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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) ( al-Dawlah al-Islāmīyah fī al-Irāq 

wa-al-Shām) juga dikenal sebagai Negara Islam( Islamic State (IS) ad-Dawlah al-

Islāmiyyah), dan Negara Islam Irak dan Levant ( Islamic State of Iraq and the 

Levant (ISIL).Salah satu pemimpin dari para pejuang Irak yang paling dikagumi 

rakyat Irak adalah Abu Mush'ab Al Zarqowi (Ada juga yang menyebut Abu Musa 

Al Zarqawi) yang merupakan figur dari dari kelompok pejuang Jihad wa tauhid, 

sampai akhirnya AL Zarqawi meninggal, kemudian kelanjutan dari perjuangan 

rakyat Irak maka para pejuang Irak membentuk suatu dewan syura. yang akhirnya  

mendeklarasikan Daulah Islam Iraq (DAI). Untuk pemimpinnya dipilih Abu 

Umar al Baghdady. Sampai disini semua berjalan masih normal tetapi kemudian 

roh DAI menjadi berbeda ketika Abu Umar terbunuh dan diganti dengan  oleh 

Abu Bakar Al Baghdady. 

Ketika terjadi revolusi Suriah tahun 2011 maka sebagian pejuang asal 

suriah dari Irak kembali ke Suriah untuk melawan tindakan kejam dari Presiden 

Bashar Assad dengan membentuk Jabhat Al Nusrah (JN) yang merupakan 

kelompok terbesar dari pejuang Suriah. Sedikit demi sedikit beberapa kota mulai 

di bebaskan. Ketika sudah banyak daerah dibebaskan tiba-tiba Abu Bakar Al 

Baghdady pada tahun 2013 mengatakan bahwa JN dihapus dan dijadikan Daulah 

Islam Irak dan Syam atau DAIS atau ISIS (islamic state in Irak and Syam) dalam 

bahasa Inggrisnya, kadang disebut ISIL karena Sham diganti oleh kata 

Levant.(Shohib). 
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 ISIS mendapat cap takfiri dan khawarij dari para pejuang di Suriah 

dengan alasan : 

1. Menyerang pejuang / mujahidin Suriah dari kelompok lain seperi JN, 

Ahrarus Syam, Jabhat Al Islamiyah  (Sehingga memecah konsentrasi para 

pejuang sunny dalam melawan kekejaman tentara Presiden Bassar Assad) 

2. Menolak mahkamah syariah yang digagas para ulama netral  untuk 

mengadili yang terlibat bentrokan ketika terjadi perselisihan diatara para 

pejuang Suriah 

3. Menolak perintah Al Qaidah, dan malah menuduh balik Al Qaidah. 

4. Sikap mengkafirkan pejuang lain dan berlebih-lebihan seperti dalam 

menghukum , contohnya  memenggal kepala kemudian memamerkan 

kepala-kepala tersebut , menyalib dan lain-lain yang dilarang dalam 

manhaj Islam yang lurus. (Shohib). 

 ISIS  memiliki sumber pendanaan yang cukup besar, menurut British 

Broadcasting Corporation (BBC) kelompok ini mengandalkan pendanaan dari 

individu kaya di negara-negara Arab, terutama Kuwait dan Arab Saudi, yang 

mendukung pertempuran melawan Presiden Bashar al-Assad. ISIS pun menguasai 

sejumlah ladang minyak di wilayah bagian timur Suriah. ISIS juga dilaporkan 

menjual benda-benda antik dari situs bersejarah untuk mengumpulkan dananya. 

Prof Neumann dari King's College London, meyakini sebelum menguasai Mosul 

pada Juni lalu, ISIS sudah mempunyai dana serta aset senilai 900 juta dolar AS, 

kemudian meningkat jadi dua milliar dolar AS. ISIS pernah pula mengambil 

ratusan juta dollar dari bank sentral Irak di Mosul. Pasca menguasai ladang 

minyak di bagian utara Irak, keuangan mereka diperkirakan semakin 

besar.(republika.co.id, 2014). 

ISIS juga melakukan penjarahan persenjataan untuk perang, senjata itu 

didapatkan dari hasil merampas senjata milik oposisi Suriah dan pasukan 

pemerintah Irak. Menurut laporan organisasi penelitian Konflik Senjata yang 

berbasis di London, Inggris, persenjataan milik Amerika Serikat yang digunakan 

oleh ISIS termasuk senapan jenis M-16 dan terlihat simbol tanda pemerintah 

Amerika Serikat. Dalam laporan yang dirilis itu juga melaporkan bahwa 
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kelompok ISIS memiliki roket anti-tank yang identik dengan tipe M-79. Roket itu 

digunakan oleh Tentara Pembebasan Suriah (FSA). ISIS juga telah menyita 

sejumlah besar senjata dari instalasi militer Suriah yang telah mereka kuasai, 

termasuk pesawat tempur. ISIS juga menyita sejumlah besar peralatan militer dan 

peralatan militer Irak yang ditinggalkan karena mereka melarikan diri saat 

menghadapi serangan pada Juni lalu. Peralatan yang disita oleh kelompok ISIS 

termasuk sejumlah kendaraan lapis baja buatan Amerika Serikat Humvees. 

(republika.co.id, 2014). 

Dalam perekrutan pasukan ISIS menggunakan media sosial yang mudah 

diakses oleh seluruh orang di dunia. Menurut Laporan Anti-Defamation League 

(ADL) pada tahun 2014 menyatakan bahwa aksi sosial media ISIS telah berhasil 

merekrut sekitar 12.000 hingga 15.000 pejuang asing di mana 3.000 orang di 

antaranya adalah berasal dari negara barat, termasuk 100 orang berasal dari 

Amerika. Aktifnya pergerakan mereka di sosial media tidak hanya berhasil 

menarik calon tentara. Studi yang dilakukan The Kings College, Amerika, 

menemukan jika setidaknya ada 86 akun Facebook terkait ISIS. Dari puluhan 

akun Facebook itu mampu menghasilkan data yang terkoneksi dengan 2.235 

halaman unik. Belum lagi di ranah Twitter. Dari 35 akun Twitter yang terkait 

dengan ISIS mampu memproduksi sekitar 18.223 pengguna unik setiap harinya. 

Twitter  merupakan situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter 

Inc., yaitu semacam jejaring sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan 

penggunanya untuk mengirim dan menerima pesan (Asep, 2012). 

 Ide twitter muncul dari sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh anggota dewan 

dari  Podcasting perusahan Odeo. Dalam pertemuannya pada tanggal 15 Juli 

2006, Jack Dorsey memperkenalkan ide twitter dimana individu dapat 

menggunakan SMS atau Short Message Service, layanan untuk berkomunikasi 

dengan sebuah kelompok kecil. Twitter yang awalnya dirancang sebagai sarana 

pendukung dalam pekerjaan, saat ini justru didominasi oleh remaja. Hal ini terjadi 

karena twitter merupakan wadah berkumpulmya para penggemar artis-artis, 

karena dengan begitu publik dapat dengan mudah berkomunikasi langsung 

dengan yang diidolakannya. Twitter memang memiliki kekurangan pada 
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penyebaran pesan yang hanya mampu menampung sampai 140 karakter. Maka, 

pengelola akun harus mampu memilih penggunaan kata terbatas tersebut menjadi 

jelas dan tersampaikan kepada followers (Tambukara,2013) 

ISIS juga menggunakan beberapa akun untuk menyebar informasi di 

Twitter. Beberapa di antaranya adalah Al-Hayat media, Al-Medrar, Platform 

Media, dan Al-Battar Media. Anti-Defamation League (ADL) memprediksi jika 

terdapat beberapa kelompok regional yang me-manage akun Twitter ISIS dengan 

cara memposting berita, gambar, dan video aktivitas mereka. Meski beberapa 

akun pernah dihapus oleh Twitter namun kemudahan pembuatan akun di media 

sosial 140 karakter itu membuat akun Twitter ISIS mudah untuk 

bangkit.(Indonesian.irib.ir, 2014). 

Kepala Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Laksamana 

Mike Rogers mengatakan pergerakan dan kemampuan ISIS mengendalikan dunia 

maya benar-benar besar dan tidak bisa dilacak. Ada banyak skenario yang bias 

terjadi dalam  dimensi dunia. Jelas bahwa pergerakan ISIS sangat agresif dalam 

penggunaan media, teknologi, dan internet. Ini adalah salah ssesuatu yang saya 

awasi, kata Rogers, seperti dilaporkan Reuters, selasa 16 september 2014. Rogers 

menjelaskan pergerakan ISIS di media sosial juga sangat efektif bila dibandingkan 

dengan kelompok militant lainnya. Twitter, kata Rogers, adalah salah satu media 

sosial yang digunakan untuk melawan. Namun, penggunaan YouTube dan 

Facebook oleh ISIS masih belum bias dilacak. (tempo.co.id,2014). 

Sementara itu, youtube, facebook, Twitter dan lainya termasuk dalam 

jejaring sosial. Jejaring sosial sendiri adalah  saluran atau sarana pergaulan sosial 

secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (user) media sosial 

berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (sharing), dan 

membangun jaringan (networking). (romelteamedia.com.2014).  

Jejaring sosial saat ini telah menguasai kehidupan para pengguna Internet. 

Layanan yang dihadirkan oleh masing-masing situs jejaring sosial berbeda-beda. 

Hal inilah yang merupakan ciri khas dan juga keunggulan masing-masing situs 

jejaring sosial. Tetapi umumnya layanan yang ada pada jejaring sosial adalah 

chating, email, berbagi pesan, berbagi video atau foto, forum diskusi, blog, dan 
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lain-lain. Pemanfaatan situs jejaring sosial atau social networking telah menjadi 

trend atau gaya hidup bagi sebagian masyarakat.( pengertianahli.com.2014) 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, banyak posting dan 

hal-hal yang dilakukan oleh ISIS melalui media sosial twitter maka dengan ini 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Jejaring 

Sosial Penulisan kata ISIS pada Twitter “ yang hasilnya dapat digunakan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana pandangan masyarakat tentang ISIS. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan dari penelitian ini 

adalah bagaimana masyarakat dunia merespon tentang aktifitas dan propaganda 

ISIS di jejaring sosial twitter. 

 

1.3 Batasan masalah 

Penelitian ini difokuskan hanya pada semua kata ISIS yang di unggah di 

media jejaring sosial twitter pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 12.00-13.00 

WIB ketika terjadi penyerangan angkatan udara Rusia di Suriah kepada 

pemberontak yang salah satunya ditunjukkan kepada ISIS, tanggal 1 November 

pukul 21.00-22.00 WIB ketika terjadi kecelakan pesawat  milik maskapai Rusia di 

Mesir yang ditembak oleh ISIS, dan tanggal 2 November 2015 pukul 04.00-05.00 

WIB satu hari setelah kecelakan pesawat  milik maskapai Rusia di Mesir yang 

ditembak oleh ISIS. 

 

1.4 Jenis Penelitian dan Metode Analisis 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kategori aplikasi dengan metode 

analisis yang akan digunakan adalah analisis jejaring sosial dengan menggunakan 

uji anova satu arah. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil-hasil semua istilah ISIS 

yang diperoleh dari twitter yaitu semua yang diunggah di media jejaring sosial 

twitter pada 24 Oktober 2015 pukul 12.00-13.00 WIB ketika terjadi penyerangan 

angkatan udara Rusia di Suriah kepada pemberontak yang salah satunya 

ditunjukkan kepada ISIS, tanggal 1 November  pukul 21.00-22.00 WIB ketika 

terjadi kecelakan pesawat  milik maskapai Rusia di Mesir yang ditembak oleh 

ISIS, dan tanggal 2 November 2015 pukul 04.00-05.00 WIB satu hari setelah 

kecelakan pesawat  milik maskapai Rusia di Mesir yang ditembak oleh ISIS. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan diketahuinya  semua kata ISIS yang diperoleh dari twitter, maka 

dapat dipelajari pula karakteristik dari setiap postingan yang terbentuk, dimana 

dengan adanya semua postingan tersebut dapat memberikan informasi tentang 

keberadaan kelompok ISIS sehingga dari data yang diperoleh dapat dijadikan 

sebagai salah satu bahan  kajian dalam pengambilan keputusan terkait 

perkembangan ISIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


