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Abstract: Language is not just a series of neatly arranged words, but there is a meaning in it. On social media, 
people tend to use language without considering the meaning contained in it. This, of course, has an impact 
on the misunderstanding of the reader's perception of what the author w ants to convey. The purpose of 
writing this article is to examine the language on social media, especially titles that do not match the 
contents in it. This research will look at the effectiveness of language on social media that is often ignored by 
the authors. This research uses a descriptive qualitative approach. The method used is content analysis with 
data collection techniques, interview s, recording, and data analysis. Research data in the form of online 
news texts, news shared on social media, and Biology Education students at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Researchers found that many texts on social media ignored the correct news writing including: language 
logic, language efficiency, accuracy of language, and discrepancies between titles and news content. This 
makes some students think that the news is true, but after reading its contents they believe that it is an 
editorial effort to attract the readers. 
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Abstrak: Bahasa bukan sekadar serangkaian kata yang tersusun rapi, melainkan terdapat makna di dalamnya. 
Di media sosial, masyarakat cenderung menggunakan bahasa tanpa mempertimbangkan makna yang 
terdapat di dalamnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kesalahpahaman persepsi pembaca dengan apa 
yang ingin disampaikan oleh penulisanya. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji bahasa di media sosial, 
terutama judul yang tidak sesuai dengan isi yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini akan melihat 
kefektivitasan bahasa di media sosial yang sering kali diabaikan oleh penulisnya. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah analisis isi dengan teknik pengumpulan data, 
wawancara, pencatatan, dan analisis data. Data penelitian berupa teks berita daring, berita yang dibagikan di 
media sosial, dan mahasiswa Pendidikan Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti menemukan teks di 
media sosial banyak yang mengabaikan penulisan berita yang benar di  antaranya:  kelogisan  bahasa,  
kehematan  bahasa,  kecermatan  bahasa,  dan  ketidaksesuaian antara judul dengan isi berita. Hal ini 
membuat sebagian mahasiswa beranggapan bahwa berita itu benar, tetapi setelah membaca isinya mereka 
meyakini bahwa hal tersebut merupakan upaya redaksi menarik minat pembaca. 
 

Kata Kunci: keefektivitasan bahasa, media sosial, sikap kritis mahasiswa 

LATAR BELAKANG 

Bahasa menjadi suatu aspek penting dalam berkomunikasi. Hal ini dikarenakan di dalam bahasa 

terdapat makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya (Sari dkk, 2017) . Di dalam bahasa, berbeda maksud 

dan tuturan yang ingin disampaikan, maka berbeda pula bentuk tata bahasa yang digunakan (Taqdir, 2014). 

Misalnya saja dalam berkomunikasi secara lisan-tulisan terdapat kaidah bahasa yang tidak dapat hilangkan 

seperti: intonasi, mimik dalam tuturan lisan, dan kaidah tata bahasa yang benar dalam tulisan. Pengabaian 

kaidah berbahasa akan berdampak pada tidak sampainya makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau 

pembicara kepada lawan berbicara atau pembacanya. 

Modernitas menjadikan bahasa berkembang pesat dan cepat dalam penyampaiannya. Akan tetapi, 

fenomena ini memiliki dampak positif dan negatif di dalam perkembangannya. Negatifnya, ketika seseorang 

menggunakan bahasa tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi. Positifnya, bahasa mampu berkembang 

secara cepat dan mudah disampaikan. Alwi (2003) menyebutkan bahasa berperan aktif, dengan kata lain sangat 

berpengaruh di dalam kalimat yang disampaikan. Untuk itu, masyarakat seyogyanya mempertimbangkan 

ujarannya sebelum disampaikan. 

Salah satu penyumbang perkembangan dan penyebaran bahasa yang cepat adalah media sosial. Elvi 

(2016) menyebutkan bahwa media sosial berperan besar dalam membawa perubahan. Perubahan di sini dapat 

berdampak positif dan negatif terhadap bahasa itu sendiri. Hudaa (2017) penambahan kosakata merupakan 

mailto:hudaasyihaabul@gmail.com


 
  September 14 – 15, 2019 

Organized by Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM) 
 

  

ISoLEC Proceedings 2019 221 

 

salah satu dampak perkembangan bahasa di media sosial. Istilah baru muncul dikarenakan di media sosial sering 

digunakan, walaupun makna di dalamnya tidak bersifat arbitrer. Hal ini tentu saja berdampak pada bahasa yang 

nantinya tidak mudah dipahami, kesalahapahaman, dan tidak tercapainya komunikasi. 

Hermawan (2018) menyebutkan bahwa eksistensi bahasa dalam komunikasi sosial tidak dapat 

diabaikan. Bahasa dalam komunikasi sosial mengungkapkan aspek-aspek sosial dalam lingkungan sosial. Di era 

modern seperti saat ini, penulis di media sosial terkadang mengabaikan aspek makna di dalam bahasa. 

Akibatnya, pembaca yang tidak kritis akan memercayai kebenarannya. Hal ini sering terjadi di media sosial, 

dikarenakan mudah memublikasikan tulisan penulisnya. Selain mudah menerbitkan, pembacanya pun mudah 

menyebarkannya tanpa mengetahui kebenarannya. 

Artikel ini bertujuan mengkaji bahasa yang ada di media sosial dari aspek maknanya. Peneliti akan 

memfokuskan pada beberapa media sosial yang sering kali dijadikan tempat menyebarkan berita secara mudah 

seperti: Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Selain itu, peneliti akan mengkaji bagaimana sikap 

mahasiswa menyikapi berita yang sering muncul di media sosial tersebut. Selain itu, penelitian ini akan 

memberikan implikasi pada dunia pendidikan, khususnya di mahasiswa Pendidikan Biologi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

 

METODE 

 Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara, pencatatan, dan analisis data. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti akan 

mendapatkan lebih banyak perspektif yang dapat diungkapkan (Emzir, 2012). Sugiyono (2016) menyebutkan 

bahwa penelitian kualitatif akan memfokuskan pada teks sebagai penyampaian hasil penelitian yang dilakukan. 

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti dapat menjabarkan 

hasil penelitian menggunakan teks secara mendalam. 

Penelitian ini dilakukan tahun 2019 di Jurusan Pendidikan Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

dengan jumlah mahasiswa sebanyak 42 orang. Penelitian dilakukan Mei—Juni 2019 dengan memberikan teks 

kepada mahasiswa, kemudian melakukan wawancara kepada mahasiswa dan memberikan kuesioner untuk 

dijawab oleh mahasiswa. Kemudian, dari sikap mahasiswa tersebut dapat disimpulkan bagaimana teks tersebut 

disampaikan. Apakah judul dengan isi teksnya sudah sesuai atau justru teks tersebut hanya memperhatikan 

judul daripada isinya. 

 

Gambar 1. Alur penelitian 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berikut hasil temuan penelitian yang diberikan peneliti kepada mahasiswa Biologi II-A dan II-B. Data ini 

diambil dengan memberikan teks berita kepada mahasiswa, kemudian memberikan kuesioner yang diisi secara 

objektif oleh mahasiswa. 
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Gambar 2. Hasil Temuan 
No Berita Sikap 

Mahasiswa 
Kelogisan Kehematan Ketidaksesuaian 

Judul 

  Se-
tuju 

Tidak 
Setuju 

   

1 Foto Kompak 
Penonton 
yang 
Acungkan 
Salam Dua 
Jari di Millenial 
Road Safety 
Festival 
(bantenhits.co
m) Maret 2019 

34 8 √ - √ 

2 Perhitungan 
Hasil Quick 
Count di Metro 
TV Prabowo 
menang (FB) 
April 2019 

26 16 √ √ √ 

3 Mereka Bukan 
Lembaga 
Survei tapi 
Timses Jokowi 
(FB) April 
2019 

20 22 √ - √ 

4 Di Bekasi Ada 
6.000 TPS 
dan Prabowo 
Menang 
(Twitter) April 
2019 

35 7 √ - √ 

5 Surat Suara di 
Surabaya 
Sudah 
Tercoblos 
untuk Paslon 
01 (FB) April 
2019 

23 19 √ - √ 

6 Sandiaga Uno 
diusir Prabowo 
karena tak 
setuju 
deklarasi (FB) 
April 2019 

22 20 √ - √ 

7 "Quick Count" 
Disebut 
Bentuk 
Kecurangan 
Hasil Pemilu 
(FB, Twitter) 
April 2019 

21 21 √ √ √ 

8 Hasil Exit Poll 
TPS2 Di 
Malaysia, 
Filipina, 
Singapura, 
Thailand 
Menang 
Mutlak 
Prabowo-
Sandi (FB, IG, 
Twitter) April 

18 24 √ √ √ 
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2019 

9 Amien Rais 
Tak Percaya 
Konstitusi, 
Provokasi 
upaya 
Mendelegitima
si KPU (FB, IG 
Twitter) April 
2019 

23 19 √ √ √ 

10 Syekh Ali 
Jaber Dukung 
Jokowi (FB, 
Twitter) 
November 
2018 

10 32 √ - √ 

Jumlah 10 4 10 

 

Di atas merupakan hasil temuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti. Hasilnya, dari sepuluh berita 

yang diberikan kepada mahasiswa, sebanyak sepuluh berita mengabaikan aspek kelogisan di dalam bahasa, 

empat berita mengabaikan kehematan, dan sepuluh berita tidak sesuai judul dengan kebenarannya yang terjadi. 

Pada berita pertama, pose dua jari yang ditampilkan ternyata tidak ada korelasinya dengan pilpres seperti yang 

diisukan dalam berita. Pada berita kedua, Metro TV telah mengonfirmasi adanya kesalahan dalam penayangan 

grafis. Berita ketiga, empat puluh lembaga survei yang terverifikasi tersebut salah satunya adalah Penelitian dan 

Pengembangan Kompas, Indo Barometer, Charta Politika Indonesia, Poltracking Indonesia. Jadi, empat lembaga 

survei yang ada dalam postingan tersebut adalah termasuk lembaga survei yang terverifikasi dan bukan Timses 

Jokowi. 

Selanjutnya, di berita keempat akun @m_mirah di Twitter mengatakan Prabowo menang di Bekasi. Hal 

ini dianggap tidak logis dan tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Ia mengatakan, jumlah TPS di Bekasi ada 

lebih dari 6.000-an, tetapi faktanya, dilansir dari akun resmi KPUD Kota Bekasi, total jumlah TPS di Bekasi hanya 

3.030 TPS bukan 6.000 TPS. Berita kelima jelas tidak logis dan tidak sesuai dengan isi berita, dikarenakan surat 

suara bukan dicoblos, melainkan rusak. Artinya berita tersebut sengaja dibuat dengan tujuan memprovokasi. 

Berita keenam ramai di FB menyebutkan bahwa Sandi diusir, tetapi faktanya Sandi harus beristirahat 

dikarenakan sedang sakit. 

Berita ketujuh, @greenblackcyber membuat kicauan yang menginformasikan cara kerja hasil hitung 

cepat yang seakan memprovokasi masyarakat. Berita yang dibuat tidak sesuai dengan fakta yang ada. KPU 

mengonfirmasi bahwa hasil resmi hanya diumumkan oleh KPU, bukan oleh lembaga hitung cepat. Berita 

kedelapan dibantah oleh KPU bahwa hasil exit poll tidak memiliki dasar, baik secara regulasi maupun 

kelembagaan. Untuk itu, berita tersebut tidak dapat dipercayai kebenarannya. Berita kesembilan, beredar cukup 

banyak di media sosial dan Amien Rais membantah melakukan delegitimasi, justru tindakannya merupakan 

suatu upaya legitimasi. Berita terakhir juga merupakan suatu berita yang dibuat tidak logis dan benar. Hal ini 

dikonfirmasi Syeikh Ali Jaber berfoto bersama Presiden RI, bukan dalam rangka mendukung sebagai capres 

2019. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa mahasiswa Pendidikan Biologi 

bersifat kritis dalam menyikapi berita. Mereka cenderung membaca berita terlebih dahulu, kemudin membaca 

isi beritanya secara lengkap. Selain itu, berita yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dianalisis bersama dan 

disepakati aspek yang diabaikan seperti kalimat tidak logis, kehematan, dan ketidaksesuaian judul dengan isinya. 

Hasilnya, sepuluh berita tidak logis, enam berita tidak hemat, dan sepuluh berita yang dibuat dengan judul yang 

tidak sesuai dengan isinya. Melalui penelitian ini, mahasiswa kedepannya lebih kritis dalam menyikapi berita di 

media sosial agar tidak mudah terprovokasi berita hoaks. 
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