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ABSTRAK 

Endah Sri Rahayu, 12210039, 2017, Ujaran Kebancian di Media Sosial (Studi Sikap 

Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Angkatan 2012), Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

UIN Sunan Kalijaga. 

Perkembangan media sosial yang semakin hari semakin pesat, telah membawa manusia 

pada titik dimana tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

Media sosial sudah bukan hanya menjadi gaya hidup saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan. 

Memang banyak hal positif yang didapatkan dengan adanya sosial media, namun ada juga 

dampak negatif sosial media yang perlu diwaspadai. Salah satunya ujaran kebencian yang saat 

ini sedang marak di media sosial. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap mahasiswa Prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam terhadap Ujaran Kebencian di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian 

survey dengan pendekatan kuantitatif dimana data yang diperoleh adalah data primer dengan 

teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif dan analisis tabulasi sederhana. Peneliti juga menggunakan bantuan 

Program SPSS versi 16.0 dan Microsoft Excel guna mempermudah pengolahan data, serta 

menggunakan Google Form untuk membantu sebaran angket kepada para responden. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat sikap cukup positif mahasiswa terhadap ujaran 

kebencian di media sosial. Sikap mahasiswa terhadap ujaran kebencian menunjukkan sikap 

positif. Mahasiswa setuju bahwa pengetahuan tentang ujaran kebencian perlu disosialisasikan 

dan mahasiswa merasa terganggu dengan adanya konten yang berisi ujaran kebencian di media 

sosial. Pengetahuan mahasiswa mengenai ujaran kebencian tinggi, sikap cukup positif pada 

komponen kognitif, sikap negatif pada komponen afektif dan sikap positif pada komponen 

konatif.  

 

Keyword : Sikap, Ujaran Kebencian, Media Sosial. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan media sosial yang semakin hari semakin pesat, telah 

membawa manusia pada titik dimana tidak bisa lepas dari penggunaan media 

sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial sudah bukan hanya menjadi 

gaya hidup saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan.Teknologi pun saat ini telah 

memberikan kemudahan bagi setiap manusia untuk tetap selalu terhubung 

kepada setiap orang diberbagai belahan dunia.  

Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-

perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam 

genggaman. Istilah ini sejajar dengan apa yang diutarakan oleh Thomas 

L.Friedman (2007) sebagai the world is flat bahwa dunia semakin rata dan 

setiap orang bisa mengakses apa pun dari sumber manapun.
1
 

Sekarang ini hampir dipastikan bahwa siapapun memiliki media sosial, 

memiliki akun di facebook, twitter, path dan sebagainya. Kondisi tersebut 

seperti kelaziman yang mengubah bagaimana cara berkomunikasi pada era 

yang serba digital ini. Jika dahulu perkenalan selalu diiringi dengan bertukar 

kartu nama, saat ini setiap kita bertemu orang baru cenderung untuk bertukar 

alamat akun atau membuat pertemanan di media sosial
2
  

Dulu saat surat, memo/ catatan, panggilan telepon, sebagai sarana untuk 

menyampaikan informasi dengan jawaban/ respon yang akan sampai dalam 

                                                           
1
 Nasrullah Rulli, Media Sosial (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hlm. 1. 

2
 Ibid, hlm. Ix. 
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beberapa hari. Sekarang ini email, pesan instan dan, tentu saja pesan teks 

sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari terutama untuk 

berkomunikasi. Dengan adanya hal tersebut diharapkan pesan dapat 

dikirimkan dan direspon lebih cepat. Bukan hanya cara berinteraksi di antara 

orang dewasa yang telah berubah (baik dirumah maupun di tempat kerja), ini 

juga mewakili cara anak-anak dan remaja sekarang berkomunikasi satu sama 

lainnya. 
3
 

Kemudahan dalam mengakses media sosial dan juga luasnya jangkauan 

media sosial memberikan kemudahan bagi khalayak untuk berkomunikasi. 

Bukan hanya dengan orang yang berada di lingkungannya saja, bahkan dengan 

orang dari belahan dunia lain yang belum dikenal sekalipun. Hal ini membuat 

media sosial banyak dipilih untuk menjadi media komunikasi.
4
 Karena media 

sosial dapat mempemudah berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa 

ditemui langsung atau dengan saudara jauh.  

Di media sosial khalayak bisa memposting gambar atau video, 

menampilkan status, dengan bebas sesuai dengan keinginan. Media sosial juga 

bisa diotak-atik sesuai dengan keinginan pemiliknya, disetting sedemikian 

rupa, untuk memengaruhi persepsi dan membentuk opini publik. Di satu sisi, 

media sosial bisa menjadi arena bagi kebebasan berekspresi untuk 

                                                           
3
 Monks Claire P, Iain coyne, Bullying In Different Context (New York: Cambridge 

University Press, 2011), hlm. 211. 
4
 Ibid, hlm. 211. 
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menyampaikan aspirasi, tetapi di sisi lain, media sosial dimanfaatkan oleh 

individu atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu.
5
  

Memang banyak hal positif yang didapatkan dengan adanya sosial media, 

namun ada juga dampak negatif sosial media yang perlu diwaspadai. Salah 

satunya adalah penyalahgunaan informasi yang ada di sosial media untuk 

tujuan kejahatan.
6
 Karena terkadang khalayak tanpa sadar memposting suatu 

informasi tentang dirinya yang dapat memicu perbuatan tidak baik dari orang 

lain.  

Belum lagi sekarang ini terdapat fenomena maraknya akun-akun tak 

bertuan atau akun palsu di medsos. Akun-akun itu seringkali dijadikan alat 

propaganda hingga penyebar fitnah. Bahkan tak jarang akun itu melancarkan 

hate speech (ujaran kebencian) kepada lawan-lawannya, baik itu berbentuk 

tulisan maupun gambar.
7
 Hal ini tentunya bisa memicu kebencian dari pihak 

lain yang juga melihat postingan tersebut.  

Bukan itu saja, bullying juga banyak terjadi di media sosial. Bullying 

merupakan tindak negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus 

atau berulang. Di dunia siber hal ini lebih dikenal dengan cyber-bullying, 

cyber bullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja 

dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet. Cyber-

                                                           
5
 Moh. Ilyas, Wajah Ganda Media Sosial, 

https://www.telegram.co.id/published/2017/01/08/catatan-moh-ilyas-wajah-ganda-media-sosial/, 

diakses tanggal 10 april 2017. 
6
 Shahjahan A.T.M, Kutub Uddin Chisty, Social Media Research and Its Effect on Our 

Society (World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, 

Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:8, No:6, 2014), hlm 

2012 
7
 Moh.ilyas, Wajah Ganda Media Sosial, http://www.kompasiana.com/moh.ilyas/wajah-

ganda-media-sosial_58710d31137f61920bc97a43, diakses tanggal 10 april 2017.  

https://www.telegram.co.id/published/2017/01/08/catatan-moh-ilyas-wajah-ganda-media-sosial/
http://www.kompasiana.com/moh.ilyas/wajah-ganda-media-sosial_58710d31137f61920bc97a43
http://www.kompasiana.com/moh.ilyas/wajah-ganda-media-sosial_58710d31137f61920bc97a43
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bullying adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, 

diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media 

internet, teknologi digital, atau telepon seluler.
8
 

Belum lama ini terdapat kasus seorang karyawan PT yang memposting 

tulisan yang dianggap menghina seorang ulama besar indonesia. Tidak lama 

setelah tulisannya diposting, banyak komentar dari netizen yang tidak suka 

dengan postingan karyawan tersebut. Bahkan perusahaan tempat karyawan 

tersebut bekerja telah mengirimkan Surat Peringatan 3 (SP3) kepada karyawan  

tersebut. Hal itu bisa menjadi salah satu contoh bahwa sebuah postingan di 

media sosial dapat dengan cepat diterima direspon oleh netizen lainnya. 
9
 

Karena maraknya ujaran kebencian di media sosial, maka Kapolri 

mengeluarkan Surat Edaran Mengenai penanganan ujaran kebencian. 

“Menurut Surat Edaran (SE) Kapolri No SE/06/X/2015 tentang penanganan 

„ujaran kebencian‟ (hate speech) di ranah publik. Ada tujuh bentuk ujaran 

kebencian disebut dalam SE, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, 

penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan 

menyebarkan berita bohong. Semua tindakan ini memiliki tujuan atau 

berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan 

atau konflik sosial”
10

  

                                                           
8
 Nasrullah Rulli, Media Sosial (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hlm. 188. 

9
 Rappler.com, Belajar dari kasus Pandu Wijaya, karyawan PT Adhi Karya yang 

menghina Gus Mus, http://www.rappler.com/indonesia/berita/153587-pandu-wijaya-pt-adhi-karya-

menghina-gus-mus,  diakses tanggal 10 april 2017.  
10

 Badrodin Haiti, “Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, dalam Surat Edaran 

Kapolri bernomor SE/6/X/2015 (Oktober, 2015), hlm. 2. 

http://www.rappler.com/indonesia/berita/153587-pandu-wijaya-pt-adhi-karya-menghina-gus-mus
http://www.rappler.com/indonesia/berita/153587-pandu-wijaya-pt-adhi-karya-menghina-gus-mus


5 
 

Mahasiswa sebagai orang yang terpelajar dan juga sebagai salah satu 

pengguna media sosial, sebaiknya mengetahui dengan benar apa itu hate 

speech/ujaran kebencian. Sehingga mahasiswa dapat mengambil sikap yang 

tepat jika menemukan atau menerima konten yang mengandung ujaran 

kebencian di media sosial, salah satunya mahasiswa KPI 2012. Mahasiswa 

KPI yang sudah akrab dengan media, salah satunya sosial media seharusnya 

mengetahui fenomena yang ada di media salah satunya ujaran kebencian. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti bagaimana sikap 

mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta angkatan 2012 dalam menyikapi ujaran kebencian di media sosial 

yang sedang marak saat ini.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengetahuan mahasiswa mengenai ujaran kebencian ?   

      2.   Bagaimana sikap mahasiswa mengenai ujaran kebencian di media sosial ? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

A. Mengetahui bagaimana pengetahuan mahasiswa mengenai ujaran 

kebencian. 

B. Mengetahui sikap mahasiswa terhadap ujaran kebencian di media sosial. 
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D. Kajian Pustaka 

Dari beberapa penelitian mengenai sikap dan ujaran kebencian, yang 

berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

A. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rio Kurniawan pada tahun 2015 

Magister Komunikasi dan Media Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Padjadjaran yang berjudul “Fenomena Ujaran Kebencian (Hate Speech) di 

Sosial Media (Analisis Kasus Munculnya Meme Kekalahan Prabowo & 

Kemenangan Jokowi Pada Pilpres 2014)” .Menjelaskan tentang 

penggunaan teori-teori komunikasi untuk menjelaskan fenomena ujaran 

kebencian (hate speech). Dimana hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat tiga teori komunikasi yang dapat digunakan 

yaitu, Teori Penilaian Sosial, Teori Penjulukan, dan Teori Konstruksi 

Sosial Emosi.
11

  

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sama-sama melakukan penelitian tentang ujaran kebencian (hate speech). 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat pada 

metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif, sedangkan peneliti, menggunakan metode penelitian 

kuantitatif .  

 

                                                           
11

 Rio Kurniawan, Fenomena Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Sosial Media (Analisis 

Kasus Munculnya Meme Kekalahan Prabowo & Kemenangan Jokowi Pada Pilpres 2014), Tesis 

(Bandung: Magister Komunikasi dan Media Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran, 

2015), hlm. 1. 
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B. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Putra Pradipta pada tahun 2016 

Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum 

Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “Tinjauan Sosiologi 

Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial.” Menjelaskan 

tentang bagaimana pengaturan hukum terkait ujaran kebencian di media 

sosial dan faktor-faktor  penyebab ujaran kebencian di media sosial.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebelum surat edaran 

mengenai hate speech  dikeluarkan, sudah ada ketentuan-ketentuan 

mengenai larangan berujar kebencian yang di atur dalam sejumlah 

peraturan perundang-undangan. Selain itu, tingkat pengetahuan terhadap 

ujaran kebencian atau peraturan hukum serta etika dalam bermedia sosial 

tidak terlalu berpengaruh dalam mencegah ujaran kebencian di media 

sosial dikarenakan ujaran kebencian cenderung terjadi diakibatkan oleh 

kondisi emosional.
12

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sama-sama meneliti tentang ujaran kebencian di media 

sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian ini meneliti mengenai 

tinjauan sosiologi sedangkan peneliti meneliti tentang pengetahuan dan 

sikap. 

 

                                                           
12

 Moh. Putra Pradipta, Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Ujaran Kebencian di Media 

Sosial, Skripsi (Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum, 

Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. v. 
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C. Penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rohman pada tahun 2016 AMIK 

BSI Jakarta yang berjudul “Analisis Kejahatan Cyberbullying dan Hate 

Speech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode 

Pencegahannya.” Hasil dari penelitian ini adalah Perilaku Bully melalui 

media sosial dan Hate speech akan terus terjadi mengikuti dinamika yang 

ada, diperlukan pengetahuan dan kebijakan dari setiap individu untuk 

menghindari dampak dari perilaku ini. UU ITE sudah cukup 

mengakomodir dan dijadikan landasan hukum bagi pelaku-pelaku yang 

mulai mencoba fenomena ini. Sosialisi dari pemerintah dan pemangku 

kepentingan juga merupakan hal yang penting untuk meredam dampak 

dan gejolak yang ditimbulkan dari peristiwa Hate dan Hate speech. Masih 

diperlukan penelitian yang lebih mendalam atas kasus ini.
13

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan juga 

sama-sama membahas tentang ujaran kebencian. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek 

penelitiannya, peneliti meneliti mengenai pengetahuan dan sikap terhadap 

ujaran kebencian. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang 

meningkatnya ujaran kebencian dan metode untuk mencegahnya.  

 

 

 

                                                           
13

 Fathur Rohman, Analisis Kejahatan Cyberbullying dan Hate Speech Menggunakan 

Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya, Skripsi (Jakarta: AMIK BSI Jakarta, 2016), 

hlm. 382 
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E. Kerangka Teori 

 

1. Tinjauan Tentang Sikap 

a. Definisi Sikap 

Sikap dapat didefinisikan sebagai posisi yang diambil dan 

dihayati seseorang terhadap benda, masalah atau lembaga. Menurut 

Weber, sikap adalah sebuah reaksi evaluatif (suatu penilaian mengenai 

kesukaan dan ketidaksukaan seseorang) terhadap orang, peristiwa atau 

aspek lain dalam lingkungannya.
14

  

Menurut Budiarjo, “Sikap adalah kecenderungan untuk 

bertingkah laku atau berpikir di dalam suatu cara tertentu”
15

. Menurut 

Allport, sikap merupakan suatu predisposisi yang dipelajari untuk 

merespon terhadap suatu objek dalam bentuk rasa suka atau tidak 

suka. Sikap bersifat prediposisi mengandung arti bahwa sikap masih 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara 

tertentu terhadap objek sikap.
16

 

Definisi lain mengenai sikap menurut Weber, sikap adalah sebuah 

reaksi evaluatif (suatu penilaian mengenai kesukaan dan 

ketidaksukaan seseorang) terhadap orang, peristiwa atau aspek lain 

dalam lingkungannya.  

                                                           
14

 Nina M. Armando, Psikologi Komunikasi (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 

6.3-6.4. 
15

 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: CV Gaya Media, 1987), hlm. 10. 
16

 Tatik Suryani, Perilaku Konsumen di Era Internet (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 

hlm. 120. 
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Terbentuknya sikap tidak terlepas dari pembelajaran yang 

dilakukan oleh seseorang, yakni melalui pengamatan, pengalaman dan 

kesimpulan yang dibuat terhadap suatu objek tertentu sehingga 

terbentuklah sikap. Sikap belum termasuk tindakan atau aktivitas, 

akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. 

b. Bentuk sikap 

Sikap dapat dibedakan berdasarkan
17

 : 

1) Sikap Positif 

Sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan menerima, 

mengakui, menyetujui serta melaksanakan norma-norma yang 

berlaku di mana individu itu berada. 

 

2) Sikap Negatif 

Sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau 

tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku di mana 

individu itu berada 

 

c. Komponen Sikap 

Travers (1977), Gagne (1977), dan Cornbach (1977) sependapat 

bahwa sikap melibatkan 3 (tiga) komponen, yaitu
18

:  

a) Komponen Kognitif 

Berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang 

didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan obyek. Pada 

dasarnya, kognisi merupakan suatu pemahaman terhadap sebuah 

kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Kognisi biasanya 

digunakan untuk mengetahui bagaimana cara berpikir manusia. 

Pada gejala kognisi, kita tidak dapat mengamati secara langsung 

                                                           
17

 Siti Partini Suardiman, psikologi sosial, (Yogyakarta: percetakan studing, 1990), hlm 

73 
18

 M. Nina armando, Psikologi Komunikasi, (Jakarta: universitas terbuka, 2009),hlm 6.6 
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sikap dari seseorang, yang bisa dilakukan adalah dengan 

mengamati pola perilakunya, yaitu: pengamatan dan ingatan. 

Sebelum dapat memberikan sikap kognitif tentunya individu 

mempunyai pengetahuan tentang pesan yang dikomunikasikan 

terlebih dahulu. Pengetahuan (Knowledge) adalah hasil 

penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek 

melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung dan sebagainya), 

dengan sendirinya pada waktu penginderaan sehingga 

menghasilkan pengetahuan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.
19

   

Selain itu, pengetahuan (knowledge) adalah hasil dari aktivitas 

mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa 

hingga tidak ada keraguan terhadapnya. Ketidakraguan merupakan 

syarat mutlak bagi jiwa untuk dapat dikatakan “mengetahui”.
20

  

 Menurut Roger sebelum orang mengadopsi perilaku baru, 

di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni :
21

  

1) Awarness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam 

arti mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu.  

2) Interest, yakni orang yang mulai tertarik pada stimulus. 

3) Evaluation, menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus 

tersebut bagi dirinya.  

4) Trial ,orang yang telah mencoba perilaku baru.  

                                                           
19

 Fithriany dan Cut Yuniwati, “Pengaruh Pendidikan Dan Dukungan Suami Terhadap 

Kelengkapan Anc Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Peukan Bada Kabupaten Aceh 

Besar 

Tahun 2016”, Jurnal Ilmiah PANNMED, vol. 11 No. 3 (Januari-April, 2017), hlm 225 
20

 M. Nina Armando, hlm. 13. 
21

 Sunaryo, Psikologi untuk Keperawatan ( Jakarta: EGC, 2002), hlm. 25.  
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5) Adoption, yakni subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran,dan sikapnya terhadap stimulus.  

 

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas 

atau tingkatan yang berbeda-beda. Hal ini diperlukan untuk 

mengetahui seberapa dalam/ tinggi pengaturan individu terhadap 

pesan yang dikomunikasikan. Secara garis besarnya tingkat 

pengetahuan dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan :
22

  

1) Tahu (Know) Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) 

memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. 

Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang 

paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

2) Memahami (Comprehension) Memahami suatu objek bukan 

sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat 

menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat 

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui 

tersebut. 

3) Aplikasi (Aplication) Aplikasi diartikan apabila seseorang 

yang telah memahami objek yang dimaksud dapat 

menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang telah 

diketahui tersebut pada situasi yang lain.  

4) Analisis (Analysis) Analisis adalah kemampuan seseorang 

untuk menjabarkan dan memisahkan, dan mencari hubungan 

antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu 

masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa 

pengetahuan seseorang telah sampai pada tingkat analisis 

adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan, atau 

mengelompokan, membuat diagram (bagan) terhadap 

pengetahuan atas objek tersebut.  

5) Sintesis (Synthesis) Sintesis menunjukan kepada suatu 

kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakan 

dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen 

pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain sintesis adalah 

suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang telah ada.  

6) Evaluasi (evaluation) Evaluasi ini berkaitan dengan 

kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau 

                                                           
22

 Sunaryo, hlm. 25-27. 
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penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini dengan 

sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri.  

 

Menurut Mubarak terdapat tujuh faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya pengetahuan seseorang, yaitu :
23

 

1) Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang 

kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat 

memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi 

pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima 

informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan 

yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seseorang tingkat 

pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap 

seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai baru 

diperkenalkan. 

2) Pekerjaan 

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

3) Umur 

       Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi 

perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). 

Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori 

perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, 

hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi 

akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan 

mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa. 

3) Minat 

            Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba 

dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh 

pengetahuan yang lebih dalam. 

4) Pengalaman 

             Adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan 

pengalaman yang baik seseorang akan berusaha untuk 

melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut 

                                                           
23

 Mubarak. Wahid Iqbal, Promosi Kesehatan (Yogjakarta: Graha ilmu,2007), hlm. 30. 
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menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang 

membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif. 

5)    Kebudayaan 

         Kebudayaan lingkungan sekitar, apabila dalam suatu 

wilayah mempunyai budaya untuk menjaga kebersihan 

lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya 

mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan 

lingkungan. 

6)     Informasi 

      Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu 

mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan 

yang baru. 

Pengukuran Pengetahuan dibagi menjadi 3 (tiga) katagori 

sebagai berikut :
24

  

          a)  Tinggi                : Jika jawaban benar ≥ 76 -100% 

          b) Sedang                : Jika jawaban benar 56 – 75 % 

          c) Rendah                : Jika jawaban benar ≤ 55 % 

 

b) Komponen Afektif 

Komponen afektif berkenaan dengan perasaan, emosi, 

keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap objek sikap. 

Komponen afektif ini mempunyai beragam respon ekspresi, mulai 

dari rasa sangat tidak suka atau sangat tidak senang hingga sangat 

suka atau sangat senang.  

Perasaan konsumen terhadap objek sikap sangat dipengaruhi 

oleh kognisinya. Perasaan suka-tidak suka senang-tidak senang 

banyak ditentukan oleh keyakinan konsumen, namun belum tentu 

setiap konsumen memiliki keyakinan yang sama akan 

                                                           
  

24
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, ed. Revisi II, cet. IX 

(Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm 
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menunjukkan perasaan yang sama. Rasa senang merupakan hal 

positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. 

Pada intinya, komponen afektif ini menunjukkan arah sikap, yakni 

positif dan negatif.  

Komponen afektif terdiri dari beberapa indikator, antara lain: 

perubahan sikap (attitude change), suka/tidak suka (like/dislike), 

dan keterlibatan (involvement)
25

 

c) Komponen Konatif 

Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan 

bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada 

dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang 

dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan 

dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Maksudnya, 

bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap  

stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana 

kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. 

Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan 

kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Karena 

itu, adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang akan 

dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku terhadap objek. 

Menurut Fatturochman dalam buku  aspek konasi bisa dilihat 

dari kecenderungan berperilaku dan tindakan respektif kepada 

                                                           
25

 Ibid, hlm. 361. 
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objek sikap. Kecenderungan berperilaku merupakan 

kecenderungan seseorang untuk merespon atau bereaksi terhadap 

objek tertentu.
26

 Tindakan respektif merupakan sikap saling hormat 

dan menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang 

kita sampaikan. 
27

 

2. Tinjauan Tentang Media Sosial 

Menurut Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial 

merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to 

share), bekerja sama (to co-operate) di antara pengguna dan melakukan 

tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional 

maupun organisasi.
28

 Kaplan dan Haenlein (2010: 59) mendefinisikan media 

sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun 

di atas dasar ideology dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Definisi lainnya, 

dikemukakan Antony Mayfield, dari iCrossing (2006: 35) sebagai media 

dimana penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, 

berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, 

wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual word (dengan 

avatar/karakter 3D).
29

 

                                                           
26

 Riswandi, Psikologi Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 12. 
27

 Ibid, hlm. 13. 
28

 Nasrullah Rulli, Media Sosial (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hlm. 11. 
29

  Ujang Rusdianto, Cyber CSR: A Guide to CSR Communications on Cyber Media, cet. 

1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 81. 
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Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media siber. 

Karena itu, melihat media sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Namun media sosial memiliki 

karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber 

lainnya. 

Adapun karakteristik media sosial, yaitu:
30

 

a. Jaringan (Network) 

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial 

terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau 

internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan di antara 

penggunanya. Tidak peduli apakah didunia nyata (offline) antarpengguna 

itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran media sosial memberikan 

medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. 

 

b. Informasi (Information) 

Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. Karena 

tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial 

mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan 

melakukan interaksi berdasarkan informasi.  

Pada lain sisi, industri media sosial, seperti perusahaan yang membuat 

facebook atau twitter, juga menggunakan informasi sebagai sumber daya. 

Terlepas dari adanya campur tangan pihak ketiga, misalnya pengiklan 

atau pemilik saham, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan 

informasi dari pengguna dan atau informasi pengguna itu sendiri sebagai 

komoditas.  

 

c. Arsip (Archive) 

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang 

menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun 

dan melalui perangkat apapun. Setiap informasi yang diunggah di 

Facebook, sebagai contoh, informasi itu tidak hilang begitu saja saat 

pergantian hari, bulan, sampai tahun.  

Inilah kekuatan media sosial, sebagai bagian dari media baru, yang 

tidak hanya bekerja berdasarkan jaringan dan informasi semata, tetapi 

juga memiliki arsip. 

 

 

                                                           
30

 Nasrullah Rulli, Media Sosial (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hlm. 15-

33. 
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d. Interaksi (Interactivity) 

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan 

antarpengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan 

pertemanan atau pengikut (follower) di internet semata, tetapi juga harus 

dibangun dengan interaksi antarpengguna tersebut.  

Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu pembeda antara 

media lama (old media) dengan media baru (new media). Dalam konteks 

ini, David Holmes (2005) menyatakan bahwa dalam media lama 

pengguna atau khalayak media merupakan khalayak yang pasif dan 

cenderung tidak mengetahui satu dengan yang lainnya, sementara di 

media baru pengguna bisa berinteraksi, baik diantara pengguna itu sendiri 

maupun dengan produsen konten media.  

 

e. Simulasi Sosial (Simulation of Society) 

 Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya 

masyarakat (society) di dunia virtual. Media tidak lagi menampilkan 

realitas, tetapi sudah menjadi realitas tersendiri, bahkan apa yang ada di 

media lebih nyata (real) dari realitas itu sendiri. Realitas media 

merupakan hasil proses simulasi, dimana representasi yang ada di media 

telah diproduksi dan direproduksi oleh media menjadi realitas tersendiri 

yang terkadang apa yang direpresentasikan berbeda atau malah bertolak 

belakang. 

 

f. Konten oleh Pengguna (User-generated Content) 

 Konten oleh pengguna ini adalah sebagai penanda bahwa di media 

sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten diruang yang disebut 

Jordan sebagai „their own individualized place,‟ tetapi juga 

mengkonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain.  

Misanya di Youtube, media sosial yang kontennya adalah video, 

memberikan perangkat atau fasilitas pembuat kanal atau channel. Kanal 

ini dimiliki oleh khalayak yang telah memiliki akun. Di kanal ini 

pengguna bisa mengunggah video berdasarkan kategori maupun jenis 

yang diinginkan ibarat sebuah kanal stasiun televisi di perangkat TV, 

kanal yang dibentuk oleh pengguna ini merupakan gambaran atau sebagai 

model produksi dari TV secara mikro di sosial media.  

 

g. Penyebaran (Share/Sharing) 

Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dari dan 

dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus 

dikembangkan oleh penggunanya. Praktik ini merupakan ciri khas dari 

media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif menyebarkan 

konten sekaligus menyebarkannya. 

Penyebaran ini terjadi dalam dua jenis. Pertama melalui konten. 

Di media sosial, konten tidak hanya diproduksi oleh khalayak pengguna, 

tetapi juga didistribusikan secara manual oleh pengguna lain. Kedua 

melalui perangkat. Penyebaran melalui perangkat bisa dilihat bagaimana 
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teknologi menyediakan fasilitas untuk memperluas jangkauan konten, 

misalnya tombol „share‟ di youtube yang berfungsi untuk menyebarkan 

konten video, baik ke platform media sosial lainnya maupun media 

internet lainnya. 

Khalayak baru di media sosial memiliki kekuasaan sepenuhnya 

dalam membangun realitas mulai dari interaksi, regulasi, struktur, cara 

berkomunikasi, bahkan bahasa dalam berkomunikasi. 

 

 

Dampak penggunaan media sosial  

1) Dampak Positif
31

 

a) Sosial media membantu komunikasi seseorang yang mungkin 

tidak dapat bertemu secara langsung dan juga dapat membantu 

agar tetap terjalinnya komunikasi dengan sanak saudara atau 

teman yang  berada jauh/ tidak dapat ditemui secara langsung.  

b) Kita dapat membagi ide dengan orang yang bahkan dari belahan 

dunia lain.  

c) Sosial media dapat membantu semua penulis dan blogger untuk 

berhubungan dengan klien mereka yang mungkin tidak bisa 

ditemui secara langsung. 

d) Sosial media dapat menyatukan orang-orang dengan tujuan dan 

minat yang sama di bidang tertentu. 

e) Sosial media akan mempermudah kita untuk mendapatkan 

informasi yang terbaru dan yang kita butuhkan. 

f) Pemasaran/ penjualan lewat media sosial kini sudah dijadikan 

salah satu peluang usaha yang cukup menjajikan.  

 

2) Dampak Negatif
32

 

a) Sosial media dapat membuat orang menjadi kecanduan, orang-

orang menghabiskan banyak waktu dengan sosial media. 

b) Sosial media dapat dengan mudah mempengaruhi anak-anak 

dengan adanya foto, video/ konten yang bersifat negatif.  

c) Hubungan sosial seperti hubungan dengan keluarga bisa 

melemah karena orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk 

terhubung dengan orang-orang baru. 

                                                           
31
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d) Informasi yang kita bagi di media sosial dapat disalahgunakan 

oleh oknum tertentu untuk melakukan tindak kejahatan seperti, 

Penculikan, pembunuhan, perampokan dll. 

e) Beberapa blog atau situs yang berisi tentang hal-hal negatif dapat 

mempengaruhi anak-anak muda untuk menjadi kasar dan dapat 

melakukan beberapa tindakan yang tidak tepat.  

f) Sosial media juga dapat disalahgunakan oleh pengguna itu 

sendiri. Salah satunya dengan membicarakan privasi atau 

masalah orang lain di media sosial tanpa persetujuan orang 

tersebut. 
33

 

 

Saat ini orang-orang lebih memilih untuk mengatakan sesuatu 

tentang seseorang di media sosial dibandingkan harus bertemu langsung. 

Beberapa orang bahkan memiliki beberapa akun di sosial media yang 

digunakan untuk menyebarkan kebencian terhadap orang lain. Yang 

membuat orang percaya bahwa ada beberapa orang yang juga ikut 

mendukung aksinya tersebut. 
34

 

Karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal 

berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan 

melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung 

dengan orang lain. Karena itu lah maka etika dalam dunia online sekarang 

ini perlu di tegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan 

pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah 

menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, 

terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk 
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menyebarluaskan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang 

menyangkut suku bangsa, agama dan ras.
35

 

Saat ini Kesadaran publik tidak terbentuk di jalanan atau taman, tapi 

dalam editorial online dan forum web.  Terlalu sering, halaman-halaman 

ini penuh dengan penghinaan dan pembilasan rasis. Di bawah banjir 

kebencian dan intimidasi ini, seorang ilmuwan berkomentar bahwa "arus 

informasi yang bebas di Internet bisa membuat kita kurang bebas." 

"Perilaku Internet anti-sosial, termasuk pidato kebencian dan penindasan 

maya, telah berdampak negatif terhadap kehidupan orang-orang di 

seluruh dunia."Tidak mengherankan jika Sekretaris Jenderal Perserikatan 

Bangsa Bangsa mengatakan bahwa penggunaan internet yang digunakan 

untuk menyebarkan ucapan kebencian adalah salah satu tantangan yang 

paling penting di jaman modern ini.
36

  

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami betul 

tentang apa itu kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat 

terutama di dalam dunia maya, di mana di dalam dunia maya banyak 

orang menganggap dan merasakan tidak adanya suatu batasan yang 

mengakibatkan masyarakat senang dalam mencurahkan segala macam 

pikiran, pendapat dan kreasi mereka yang mereka sendiri tidak sadar hal 

                                                           
35
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yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, 

meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak.
37

 

3. Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian 

Ujaran kebencian (Hate Speech) adalah “tindakan komunikasi yang 

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, 

hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam 

hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi 

seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran 

Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang 

dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap 

prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban 

dari tindakan tersebut. Kejahatan ujaran kebencian diatas dapat dilakukan 

melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, 

spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat 

dimuka umum(demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak 

ataupun elektronik dan pamflet. 
38

 

Kata “hate speech” atau dalam bahasa Indonesia sering disebut 

“ujaran kebencian” adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas 

dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat 

menyebabkan mereka sangat menderita, sementara (orang) yang lain 
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tidak peduli. Ia dapat memunculkan penderitaan psikis maupun fisik, 

yang dalam praktiknya banyak menimpa kelompok minoritas dan 

masyarakat asli. Beberapa contoh terakhir menunjukkan bahwa ujaran 

kebencian telah menimbulkan kekerasan terhadap kelompok tertentu,  

seperti pada Kristen Koptik di Mesir, Muslim di Myanmar dan para 

imigran di Yunani, serta peristiwa genosida di Rwanda yang hingga kini 

terus diperingati sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan terpenting 

dalam sejarah dunia modern.
39

 

Para kritikus berpendapat bahwa istilah Hate speech merupakan 

contoh modern dari novel Newspeak, ketika Hate speech dipakai untuk 

memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang 

diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan 

kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum 

ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut 

Hate speech dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam 

bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai 

defamation, libel, dan slander yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia adalah fitnah (defamation), fitnah lisan (slander), fitnah tertulis 

(libel). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk 

membedakan ketiga kata tersebut. Hampir semua negara di seluruh 

Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hate speech. 

Contohnya adalah Inggris, pada saat munculnya Public Order Act 1986 

menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan 

kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan "mengancam, 

menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan" 

terhadap "warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis". Di Brasil, 

negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau 

berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan 

antarkelas, dll. Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama satu 

sampai tiga tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang 

yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, 

sekte, atau daerah. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan 

korban dari pembinasaan untuk melakukan tindak hukum terhadap 
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siapapun yang manyangkal bahwa pembinasaan itu terjadi. Di Kanada, 

Piagam Kanada untuk hak dan kebebasan (Canadian Charter of Rights 

and Freedoms) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan 

ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.
40

 

Melihat bahwa persoalan mengenai Ujaran Kebencian semakin 

mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional 

seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak 

asasi manusia, karena memiliki dampak yang merendahkan harkat 

martabat manusia dan kemanusiaan. Kepolisian Polisi Republik 

Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri bernomor SE/6/X/2015 

tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Ini sebetulnya 

bukan aturan baru. Surat edaran yang ditandatangani Kapolri Jenderal 

Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, hanya merangkai beberapa aturan, 

untuk jadi panduan dalam penanganan kasus-kasus ujaran kebencian. 

Bentuk-  bentuk dari ujaran kebencian yaitu Penghinaan, 

pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, 

memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong. Aspek yang 

dipakai adalah Suku, agama, aliran keagamaan, kepercayaan, ras, antar 

golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual. 

Media yang digunakan untuk mengujarkan kebencian dapat berupa Orasi 
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kampanye, spanduk, media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, 

media massa (cetak & elektronik) dan pamflet.
41

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proposisi tentatif tentang 

hubungan antara dua variabel atau lebih.
42

 Hipotesa selalu disajikan dalam 

bentuk statemen yang menghubungkan secara eksplisit maupun implicit satu 

variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Hipotesis dalam peneltian ini 

adalah : 

(Ha) Terdapat kecenderungan sikap negatif mahasiswa terhadap ujaran 

kebencian di media sosial 

(Ho) Tidak Terdapat kecenderungan sikap negatif mahasiswa terhadap 

ujaran kebencian di media sosial. 
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G. Sistematika pembahasan 

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada 

pokok penelitian, maka penyusun sajikan sistematika pembahasan sebagai 

gambaran umum dalam penyusunan skripsi sebagai berikut : 

1. BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, hipotesis dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II : Metode penelitian yang meliputi jenis analisis penelitian, definisi 

konseptual, definisi operasional, populasi dan sampel, instrumen 

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, analisis data 

3. BAB III : Berupa gambaran umum tentang ujaran kebencian dan 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.  

4. BAB IV : Pembahasan dan analisis data 

5. BAB V   : Penutup 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan peneliti, dengan judul 

“Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi sikap terhadap mahasiswa jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga angkatan 2012)”  

dengan melibatkan 39 responden dari mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran 

Islam angkatan 2012, dari data yang diambil dapat disimpulkan bahwa 

kecenderungan sikap mahasiswa terhadap ujaran kebencian mengarah pada 

sikap netral dengan nilai sebesar 3,17 yang mana nilai tersebut pada skala 

sikap masuk pada kategori netral. Mahasiswa tidak memberikan sikap positif 

atau negatif terhadap ujaran kebencian. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 

dari penelitian ini ditolak, atau Ho diterima yaitu tidak terdapat 

kecenderungan sikap negatif mahasiswa terhadap ujaran kebencian.  

Kemudian dari hasil penelitian ini juga diperoleh beberapa kesimpulan, 

diantaranya:  

i. Sikap kognitif mahasiswa KPI 2012 terhadap ujaran kebencian di media 

sosial adalah positif. Sikap positif ini ditunjukkan dengan mahasiswa 

yang setuju bahwa materi atau pengetahuan mengenai ujaran kebencian 

perlu diberikan atau dijelaskan kepada masyarakat dan dijadikan bahan 

diskusi atau bahasan diperkuliahan untuk menambah pengetahuan 

tentang ujaran kebencian. 

ii. Sikap afektif mahasiswa KPI 2012 terhadap ujaran kebencian di media 

sosial adalah negatif. Sikap negatif  ini menunjukkan perasaan dan 
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penilaian negatif mahasiswa terhadap konten-konten yang berisi ujaran 

kebencian di media sosial. Mahasiswa merasa tidak suka dan terganggu 

apabila menemukan konten yang berisi ujaran kebencian di media sosial. 

iii. Sikap konatif mahasiswa KPI 2012 terhadap ujaran kebencian di media 

sosial adalah positif. Sikap positif ini ditunjukkan dengan mahasiswa 

yang setuju dengan adanya peraturan yang mengatur tentang ujaran 

kebencian yang dapat termasuk tindak pidana. Selain itu mahasiswa 

merasa perlu berhati-hati dalam mengirimkan atau menerima pesan di 

media sosial dengan melihat kembali sumber dari berita tersebut.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut :  

1. Bagi Pengguna Sosial Media. 

Bagi khalayak hendaknya lebih bijak dalam memposting sesuatu di 

sosial media. Meskipun kita mempunyai hak sebagai pemilik sosial 

media yang kita miliki, namun kita tetap harus menghormati hak 

pengguna sosial media yang lain. Sehingga dalam memposting sesuatu di 

sosial media diharapkan tidak mengandung sesuatu hal yang kiranya 

dapat menyakiti pengguna sosial media lainnya. Selain itu, apabila kita 

menerima atau melihat suatu kabar atau berita di sosial media, hendaknya 

kita lebih selektif dengan melihat atau memastikan terlebih dahulu 

kebenaran sumber berita atau kabar tersebut sebelum mempercayainya 

atau bahkan mengirimnya kembali kepada teman atau kerabat.  
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2. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup baik 

terhadap hal-hal atau fenomena yang ada disekitar kita. Terutama di 

sosial media, sebagai pengguna sosial media mahasiswa diharapkan lebih 

tanggap terhadap fenomena yang ada. Sehingga mahasiswa dapat 

memberikan sikap yang tepat apabila mendapatkan atau menemukan hal 

tersebut di sosial media. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambah tinjauan pustaka 

dengan teori-teori yang lebih lengkap. Selain itu, subjek yang digunakan 

bisa lebih bervariasi agar hasil yang didapatkan semakin kuat. Bagi 

peneliti selanjutnya, diharapkan lebih memperhatikan penyusunan alat 

ukur agar tidak terjadi kesalahan atau hal yang tidak diinginkan misalnya 

tidak diterimanya Ha seperti yang terjadi pada penelitian ini, karena 

masih kurangnya skripsi yang membahas tentang tema ini, diharapkan 

bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian melalui sudut 

pandang yang berbeda.  
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Hasil Uji Validitas Sikap 

Correlations 

  s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 sikap 

s1 Pearson 

Correlation 
1 .494

**
 .242 .459

*
 .336 .502

**
 .488

**
 .502

**
 .394

*
 .420

*
 -.055 .051 .287 .369

*
 .342 .681

**
 

Sig. (2-tailed)  .006 .198 .011 .069 .005 .006 .005 .031 .021 .773 .790 .124 .045 .065 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s2 Pearson 

Correlation 
.494

**
 1 -.079 .196 .193 .145 .138 .254 .145 .583

**
 -.093 -.103 .145 .083 .214 .396

*
 

Sig. (2-tailed) .006  .679 .300 .306 .444 .467 .176 .444 .001 .626 .590 .444 .663 .256 .030 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s3 Pearson 

Correlation 
.242 -.079 1 .440

*
 .371

*
 .217 .486

**
 .326 .109 .164 .074 .256 .326 .455

*
 .339 .554

**
 

Sig. (2-tailed) .198 .679  .015 .044 .249 .006 .079 .568 .386 .698 .172 .079 .012 .067 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s4 Pearson 

Correlation 
.459

*
 .196 .440

*
 1 .287 .438

*
 .321 .337 .135 .350 .086 .191 .236 .308 .540

**
 .637

**
 

Sig. (2-tailed) .011 .300 .015  .123 .015 .084 .069 .477 .058 .651 .313 .209 .098 .002 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s5 Pearson 

Correlation 
.336 .193 .371

*
 .287 1 .213 .385

*
 .373

*
 .213 .342 .381

*
 .302 .373

*
 .487

**
 .612

**
 .657

**
 

Sig. (2-tailed) .069 .306 .044 .123  .258 .035 .042 .258 .064 .038 .105 .042 .006 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s6 Pearson 

Correlation 
.502

**
 .145 .217 .438

*
 .213 1 .523

**
 .700

**
 .700

**
 .614

**
 -.128 .283 .250 .000 .337 .634

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .444 .249 .015 .258  .003 .000 .000 .000 .501 .130 .183 1.000 .068 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



s7 Pearson 

Correlation 
.488

**
 .138 .486

**
 .321 .385

*
 .523

**
 1 .666

**
 .381

*
 .261 -.146 .336 .238 .380

*
 .405

*
 .657

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .467 .006 .084 .035 .003  .000 .038 .164 .442 .069 .206 .038 .026 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s8 Pearson 

Correlation 
.502

**
 .254 .326 .337 .373

*
 .700

**
 .666

**
 1 .550

**
 .614

**
 .128 .424

*
 .400

*
 .228 .591

**
 .782

**
 

Sig. (2-tailed) .005 .176 .079 .069 .042 .000 .000  .002 .000 .501 .019 .029 .225 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s9 Pearson 

Correlation 
.394

*
 .145 .109 .135 .213 .700

**
 .381

*
 .550

**
 1 .614

**
 .000 .000 .400

*
 .114 .084 .516

**
 

Sig. (2-tailed) .031 .444 .568 .477 .258 .000 .038 .002  .000 1.000 1.000 .029 .548 .658 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s10 Pearson 

Correlation 
.420

*
 .583

**
 .164 .350 .342 .614

**
 .261 .614

**
 .614

**
 1 .048 .267 .331 .108 .470

**
 .689

**
 

Sig. (2-tailed) .021 .001 .386 .058 .064 .000 .164 .000 .000  .800 .153 .074 .570 .009 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s11 Pearson 

Correlation 
-.055 -.093 .074 .086 .381

*
 -.128 -.146 .128 .000 .048 1 .361

*
 .638

**
 .389

*
 .194 .316 

Sig. (2-tailed) .773 .626 .698 .651 .038 .501 .442 .501 1.000 .800  .050 .000 .034 .305 .088 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s12 Pearson 

Correlation 
.051 -.103 .256 .191 .302 .283 .336 .424

*
 .000 .267 .361

*
 1 .283 .162 .298 .445

*
 

Sig. (2-tailed) .790 .590 .172 .313 .105 .130 .069 .019 1.000 .153 .050  .130 .394 .109 .014 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s13 Pearson 

Correlation 
.287 .145 .326 .236 .373

*
 .250 .238 .400

*
 .400

*
 .331 .638

**
 .283 1 .343 .211 .605

**
 

Sig. (2-tailed) .124 .444 .079 .209 .042 .183 .206 .029 .029 .074 .000 .130  .064 .263 .000 



N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s14 Pearson 

Correlation 
.369

*
 .083 .455

*
 .308 .487

**
 .000 .380

*
 .228 .114 .108 .389

*
 .162 .343 1 .337 .562

**
 

Sig. (2-tailed) .045 .663 .012 .098 .006 1.000 .038 .225 .548 .570 .034 .394 .064  .068 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

s15 Pearson 

Correlation 
.342 .214 .339 .540

**
 .612

**
 .337 .405

*
 .591

**
 .084 .470

**
 .194 .298 .211 .337 1 .682

**
 

Sig. (2-tailed) .065 .256 .067 .002 .000 .068 .026 .001 .658 .009 .305 .109 .263 .068  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap Pearson 

Correlation 
.681

**
 .396

*
 .554

**
 .637

**
 .657

**
 .634

**
 .657

**
 .782

**
 .516

**
 .689

**
 .316 .445

*
 .605

**
 .562

**
 .682

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .030 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .088 .014 .000 .001 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).              

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).              

 
 

 

 

             Hasil Reliabilitas Sikap 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.747 .890 16 

 



 

 

 

 

Hasil Uji Validitas Pengetahuan 

 

 



 

 

 

 

 



 

        Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan 
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Hasil Kuesioner dalam Google Form 

 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 



















 



 





 



 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

Nama  : Endah Sri Rahayu 

Tempat/ Tanggal Lahir : Sleman/ 12 Juli 1994 

Alamat  : Taragan XIII, Sidorejo, Godean, Sleman, 

Yogyakarta 

Nama Ayah : Wiyono  

Nama Ibu : Surip  

 

B. Riwayat Pendidikan : 

   Pendidikan Formal 

a. TK ABA Sangonan 1, Lulus Tahun 2000  

b. SD Muhammadiyah Sangonan 1, Lulus Tahun 2006   

c. SMP Negeri 1 Moyudan, Lulus Tahun 2009  

d. SMK Negeri 1 Godean, Lulus Tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 15 November 2017 

 

 

 

 

Endah Sri Rahayu 


	HALAMAN JUDUL
	PENGESAHAN SKRIPSI
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PERNYATAAN KEASLIAN
	PERNYATAAN BERJILBAB
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
	D. Kajian Pustaka
	E. Kerangka Teori
	F. Hipotesis
	G. Sistematika pembahasan

	BAB VPENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP

