimana 

komentar tersbut menunjukkan bahwa program Ini Talkshow dapat memberikan 

semangat.   

 Dukungan informasi dari komentar follower Lamsy Jr 

“Yuuuuhuuuuuuuuuuuuuuu “Siapa yang udah dari tadi mantengin 

@Ini_Talkshow Suaranya??!!”. Dukungan informasi dari follower Lamsy Jr 

merupakan dukungan informasi petunjuk dimana komentar tersebut menunjukkan 

bahwa dirinya menunggu program Ini Talkshow. 

 Dukungan informasi dari komentar follower IndyT.Z “@Ini_Talkshow akuuuu”. 

Jika dianalisis komentar dari follower IndyT.Z merupakan dukungan informasi 



 

 

petunjuk dimana komentar tersebut menunjukkan bahwa dirinya masih menunggu 

program Ini Talkshow berlangsung. 

 Dukungan informasi dari komentar follower Strike! “@Ini_Talkshow ada kuis 

lagi, mantab dong hehe ceritanya kunci jawabannye nyangkut di  >> 

@NET_stereo” merupakan dukungan informasi saran dimana dukungan informasi 

ini memberikan masukan untuk program Ini Talkshow. 

 Komentar follower AkuMasihBolehDisini? “@Ini_Talkshow@HarukaN_JKT 48 

wah akhirnya ngelive juga & ada Oshi juga jadi gak terlalu sedih buat malam 

jomblo dimalam nunggunya!hehe”, dukungan informasi pada komentar 

AkuMasihBolehDisini? merupakan dukungan informasi saran, follower ini 

memberikan saran kepada sesama kawan jomlo. 

 Komentar follower Gatot_Sy Sriyono “Bakalan seru nih bintang tamunya 

@Ini_Talkshow ada @angelicaamp @diktaaaaa @ernacempil @indraaziz 

@kila_shafia @net_stereo @tasaphira. Dukungan informasi dari komentar 

follower ini merupakan dukungan informasi saran, dimana follower ini memiliki 

memberikan saran kepada para follower kalau bintang tamu dari program 

Ini_Talkshow akan memberikan ke seruan. 

 Komentar follower Yohannes “@Ini_Talkshow STEREO pastinya seru”. 

Dukungan informasi dari komentar follower ini merupakan dukungan informasi 

saran, dimana follower ini memberikan saran atau pendapat apa yang terjadi di 

program tersebut. 

 Komentar follower Lina nur shabrina “@Ini_Talkshow grup vocal di STEREO 

@tashapira @vidialdiano”. Dukungan informasi dari komentar follower ini 



 

 

merupakan dukungan informasi umpan balik, dimana follower ini memberikan 

tanggapan terhadap bintang tamu program Ini_Talkshow. 

 Komentar follower Ariana Salsabila “bintang-bintang Stereo @NET_Stereo, gak 

sabar pengen nonton @Ini_Talkshow dan kak @tasaphira jadi BT juga kan?. 

Dukungan informasi dari komentar follower ini merupakan dukungan informasi 

petunjuk, dimana follower ini menunjukkan sikap perhatian kepada program 

Ini_Talkshow. 

 Komentar follower Lasfani “@Ini_Talkshow tak selamanyaaa selamat soree… 

nyatanya sekarang mau malam… harga nya cuma seribu…. Hahaha”. Dukungan 

informasi dari komentar follower ini merupakan dukungan informasi nasihat, 

dimana follower ini memberikan masukan kepada program Ini_Talkshow. 

 Dari komentar-komentar follower memberikan dukungan secara emosional, 

informasi, instrumental dan penghargaan dimana followers memberikan kepedulian dan 

perhatian kepada program Ini Talkshow melalui komentar-komentar. 

 

B. Konfirmasi Temuan dengan Teori 

Pada sub bab ini akan dibahas satu persatu temuan-temuan yang didapat dari lapangan. 

Pembahasan ini dengan cara mengkonfirmasikan temuan yang didapat dilapangan dengan 

teori yang digunakan oleh peneliti.Berikut konfirmasi temuan dengan teori yang digunakan 

oleh peneliti: 

1. Makna dukungan pada komentar follower program Ini Talkshow di NET TV 

dengan Teori Konseptual 



 

 

Dari temuan analisis makna dukungan pada komntar follower program Ini 

Talkshow di NET TV menunjukkan bahwa komentar-komentar tersbut memiliki makna 

denotasi dan konotasi jika di konfirmasikan dengan teori konseptual sangatlah berkaitan 

karena teori konseptual ini adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem yang 

terlepas dari sebuah konteks atau asosiasi apapun. Pada teori konseptual ini 

menunjukkan bahwa makna dukungan komentar follower pada program Ini Talkshow 

memiliki makna denotasi  merupakan makna leksem atau makna sesungguhnya. 

Jadi teori konseptual ini memperkuat makna denotasi pada komentar follower 

program Ini Talkshow di NET TV. 

 

2. Makna dukungan pada komentar follower program Ini Talkshow di NET TV 

dengan Teori Pemberian Makna 

Dari temuan analisis makna dukungan pada komntar follower program Ini 

Talkshow di NET TV menunjukkan bahwa komentar-komentar tersbut memiliki makna 

denotasi dan konotasi jika di konfirmasikan dengan teori pemberian makna memperkuat 

makna dukungan memiliki makna denotasi dan konotasi. Dimana teori pemberian 

makna salah satunya yaitu sense ini menjeelaskan makna pengertian yang disebut juga 

dengan tema, yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud.Ide atau pesan yang 

dimaksud adalah kata-kata yang memiliki makna denotative atau makna sesungguhnya. 

Jadi teori ini memperkuat bahwa pemaknaan tidak hanya dilihat dari makna 

sesungguhnya. 

 


