
ANALISIS DEKONSTRUKSI MAKNA KONFLIK MELALUI 

HUMOR DALAM AKUN INSTAGRAM NU GARIS LUCU 

Oleh Alfi Rohmatul Hidayah – Alfirohma64@gmail.com 

ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada analisis dekonstruksi makna konflik yang 

terdapat dalam akun instagram NU Garis Lucu. Rumusan masalah yang menjadi 

pertanyaan penelitian adalah bagaimana dekonstruksi makna konflik 

diartikulasikan dalam akun instagram NU Garis Lucu. Dengan latar belakang 

fenomena hadirnya kritik terhadap ormas Islam Nahdhatul Ulama, dan munculnya 

akun Instagram NU Garis Lucu yang  notabene menyampaikan sindiran satire 

melalui media humor. Peneliti mengidentifikasi upaya dekonstruksi makna 

konflik yang terdapat dalam akun instagram NU Garis Lucu, bagaimana peran 

humor, dan meninjau  kompleksitas makna yang hadir dan membentuk 

pemahaman alternatif baru dalam memaknai konflik. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teksual milik 

Thwaites  yang menghadirkan kompleksitas makna dalam bentuk makna konotasi, 

denotasi, dan hadirnya mitos yang melingkupi sebuah tanda. Serta menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Tinjauan pustaka yang 

digunakan adalah Analisis Teks Menurut Tony Thwaites, Bahasa Sebagai Objek 

Dekonstruksi, Teori Konflik dalam Paradigma Ilmu Sosial, serta  New Media dan 

Perkembangan Pola Komunikasi. 

Bedasarkan hasil dari analisis dekonstruksi peneliti terhadap beberapa 

unggahan gambar yang telah dipilih, mengindikasikan adanya dekonstruksi 

makna konflik yang dimunculkan melalui humor. Yakni konflik bukan lagi 

dipandang sebagai hasil dari pertentangan kelas, ras, dan kelompok lainnya (untuk 

menarik manfaat tertentu), tetapi lebih merujuk pada ketidakpahaman diri sendiri 

terhadap apa yang telah terjadi. Manusia pun dipandang sebagai subjek yang 

memiliki kemampuan untuk bertindak, mengubah situasi dan memunculkan solusi 

melalui tindakan yang didapat melalui pemahaman yang kompleks terhadap 
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konflik tersebut. Kemudian peran humor dipandang sebagai penghancur 

kebenaran biner yang mendukung proses dekonstruksi agar teks mampu 

bereproduksi dari setiap waktu, tempat dan konteks yang akan selalu berubah. 

Kata Kunci: Dekonstruksi, Konflik, Humor, Satire, Instagram  

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dekonstruksi makna konflik 

dalam akun Instagram NU Garis Lucu. Dekonstruksi merupakan suatu upaya 

pembongkaran makna yang terdapat dalam teks dengan tujuan memperoleh 

makna yang lebih tersebar. Menurut data yang diperoleh melalui aufatih.com 

dekonstruksi merupakan suatu strategi pembacaan teks. Teks tidak hanya merujuk 

pada tulisan saja, namun juga semua pernyataan yang mengandung nilai-nilai, 

prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu.  

Dengan melakukan analisis terhadap dekonstruksi yang dilakukan oleh akun 

Instagram NU Garis Lucu, maka peneliti ingin melihat  adanya pembongkaran 

makna konflik terutama yang diakibatkan oleh pengemasan konten dalam bentuk 

humor. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti melihat adanya bentuk baru atas salah 

satu ormas berbasis keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdhatul Ulama. 

Nahdhatul Ulama atau kerap dikenal dengan singkatan NU kini memunculkan 

bentuk barunya dalam pengemasannya, yakni melalui akun Instagram NU Garis 

Lucu.  

Peran humor sebagai medium dianggap mampu mendekonstruksi pesan-pesan 

bermuatan konflik menjadi pesan yang memiliki makna lebih kompleks dan 

beragam di benak pembaca. Hal peneliti pandang bahwa nantinya akan 

memunculkan pemahaman-pemahaman baru dalam merespon dan menyikapi 

konflik yang marak terjadi di masyarakat saat ini.   

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, peneliti hendak 

menganalisis lebih dalam mengenai dekonstruksi makna konflik yang 



disampaikan melalui humor dalam beberapa unggahan gambar akun tersebut. 

Untuk menganalisis temuan data, langkah yang digunakan oleh peneliti adalah 

melakukan pembacaan teks dengan pendekatan dekonstruksi yang dilahirkan oleh 

Jacques Derrida. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan adanya beragam 

makna yang dimunculkan akibat jejak-jejak yang berbeda dalam memahami teks 

tertentu. Hingga akhirnya memunculkan kebenaran alternatif dan terbebas dari 

kebenaran tunggal akibat pemikiran logosentrisme. 

Jejak-jejak dalam konteks ini merupakan konteks apa pun yang melingkupi 

pesan tersebut hingga dapat memunculkan makna tertentu. Dipilihnya pendekatan 

dekonstruksi sebagai metode analisis dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisa adanya dekonstruksi makna konflik melalui humor dalam akun 

Instagram NU Garis Lucu. Konflik dalam hal ini dipandang sebagai fenomena 

adanya perubahan sosial sebagai hasil dari pertentangan kelas, ras, dan kelompok 

lainnya. Pertentangan dapat berupa ujaran kebencian, demonstrasi, dan berbagai 

aksi yang menunjukkan kecenderungan pro dan kontra terhadap suatu fenomena.  

Humor yang biasa memancing gelak tawa subjek-subjek di dalamnya, kini 

berperan penting dalam upaya penyampaian pesan secara implisit dan membuka 

ruang untuk kebenaran alternatif muncul di dalamnya. Karakteristiknya yang lebih 

elastis membuat peran humor dapat lari dari tanggung jawab apabila terdapat 

ketidak setujuan penerima teks terhadap wacana yang telah dituliskan.  

Untuk memahami maksud dari teks yang diikuti humor sangatlah sulit. Sebab, 

ada berbagai konteks yang bisa dimunculkan untuk menemukan maksud yang 

sesuai dengan pembuat pesan. Strategi dekonstruksi digunakan dan memiliki 

peran penting untuk membongkar kompleksitas pesan yang diikuti humor 

tersebut. Sehingga, tidak terjadi pemaknaan tunggal yang dapat menimbulkan 

pertentangan-pertentangan antar penerima teks. 

Di sisi lain,  Instagram merupakan media sosial yang kini tengah menjamur 

digandrungi oleh beberapa kalangan, utamanya adalah anak muda. Kemudian 



sering terjadinya polemik dalam organisasi masyarakat  Nahdhatul Ulama’ 

sebagai salah satu ormas berbasis keagamaan tersebesar di Indonesia. 

Lahir pada tanggal 26 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di 

Kota Surabaya, NU sudah memiliki lebih dari 20 juta pengikut yang hingga kini 

masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai ke-NUan, seperti melaksanakan 

tahlilan dengan tawasul, sholawat diba‟, maulid nabi, kenduri, dan lain 

sebagainya. NU dikenal dengan pengaruhnya terhadap kemajuan pesantren-

pesantren dengan menanamkan rasa cinta perdamaian di Indonesia. Bahkan dalam 

buku berjudul Ontologi NU yang ditulis oleh Fadeli (2007), mengungkapkan 

bahwa sebagian besar sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama   dalam 

pendekatannya mengikuti metode Wali Songo, yakni menyesuaikan dengan 

budaya setempat dan tidak memaksa masyarakat.  

Jika prinsip-prinsip NU dikategorisasikan menjadi tiga poin besar, antara lain 

ialah menerapkan prinsip tawasuth dan i’tidal yang berarti moderat dan berpijak 

pada prinsip keadilan, tawazun yaitu sikap seimbang antara keserasian hubungan 

dengan Allah SWT serta menjaga harmonisasi hubungan dengan sesama manusia. 

Selain itu, satu kategorisasi nilai yang lainnya ialah tasammuh,  yang berarti sikap 

toleransi. Ketiga poin besar inilah yang kerap kali mengundang kelompok-

kelompok lain melakukan protes dan kritik keagamaan terhadap NU. Tak lain 

karena mereka menilai bahwasanya nilai-nilai tersebut terlalu fluid dan tidak tegas 

dalam menerapkan sikap toleran, adil, dan moderat.  

Jika yang melakukan protes dan kritik keagamaan ialah dari ormas di luar NU, 

maka hal tersebut sangatlah wajar, mengingat adanya perbedaan pemahaman dan 

pemikiran terkait nilai dan penerapan keagamaan. Namun  jika yang menjadi 

komentator dan lawan pendapat berasal dari internal Organisasi dan terjadi 

perpecahan dalam tubuh organisasi, maka hal tersebut menjadi  vital dan perlu 

mendapat kajian yang lebih dalam. Seperti pada beberapa bulan terakhir ini, 

muncul beberapa fans page dalam media sosial Facebook yang mengatas 



namakan dirinya sebagai salah satu bagian dari tubuh NU yang paling “lurus”, 

yakni NU Garis Lurus.  

Dengan menamai dirinya dengan sebutan NU Garis Lurus yang secara tidak 

langsung berarti telah  mengadakan NU yang dinilai tidak lurus atau bengkok jika 

dibanding dirinya.  Maka kelompok baru dalam badan organisasi NU (NU Garis 

Lurus) dianggap sebagai ancaman dan sekaligus tantangan bagi segenap kaum 

Nahdliyyin (sebutan untuk anggota NU) untuk bersikap cermat. Pasalnya, seperti 

yang dilansir dalam www.Islam-institute.com, munculnya istilah NU Garis Lurus, 

telah menginspirasi orang – orang yang tak suka dengan NU, untuk kemudian ikut 

– ikutan membuat istilah – istilah yang melecehkan nama besar NU. Sebut saja 

misal munculnya fanpage yang menamakan dirinya “NU Protestan”, “NU Garis 

Bengkok”, “NU Garis Miring” dan lain sebagainya.  

Melihat realita munculnya NU Garis Lurus yang seakan mengotak-atik paham 

keagamaan NU yang toleran, muncul kelompok yang seakan menjadi antitesa dari 

adanya upaya pelurusan agama yang dianggap menyimpang, yakni NU Garis 

Lucu. NU Garis Lucu ini sangat memaksimalkan publikasi opini dan argumennya 

melalui media sosial Instagram.  

Dalam Instagram, terdapat banyak sekali situs yang melayani khalayak 

dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Seperti orang-orang yang 

tertarik berdasarkan bahasa atau identitas rasial, seksual, agama, atau kebangsaan. 

Hal tersebut biasanya terwujud dalam sebuah komunitas dalam jaringan sosial 

tertentu. Misalnya saja dalam penelitian ini, dijumpai orang yang memiliki 

ketertarikan yang sama seperti yang ada dalam akun Instagram NU Garis Lucu. 

Maka hal tersebut menjadi faktor pendorong manusia untuk menggunakan situs 

yang ada dalam Instagram tersebut.  

Selain menggunakan strategi melalui media sosial Instagram, Identifikasi 

upaya dekonstruksi keagamaan ini dianggap penting, mengingat pengaruh yang 

akan terjadi akan menyentuh berbagai kalangan. Terutama adalah mayoritas umat 

beragama Islam. Selama ini, didapati bahwa kitab suci  umat Islam, Al-Qur‟an 
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dan hadist, merupakan kumpulan teks yang disampaikan dengan menggunakan 

bahasa arab. Untuk memahami dan makna serta maksud yang akan disampaikan, 

khususnya kepada individu atau kelompok yang tidak menggunakan bahasa arab 

perlu adanya perantara yang menerjemahkan dan memahami konteks turunnya 

suatu ayat tertentu. 

Dalam melakukan analisa terkait dekonstruksi teks dalam akun Instagram NU 

Garis Lucu, peneliti akan melakukan pemilihan konten yang bermuatan konflik 

dalam akun tersebut. Konflik menjadi fokus peneliti mengingat dalam ranah dunia 

virtual saat ini sering terjadi pertentangan antar kelompok sehingga memunculkan 

konflik yang lebih besar akibat perbedaan pendapat dan cara pandang dalam 

memaknai teks yang ada di media sosial.  

Setelah dipilihnya teks bermuatan konflik yang ada dalam akun Instagram NU 

Garis Lucu, peneliti kemudian akan dianalisis menggunakan analisis teks milik 

Thwaites. Yakni dengan terlebih dahulu melakukan pemilihan konten yang akan 

dianalisis, memilih tanda apa yang akan dianalisis, serta melihat hadirnya makna 

konotasi dan denotasi atas tanda tersebut, sekaligus melihat mitos yang terkadung 

di dalam teks. Dengan analisis tersebut, diharap sebagai langkah awal dalam 

proses mendekati teks agar terlihat keberagaman makna yang ditampilkan. 

Di sisi lain, Menurut Rahmiati (2011), Peyampaian kritik dengan kemasan 

yang lebih ringan juga mampu dianggap lebih efektif.  “Only jokes that have a 

purpose run the risk of meeting with people who do not want to listen to them”. 

Penyampaian protes sosial dengan menggunakan humor juga memungkinkan 

untuk tidak ditanggapi secara serius, karena yang menyampaikan humor sendiri 

seolah asal terceletuk dan tidak memberikan tanggung jawab atas pernyataannya. 

Tanggung jawab dibebankan kepada masyarakat kolektif, baik yang hanya 

membaca dan tertawa, maupun masyarakat segolongannya. Gaya penyampaian 

semacam itu dinamakan satire. Satire merupakan gaya bahasa yang dipakai dalam 

kesusastraan untuk menyatakan sindiran atau ejekan terhadap suatu keadaan atau 

seseorang . 



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan 

menggali lebih lanjut perihal adanya dekonstruksi makna konflik yang 

disampaikan oleh akun Instagram NU Garis Lucu melalui humor-humor dalam 

unggahan gambar yang telah diunggah. Dengan menggunakan pendekatan 

dekonstruksi dan medium pesan humor, peneliti akan melihat serta menganalisis 

upaya penyebaran makna yang dilakukan oleh akun Instagram NU Garis Lucu. 

Analisis tersebut berfokus pada analisis makna konflik yang dihadirkan melalui 

unggahan gambar-unggahan gambar yang mengandung unsur konflik atau 

kebencian. 

PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penjabaran mengenai hasil 

analisis tekstual yang menggunakan pendekatan dekonstruksi. Hal tersebut 

bertujuan untuk menganalisis adanya dekonstruksi makna konflik dalam agama 

Islam oleh akun Instagram NU Garis Lucu. Konflik kultural tersebut dapat berupa 

konflik keagamaan, konflik politik, dan konflik sosial. 

Konflik keagamaan meliputi adanya perbedaan praktik amaliyah antar 

sekte dalam satu agama maupun antar kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. 

Selain praktik amaliyah, konflik keagamaan juga mencakup fenomena ujaran 

kebencian akibat perbedaan perspektif dan pendapat antar individu maupun 

kelompok. 

Konflik politik  mencakup perihal fenomena kebencian yang tumbuh 

akibat adanya perbedaan tendensi maupun keberpihakan politik dalam masyarakat 

serta pejabat publik. Sedangkan dalam konflik sosial, peneliti membatasi pada 

adanya fenomena kebencian yang diujarkan dalam kegiatan interaksi sosial. Baik 

antar masyarat maupun tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin opini publik.    

Untuk menganalisis unggahan gambar dalam akun Instagram NU Garis 

Lucu, peneliti terlebih dahulu membongkar konsep undecidabilitas dari sebuah 

teks yang terdapat di dalamnya. Undecidabilitas merupakan inti dekonstruksi 

yang bertujuan untuk mencari makna yang terdapat dalam teks secara tersebar.  



Dalam melakukan hal tersebut, peneliti menggunakan analisis teks milik 

Thwaites untuk melihat adanya penyebaran  makna teks yang dimunculkan oleh 

akun Instagram NU Garis Lucu melalui teks-teks dalam unggahan gambarnya. 

Analisis teks yang tawarkan oleh Thwaites ET AL memberikan peluang bagi 

peneliti untuk mengetahui makna konotasi, denotasi, dan mitos dari sebuah teks. 

Pada dasarnya, analisis teks (textual analysis) adalah salah satu cabang dari 

semiotika teks, yang secara khusus mengaji teks sebagai sebuah „produk 

penggunaan bahasa‟ berupa kumpulan atau kombinasi tanda-tanda, khususnya 

yang menyangkut sistem tanda (sintaktik/paradigmatik), tingkatan tanda 

(denotasi/konotasi), relasi antar tanda (metafora/metonim), muatan mitos, dan 

ideologi di baliknya. (Piliang, 2004) 

 

 

 

 

3.1 Gambar 1: Logika Analisis Tekstual dan Produksi Tekstual 

(Thwaites ET AL, 1994) 

Dengan begitu, upaya pembongkaran teks tersebut juga akan mematahkan 

adanya upaya pemaknaan tunggal dalam teks menjadi pemaknaan yang lebih 

majemuk dan tersebar. Kemunculan hierarki yang didapat melalui pemahaman 

logosentrisme yang kerap ada di masyarakat sekaligus menunjukkan adanya 

oposisi biner yang mengindikasikan pertentangan-pertentangan. Pertentangan-

pertentangan tersebut dibongkar untuk kemudian memunculkan berbagai 

kemungkinan kebenaran alternatif. Kebenaran majemuk dan tidak terpusat 

merupakan tujuan utama pendekonstruksian suatu teks. 

Analisis dekonstruksi dalam  akun Instagram NU Garis Lucu ini dijadikan 

sebagai upaya untuk mengetahui pola pemaknaan oleh salah satu bagian dari 

organisasi masyarakat berbasis agama terbesar di Indonesia, yakni Nahdhatul 

Tekstual Analysis 

SIGNS  Conotations & codes  Denotations Myths 

Tekstual Analysis 

MYTHS   Denotations  Conotations & codes  Signs 



Ulama. Terlebih mengenai pemaknaan terhadap konflik kultural yang sering 

dimunculkan dalam fenomena keberagaman dalam akun Instagram NU Garis 

Lucu. 

Yang menjadi nilai lebih dalam penelitian ini adalah aspek humor dalam 

teks yang menunjukkan dekonstruksi makna konflik dalam akun Instagram NU 

Garis Lucu. Dalam proses analisis dekonstruksi  makna konflik dalam unggahan 

gambar akun Instagram NU Garis Lucu, peneliti menggunakan data yang 

diperoleh dari hasil analisis teks untuk dilihat kecenderungan tendensi di 

dalamnya. Kebenaran biner yang dimunculkan kemudian di dekonstruksi melalui 

jejak-jejak atau trace yang melingkupinya dalam suatu konteks yang 

berhubungan.  

Penemuan jejak-jejak yang dihubungkan dengan konteks akan 

menghasilkan transformasi baru terhadap wacana yang akan dikonsumsi oleh 

publik. Dengan begitu, publik akan memberikan makna sesuai dengan konteks 

yang meliputi mereka secara pribadi, sehingga kebenaran yang majemuk akan 

diperoleh dalam konteks dan wacana yang baru. Sebagai data pendukung, peneliti 

menghubungkan dengan komentar publik serta perspektif yang hadir dari 

pemberitaan media massa. 

Menurut Haryatmoko (2014), Dekonstruksi dianggap berhasil apabila 

mampu mengubah teks, membuat asing bagi para pembaca yang sudah 

menganggap diri familiar, membuat mata terbelalak, ketika disingkap makna-

makna yang terpinggirkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 12 postingan 

untuk dianalisis, analisis tersebut terbagi ke dalam beberapa pembahasan 

dianataranya adalah sebagai berikut: 

 

 

 



No. Unggahan Gambar Fenomena Konflik 

1. 

 

 

Pelurusan Sejarah Gajah 

Mada dan Gaj Ahmada 

 

 

 

2. 

 

Sumpah Negara Khilafah 

 

3. 

 

Polemik Patung Dewa 

Raksasa  

 

4. 

 

Konflik Penggelapan Dana 

Haji oleh First Travel  

 

5. 

 

Konflik Indonesia-Malaysia 

dalam ajang SEA Games 

ke-29 



6. 

 

Konflik Saracen 

7. 

 

Konflik PKI 

Tabel 1.1 Unggahan Gambar & Fenomena Konflik 

Pada pembahasan konflik mengenai pelurusan sejarah dan sindiran satire 

perihal Gajah Mada dan Gaj Ahmada, peneliti  menemukan data bahwasanya 

akun Instagram NU Garis Lucu dalam merespon hal tersebut justru menyiratkan 

pesan bahwasanya akar permasalahan adalah berasal dari diri kita sendiri.  Namun 

kesalahan orang lain cenderung nampak jelas di mata kita. Konflik tidak lagi 

dihadirkan dengan upaya opresifitas satu pihak dengan pihak lain, namun justru 

menghancurkan pertentangan dengan menganggap terjadi kerusakan teknis 

penulisan pesan saja.  

Kemudian dalam merespon konflik perihal sumpah negara khilafah oleh 

sejumlah pemuda di Bogor, akun Instagram NU Garis Lucu merespon dengan 

melakukan sindiran satire dengan membedakan antara kelompok yang memahami 

agama Islam melalui terjemahan bahasa Indonesia dan memahami Al-Quran 

melalui kajian bahasa yang mendalam. Konflik dalam kasus ini, bukan 

disampaikan melalui wacana langsung yang ditujukan kepada para pemuda yang 

melakukan sumpah negara khilafah, namun cenderung merujuk pada semua 

golongan ekstrimis yang menggadang-gadang berdirinya negara khilafah. NU 

Garis Lucu juga tidak membenarkan adanya jalan pintas untuk menciptakan 

Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam, yakni Khilafah.  



Kemudian mengenai respon akun Instagram NU Garis Lucu perihal 

Polemik Patung Dewa Raksasa Kong Co Kwan Sing Tee Koen di Kelenteng 

Kwan Sing Bio, Tuban, Jawa Timur, akun Instagram NU Garis Lucu mengajak 

pembaca untuk lebih hati-hati. Terutama agar konflik yang terjadi bukan 

disebabkan karena hadirnya kebenaran tunggal antara baik dan buruk atau pun 

anggapan-anggapan pribadi dalam memandang patung.  

Mengenai respon terhadap konflik perihal penggelapan dana haji oleh First 

Travel. Akun Instagram NU Garis Lucu berusaha untuk tidak secara mutlak 

menyatakan mendukung atau membenci. Karena NU Garis Lucu beranggapan 

bahwa apa yang kita ketahui belum tentu benar, maka cukup dengan memberikan 

respon seperlunya saja. Dalam merespon sebuah konflik akun Instagram NU 

Garis Lucu berusaha membuka hadirnya kemungkinan-kemungkinan yang belum 

terduga oleh mayoritas masyarakat. 

Kemudian pembahasan mengenai konflik Indonesia-Malaysia dalam ajang 

SEA Games ke-29, akun Instagram NU Garis Lucu memberikan respon terhadap 

konflik tersebut dengan menggunakan cara melakukan perbandingan dengan 

negara lain yang serupa. Selain itu, NU menekankan perlunya penyadaran pada 

setiap individu atau kelompok. Bahkan, jika negara memiliki itikad buruk, NU 

Garis Lucu memandang di mana pun tempatnya, negara tersebut akan memiliki 

itikad buruk juga. Karena pada dasarnya, terkadang konflik menjadi sebuah 

kebutuhan yang perlu untuk diadakan.  

Pada pembahasan konflik perihal konflik saracen. Akun Instagram NU 

Garis Lucu berusaha memunculkan alternatif baru dalam merespon konflik yang 

terjadi. Bukan lagi dengan tindakan tegas atau bahkan kemarahan yang 

dimunculkan untuk menyikapi konflik. Begitu pula dalam menyikapi saracen 

yang menjamur di media sosial, kita tidak perlu bersusah-susah menghukum 

pelaku satu persatu. Cukup dengan ditertawakan atau sindiran satire melalui 

humor, maka konflik akan mereda dengan sendirinya. Serta menekankan 



bahwasanya hukuman yang sebanding dengan penebar kebencian adalah nanti jika 

sudah berurusan dengan Tuhan. 

Pada konflik yang membahas mengenai PKI (Partai Komunis Indonesia) 

dan PKI (Penikmat Kopi Item), menunjukkan bahwa akun Instagram NU Garis 

Lucu memunculkan alternatif baru untuk memaknai konflik tersebut. Yakni 

dengan memlestkan kepanjangan dari PKI menjadi Penikmat Kopi Item. Karena  

pada realitasnya memang sangat sedikit bukti nyata dari menjamurnya kegiatan 

yang berhubungan dengan bangkitnya PKI. Tidak seperti yang diviralkan di 

media sosial. Konflik bukan lagi hal yang dipandang perlu untuk diselesaikan, 

namun lebih pada peniadaan konflik itu sendiri.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian yakni „bagaimana analisis 

dekonstruksi makna konflik melalui humor dalam akun Instagram NU Garis 

Lucu?‟ Maka dapat disimpulkan bahwa konflik dalam akun Instagram NU Garis 

Lucu telah mengalami dekonstruksi dari pemilik akun sekaligus mengupayakan 

adanya penerjemahan teks yang lebih beragam dari pembaca. 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa adanya dekonstruksi makna 

konflik yang disampaikan melalui cara yang berbeda, yakni humor. Humor dalam 

akun Instagram NU Garis Lucu berperan sebagai medium pesan yang akan 

diterima oleh pembaca. Keunikan humor memberikan kesempatan pembaca untuk 

memaknai teks secara beragam serta mendorong terjadinya dekonstruksi seperti 

yang diharapkan oleh akun tersebut. 

Berdasarkan analisis fenomena konflik tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

akun Instagram NU Garis Lucu memiliki alternatif untuk menyelesaikan konflik. 

Di antaranya adalah dengan melakukan peniadaan terhadap konflik itu sendiri, 

bisa melalui humor yang bertujuan mengalihkan perhatian maupun meredakan 

gejolak yang terjadi di masyarakat. Kemudian jika terjadi konflik, cukup 

melakukan introspeksi kedalam diri sendiri, merespon dengan seperlunya, dan 

tidak memaksakan bahwa pemahaman yang dimiliki adalah yang paling benar, di 



butuhkan pemosisian dari pihak yang berbeda agar kebenaran menjadi lebih 

kompleks dan majemuk. Tidak terlupa, ketika hendak melakukan respon berupa 

nasehat, sindiran, atau pun semacamnya, oleh akun Instagram NU Garis Lucu 

ditujukan kepada semua subjek yang memiliki perilaku yang sama dengan 

pembuat konflik. Sehingga tidak terjadi penyudutan pada subyek tertentu. 

Kemudian yang terakhir, akun Instagram NU Garis Lucu tidak menjadikan upaya 

yang instan dalam menyelesaikan masalah. Namun menekankan perlunya 

pengajian dari berbagai pihak dan perspektif.  

Konflik bukan lagi dipandang sebagai hasil dari pertentangan kelas, ras, 

dan kelompok lainnya (untuk menarik manfaat tertentu), tetapi lebih merujuk 

pada ketidakpahaman diri sendiri terhadap apa yang telah terjadi. Manusia pun 

dipandang sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk bertindak, mengubah 

situasi dan memunculkan solusi melalui tindakan yang didapat melalui 

pemahaman yang kompleks terhadap humor tersebut. Akun Instagram NU Garis 

Lucu sebagai subjek pendekonstruksi pesan bermuatan konflik bisa menjadi 

pelerai konflik, namun di sisi lain juga dapat pemicu konflik baru dalam 

masyarakat, terutama melalui humornya yang multitafsir.  

Peneliti mendapati bahwa makna konflik yang disampaikan dalam 

unggahan gambar akun Instagram NU Garis Lucu memiliki beberapa karakter 

yang menarik. Yakni tidak ditemukannya statement yang merujuk pada kebenaran 

biner. Seperti indikasi setuju atau menolak, baik atau buruk, ajakan atau larangan, 

dan lain sebagainya terhadap suatu wacana. Humor menjadi salah satu opsi yang 

mampu memberikan alternatif dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Humor 

dipandang sebagai medium dalam proses dekonstruksi makna. Yakni dengan 

menghancurkan kebenaran biner yang diakibatkan oleh pemikiran logosentrisme 

dalam memandang suatu fenomena.  Sehingga dapat disimpulkan teks yang 

diproduksi akan terus bereproduksi meskipun dibaca secara berulang-ulang. Hal 

tersebut karena pengaruh konteks yang setiap waktu dan tempat akan selalu 

berubah. 



Selain itu, dalam unggahan gambarnya juga tidak terdapat objek yang 

dituju secara jelas. Hal tersebut memperluas kemungkinan konteks yang 

dihadirkan pembaca untuk memaknai unggahan gambar NU Garis Lucu. Media 

humor pun tidak selalu dapat diterima oleh semua kalangan sebagai cara yang 

tepat untuk menyampaikan suatu pesan.  

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti yang semula hendak 

menghubungkan korelasi antara NU Garis Lucu dan NU Garis Lurus justru 

menemukan fenomena menarik. Yakni bahwa NU Garis Lucu tidak memberikan 

tanggapan yang siginfikan terhadap wacana yang dikeluarkan oleh NU Garis 

Lurus saja, namun lebih terfokus pada pemberian respon terhadap fenomena 

sosial yang terjadi sebagai bentuk upaya pendekonstrusian pemikiran yang 

cenderung ke arah kebenaran biner. 
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