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ABSTRAK 

TANGGAPAN MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN 

ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI TERHADAP 

PENYEBARAN INFORMASI ISLAM RADIKAL DI MEDIA SOSIAL 

Oleh : 

VERRA SISCA YANTHI 

   

  Kehadiran media sosial ditengah masyarakat menjadi fenomena yang 

menandai babak baru kehidupan modern. Namun, dibalik segala kemudahan 

penyebaran informasi itu, media sosial juga bisa memberikan dampak negatif kepada 

penggunanya. Informasi yang disebarkan melalui media sosial tidak selalu benar. 

Apabila tidak cermat dalam menerimanya, maka informasi tersebut bisa 

mempengaruhi cara pandang, pola pikir, bahkan akhlak penggunanya. Jenis media 

sosial yang paling banyak digunakan adalah Facebook. Facebook digunakan sebagai 

alat penyebaran informasi yang efektif. Sayangnya, informasi yang disebarkan akun-

akun di Facebook tidak semuanya bernilai positif. Terdapat juga akun-akun berkedok 

Islam yang menyebarkan isu radikalisme bahkan terorisme.   

  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan 

mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung 

terhadap penyebaran informasi Islam radikal di media sosial. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengungkap secara detail tentang tanggapan dan sikap mahasiswa KPI 

mengenai penyebaran informasi Islam Radikal di media sosial.   

  Penelitian ini merupakan penilitian yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya 

menggambarkan kondisi penelitian berdasarkan data yang berebentuk kualitas dan 

angka, dimana dalam  proses pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner 

sebagai metode pokok dan metode interview sebagai metode penunjang. Penelitian 

ini merupakan penelitian sampel. Populasi yang berjumlah sekitar 550 orang diambil 

sampelnya sebanyak 55 orang secara acak.   

  Temuan penelitian ini dapat diketahui bahwa mahasiswa KPI mengaku tidak 

terpengaruh dan tetap akan menyebarkan dakwah. Bahkan, sebagian dari mahasiswa 

mengaku bahwa hal tersebut justru semakin mendorong mereka untuk lebih semangat 

menyebarkan nilai-nilai dakwah. Demi mengembalikan citra Islam yang Rahmatan 

Lil Alamin.  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                            

      

 

Artinya :“ Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalahlah dengan teliti, agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 

yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 
(Q.S. Al-Hujurat : 6)
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    BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

  Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan interpretasi dalam 

memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat 

pengertian judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah: “TANGGAPAN 

MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI TERHADAP 

PENYEBARAN INFORMASI ISLAM RADIKAL DI MEDIA SOSIAL.”  

 Tanggapan adalah bayangan atau kesan yang tertinggal didalam diri seseorang 

setelah kita melakukan pengamatan suatu objek. 
2
  

 Tanggapan adalah gambaran pengamatan yang tinggal dikesadaran kita 

sesudah mengamati.
3
   

  Dari definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tanggapan 

adalah kesan-kesan yang dialami seseorang tentang suatu hal terhadap apa yang telah 

Ia alami kemudian Ia berusaha meresponnya.   

 Mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di perguruan tinggi, baik di 

Universitas, Institut, dan Akademi. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang sedang 

                                                             
 
2
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3
Agus Sujanto, Psikologi Umum(Bumi Aksara, Jakarta,2009), Cet. Ke-15, h.31 



 

menempuh pendidikan di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 

Lampung.  

  Secara umum pengertian tanggapan mahasiswa yang penulis maksud dalam 

judul penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan 

sering menemukan secara tidak sengaja atau dengan sengaja mencari pemberitaan 

radikalisme Islam di media sosial, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu 

tanggapan, respon, atau reaksi dari mahasiswa itu sendiri.   

 Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang 

yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis 

dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun, bila dilihat dari sudut pandang 

keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi 

agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, 

sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan 

pada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan 

yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Dalam hal ini penulis 

membahas tentang kefanatisan suatu kaum yang mengatasnamakan Islam sebagai 

landasannya sehingga disebut juga Islam Radikal.   

 Sedangkan media sosial merupakan suatu bentuk perkembangan di era 

komunikasi digital, dimana komunikasi dilakukan melalui jejaring sosial yang 

terhubung dalam koneksi internet.  



 

B. Alasan Memilih Judul   

  Adapun alasan-alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Tanggapan dari mahasiswa sangat penting diamati dan didengarkan sebagai 

bahan pengukuran dan pembelajaran wujud hasil dari penyebaran informasi dan 

komunikasi yang terdapat di media sosial.  

2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengaruh penyebaran informasi  

radikalisme di media sosial.  

3. Lokasi penelitian mudah dijangkau dan data-data yang diperlukan cukup 

tersedia. Baik data komunikasi maupun data kepustakaan serta data di lapangan. 

Sehingga, tidak menyulitkan bagi penulis untuk melakukan penelitian.   

 

C. Latar Belakang Masalah  

 Kemajuan di bidang teknologi dan informasi mendorong manusia modern 

untuk beradaptasi mengikuti kemajuan zaman. Globalisasi terjadi di segala aspek 

kehidupan masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan ilmu 

pengetahuan semakin tumbuh berkembang. Majunya teknologi dan arus informasi 

membuat masyarakat lebih terbuka terhadap pengetahuan global, tidak terkecuali 

dengan mahasiswa.   

  Demi mendukung kebutuhan akan teknologi yang semakin hari semakin 

meningkat, dunia teknologi dan informasi terus melakukan inovasi. Komunikasi yang 

dulunya memerlukan waktu yang lama dalam menyampaikan kini dengan teknologi 



 

segalanya menjadi sangat dekat tanpa jarak.
4
    

  Di era teknologi,  komunikasi tak lagi hanya bisa dilakukan sebatas bertatap 

muka, namun bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu yang paling populer 

saat ini adalah melalui media sosial.   

  Media sosial merupakan suatu media online yang banyak digunakan oleh 

masyarakat dibelahan bumi manapun. Kemudahan dalam menyebarkan dan 

menerima informasi di media online merupakan salah satu alasan media sosial 

berkembang semakin maju dan pesat. Kini media sosial sudah dianggap sebagai suatu 

kebutuhan yang sulit dipisahkan dari para penggunanya.  

  Kehadiran media sosial ditengah masyarakat menjadi sebuah fenomena yang 

menandai babak baru kehidupan modern. Namun, dibalik segala kemudahan 

penyebaran informasi itu, media sosial juga bisa memberikan dampak negatif kepada 

penggunanya yang memilki keterbatasan pengetahuan. Informasi yang disebarkan 

melalui media sosial tidak selalu benar. Apabila tidak cermat dalam menerimanya, 

maka informasi tersebut bisa mempengaruhi cara pandang,  pola pikir, bahkan akhlak 

penggunanya. Oleh karena itu, dibutuhkan kecermatan agar dapat menggunakan  

media  sosial  secara bijaksana agar tidak mudah terpengaruh.   

  Salah satu jenis media sosial yang paling banyak digunakan terlebih 

dikalangan mahasiswa adalah Facebook dengan lebih dari 1 milyar pengguna 

diseluruh dunia. Tak heran jika Facebook digunakan sebagai salah satu alat 

penyebaran informasi yang efektif, karena kecendrungan masyarakat modern yang 

                                                             
  

4
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gemar mencari informasi di internet. Sayangnya, informasi yang disebarkan melalui 

akun-akun di Facebook tidak semuanya bernilai positif. Terdapat juga beberapa akun-

akun berkedok Islam yang menyebarkan isu radikalisme bahkan terorisme.   

  Belakangan ini di Facebook marak ditemui akun-akun yang berani melakukan 

penistaan agama secara terang-terangan atau yang disebut Hate Speech. Hate Speech 

atau ucapan penghinaan/kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan 

individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada 

individu atau kelompok lain dalam berbagai hal dan aspek seperti ras, warna kulit, 

gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Beberapa 

akun Facebook penyebar hate speech seperti atas nama Arik Banyadhu, Joko Suod 

Wahyudi dan Gious Nainggolan telah diblokir demi kenyamanan bersama.   

 Terorisme pada tahun 80-an dikenal masyarakat lewat film-film Hollywood 

untuk menandai tokoh jahat berkebangsaan Rusia. Namun akhir-akhir ini arti tersebut 

bergeser, mengerucut kepada para pejuang Islam radikal.  

  Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang 

yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis 

dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun, bila dilihat dari sudut pandang 

keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi 

agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. 

Sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan 

pada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan 

yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.  



 

  Film dokumenter Jihad Selfie yang dibuat oleh Noor Huda Ismail menunjukan 

bagaimana perekrutan ISIS bekerja. Mereka mulai dari sosial media, masuk ke anak-

anak muda, lalu memberikan citra ideal Islam versi  mereka.   

  Film tersebut mengangkat cerita tentang pola baru perekrutan pejuang ISIS 

dengan sasaran remaja belasan tahun melalui media sosial.
5
 Sejauh ini, para teroris 

yang tergabung atau tidak dalam ISIS semakin gencar menebarkan isu radikalisme 

Islam, khususnya melalui media sosial.   

  Soriano dalam bukunya yang berjudul Terrorism and the Mass Media after 

Al-qaeda mengutip perkataan dari Marshall McLuham mengatakan “without 

communication, terrorism would not exist”. Inti argumennya sederhana, yaitu 

perkembangan teknologi media telah membuat kerja para teroris dalam 

menyampaikan pesan-pesan teror menjadi lebih luas, ringkas, dan menjangkau orang 

secara lebih luas dan efektif. 
6
   

  Soriano mula-mula melakukan analisis atas serangan teroris di Amerika 

Serikat 11 September 2001. Dari sana ia melakukan analisis bahwa pelaku teror 

sudah memperhitungkan dengan cermat bahwa lokasi yang disasar adalah tempat 

yang strategis bagi liputan media. Tidak hanya bagi media-media besar, tetapi juga 

bagi turis maupun penduduk yang datang kelokasi kemudian mendokumentasikan 

dan menyebarkan di media sosial aksi teror tersebut dengan gambar dan video yang 
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sensasional yang mampu menarik perhatian warga seluruh dunia. Dalam khazanah 

Islam, strategi ini disebut dengan Ghazwul Fikri, yakni perang pemikiran yang telah 

dilakukan para orientalis barat sejak beberapa ratus tahun lalu sebagai warisan perang 

salib. Tujuannya untuk memperlemah akidah, ghirah, dan kecintaan umat islam 

terhadap agamanya sehingga mudah dipecah belah dan dijajah.  

  Secara langsung atau tidak, propaganda perang melawan terorisme akhirnya 

berkembang sejalan dengan upaya-upaya sistematis menyudutkan islam. Islam 

menjadi kambing hitam dalam upaya teror diseluruh muka bumi. Musuh-musuh 

Islam mencoba membidik Islam dan kaum Muslimin dibalik isu terorisme. Mereka 

takut dengan bangkitmya kaum muslimin. Dengan demikian mereka berusaha dengan 

berbagai macam cara untuk menghancurkan kebangkitan kaum Muslimin, salah 

satunya dengan melancarkan perang melawan terorisme.   

  Isu-isu radikalisme Islam telah menyebar dan menyudutkan umat Islam. Umat 

islam menjadi tertuduh dan selalu dikait-kaitkan dengan isu terorisme. Para pelajar, 

aktivis Islam, dan semisalnya menjadi resah dituduh sebagai penyedia serta 

membantu aktivitas terorisme. Gerakan-gerakan dakwah pun dicurigai meskipun 

gerakan dakwah tersebut terbuka dan tak ada sangkut pautnya dengan isu terorisme. 

  Hal tersebut tentu memiliki dampak secara langsung maupun tak langsung 

terhadap semangat berdakwah muslim diseluruh dunia. Anggapan sebagai teroris  

telah terlanjur disandang oleh umat muslim. Untuk menjalani kewajibannya pun, 

sebagian muslim yang hidup di negara asing masih merasa dibawah tekanan.  Seperti 

larangan menggunakan jilbab bagi para muslimah, dan penampilan berjanggut para 



 

pria muslim yang dicap sebagai lambang pergerakan teroris.    

  Allah SWT telah memerintahkan kepada Rasulullah dan umatnya agar terus 

memerangi orang kuffar dan zalim yang selalu menimbulkan fitnah kepada Islam dan 

umatnya. Alquran mengingatkan dalam surat At-Taubah ayat 73:  

                                          

Artinya : ”Hai nabi berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang 

munafik itu, dan bersikap  keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka 

jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.(Q.S At Taubah 9:73). 

   

  Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat Islam hendaknya tidak 

gentar dalam menghadapi masalah-masalah yang sengaja dibuat oleh kaum kuffar 

untuk memecah belah muslim didunia. Maka dari itu, peran dan tindakan mahasiswa 

dalam menghadapi isu-isu radikalisme Islam yang semakin meluas, penulis rasa 

penting untuk diteliti. Sebagai bahan pengukuran  dan pembelajaran sejauh mana 

penyebaran informasi tersebut berkembang serta bagaimana respon, efek, dan 

tindakan dari dalam diri masing-masing mahasiswa yang notabene merupakan Agent 

of Change.    

 Tanggapan yang diberikan mahasiswa hendaknya selalu mengikuti ajaran Al 

Quran sebagai pedoman dan menghindari hal-hal yang bersifat kontroversional demi 

terciptanya kehidupan yang selalu harmonis.   

  Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, dapat dipahami bahwa 

dibeberapa masalah ada kaitannya antara kemerosotan suatu kaum dengan kemajuan 
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teknologi. Dimana kemajuan teknologi di zaman sekarang banyak yang disalah 

gunakan untuk kepentingan suatu golongan atau kaum. Sebagai generasi penerus 

sekaligus harapan bangsa, sudah sepatutnya mahasiswa mampu bersikap bijaksana 

dalam mengahadapi hal tersebut.   

  Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mahasiswa di jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai generasi penerus dakwah di 

masa depan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan 

sikap dari mahasiswa KPI sebagai umat muslim mengenai penyebaran informasi 

Islam radikal di media sosial yang semakin marak dan menyudutkan umat muslim 

dengan judul penelitian: “TANGGAPAN MAHASISWA JURUSAN  

KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN 

ILMU KOMUNIKASI TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI ISLAM 

RADIKAL DI MEDIA SOSIAL”.   

D.  Rumusan Masalah  

     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

      “Bagaimana tanggapan mahasiswa KPI UIN Raden Intan Lampung 

terhadap penyebaran informasi Islam radikal di media sosial?”   

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan  

  Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengungkap secara 



 

detail tentang tanggapan dan sikap mahasiswa KPI mengenai penyebaran informasi 

Islam Radikal di media sosial. 

2. Kegunaan   

a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

khasanah keilmuan dibidang dakwah dan teknologi komunikasi, serta 

memberikan masukan demi meningkatkan semangat berdakwah mahasiswa. 

b. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi 

penelitian yang akan datang. 

 

F. Metode Penelitian  

  Menurut Kartini Kartono metodologi berasal dari bahasa latin yaitu metodos 

yang berarti berjalan dan logos berarti ilmu. Jadi metodologi berarti ajaran atau ilmu 

penguasaan metode yang digunakan dalam penelitian.
8
 Metodologi penelitian yang 

dimaksud disini adalah cara atau jalan yang dipergunakan dalam suatu penelitian 

dalam rangka mencapai tujuan. Untuk memperoleh data yang diperlukan agar 

nantinya dapat mendukung kesempurnaan ini. Penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian   

        Jika dilihat dari jenis dan tempat penelitian, penelitian ini menggunakan 
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metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu 

penelitian yang dilakukan dalam masyarakat yang sebenarnya untuk 

menemukan realita apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.
9
  

b. Sifat Penelitian  

  Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Whitney penelitian deskriptif 

adalah pencarian fakta dengan interpretasi dengan tujuan untuk memberikan 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena 

yang diselidiki.
10

 yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kondisi 

sebenarnya dengan mengambil data-data dilapangan berdasarkan kualitas 

data dan sebagian mengambil data dalam bentuk angka-angka.    

  Data berdasarkan kualitasnya adalah semua data hasil wawancara dan 

observasi di lapangan, yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan kalimat. 

Data dalam bentuk angka diperoleh dari kuesioner yang ditampilkan dalam 

bentuk persentase.  

   Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau 

penyebaran suatu gejala tertentu dan gejala lain dalam masyarakat.
11

 Jadi 

penelitian ini, selain mengungkap data-data juga mengamati kasus-kasus 
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yang terjadi dilokasi penelitian dengan apa adanya, juga memberikan analisis 

guna memperoleh kejelasan-kejelasan masalah yang diteliti.  

 

2. Populasi  dan Sampel  

a. Populasi   

    Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah “keseluruhan subjek  

penelitian”.
12

 Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi 

populasi.  

    Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
13

 

  Menurut Babbie yang dikutip oleh Sukardi, populasi adalah elemen penelitian 

yang hidup dan tinggal bersama-sama secara teoritis menjadi target hasil 

penelitian.
14

 Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah seluruh 

penduduk yang dimasukkan untuk diselidiki atau universum. Populasi dibatasi 

sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit memiliki sifat yang 

sama.
15
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  Berdasarkan pendapat di atas, yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) semester II, IV, VI, & VIII tahun ajaran 

2013–2016 yang berjumlah sekitar 550 mahasiswa dengan perincian sebagai 

berikut:  

Tabel 1 

Data Komposisi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam T.A 2013-2016 

No Tahun 

Ajaran/Semester 

 Jumlah Mahasiswa Perkelas Total 

A B C D E F 

1 2013/VIII 36 38     74 

2 2014/VI 32 33 26 32   123 

3 2015/IV 37 26 35 37 31  166 

4 2016/II 31 31 38 34 21 32 187 

JUMLAH TOTAL MAHASISWA  550 

Sumber : Data akademik mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung T.A 2013-2016     

 

b. Sampel 

        Sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, 

maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu.   



 

  Sedangkan menurut Nana Sudjana, sampel adalah “wakil dari populasi”
16

. 

Maka dapat dipahami bahwa sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk 

mewakili populasi. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi guna 

menggambarkan keadaan yang sifat-sifatnya akan diukur dan agar lebih 

memudahkan dalam melaksanakan penelitian.   

 Populasi dari mahasiswa KPI tahun ajaran 2013 – 2016 berjumlah 550 orang. 

Maka dari itu, sampel yang diambil dari populasi tersebut dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa KPI yang aktif menggunakan media sosial maupun yang kurang 

aktif menggunakan media sosial yang berjumlah 55 orang. Penlelitian ini 

menggunakan 10% sampel dari jumlah populasi. Pada penentuan sampel, 

penelitian ini menggunakan metode random sampling atau acak 

Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 

10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit bnyaknya dari: 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana 

2. Sempit lusnya wilayah pengamatan dari setiap subyek 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang 

resikonya besar tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik.  

  

3. Metode Pengumpulan Data 

            Data penelitian ini diperoleh dengan metode: 
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a. Metode Kuesioner   

  Metode Kuesioner adalah “sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya”.
17

  

  Pertimbangan dalam memilih metode kuesioner adalah data yang 

dibutuhkan dalam bentuk tanggapan yang sifatnya singkat dan praktis. Data 

ini lebih mudah didapatkan dengan jalan kuesioner langsung, kuesioner ini 

ditujukan untuk 55 mahasiswa yang dijadikan sampel.   

  Bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner langsung, yaitu responden (mahasiswa) diminta mengisi angket 

tentang tanggapannya terhadap informasi radikalisme yang beredar di media 

sosial.  

  Kuesioner terdiri dari 13 item pertanyaan untuk melihat tingkat 

keaktifan mahasiswa dalam menggunakan media sosial dan untuk 

mengetahui bagaimana respon atau tanggapan dari masing-masing 

responden. 

b. Metode Interview  

 Interview merupakan suatu cara pengumpulan data melalui proses 

wawancara terhadap orang yang dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan.   
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 Metode Interview adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik , yang satu dapat melihat 

muka yang lain dan mendengarakan dengan telinga masing-masing.
18

  

  Menurut Mardalis, metode interview adalah tekhnik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 

melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan kepada peneliti.
19

   

  Adapun jenis interview yang penulis gunakan disini adalah  interview 

bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan 

terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang 

akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti 

situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila 

ternyata ia menyimpang.
20

   

  Metode ini merupakan metode bantu yang ditujukan kepada beberapa 

mahasiswa KPI yang dipilih sesuai dengan kriteria mahasiswa yang aktif 

menggunakan media sosial. Data yang akan diambil adalah data tentang 

tingkat keaktifan informan dalam menggunakan media sosial, tanggapan 

tentang informasi yang bersifat radikal di media sosial, hingga pengaruh 
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informasi yang beredar tersebut terhadap semangat dakwah mahasiswa serta 

segala sesuatu yang berkaitan dengan skripsi ini.  

  

4. Metode Analisis Data  

 Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah data lalu 

dianalisa sesuai dengan permasalahannya. Metode analisa yang dipakai dalah metode 

kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atu kalimat. Data dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang 

berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk angka atau data kualitatif diangkakan”.
21

   

  Penelitian ini menggunakan prinsip deskriptif kualitatif, artinya 

menggambarkan kondisi penelitian berdasarkan data yang sebenarnya. Pengambilan 

data melalui metode kuesioner dengan rumusan teori presentase yang kemudian 

diambil jawaban paling banyak sebagai kesimpulan.   

  Hasil perhitungan prosentase dari kuesioner di maksudkan sebagai data 

komulatif tanggapan yang diberikan mahasiswa terhadap penyebaran informasi yang 

ada di media sosial. Dalam mengambil kesimpulan akhir, penulis menggunakan 

interpretasi berdasarkan jawaban paling banyak dari item tiap soal yang kemudian 

dijadikan sebagai kesimpulan akhir.    

 

 

                                                             
21

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung : Alfabeta), h.57 



 

G. Tinjauan Pustaka   

Untuk menjadi bahan telaah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan 

penelusuran terhadap penelitian yang membahas tentang penyebaran informasi Islam 

radikal di Indonesia, ada bebarapa karya yang memilki bahasan yang sama namun 

dengan fokus masalah yang berbeda. Diantaranya adalah:   

1. Jurnal Harlen Devis Munandar, yang berjudul “Strategi Kementrian Agama  

Rejang Lebong dalam Pencegahan Penyebaran Radikalisme di Rejang Lebong”.  

Pada skripsi tersebut Munandar mengkaji tentang strategi yang diterapkan oleh 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Rejang Lebong dalam mencegah 

penyebaran radikalisme tersebut adalah membuat materi dan naskah khutbah 

jumat, seminar dan bedah buku tentang radikalisme, membina para tokoh 

agama, remaja Islam masjid, melakukan kerja sama lintas sektoral seperti 

dengan MUI, safari Jumat dan safari Ramadhan, dialog antara pemuka lintas 

agama FKUB, dan meningkatkan pengawasan ulama dan pihak terkait terhadap 

perkembangan pemahaman agama yang berkembang di masyarakat. 

2. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Pejuang Republik Indonesia 

(UPRI) Makassar, dengan judul “Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif 

Historis”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hubungan genealogis antara 

faham khawarij di masa klasik dengan radikalisme Islam kontemporer sekarang 

ini.    

3. Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia karya 

Khamami Zada, Jakarta, 2002. Buku ini membahas tentang pergerakan Islam 



 

Radikal dan ormas-ormas Islam garis keras di Indonesia. Mulai dari politik 

Islam pasca Orde Baru hingga masa Reformasi. Dalam buku ini penulis 

mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan kehadiran Islam 

radikal dalam wacana perpolitikan kita. Pertama faktor interen, terkait dengan 

carut marutnya persoalan bangsa yang berlarut-larut, ynag mendorong mereka 

menawarkan alternatif, yakni urgensi sosialisasi dan penerapan syariat Islam 

secara totalitas (kaffah). Kedua, faktor eksteren terkait dengan tantangan yang 

datang dari Barat. Segala bentuk produk budaya Barat-sekular harus dilawan 

dan ditentang.     

4. Skripsi mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan 

Budaya, Universitas Indonesia atas nama Astri Kania Dewi dengan judul 

Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi : Studi Kasus 

SMA Negeri 28 Jakarta dalam Kaitannya Dengan Perpustakaan Sekolah. Skripsi 

ini membahas tentang pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran 

informasi di SMA Negeri 28 Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

SMA Negeri 28 Jakarta sebagai sekolah favorit di Jakarta telah memanfaatkan 

media sosial sebagai alat penyebaran informasi. Namun, perpustkaan yang 

seharusnya mendukung hal tersebut justru belum memanfaatkan media sosial. 

Oleh karena itu, hasil akhir dari penelitian ini adalah usulan rancangan program 

pemanfaatan media sosial untuk Perpustakaan SMA Negeri 28 Jakarta. 

Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial penting 



 

sebagai media penyebar informasi apabila digunakan secara optimal untuk 

mendukung kegiatan belajar mengajar.   

 Berdasarkan tinjauan penelitian yang penulis temukan diatas, belum ada 

penelitian mendalam mengenai radikalisme di Indonesia dengan memfokuskan media 

sosial sebagai alat penyebaran informasi Islam radikal khususnya dikalangan 

mahasiswa. Adapun titik fokus yang penulis teliti adalah Tanggapan Mahasiswa 

Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) terhadap Penyebaran Informasi Islam Radikal 

di Media Sosial. Skripsi ini merupakan kelanjutan dan pelengkap bagi beberapa 

penelitian yang sudah dilakukan.   

  



 

BAB II 

 

TANGGAPAN MAHASISWA, INFORMASI,  

DAN RADIKALISME  

 

A. TANGGAPAN MAHASISWA 

1. Pengertian Tanggapan Mahasiswa 

 Ada yang beranggapan bahwa tanggapan balik sebenarnya merupakan salah 

satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. Tanggapan balik sangat 

penting karena bisa dikatakan semua komunikasi yang menginginkan keharmonisan 

memerlukan tanggapan balik.  

  Rahmat mengatakan bahwa tanggapan adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan.
22

 Sedangkan, Agus Sujanto mengemukakan bahwa tanggapan 

adalah gambaran pengamatan yang tinggal dikesadaran kita sesudah mengamati.
23

 

  

  Tanggapan adalah hasil yang ingin dicapai dari sebuah proses komunikasi. 

Dalam proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, umpan balik 

akan terjadi dalam bentuk tanggapan sebagai akibat dari stimulus. Hal ini akan 

mempermudah proses pemahaman jika tanggapan yang muncul memiliki kesamaan 

kerangka berpikir yaitu kesamaan pengalaman dan pengetahuan antara komunikator 
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dan komunikan.   

  Penulis menyimpulkan bahwa tanggapan adalah kesan-kesan yang telah 

dialami orang tentang pemahaman terhadap apa yang telah ia dengarkan kemudian 

berusaha menanggapi atau meresponnya.   

  Dapat dipahami bahwa tanggapan adalah gambaran yang tinggal dikesadaran 

setelah terjadinya proses pengamatan terhadap sesuatu. Pengertian ini menunujukkan 

bahwa tanggapan dihasilkan dari peristiwa yang dialami oleh seseorang, kemudian 

gambaran tersebut akan dipresentasikan dalam bentuk ungkapan baik, cukup baik, 

dan tidak baik.   

  Sebuah tanggapan tak akan muncul jika alat indera manusia tidak diberi 

rangsangan terlebih dahulu. Seringkali manusia diberikan rangsangan yang sama 

namun tanggapannya yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tak ada manusia di 

dunia ini yang sama persis seperti manusia lain, baik itu dari segi kemampuan alat 

indera, ataupun dari pengalaman sosial yang didapat dari lingkungan.
24

    

  Mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi, baik di 

Universitas, Institut, dan Akademi. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang sedang 

menempuh pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.  

  Berdasarkan definisi dari tanggapan dan mahasiswa diatas, dapat disimpulkan 

bahwa tanggapan mahasiswa adalah kesan-kesan yang telah dialami mahasiswa 
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terhadap apa yang telah ia ketahui, dengarkan, dan alami kemudian berusaha 

mempresentasikannya dalam bentuk sikap, respon, tanggapan, dan ungakapan baik, 

cukup baik, dan tidak baik.   

 

2. Macam – macam Tanggapan   

a. Berdasarkan Alat Indera   

Berdasarkan alat indera yang berperan mengamati, tanggapan dapat 

dibedakan menjadi lima bagian utama, yaitu :   

1) Tanggapan Visual 

Menurut keterangan diatas, dapat dipahami bahwa tanggapan 

ditinjau dari alat indera yang berperan mengamati dibedakan menjadi 

lima bagian. Yang pertama yaitu tanggapan visual maksudnya tanggapan 

ini terjadi karena adanya indera penglihatan yang mengamati suatu 

obyek.
25

 Contohnya mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial 

dan melihat langsung pemberitaan yang ada, mahasiswa tersebut akan 

memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang dilihatnya meskipun 

pengamatannya ini kurang tepat, artinya tanggapan semacam ini lebih 

bersifat subjektif. Dalam penelitian ini tanggapan visual lebih dominan.  

2) Tanggapan Auditif   

       Tanggapan tipe kedua disebut tanggapan auditif, maksudya 

tanggapan ini terjadi karena alat pendengar yang memberikan 
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rangsangan tanggapan.
26

 Contohnya, ketika mahasiswa sedang 

berselancar didunia maya dan sedang menyaksikan sebuah video orasi, 

ceramah, dan sebagainya. Maka dari pendengaran tersebut akan 

menimbulkan suatu tanggapan. Tanggapan semacam ini juga besar 

kemungkinan bersifat subjektif, sebab pendengar mungkin tidak bisa 

secara pasti menyimpulkan pesan yang dimaksud apalagi tanpa 

konsentrasi dan kecermatan pendengar cenderung salah tafsir terhadap 

pesan.   

3) Tanggapan Olfatorik  

       Tanggapan tipe ketiga disebut tanggapan Olfatorik. Tanggapan 

semacam ini menunjuk pada alat indera hidung yang memberikan 

rangsangan tanggapan.
27

 Dalam hal ini tanggapan melalui alat indera 

hidung tidak berperan dikarenakan media yang digunakan adalah media 

internet yang merupakan komunikasi secara tak langsung. Tanggapan 

tipe ini digunakan dalam konteks komunikasi langsung seperti tatap 

muka. 

4) Tanggapan Gustatif   

         Tanggapan tipe keempat disebut tanggapan Gustatif. Tanggapan  

semacam ini merupakan hasil pengamatan yang dilakukan alat indera 
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pengecap yakni lidah yang memberikan rangsangan tanggapan.
28

 Sama 

halnya seperti tanggapan olfatorik tanggapan jenis ini juga tidak banyak 

membantu. 

5) Tanggapan Taktil   

       Tanggapan tipe kelima disebut tanggapan Taktil. Tanggapan 

semacam ini merupakan hasil pengamatan yang dihasilkan melalui 

indera perabaan.
29

 Tanggapan jenis ini pun sama perannya dengan 

tanggapan tipe ketiga dan keempat.   

         Beradasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa alat indera 

memiliki peran dalam menentukan suatu tanggapan terhadap suatu hal, 

begitu pula dengan tanggapan mahasiswa terhadap apa yang ditemukan 

dan diamati di media sosial.   

b. Berdasarkan Proses Terjadinya   

  Berdasarkan proses terjadinya, tanggapan dibedakan menjadi 3 bagian, 

yaitu:  

1) Tanggapan ingatan  

     Tanggapan ingatan, tanggapan jenis ini terjadi karena seseorang 

bersentuhan langsung dengan suatu peristiwa atau tanggapan yang timbul 

karena orang tersebut memiliki memori atau ingatan yang cukup baik 

terhadap peristiwa yang pernah dialaminya tersebut. Contohnya, 
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mahasiswa yang tertarik untuk mengamati suatu berita di media sosial 

kemudian menanggapi isi pemberitaan yang ditemukan kareana sesuai 

dengan yang pernah dialami, sehingga ketika ditanya mengenai 

tanggapannya, mahasiswa akan menjawab sesuai dengan apa yang 

diingatnya karena mahasiswa tersebut memiliki rasa yang sama. 

2) Tanggapan fantasi  

     Tanggapan jenis kedua adalah tanggapan fantasi. Tanggapan jenis 

ini sifatnya tidak nyata dan sangat subjektif, bahkan dalam keadaan 

tertentu, tanggapan ini berwujud halusinasi.
30

 

3) Tanggapan perasaan dan pikiran.   

     Tanggapan jenis ketiga adalah tanggapan perasaan dan pikiran. 

Tanggapan jenis ini lahir karena seseorang jelas-jelas mengikuti semua 

kegiatan dengan cara melihat dan mendengarkan langsung aktivitas objek 

yang ditanggapi.
 31

 Contohnya, mahasiswa yang aktif menggunakan 

internet dan media sosial dalam mencari informasi ketika dimintai 

tanggapannya mengenai isi pemberitaan yang diikuti, mahasiswa akan 

menanggapinya dengan dua aspek, yakni dengan aspek perasaan dan 

aspek pemikirannya. Jadi, tanggapan semacam ini lebih bersifat objektif. 

Tanggapan jenis inilah yang akan dijadikan indikator penelitian dalam 

skripsi ini.   
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c. Berdasarkan Kriteria  

Beradasarkan kriterianya dibagi dalam dua jenis, yaitu :  

1) Tanggapan benda-benda  

  Tanggapan benda-benda maksudnya adalah tanggapan rangsangan 

inderawi muncul dari benda-benda yang diamati oleh seseorang.
32

 

Contohnya, mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan 

menemukan kenyamanan dari benda-benda yang ada disekitarnya, seperti 

tampilan dekorasi, sound system, dan sebagainya sehingga muncul 

perasaan untuk menanggapi. 

2) Tanggapan kata-kata  

    Tanggapan kata-kata, tanggapan ini lahir karena adanya rangsangan 

inderawi yang berasal dari apa yang didengarnya dalam bentuk kata-

kata.
33

 Contohnya isi pemberitaan di media sosial yang disampaikan 

dalam bentuk kata atau bahasa yang baik dan mudah di mengerti dan 

diterima oleh penggunanya akan ditanggapi positif oleh penggunanya. 

     Berdasarkan uraian tentang macam-macam tanggapan seperti yang 

telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan secara keseluruhan 

bahwa tanggapan seseorang terhadap suatu objek, ternyata berbeda-beda 

bisa objektif bahkan bisa subjektif. Artinya tanggapan yang lahir 
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dipengaruhi oleh banyak hal, atau dalam istilah lainnya faktor-faktor yang 

mempengaruhi tanggapan yang akan diuraikan pada bahasan selanjutnya.  

 

3. Faktor Penyebab Timbulnya Tanggapan   

 

 “Tanggapan sangat tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, 

perangkat, keadaan jiwa, atau suasana hati dan faktor-faktor motivasional. Maka arti 

suatu obyek atau kejadian obyektif ditentukan baik oleh kondisi perangsang maupun 

oleh faktor-faktor organism. Proses perceptual dimulai dengan perhatian, yaitu 

merupakan proses pengamatan selektif. Faktor-faktor perangsang yang penting dalam 

perbuatan memperhatikan ini ialah perubahan, intensitas, ulangan, kontras, dan gerak. 

Faktor-faktor organism yang penting ialah minat, kepentingan dan kebiasaan yang 

telah dipelajari.”
34

   

  Dalam menghadapi stimulus, Kenneth E. Anderson menjelaskan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memberikan tanggapan, 

dintaranya adalah perhatian. Sebuah tanggapan tidak akan terjadi begitu saja bila tak 

ada perhatian. Sedangkan perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi 

menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah.   

  Dalam memberikan persepsi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

perhatian, diantaranya:  

a. Gerakan  

         Manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Manusia 

lebih senang melihat objek-objek yang bergerak dari pada diam.
35
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b. Intensitas   

          Suatu rangsangan yang intensitasnya menonjol juga akan menarik 

perhatian. Manusia akan memperhatikan stimuli yang lebih menonjol 

dibanding stimuli yang lain.   

c. Kontras   

        Hal-hal yang lebih menarik dari biasanya akan lebih menarik perhatian. 

d. Kebaruan (Novelly)  

          Hal-hal yang baru, menarik, luar biasa, berbeda, akan menarik perhatian. 

e. Pengulangan  

           Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan sedikit variasi 

akan menarik perhatian. Di sini, unsur “familiarity” (yang sudah dikenal) 

berpadu dengan unsur “novelty” (yang baru dikenal). Perulangan juga 

mengandung unsur sugesti (mempengaruhi bawah sadar).  

   Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tanggapan sangat 

dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor perangsang yang 

penting dalam perbuatan memperhatikan ini ialah perubahan, intensitas, 

ulangan, kontras, dan gerak. Faktor kedua adalah faktor-faktor organisme yang 

penting ialah minat, kepentingan dan kebiasaan yang telah dipelajari.   

   Menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam buku Pengetahuan Umum 

Psikologi menjelaskan ada beberapa faktor yang membentuk terjadinya 

tanggapan atau persepsi terhadap sesuatu yang telah dilihatnya, didengarnya, 

dan  mengingat masa lalu.  Faktor tersebut adalah:   



 

a. Perhatian  

         Biasanya kita tidak menangkap seluruh ruang yang ada disekitar kita 

sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu objek saja.
36

  

b. Set  

   Set adalah harapan seseorang yang akan timbul. Misalnya pada 

seseorang pelari yang siap digaris “start” terdapat set bahwa akan terdengar 

bunyi pistol disaat mana ia harus mulai berlari.
37

   

c. Kebutuhan   

       Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun mantab pada diri seseorang akan 

memepengaruhi persepsi seseorang tersebut. Dengan demikian, kebutuhan-

kebutuhan yang berada akan menyebabkan pula persepsi yang berbeda.
38

   

d. Sistem nilai   

       Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula 

terhadap persepsi.
39

  

e. Ciri kepribadian   

       Ciri kepribadian akan mempengaruhi pula terhadap persepsi 

seseorang.
40
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f. Gangguan kejiwaan   

       Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang 

disebut halusinasi berbeda dengan ilusi bersifat individual, jadi hanya dialami 

oleh penderita yang bersangkutan saja.
41

   

  

4. Fungsi Tanggapan   

Tanggapan terdiri dari beberapa fungsi primer dan sekunder, yaitu : 

a. Fungsi primer 

Fungsi primer adalah apabila tanggapan yang telah kita sadari itu langsung     

berpengaruh kepada kehidupan kejiwaan, (berfikir, perasaan, dan pengenalan). 

b. Fungsi sekunder  

Fungsi sekunder yaitu apabila tanggapan – tanggapan yang sudah ada tidak 

disadari dan berada dalam bawah sadar serta masih berpengaruh dalam 

kehidupan kejiwaan.
42

 

   

  Fungsi primer dan fungsi sekunder ini mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai 

berikut: 

 

a. Ciri-ciri fungsi primer    

Yaitu banyak bergerak, ramah, lincah, mudah mengerti, mempunyai 

kecenderungan untuk melebih-lebihkan dan lain sebagainya.    

b. Ciri-ciri fungsi sekunder   

 Yaitu suasana hati yang rata, tekun, hemat, tenang, teliti, watak yang tertutup, 

 berbicara dan tertawanya sedikit, sering kelihatan kaku dan lain sebagainya.
43

  

 

         Dengan memahami pengertian, fungsi, dan ciri-ciri tanggapan 

diharapkan seorang komentator dalam setiap tindakan yang diambilnya, dapat 

mengerti keadaan, situasi, masyarakat yang dihadapi sehingga kegiatan tersebut dapat 

lebih terarah dan tercapai tujuan yang diharapkan.  
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B. INFORMASI  

1. Pengertian Informasi   

  Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah payung besar terminologi 

yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan 

informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi.     

  Menurut Sutarman, informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang 

diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka memiliki arti bagi si 

penerima.
44

   

  Menurut Jogiyanto, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari 

pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) 

yang digunakan untuk mengambil keputusan.    

  Menurut Anton  M. Meliono, “Informasi adalah data yang telah diproses 

untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah 

keputusan.”    

  Penulis menyimpulkan bahwa informasi adalah hasil dari pengolahan data 

dalam suatu bentuk yang lebih berguna atau lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang digunakan untuk mengambil 

keputusan. Informasi juga berarti keterangan, pemberitahuan, atau berita.     
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  Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari 

pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Informasi sifatnya menambah pengetahuan 

atau wawasan seseorang.   

 

2. Penyebaran Informasi  di Media Sosial   

  Bicara tentang aktifitas proses penyebaran informasi, maka akan dibahas pula 

aktifitas komunikasinya. Garis kesamaan antara komunikasi dan informasi adalah 

terletak pada unsur-unsur yang berperan ketika aktifitas berlangsung.    

  Sastropoetro menyatakan bahwa penyebaran informasi adalah penyebaran 

pesan yang berisi fakta-fakta (data yang sesuai dengan kenyataan) sehingga 

menimbulkan penjelasan yang benar dan jelas serta menumbuhkan pengertian yang 

sama mengenai pesan yang disebarkan.   

  Berlangsungnya penyebaran informasi yang efektif memerlukan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi sebagaimana yang dikemukakan oleh Sastropoetro, yaitu:   

a. Pesan yang disebarkan haruslah disusun secara jelas, mantap, dan singkat agar 

mudah ditangkap. Perlu dipahami bahwa tiap orang mempunyai daya tangkap 

yang berbeda. Dengan demikian penyebaran pesan haruslah menyusun pesan 

menurut perhitungan yang dapat ditangkap oleh orang lain atau sebagian besar 

orang yang berkepentingan.    

b. Lambang–lambang yang digunakan haruslah dapat dipahami, dimengerti oleh 

mereka yang menjadi sasaran, artinya jikalau akan menggunakan bahasa, 

pergunakanlah bahsa yang dapat dimengerti.   



 

c. Pesan disampaikan atau disebarkan hendaknya dapat menimbulkan minat, 

perhatian, dan keinginan pada si penerima pesan untuk melakukan sesuatu. 

d. Pesan-pesan yang disampaikan atau disebarkan hendaknya menimbulkan 

keinginan untuk memecahkan masalah, sekiranya ada masalah.  

  Di dalam dunia virtual, terdapat 10 pasal Kode Etik Media Sosial (KEMS) 

yang harus netizen patuhi. Pada intinya, KEMS ini untuk mengatur tiga hal. Pertama, 

pencegahan tindak kejahatan dan melindungi keselamatan pribadi. Kedua, 

pencegahan pelanggaran hukum di dunia maya. Ketiga, penghargaan atas hak cipta.  

Berikut uraian 10 pasal KEMS yang berlaku di era digital:  

1. Tutup informasi privasi  

2. Postingan bebas bully   

3. Waspadai kejahatn cyber   

4. Selektif membaca dan/atau membagi berita   

5. Kenali akun yang akan anda jadikan teman   

6. Gunakan tata bahasa yang baik dan benar   

7. Hargai kekayaan intelektual   

8. Jauhi tindakan asusila   

9. Gunakan media sosial secara wajar   

10. Jangan terbujuk ajakan radikalisme dan terorisme   

  Di Indonesia aturan atau hukum mengenai etika menulis di internet sudah 

ditetapkan melalui undang-undang pada tahun 2008. Aturan itu adalah undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).    



 

|  Pada UU ITE perbuatan yang dilarang menyangkut isi tulisan tertuang pada 

BAB VII pasal 27 ayat 1 sampai 4 dan pasal 28 ayat 1 dan 2.   

Pasal 27:   

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.   

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.   

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baik.   

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.   

Pasal 28   

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 



 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan 

(SARA).      

 

3. Kualitas dan Ciri-ciri Informasi  

  Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh tiga hal pokok 

yang juga merupakan ciri-ciri informasi, yaitu akurasi (accuracy), relevansi 

(relevancy), dan tepat waktu (timeliness). 

a. Akurasi (Accuracy)   

    Sebuah informasi harus akurat, karena dari sumber informasi hingga 

penerima informasi kemungkinan banyak menerima gangguan yang dapat mengubah 

atau merusak informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat apabila informasi 

tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas 

mencerminkan maksudnya.    

   Ketidakakuratan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi 

(data) mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau mengubah data-

data asli tersebut.   

   Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap keakuratan sebuah informasi 

antara lain adalah:   

1) Informasi yang akurat harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila 

informasi yang dihasilkan sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, 



 

sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau 

memecahkan suatu masalah dengan baik.   

2) Informasi yang dihasilkan oleh proses pengolahan data, haruslah benar 

sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang ada dalam proses tersebut  

3) Informasi harus aman dari segala gangguan (noise) dapat mengubah atau 

merusak akurasi informasi tersebut dengan tujuan utama.    

b. Relevansi (Relevancy)   

          Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini 

berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi 

informasi bagi tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda. Misalnya, 

informasi mengenai kerusakan infrastruktur laboratorium ditujukan kepada 

rektor universitas, tetapi akan lebih relevan jika ditujukan kepada penanggung 

jawab laboratorium.  

c. Tepat waktu (Timeliness)  

        Informasi yang dihasilkan melalui suatu proses pengolahan data, 

datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan 

mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam 

pengambilan keputusan. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan 

berakibat fatal bagi perusahaan. Mahalnya informasi dikarenakan harus cepat 

dan tepat informasi tersebut didapatkan. 

 

 

 



 

4. Jenis-jenis Informasi   

  Berdasarkan jenisnya, informasi dibagi menjadi:  

a. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan  

          Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan adalah informasi yang  

berdasarkan materi dan kegunaannya. Informasi jenis ini antara lain ialah:  

1) Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya informasi mengenai 

suatu kejadian atau pendidikan.    

2) Informasi yang mengajari pembaca. Sebagai contoh misalnya sebuah 

buku atau makalah yang isinya tentang suatu tutorial atau cara memasak 

yang baik.  

b. Informasi berdasarkan format penyajian.   

    Informasi berdasarkan format penyajian yakni informasi yang 

dibedakan berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Contohnya, informasi 

dalam bentuk tulisan bisa berupa tulisan teks, diagram, kolom, baris, gambar, 

dan sebagainya.   

c. Informasi berdasarkan lokasi kejadian   

   Informasi berdasarkan lokasi kejadian merupakan informasi yang 

berdasarkan letak kejadian berlangsung, baik informasi dari dalam maupun 

luar negeri.   

d. Informasi berdasarkan bidang kehidupan   

  Informasi berdasarkan bidang kehidupan yang ada seprti pendidikan, 

gaya hidup, olahraga, kesehatan, kecantikan, dan lain sebagainya.  



 

e. Informasi berdasarkan penyampaian  

   Merupakan informasi yang disediakan secara berkala, tiba-tiba, setiap 

saat, atau berdasarkan permintaan.   

5. Fungsi dan Nilai Informasi   

a. Fungsi informasi  

  Berdasarkan fungsinya informasi digunakan untuk:   

1) Meningkatkan dan menambah wawasan pengetahuan baru bagi si 

penerima. 

2) Mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan proses dan pengambilan 

keputusan. 

3) Menggambarkan keadaan sesungguhnya dari suatu hal.   

b. Nilai Informasi 

      Parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi (value of 

information) ditentukan dari dua hal pokok, yaitu manfaat (benefit) dan biaya 

(cost). Namun kenyatannya, informasi yang memiliki biaya yang tinggi 

belum tentu memiliki manfaat yang tinggi pula.   

  Menurut Sutarman, nilai dari informasi ditentukan oleh lima hal, yaitu:  

1) Untuk memperoleh pemahaman dan manfaat   

2) Untuk mendapatkan pengalaman   

3) Pelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam   

pemecahan masalah atau proses bisnis tertentu.   



 

4) Untuk mengekstrak inpilikasi kritis dan merefleksikan pengalaman  

masa lampau yang menyediakan pengetahuan yang terorganisasi dengan 

nilai yang tinggi. Nilai ini bisa menghindari seorang manajer dalam 

membuat kesalahan yang sama dengan manajer sebelumnya. 

5) Suatu informasi dikatakan bernialai bila manfaatnya lebih efektif  

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sebagian besar informasi 

tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, 

tetapi dapat ditaksir nilai efektifitasnya.   

 

C. Radikalisme Islam    

1. Pengertian Radikalisme Islam   

 Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, suku, ras, dan agama. 

Dengan kata lain Indonesia adalah negara multikultural. Setiap golongan masyarakat 

memilki kepentingan, sudut pandang, dan cara berpikir yang sudah pasti berbeda-

beda karena mereka memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Hal 

inilah yang terkadang menyulut perpecahan.  

  Akhir-akhir ini sering kita jumpai ditelevisi bahkan mungkin disekeliling kita, 

tentang sikap radikal masyarakat golongan tertentu untuk untuk menunjukkan 

eksistensi dan opini mereka. Kekerasan menjadi cara yang mungkin dilakukan untuk 

memprotes kebijakan pemerintah yang kadang tidak sesuai dengan kehendak mereka. 

Akan tetapi, cara yang digunakan salah yaitu dengan cara radikal atau kekerasan.    

  Secara umum radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya 



 

perubahan/pergantian terhadap suatu sistem dimasyarakat sampai ke akarnya, jika 

perlu dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan.      

   Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang 

yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis 

dengan menggunakan cara-cara kekerasan.
45

   

  Adeed Dawisha dalam bukunya The Arab Radicals (1986) mendefinisikan 

radikalisme sebagai sikap jiwa yang membawa kepada tindakan-tindakan yang 

bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan dan menggantinya 

dengan sistem baru.
46

    

  Sedangkan Islam sendiri merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup 

seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam mengajarkan kedamaian, keselamatan, 

dan kesejahteraan.    

  Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Anfal:61 :   

                                         

                           

Artinya : “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah 

kepadanya dan  bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha 
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Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Anfal : 61)
47

   

 

 Kata „salm‟ dalam ayat diatas memiliki arti damai atau perdamaian. Ini 

merupakan salah satu makna dan ciri Islam, yaitu bahwa Islam merupakan agama 

yang senantiasa membawa umat pada perdamaian.    

  Dapat disimpulkan bahwa, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat 

oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan 

politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun, bila dilihat 

dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang 

mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan 

yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut 

menggunakan kekerasan pada orang yang berbeda paham/aliran untuk 

mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima 

secara paksa. Dalam hal ini, disebut radikalisme Islam.  

 

2. Sejarah Radikalisme   

  Munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme Islam merupakan tantangan 

baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Isu radikalisme Islam sebenarnya sudah 

lama mencuat di permukaan wacana Internasional. Radikalisme Islam sebagai 

fenomena historis-sosiologis merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam 

wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi 
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besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia.   

  Banyak label-label yang diberikan oleh golongan Eropa Barat dan Amerika 

Serikat untuk menyebut gerakan Islam radikal, dari sebutan kelompok garis keras, 

ekstrimis, militan, Islam kanan, fundamentalisme, sampai terorisme.    

  Label radikalisme Islam yang menentang Barat dan sekutu-sekutunya dengan 

sengaja dijadikan komoditi politik. Radikalisme tak jarang menjadi pilihan bagi 

sebagian kalangan umat Islam untuk merespon sebuah keadaan. Bagi mereka, 

radikalisme merupakan sebuah pilihan untuk menyelesaikan masalah. Namun, 

sebagian kalangan lainnya menentang radikalisme dalam bentuk apapun.  

 Cendikiawan Muslim, Nazaruddin Umar mengatakan bahwa radikalisme 

sebenarnya tidak ada dalam sejarah Islam.
48

 Sebab, selama ini Islam tak 

menggunakan radikalisme untuk berinteraksi dengan dunia lain. Dalam sejarahnya 

Nabi selalu mengajarkan ummatnya untuk bersikap lemah lembut dan memberikan 

penghormatan bagi orang lain meski mereka adalah orang yang memiliki keyakinan 

yang berbeda. Sesuai dengan ayat dakwah yang terdapat di surah An-Nahl:125 yang 

berbunyi :   

                                         

                  

Artinya: “Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu, dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan-

mu Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An 
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Nahl : 125)
49

    

 

3. Sejarah Radikalisme Islam di Indonesia    

   Selain Agama, radikalisme juga sudah menjangkiti aliran-aliran sosial, 

politik, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia, aksi kekerasan (teror) yang terjadi 

selama ini kebanyakan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan 

agama tertentu. Selain itu, mereka juga memelintir sejumlah pengertian dari kitab 

suci. Teks agama dijadikan dalih oleh mereka untuk melakukan kekerasan atas nama 

jihad.    

  Perkembangan Islam di Indonesia sangat kaya dengan polarisasi. Sejak zaman 

prakemerdekaan Islam sudah menunjukkan wajahnya yang beraneka ragam, yang 

direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam. Namun demikian, momentum menarik 

yang terjadi ketika Orde Baru jatuh dari kekuasannya adalah banyaknya bermunculan 

Islam garis keras, militan, radikal, dan bahkan fundamentalis.   

  Kemunculan kelompok ini dipanggung nasional sebenarnya sudah diawali 

sejak berubahnya kebijakan negara pada dasawarsa 1980-an; dari peminggiran Islam 

ke akomodasi Islam. Baru di era keterbukaan dan kebebasan politik inilah, 

pergerakan Islam mulai menunjukkan wataknya yang lama terbenam dalam tekanan 

rezim Orde Baru.
50

     

  Radikalisme agama yang dilakukan oleh gerakan Islam garis keras dapat 
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ditelusuri lebih jauh ke belakang. Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan 

Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era 

reformasi.   

  Gerakan yang dimaksud adalah DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) 

dan Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul era 1950-an (tepatnya 1949). Darul 

Islam atau NII mulanya di Jawa Barat, Aceh, dan Makassar. Gerakan ini disatukan 

oleh visi dan misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia.
51

   

  Gerakan DI ini berhenti setelah semua pimpinannya terbunuh pada awal 

1960-an. Meskipun demikian, bukan berarti gerakan semacam ini lenyap dari 

Indonesia. Pada awal 1970-an dan 1980-an gerakan Islam garis keras muncul 

kembali, seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talangsari oleh Warsidi dan teror 

Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam dan semacamnya.   

  Awalnya, alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan-gerakan Islam 

garis keras tersebut adalah dilatarbelakangi oleh politik lokal: dari ketidakpuasan 

politik, keterpinggiran politik, dan semacamnya.    

  Gerakan radikalisme ini awalnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap 

komunisme di Indonesia. Selain itu, perlawanan mereka terhadap Pancasila sebagai 

asas tunggal dalam politik. Bagi kaum radikalis agama sistem demokrasi Pancasila itu 

dianggap haram hukumnya dan pemerintah di dalamnya adalah kafir taghut (istilah 
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bahasa arab merujuk pada “setan”).
52

 Begitu pula masyarakat sipil yang bukan 

termasuk golongan mereka oleh sebab itu bersama kelompoknya, kaum ini 

menggaungkan formalisasi syariah sebagai solusi dalam kehidupan bernegara.   

Trend Islam yang mengemuka di Indonesia kontemporer sejak lengsernya 

Orde Baru adalah lahirnya Islam radikal, yang diwakili oleh sejumlah ormas Islam 

seperti Laskar Jihad (Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah), Forum Pembela 

Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin menyusul ormas Islam sebelumnya seperti 

KISDI. Karakteristik kelompok ini lebih didasarkan pada corak keberagamannya 

yang bersifat integralistik antara Islam dan negara, sehingga kelompok ini lebih 

mengedepankan corak legal-formal Islam secara total. Isu utama yang diperjuangkan 

adalah tegaknya syariat Islam di dalam negara Indonesia.
53

    

Secara historis, kemunculan dan eksistensi kelompok garis keras atau radikal 

dikalangan umat Islam Indonesia menurut Azyumadri Azra sebagimana dikutip oleh 

Khamami Zada bukanlah hal yang sama sekali baru.   

“Pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat nasionalisme dan 

deprivasi ekonomi yang kian parah di kalangan pribumi, radikalisme muslim diambil 

alih oleh kelompok-kelompok Sarekat Islam (SI) lokal. Menunjukkan amalgamasi 

“ideologi” revivalisme Islam; Mahdimisme atau Ratu Adil; dan antikolonialisme. 
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Eskatologisme, dengan demikin, sangat kentara dalam gerakan-gerakan SI lokal, dan 

semacamnya.”
54

  

Islam dapat diakui sebagai kekuatan yang cukup penting pada saat gerakan 

abad ke-20, namun kekuatan dan interaksi Islam dalam pembaharuan sosial dan 

politik sering tidak diperhatikan atau kurang mendapat perhatian.   

  Pemikiran dan gerakan Islam di negara-negara Islam memang mempunyai 

pengaruh luas terhadap pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Meskipun ada juga 

beberapa perbedaan penting baik dalam substansi maupun bentuk-bentuknya. Itu 

sebabnya, gerakan radikal Islam banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh beberapa 

negara Timur Tengah, seperti Abu Al-A‟la Al Maududi, Sayid Qutb, Hasan Al-Bana, 

Hasan Al-Turabi, dan Muhammad Taqiyuddin Al-Nabhani.     

  Pada gilirannya, Islam radikal di Indonesia pun sebagiannya dalam hal 

penamaan organisasi/kelompok menggunakan nama yang sama dengan gerakan Islam 

di Timur Tengah, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Front Islamic Salvation 

(FIS),  dan Mujahidin.
55

   

  Selama dunia masih ada, Islam radikal pun akan tetap ada termasuk di 

Indonesia. Gerakan ini sebenarnya bisa dicegah, salah satunya dengan 

mengoptimalkan peran ulama untuk mendakwahkan nilai-nilai luhur agama Islam 

yang sesungguhnya agar tidak terjadi kesalahpahaman pemaknaan teks agama yang 

mengatasnamakan jihad. Selain ulama, keluarga juga menjadi pendidikan pertama 
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untuk mencegah radikalisme dari lingkup terkecil.     

  Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi 

umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai 

agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci untuk 

menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu dapat dimentahkan, namun fakta 

bahwa peaku teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani 

psikologi umat Islam seacara keseluruhan.   

   Demi menjaga keutuhan bangsa masalah ini harus dipecahkan bersama-sama 

oleh seluruh komponen bangsa. Selain itu, untuk menangkal paham radikalisme harus 

dilakukan gerakan deradikalisme, dengan pendekatan lunak melalui penguatan dan 

revitalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan 

berbangsa.   

 

4. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Gerakan Radikalisme   

Diantara faktor-faktor itu adalah:   

a. Faktor-faktor sosial politik    

  Gejala kekerasan “agama” lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-

politik dari pada gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah kaprah 

diartikan bangsa Barat sebagai radikalisme Islam itu lebih tepat dilihat dari 

akar permasalahannya dari sudut konteks sosial-politik dalam kerangka 

historis manusia.    

 



 

b. Faktor Historis keagamaan  

  Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah 

faktor sentimen keagamaan, termasuk didalamnya adalah solidaritas untuk 

kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat disebut 

dengan faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama. Dalam konteks ini 

yang dimaksud adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya 

interpretatif. Jadi sifatnya nisbi dan subjektif.   

c. Faktor Kultural   

  Hal ini juga memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi 

munculnya radikalisme. Yang dimaksud faktor kultural disini adalah sebagai 

antitesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sekularisme 

yang dianggap harus dibunuh.   

d. Faktor Ideologis Anti Westernisme   

 Faktor Ideologis Anti Westernisme merupakan suatu pemikiran yang 

membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam. Walaupun 

motivasinya penegakan Islam tapi hal ini tidak bisa dibenarkan dengan jalan 

kekerasan.   

e. Faktor Kebijakan Pemerintah   

 Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak 

memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian 

umat Islam disebabkan oleh dominasi ideologi, militer, maupun ekonomi dari 

negara-negara besar.     



 

  Khamami Zada dalam bukunya Islam Radikal mengatakan bahwa 

kemunculan gerakan radikalisme Islam di Indonesia disebabkan oleh dua faktor. 

Pertama, faktor internal dari dalam umat Islam sendiri. Faktor ini dilandasi oleh umat 

Islam sendiri telah terjadi penyimpangan norma-norma agama. Kehidupan sekular 

yang sudah merasuk kedalam kehidupan umat Islam dengan segala dampaknya 

mendorong mereka melakukan gerakan-gerakan kembali kepada otentitas (fundamen) 

Islam. Sikap ini ditopang oleh pemahaman agama yang totalistik dan formalistik, 

yang bersikap kaku dalam memahami teks-teks agama, sehingga harus merujuk 

perilaku Nabi di Mekah dan Madinah secara literal. Karena itulah identitas 

keagamaannya sangat literalistik, kaku, dan cenderung menolak perubahan sosial.    

 Pada gilirannya, mereka frustasi terhadap perubahan dunia yang begitu cepat, 

sementara respons Islam sangat lambat dan ketinggalan dibandingkan masayarakat 

Barat-sekular. Dalam konteks selanjutnya konsep-konsep modern seperti, 

sekularisasi, demokrasi, dan HAM sebagai produk Barat, mereka tolak secara 

radikal.
56

   

  Kedua, faktor eksternal diluar umat Islam, baik yang dilakukan rezim 

penguasa maupun hegemoni Barat. Sikap represif rezim penguasa terhadap 

kelompok-kelompok Islam, seperti yang dilakukan Orde Baru telah membangkitkan 

radikalisme Islam. Kasus gerakan Warsidi, Salman Hadi, dan Imron atau yang 

dikenal dengan Komando Jihad telah membangkitkan radikalisme Islam di Indonesia.  
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 Begitu pula krisis kepemimpinan yang terjadi pasca Orde Baru yang 

ditunjukkan dengan lemahnya penegakan hukum, seperti di Ambon dan praktik 

kemaksiatan yang terjadi di masyarakat, telah mendorong gerakan Islam bahwa 

syariat Islam adalah solusi terbaik terhadap krisis. Pada gilirannya, radikalisme 

digunakan sebagai jawaban atas lemahnya aparat penegak hukum dalam 

menyelesaikan kasus yang terkait dengan umat Islam. Dalam hal ini, FPI menjadi 

gerakan amar ma’ruf nahi munkar terhadap segala praktik kemaksiatan dan Laskar 

Jihad di Ambon menjadi gerakan yang berada di belakang umat Islam Ambon yang 

sedang menghadapi konflik SARA. 

 

5. Tujuan Radikalisme   

    Tujuan radikalisme adalah mengadakan perubahan sampai keakarnya dan 

untuk ini selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat 

yang ada. Memilki program yang cermat dan memiliki landasan filsafat untuk 

membenarkan adanya ketidakpuasan dan mengintrodusir inovasi-inovasi. 

Radikalisme erat sekali hubungannya dengan revolusi.  

 

 

  

  



 

BAB III 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 

 

A. FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI JURUSAN KOMUNIKASI 

DAN PENYIARAN ISLAM   

 

1. Sejarah singkat Fakultas Dakwah dan jurusan KPI 

 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung sekarang 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan salah satu 

perguruan tinggi negeri yang bernaung di bawah Kementrian Agama Republik 

Indonesia. IAIN Raden Intan Lampung berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Agama No. 187/68 Tanggal 26 Oktober 1968, dengan nama IAIN al-Jami‟ah al-

Islamiyah al-Hukumiyah Raden Intan Lampung. Untuk menjawab perkembangan 

zaman, maka pada tahun 1995 diajukan pengusulan untuk pengembangan fakultas 

baru dengan usulan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor: IN/11/R/D/55 

Tanggal 13 Januari 1995.   

 Sambil menunggu persetujuan usulan tersebut, Fakultas  Dakwah dengan 

status persiapan negeri telah dibuka pada tahun 1989 berdasarkan izin operasional 

dengan SK Dirjen Bagais No. 30/E/1989 Tanggal 20 Juli 1989. Berdasarkan usulan 

rektor diatas, selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan 

Agama Islam Nomor: E/109/1995 Tanggal 15 September 1995, tentang Fakultas 

Dakwah IAIN Raden Intan Lampung. Seiring dengan terbitnya surat keputusan 

tersebut, secara resmi Fakultas Dakwah menjadi negeri, terdiri dari tiga jurusan yaitu; 



 

PPA, Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dan Manajemen Dakwah (MD). 

Namun, pada tahun itu baru dua jurusan yang beroperasi yaitu, PPA dan PMI.   

 Selanjutnya jurusan PPA melebur menjadi jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam (KPI). Perkembangan selanjutnya pada tahun 1998 jurusan Manjemen Dakwah 

(MD) resmi beroperasi. Pada tahun 2000, jurusan KPI dan PMI Fakultas Dakwah 

mengajukan akreditasi, dan terbitlah surat keputusan Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi Nomor: 017/BAN-PT/1999-2000 tanggal 27 Desember 2000 

dengan peringkat C. Peringkat akreditasi tersebut memacu civitas akademika Fakultas 

Dakwah berbenah diri dalam upaya meningkatkan kualitas.  

 Kerja keras yang dilakukan membuahkan hasil dengan terakreditasinya 

program-program studi di Fakultas Dakwah dengan peringkat B pada tahun 2008 

sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasioanal Perguruan Tinggi 

Nomor: 032/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008 untuk jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam.  

 Akta pendirian izin operasional Fakultas Dakwah tertuang dalam Surat 

Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/109/1995 

tertanggal 15 September 1995. Pada tahun 2009 izin operasional Fakultas Dakwah 

telah diperbarui dengan Surat Keputusan Dirjen PENDIS Nomor: Dj.I/197/2009 

tanggal 14 April 2009 tentang  izin operasional Penyelenggaraan Program Studi. 

Nama lembaga pendidikan tinggi Islam yang bernaung dalam Kementrian Agama 

Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Keputusan Agama 

Islam Nomor: E/109/1995 tertanggal 15 Sepetember 1995 bernama  Fakultas Dakwah 



 

IAIN Raden Intan Lampung. Hingga saat ini sudah terdapat empat prodi didalam 

Fakultas Dakwah, yaitu prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), 

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Manajemen Dakwah (MD), dan Bimbingan 

Konseling Islam (BKI).  

 Mulai berdiri sampai sekarang, prodi KPI sudah bebrapa kali diakreditasi. 

Akreditasi yang pertama pada tahun 1999 dengan nilai C berdasarkan Surat 

Keputusan BAN-PT. No. 017 tahun 1999. Kemudian pada tahun 2007 prodi KPI 

mengajukan untuk diakreditasi kembali. Sesuai Surat Keputusan BAN-PT. Nomor: 

032/BAN-PT/Ak-X/S/I/2008 tanggal 12 Januari 2008 bahwa Program Studi KPI 

telah terakreditasi dengan nilai B.   

 Berkaitan dengan hampir berakhirnya masa berlaku Akreditasi prodi KPI, 

pada tahun 2011program studi KPI mengajukan kembali untuk diakreditasi oleh 

BAN-PT untuk melaksanakan tugas penyusunan Borang Akreditasi dan Evaluasi diri 

Prodi KPI, maka diangkatlah Tim Penyusun melalui SK Dekan No. 002 tahun 2012 

tanggal 01 Februari 2012. Tim Borang Akreditasi dan Evaluasi diri prodi KPI 

bertugas untuk menyusun borang akreditasi prodi KPI dan melakukan evaluasi diri 

secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan prodi KPI dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir. Akreditas prodi KPI terus diajukan peningkatannya secara berkala. Demi 

menjaga mutu dan kualitas prodi tetap baik.   

 Penyelenggaraan prodi KPI mengacu kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran 

program studi. Proses perumusannya sudah memperhatikan keterkaitan antara visi, 

misi, tujuan, dan sasaran Fakultas dan Institut. Untuk menyelenggarakan Tri Dharma 



 

perguruan tinggi, Program Studi KPI memiliki personalia yang terdiri atas Ketua 

Program Studi, Sekertaris Program Studi, Staf, Tenapa Kependidikan, dan Dosen 

Program Studi. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas yang 

dituangkan dalam Statuta IAIN Raden Intan Lampung.   

 Agar terwujud sustansibilitas program kerja, prodi berpedoman kepada 

Rencana Strategi (renstra) sebagai wujud nyata perencanaan jangka pendek, 

menengah, dan panjang disamping memanfaatkan hasil evaluasi mutu internal dan 

eksternal. Pengelolaan mutu merupakan penjamin mutu yang pada gilirannya 

berdampak terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa. Sebagai landasan 

penjamin mutu prodi telah berupaya melengkapi metodologi baku mutu secara terus 

menerus. Sebagai upaya penguatan program, studi melakukan kerjasama dan 

kemitraan dengan instansi yang memiliki relevansi dalam pengembangan prodi.  

 Sejak tahun 2013 hingga sekarang, prodi KPI terus menunjukkan 

perkembangan positif. Hal tersebut dibuktikan dengan terus bertambahnya peminat 

dijurusan KPI. Pada tahun ini, tercatat prodi KPI telah memiliki enam kelas dengan 

jumlah mahasiswa lebih dari 200 orang.   

 Terlebih dengan telah dicanangkannya IAIN Raden Intan Lampung menjadi 

UIN (Universitas Islam Negeri) Raden Intan Lampung sejak April 2017, diharapkan 

dapat lebih menjadi daya tarik mahasiswa baru yang ingin menjadi mahasiswa di UIN 

Raden Intan Lampung. 

 



 

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JURUSAN KPI 

 

1. Visi 

 Visi yang ingin dicapai oleh Program Studi KPI sejalan dan mendukung untuk 

tercapainya visi UIN Raden Intan Lampung, yakni menjadi prodi yang unggul dalam 

pengkajian dan aplikasi ilmu komunikasi dan penyiaran Islam di Sumatera tahun 

2025.   

 Sebelum merumuskan visi, prodi KPI terlebih dahulu melakukan kajian 

mendalam dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh prodi KPI 

dan mempertimbangkan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh prodi KPI saat ini 

dan yang akan datang. Dengan demikian rentang waktu untuk mencapai visi sampai 

tahun 2025 sangat realistis dan akan dapat dicapai. Begitu juga cakupan wilayah di 

Sumatera mudah-mudahan dapat terlampaui.   

 Untuk lebih menjamin realistas pencapaian visi, prodi melibatkan banyak 

unsur yang terkait langsung dengan useralumni prodi KPI. Diantaranya adalah 

Kementrian Agama, lembaga-lembaga dakwah, media massa (cetak & elektronik) 

dan rumah sakit. Dari pihak yang diajak mengkaji rumusan visi, prodi banyak 

mendapatkan saran dan masukan agar bagaimana lulusan dapat bersaing di dunia 

kerja.   

2. Misi  

 Untuk mencapai misi tersebut, prodi KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung merumuskan misi sebagai berikut: 



 

a. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam dalam bidang Public Speaking 

(khitabah), Jurnalistik Pers dan Broadcasting. 

c. Mengembangkan jaringan kerjasama kemitraan di bidang Jurnalistik Pers dan 

Broadcasting. 

d. Meningkatkan mutu pelayanan dan informasi publik bagi masyarakat. 

Misi prodi KPI dirumuskan dengan maksud mengarahkan apa saja yang harus 

dilakukan untuk mencapai visi prodi dengan tetap mengacu pada misi UIN Raden 

Intan Lampung.  

 Hasil rumusan visi misi tersebut diatas,merupakan hasil dari kajian yang 

melibatkan stakeholders dan user lulusan prodi KPI yang meliputi Tri Dharma 

perguruan tinggi, sehingga rumusan ini sangat realistis dan sangat mungkin untuk 

direalisasikan dalam bentuk-bentuk program kerja yang kongkrit.  

 

3. Tujuan penyelenggaran prodi KPI 

 Adapun tujuan penyelenggaraan prodi KPI adalah: 

a. Menghasilkan sarjana yang memiliki keunggulan di bidang ilmu komunikasi 

dan penyiaran Islam  

b. Menghasikan mubaligh yang  profesional 

c. Menghasilkan sarjana yang ahli dibidang broadcasting dan jurnalistik pers 

d. Menghasilkan enterpreneur dibidang broadcasting dan jurnalistik pers. 



 

Tujuan di selenggarakannya prodi KPI diatas sangat relevan  dengan visi dan 

misi prodi. Rumusan tujuan tersebut memberikan gambaran profil kompotensi yang 

diharapkan dari lulusan yang sesuai kebutuhan jaman yang dituntut oleh stakeholders 

dan userdari lulusan. Tujuan prodi ini sangat jelas dan bisa dicapai, karena didukung 

dengan kurikulum yang berbasis kebutuhan dunia kerja yang secara periodik 

dilakukan peninjauaan. 

 

4. Sasaran prodi KPI  

 Adapun sasaran dari prodi KPI adalah: 

a. Tercapainya sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan yang 

sesuai bidang keilmuan. 

b. Tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang akademi 

penyiaran Islam dan memiliki keterampilan jurnalistik dan broadcasting. 

c. Tercapainya sumberdaya manusia yang berkualiatas dibidang tabligh yang 

menguasai teknologi  informasi dalam menyampaikan pesan dakwah.  

d. Tercapainya sumberdaya manusia yang memiliki jiwa enterpreneur dibidang 

junalistik pers dan broadcasting. 

e. Tercapainya hubungan kerjasama kemitraaan dengan lembaga pemerintah 

(Kementrian Agama, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang dapat 

mendukung peningkatan mutu lulusan dan kinerja program studi KPI. 

 Sasaran prodi KPI diatas merupakan target yang terukur dan sebagai indikator 

tingkat keberhasilan dalam mencapai visi misi dan tujuan penyelenggaraan prodi KPI. 



 

 

C. PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KALANGAN 

MAHASISWA  
 

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Setiap orang membutuhkan informasi untuk menunjang aktivitas mereka, sehingga 

manusia modern membutuhkan suatu alat inovasi yang bisa dipakai untuk mengakses 

informasi secepat mungkin. Sejalan dengan hal tersebut, teknologi pun mengalami 

perkembangan yang diikuti oleh munculnya internet. Internet menjadi suatu 

kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita 

membutuhkan internet untuk berkomunikasi dan mengakses informasi serta untuk 

menyebarkan informasi kepada orang lain.    

 Seiring dengan hadirnya internet, muncullah alat komunikasi baru yang 

disebut media sosial. Media sosial merupakan media yang memungkinkan setiap 

orang berinteraksi dan berkomunikasi tanpa terhalang ruang dan waktu. 

Perkembangan media sosial dari waktu ke waktu semakin menakjubkan, dari waktu 

ke waktu pula penggunanya semakin bertambah.   

 Media sosial memiliki banyak manfaat positif, diantaranya adalah media 

penyebaran informasi. Hal ini dapat dilihat nyata dari kisah Ibu Saeni, seorang 

pemilik warung makan yang digerebek oleh Satpol PP Serang pada tahun 2016 lalu. 

Dagangannya disita sehingga Ibu Saeni mengalami kerugian besar dan sempat jatuh 

sakit. Seorang netizen atas nama Dwika Putra, menggalang dana untuk membantu Ibu 

Saeni melalui media sosial. Respon yang positif diberikan oleh netizen lain. Aksi 



 

penggalangan dan tersebut mendapat sumbangan hingga lebih dari Rp. 265.000.000,- 

sebagai bentuk simpati. Kisah tersebut menunjukkan kekuatan media sosial.   

 Media sosial memiliki sifat yang melekat sehingga membuatnya jauh lebih 

kuat dibanding media tradisional. Sifat-sifat tersebut adalah aksesibilitas 

(accessibility), interaktivitas (interactivity), kecepatan (speed), jangkauan (reach), 

dan umur panjang (longevity). Berdasarkan sifatnya tersebut media sosial menjadi 

sarana yang tepat untuk berkomunikasi dan dalam hal menyebarkan informasi.   

 Di dunia pendidikan khususnya di kalangan mahasiswa, media sosial 

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi, 

menambah jaringan pertemanan,menambah wawasan baru, dan ikut beradaptasi 

terhadap perkembangan zaman.   

 Media sosial menjadi wadah yang ideal bagi mahasiswa dalam berbagi 

informasi tentang apa yang mereka pelajari. Melalui media sosial yang terintegrasi 

didalam lingkungan yang edukasional, mahasiswa memliki peluang untuk belajar 

bagaimana menjadi pintar dan aktif saat berpartisipasi dalam jaringan sosial online. 

Selain itu, mahasiswa juga mempelajarai cara berkomunikasi. Hal ini akan 

bermanfaat bagi kehidupan sosialnya.   

 Di samping sisi positif dari penyebaran informasi tersebut, terdapat pula sisi 

negatif dari penyebaran informasi di media sosial. Contohnya penyebaran informasi 

hoaxyang marak terjadi belakangan ini, hingga unsur radikalisme yang menyebar luas 

melalui media sosial. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa mampu menyaring 



 

dengan baik informasi yang diterima maupun yang akan disebarkannya di media 

sosial.  

 

D. TANGGAPAN MAHASISWATERHADAP PENYEBARAN INFORMASI 

ISLAM RADIKAL DI INDONESIA MELALUI MEDIA SOSIAL   

 

 Tanggapan mahasiswa terhadap penyebaran informasi radikalisme di 

Indonesia melalui media sosial data-datanya diperoleh berdasarkan hasil kuesioner, 

sebagai berikut:   

1. Tingkat keaktifan menggunakan media sosial : 

Tabel 2.1 

Tingkat keaktifan menggunakan media sosial 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

1 Apakah anda 

termasuk 

pengguna aktif 

media sosial 

atau tidak? 

11 20 41 74,6 1 1,8 2 3,6 55 100 

Keterangan :  a. Sangat aktif          b. Aktif          c. Kurang aktif          d. Tidak aktif  

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 1 

 Berdasarkan jawaban nomor 1 menjawab a = 11 responden (20%), menjawab 

b = 41 responden (74,6%), menjawab c = 1 responden (1,8%), dan menjawab d = 2 

(3,6%). Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa di jurusan KPI Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi aktif menggunakan media sosial.  



 

2. Banyaknya akun media sosial yang dimiliki 

Tabel 2.2 

Banyaknya akun media sosial yang dimiliki 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

2 Berapa banyak 

akun media 

sosial yang 

anda miliki? 

0 0 7 12,7 46 83,7 2 3,6 55 100 

Keterangan: a. Satu akun    b. Dua akun   c. Lebih dari dua   d. Tidak memiliki akun  

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 2 

 Berdasarkan jawaban nomor 2 menjawab a = 0 responden (0%), menjawab b 

= 7 responden (12,7%), menjawab c = 46 responden (83,7%), dan menjawab d = 2 

(3,6%). Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa di Jurusan KPI merupakan 

pengguna media sosial yang memiliki lebih dari dua akun.  

3. Jenis media sosial yang paling sering digunakan 

Tabel 2.3 

Jenis media sosial yang paling sering digunakan 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

3 Jenis media 

sosial apa yang 

paling sering 

anda gunakan? 

31 56,4 - - 22 40 2 3,6 55 100 

Keterangan    a. Facebook     b. Twitter      c. Instagram        d. Tidak memilikiakun  

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 3 



 

 Berdasarkan jawaban nomor 3 menjawab a = 31 responden (56,4%), 

menjawab b = 0 responden (0%), menjawab c = 22 responden (40%), dan menjawab 

d = 2 (3,6%). Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa di Jurusan KPI Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi paling sering menggunakan media sosial Facebook. 

4. Media untuk mengakses media sosial 

Tabel 2.4 

Media untuk mengakses media sosial 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

4 Melalui apa 

biasanya anda 

mengakses 

media sosial? 

52 94,6 - - 1 1,8 2 3,6 55 100 

Keterangan :     a. Handphone          b. Pc          c. Laptop          d. Tidak mengakses  

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 4 

 Berdasarkan jawaban nomor 4 menjawab a = 52 responden (94,6%), 

menjawab b = 0 responden (0%), menjawab c = 1 responden (1,8%), dan menjawab d 

= 2 (3,6%). Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa di jurusan KPI 

menggunakan handphone untuk mengakses media sosial yang mereka miliki.   

5. Penemuan informasi yang bersifat radikal di media sosial 

 

     Tabel 2.5  

  Penemuan informasi yang bersifat radikal di media sosial 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 



 

5 Pernahkah 

menemukan 

informasi yang 

bersifat radikal 

di media 

sosial? 

22 40 27 49,1 5 9,1 1 1,8 55 100 

Keterangan :        a. Pernah          b. Sering          c. Jarang          d. Tidak Pernah  

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 5 

 Berdasarkan jawaban nomor 5 menjawab a = 22 responden (40%), menjawab 

b = 27 responden (49,1%), menjawab c = 5 responden (9,1%), dan menjawab d = 1 

(1,8%). Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa di jurusan KPI Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi menyatakan sering menemukan informasi yang 

bersifat radikal di media sosial.   

6. Jenis media sosial yang paling banyak ditemukan informasi yang bersifat radikal 

Tabel 2.6 

Jenis media sosial yang paling banyak ditemukan informasi yang bersifat radikal 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

6 Jenis media 

sosial apa yang 

paling banyak 

ditemukan 

informasi yang 

bersifat 

radikal? 

36 65,4 5 9,1 9 16,4 5 9,1 55 100 

Keterangan :        a. Facebook          b. Twitter          c. Instagram          d. Google  

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 6 



 

 Berdasarkan jawaban nomor 6 menjawab a = 36  responden (65,4%), 

menjawab b = 5 responden (9,1%), menjawab c = 9 responden (16,4%), dan 

menjawab d = 5 (9,1%). Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa di jurusan KPI 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi banyak menemukan informasi yang bersifat 

radikal di media sosial Facebook.  

7. Tanggapan mahasiswa terhadap pengaruh informasi radikal di masyarakat 

Tabel 2.7 

Tanggapan mahasiswa terhadap pengaruh informasi radikal di masyarakat 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

7 Menurut anda, 

apakah 

pemberitaan 

yang bersifat 

radikal tersebut 

ada 

pengaruhnya di 

masyarakat? 

9 16,4 45 81,8 1 1,8 - - 55 100 

Keterangan :        a. Sangat ada          b. Ada          c. Kurang ada          d. Tidak ada  

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 7 

 Berdasarkan jawaban nomor 7 menjawab a = 9 responden (16,4%), menjawab 

b = 45 responden (81,8%), menjawab c = 1 responden (1,8%), dan menjawab d = 0 

(0%). Data di atas menunjukkan bahwa informasi radikalisme yang ada di media 

sosial ditanggapi mahasiswa Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ada 

pengaruhnya di masyarakat.  



 

8. Pengaruh informasi radikal di masyarakat dan di media sosial itu sendiri 

 

     Tabel 2.8 

 Pengaruh informasi radikal di masyarakat dan di media sosial itu sendiri 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

8 Bagaimana 

pengaruhnya 

di 

masyarakat? 

46 83,7 

 

6 10,9 1 1,8 2 3,6 55 100 

Keterangan : a. Dapat menimbulkan keresahan di masyarakat 

b. Dapat merubah pola pikir masyarakat 

c. Dapat membuat masyarakat lebih cerdas dalam berpikir 

d. Tidak ada pengaruhnya 

9 Bagaimana 

pengaruhnya 

di media 

sosial itu 

sendiri?  

6 10,9 41 74,6 8 14,5 - - 55 100 

Keterangan :     a. Pemberitahuannya akan lebih menarik untuk diikuti 

   b. Mendapat lebih banyak perhatian 

     c. Tidak lagi mendapat kepercayaan dari penggunanya 

      d. Tidak ada pengaruhnya 

Sumber : Jawaban kuesioner item soal nomor 8-9 

 Berdasarkan jawaban nomor 8 menjawab a = 46 responden (83,7%), 

menjawab b = 6 responden (10,9%), menjawab c = 1 responden (1,8%), dan 

menjawab d = 2 (3,6%). Data di atas menunjukkan bahwa pengaruh penyebaran 

informasi radikal melalui media sosial di masyarakat adalah dapat merubah pola pikir 

masyarakat.   



 

 Berdasarkan jawaban nomor 9 menjawab a = 6 responden (10,9%), menjawab 

b = 41 responden (74,6%), menjawab c = 8 responden (14,5%), dan menjawab d = 0 

(0%). Data di atas menunjukkan bahwa pengaruh penyebaran informasi radikal 

melalui media sosial di media sosial itu sendiri adalah mendapat lebih banyak 

perhatian. 

9. Sikap mahasiswa KPI terhadap informasi radikal 

 

            Tabel 2.9 

   Sikap mahasiswa terhadap informasi radikalisme 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

10 Sebagai 

mahasiswa 

KPI, 

bagaimana 

sikap anda 

terhadap 

informasi 

tersebut? 

9 16,4 44 80 2 3,6 - - 55 100 

Keterangan :    a. Peduli       b. Sangat peduli     c. Kurang peduli      d. Tidak peduli  

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 10 

 Berdasarkan jawaban nomor 10 menjawab a = 9 responden (16,4%), 

menjawab b = 44 responden (80%), menjawab c = 2 responden (3,6%), dan 

menjawab d = 0 (0%). Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan KPI 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi peduli terhadap penyebaran informasi radikal 

yang ada di media sosial.   



 

10. Tanggapan sebagai mahasiswa KPI terhadap informasi radikal di media sosial 

 

     Tabel 2.10 

 Tanggapan sebagai mahasiswa KPI terhadap informasi radikal di media sosial 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

11 Saat 

menemukan 

informasi yang 

bersifat radikal 

tersebut, 

pernahkah anda 

meresponnya?  

38 69,1 1 1,8 14 25,5 2 3,6 55 100 

Keterangan :        a. Pernah          b. Seringc. Jarang      d. Tidak pernah 

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 11 

 Berdasarkan jawaban nomor 11 menjawab a = 38 responden (69,1%), 

menjawab b = 1 responden (1,8%), menjawab c = 14 responden (25,5%), dan 

menjawab d = 2 (3,6%). Data di atas menunjukkan bahwa sikap mahasiswa jurusan 

KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi adalah pernah merespon informasi 

radikal tersebut.  

11. Upaya mahasiswa untuk menghentikan penyebaran informasi radikalisme di 

media sosial 

      Tabel 2.11 

Upaya mahasiswa untuk menghentikan penyebaran informasi radikalisme di media 

     sosial 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 

12 Sejauh ini, 

upaya apa yang 

pernah anda 

36 65,5 11 20 1 1,8 7 12,7 55 100 



 

lakukan untuk 

menghentikan 

penyebaran 

informasi 

tersebut?  

Keterangan :        a. Mengecek kebenarannya terlebih dahulu dan mengedukasi  

                                 orang lain agar tidak mudah percaya 

 b. Memblokir situs tersebut dan melaporkannya kepada piha 

                                  yang berwenang  

                              c. Ikut menyebarkan berita tersebut 

                              d. Membiarkannya saja 

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 12 

 Berdasarkan jawaban nomor 12 menjawab a = 36 responden (65,5%), 

menjawab b = 11 responden (20%), menjawab c = 1 responden (1,8%), dan 

menjawab d = 7 (12,7%). Data di atas menunjukkan bahwa upaya mahasiswa jurusan 

KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk menghentikan penyebaran 

informasi radikalisme di media sosial adalah dengan mengecek kebenarannya terlebih 

dahulu dan mengedukasi orang lain agar tidak mudah percaya. 

12. Tanggapan mahasiswa terhadap penyebaran informasi radikalisme terhadap  

semangat dakwah mahasiswa  

        Tabel 2.12 

Tanggapan mahasiswa terhadap penyebaran informasi radikalisme terhadap semangat  

    dakwah mahasiswa 

N Daftar 

Pertanyaan 

Jawaban 

A % B % C % D % ∑n ∑% 



 

13 Sebagai 

mahasiswa 

KPI, menurut 

anda 

bagaimana 

dampak dari 

penyebaran 

informasi 

radikalisme 

tersebut 

terhadap 

semangat 

dakwah 

mahasiswa saat 

ini?  

13 23,6 42 76,4 - - - - 55 100 

Keterangan :        a. Menjadi lebih semangat untuk berdakwah 

                             b. Tidak terpengaruh dan tetap menyebarkan dakwah 

c. Takut berdakwah, karena takut dianggap golongan radikal 

 d. Menghentikan aktifitas dakwah 

Sumber : jawaban kuesioner item soal nomor 13 

 Berdasarkan jawaban nomor 13 menjawab a = 13 responden (23,6%), 

menjawab b = 42 responden (76,4%), menjawab c = 0 responden (0%), dan 

menjawab d = 0 (0%). Data di atas menunjukkan bahwa tanggapan mahasiswa 

jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terhadap penyebaran informasi 

radikalisme terhadap semangat dakwah mahasiswa adalah tidak terpengaruh dan tetap 

menyebarkan dakwah.  

  



 

BAB IV  

TANGGAPAN MAHASISWA KPI TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI 

ISLAM RADIKAL DI MEDIA SOSIAL 

 

A. Tanggapan Mahasiswa KPI Terhadap Penyebaran Informasi Islam Radikal di 

Media Sosial.   

  

1. PenyajianData 

 

 Data yang akan diolah dalam analisa data ini adalah data primer, berupa 

jawaban kuesioner dari responden sebagai anggota sampel. Responden masing-

masing menjawab 13 item pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjawab 

pilihan ganda, sehingga angket ini bersifat terbatas, artinya responden diminta  

menjawab dengan memilih, menjawab soal-soal yang telah tersedia.   

 Kuesioner disebarkan dan ditarik kembali oleh penulis, dikoreksi dengan baik 

apakah semua responden telah mengembalikan dan mengisi angket tersebut sesuai 

dengan item masing-masing dan alternatif yang dipilih untuk menjawabnya. Sehingga 

jawaban yang diperoleh dari mahasiswa KPI dapat dikoreksi dan diuji kebenarannya.

 Sebelum masing-masing item dianalisis, terlebih dahulu akan penulis sajikan 

dan klasifikasi jawaban kuesioner dalam bentuk tabel.Kemudian baru dianalisa dan 

disimpulkan untuk mendapatkan kesimpulan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Suharsimi Arikunto “Dijumlah, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan 

diperoleh presentase”. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut sebagai berikut: 

 



 

Tabel 3 

Rekapitulasi jawaban kuesioner mahasiswa KPI 

 

NO Sampel Jawaban Total 

N % N % N % N % 

1 55 11 20 41 74,6 1 1,8 2 3,6 100 

2 55 0 0 7 12,7 46 83,7 2 3,6 100 

3 55 31 56,4 - - 22 40 2 3,6 100 

4 55 52 94,6 - - 1 1,8 2 3,6 100 

5 55 22 40 27 49,1 5 9,1 1 1,8 100 

6 55 36 65,4 5 9,1 9 16,4 5 9,1 100 

7 55 9 16,4 45 83,7 1 1,8 - - 100 

8 55 6 10,9 46 83,7 1 1,8 2 3,6 100 

9 55 6 10,9 41 74,6 8 15,5 - - 100 

10 55 9 16,4 44 80 2 3,6 - - 100 

11 55 38 69,1 1 1,8 14 25,6 2 3,6 100 

12 55 36 65,5 11 20 1 1,8 7 12,7 100 

13 55 13 23,6 42 76,4 - - - - 100 

 

Setelah hasil angket diadakan pengolahan dalam bentuk tabulasi diatas, maka 

langkah selanjutnya penulis akan menginterpresentasikan hasil jawaban sesuai 

dengan item-item kuesioner yang telah diajukan kepada para responden serta 

mengambil kesimpulannya.  

 

 



 

2. Pengolahan Data 
 

 Berdasarkan data kuesioner, dapat diketahui adanya tanggapan mahasiswa 

terhadap penyebaran informasi Islam radikal di media sosial. 

1. Mahasiswa KPI merupakan pengguna aktif media sosial 

a. Sangat aktif   = 11 mahasiswa  =  20% 

b. Aktif   =  41 mahasiswa   = 74,6% 

c. Kurang aktif  = 1 mahasiswa    = 1,8% 

d. Tidak aktif   = 2 mahasiswa    = 3,6% 

Data diatas dapat menunjukkanbahwa mahasiswa KPI merupakan pengguna 

aktif media sosial. Ini terbukti dari 55 mahasiswa KPI yang menjadi responden, 11 

mahasiswa (20%) yang menjawab sangat aktif dan 41 mahasiswa (74,6%) yang 

menjawab aktif, hanya 1 mahasiswa (1,8%) yang menyatakan kurang aktif dan 2 

mahasiswa (3,6%) yang menyatakan tidak aktif.   

 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu mahasiswa 

KPI bahwa media sosial memang merupakan tempat penyebaran informasi yang 

paling mudah untuk dilakukan. Karena saat ini, hampir semua orang merupakan 

pengguna aktif media sosial dan dengan mudah bisa menerima dan membagi 

informasi melalui media sosial yang mereka punya.   

 Hal tersebut tidak selaras dengan keadaan lapangan yang penulis amati. 

Karena ketika diajukan pertanyaan saat wawancara mengenai sejauh mana tingkat 



 

keaktifan mahasiswa dalam bermedia sosial, mahasiswa menjawab hanya sebatas 

sebagai penerima informasi namun tidak ikut aktif dalam menyebarkan atau 

menciptakan informasi.
57

 Penerima informasi yang penulis maksud disini adalah 

hanya sekedar memberi like, atau membagikannya saja, bahkan terkadang hanya 

sekedar membacanya saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa masih 

merupakan pengguna pasif media sosial. Pengguna aktif yang semestinya adalah 

pengguna yang tak hanya menerima informasi namun juga menciptakan informasi.  

2. Banyaknya akun media sosial yang mahasiswa miliki 

a. Satu akun   = 0 mahasiswa   =  0% 

b. Dua akun    = 7 mahasiswa   = 12,7% 

c. Lebih dari dua akun  = 46 mahasiswa   = 83,7% 

d. tidak memiliki akun = 2 mahasiswa   = 3,6% 

Dari di atas menunjukkan bahwa mahasiswa KPI umumnya memiliki lebih 

dari dua akun, hal tersebut terbukti dari hasil kuesioner terhadap 55 mahasiswa KPI 

yang menjadi responden, hanya 0 mahasiswa (0%) yang menjawab memiliki satu 

akun, 7 mahasiswa (12,7%) yang menjawab dua akun, sedangkan 46 mahasiswa 

(83,7%) menjawab memiliki lebih dari dua akun, dan 2 mahasiswa (3,6%) mengaku 

tidak memiliki akun. Berdasarkan hasil wawancara, responden mengaku memiliki 
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banyak akun dari berbagai jenis media sosial yang berbeda seperti Facebook, Twitter, 

Instagram dsb.
58

 

3. Jenis media sosial yang paling sering digunakan 

a. Facebook    = 31 mahasiswa   = 56,4% 

b. Twitter    = 0 mahasiswa   = 0% 

c. Instagram    = 22 mahasiswa   = 40% 

d. Tidak memiliki akun = 2 mahasiswa   = 3,6% 

Data di atasmenunjukkan bahwa mahasiswa KPI lebih sering menggunakan 

media sosial Facebook daripada media sosial lain meskipun selisih jawabannya 

dengan media sosial Instagram hanya sedikit. Hal ini berdasarkan jawaban dari 55 

mahasiswa KPI yang menjadi responden, 31 mahasiswa (56,4%) menjawab 

Facebook, 0 mahasiswa (0%) menjawabTwitter, 22 mahasiswa (40%) menjawab 

Instagram, dan 2 mahasiswa (3,6%) yang mengaku tidak memiliki akun.  

4. Media untuk mengakses media sosial  

a. Handphone   = 52 mahasiswa  = 94,6% 

b. Pc    = 0 mahasiswa   = 0% 
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c. Laptop   = 1 mahasiswa   = 1,8% 

d. Tidak mengakses  = 2 mahasiswa   = 3,6% 

Data di atasmenunjukkan bahwa handphone merupakan media yang paling 

umum digunakan mahasiswa untuk mengakses media sosial yang dimilki. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil kuesioner dari 55 mahasiswa KPI yang menjadi responden, 

52 mahasiswa (94,6%) menggunakan handphone, 0 mahasiswa (0%) menggunakan 

Pc, 1 mahasiswa (1,8%) menggunakan laptop, dan 2 mahasiswa (3,6%) yang tidak 

mengakses media sosial. 

5. Penemuan informasi yang bersifat radikal di media sosial 

a. Pernah   = 22 mahasiswa  = 40% 

b. Sering   = 27 mahasiswa   = 49,1% 

c. Jarang   = 5 mahasiswa   = 9,1% 

d. Tidak pernah  = 1 mahasiswa   = 1,8% 

Data di atasmenunjukkan bahwa mahasiswa KPI sering menemukan informasi 

yang bersifat radikal di media sosial. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

mahasiswa yang menyatakan bahwa Ia sering menemukan informasi yang bersifat 

radikal, misalnya isu-isu gerakan terorisme yang sering disebarkan melalui media 



 

sosial.
59

 Menurutnya, hal tersebut tentu memiliki dampak terhadap mental masyarakat 

yang merasa terganggu dan khawatir akan kebenarannya.  

 Maraknya penyebaran informasi radikalisme melalui media sosial dibuktikan 

dengan jawaban kuesioner terhadap 55 mahasiswa KPI yang menjadi responden, 22 

mahasiswa (40%) menjawab pernah, 27 mahasiswa (49,1%) menjawab sering, 5 

mahasiswa (9,1%) menjawab jarang, dan 1 mahasiswa (1,8%)  menjawab tidak 

pernah.  

6. Jenis media sosial yang paling banyak ditemukan informasi yang bersifat 

radikal. 

a. Facebook   = 36 mahasiswa   = 65,4% 

b. Twitter   = 5 mahasiswa   = 9,1% 

c. Instagram   = 9 mahasiswa   = 16,4% 

d. Google   = 5 mahasiswa   = 9,1% 

 Data di atasmenunjukkanbahwa mahasiswa KPI menemukan penyebaran 

informasi radikalisme yang paling marak adalah di media sosial Facebook. Menurut 

Pratama, mahasiswa yang mengaku bahwa di Facebook responden lebih sering 

menemukan berita yang kebanyakan merupakan hoax atau berita-berita yang 
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kebenarannya masih diragukan.
60

 Sehingga Facebook merupakan sasaran empuk 

untuk melakukan penyebaran informasi radikal, terlebih Facebook merupakan media 

sosial nomor satu yang paling banyak digunakan di seluruh dunia yang menjadikan 

informasi tersebut dapat menyebar secara cepat dan luas.   

 Hal tersebut disetujui oleh sebagian besar mahasiswa KPI yang lain, terbukti 

dengan hasil kuesioner dari 55 mahasiswa KPI yang menjadi responden, 36 

mahasiswa (65,4%) menjawab Facebook, 5 mahasiswa (9,1%) menjawab Twitter, 9 

mahasiswa (16,4%) menjawab Instagram, dan 5 mahasiswa (9,1%) menjawab 

Google.  

7. Pengaruh pemberitaan radikaldi masyarakat. 

a. Sangat ada   = 9 mahasiswa   = 16,4% 

b. Ada     = 45 mahasiswa  = 81,8% 

c. Kurang ada   = 1 mahasiswa   = 1,8% 

d. Tidak ada    = 0 mahasiswa   = 0% 

Data di atasmenunjukkanbahwa informasi radikalisme di media sosial ada 

pengaruhnya dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan 

seorang mahasiswa KPI yang mengatakan bahwa informasi dari media sosial bisa 

sangat cepat menyebar dimasyarakat, karena hampir semua golongan masyarakat saat 
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ini telah menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi sehari-hari.
61

  

 Hal tersebut terbukti dari 55 mahasiswa KPI yang dijadikan responden, 9 

mahasiswa (16,4%) menjawab pemberitaan yang bersifat radikal sangat ada 

pengaruhnya di masyarakat, 45 mahasiswa (81,8%) menjawab ada, 1 mahasiswa 

(1,8%) menjawab kurang ada, dan 0 mahasiswa (0%) menjawab tidak ada.  

8. Pengaruhnya dimasyarakat 

a. Dapat menimbulkan keresahan di masyarakat   = 46 mahasiswa = 83,7% 

b. Dapat merubah pola pikir masyarakat                =6 mahasiswa =10,9% 

c. Dapat membuat masayarakat lebih cerdas  

 dalam berpikir            = 1 mahasiswa = 1,8% 

d. Tidak ada pengaruhnya   = 2 mahasiswa =3,6% 

Data di atasmenunjukkanbahwa pengaruh pemberitaan radikalisme terhadap 

masyarakat adalah dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Terbukti dari 55 

mahasiswa KPI yang menjadi responden, 46 mahasiswa (83,7%) menjawab pengaruh 

pemberitaan radikalisme di masyarakat adalah dapat  menimbulkan keresahan di 

masayarakat, 6 mahasiswa (10,9%) menjawab dapat merubah pola pikir masyarakat, 

1 mahasiswa (1,8%) menjawab dapat membuat masyarakat lebih cerdas dalam 

berpikir, dan 2 mahasiswa (3,6%) menjawab tidak ada pengaruhnya.  
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9. Pengaruh pemberitaan radikal di media sosial itu sendiri 

a. Pemberitaannya akan lebih menarik untuk  

diikuti     = 6 mahasiswa         = 10,9% 

b. Mendapat lebih banyak perhatian  = 41 mahasiswa       = 74,6% 

c. Tidak lagi mendapat kepercayaan   

dari penggunanya    = 8 mahasiswa         = 14,5% 

d. Tidak ada pengaruhnya    = 0 mahasiswa         = 0% 

Data di atasmenunjukkanbahwa media sosial yang banyak menyebarkan atau 

digunakan untuk berbagi informasi yang bersifat radikal akan mendapat lebih banyak 

perhatian. Hal ini dikarenakan masyarakat atau penggunanya akan semakin penasaran 

dan ingin tahu terhadap perkembangan berita yang telah beredar. Terbukti dari 55 

mahasiswa KPI yang menjadi responden, 6 mahasiswa (10,9%) menjawab 

pemberitaannya akan lebih menarik untuk diikuti, 41 mahasiswa (74,6%) menjawab 

mendapat lebih banyak perhatian, 8 mahasiswa (14,5%) menjawab tidak lagi 

mendapat kepercayaan dari penggunanya, dan 0 mahasiswa (0%) menjawab tidak ada 

pengaruhnya.  

10. Sikap mahasiswa terhadap informasi radikalisme. 

a. Sangat peduli   = 9 mahasiswa   = 16,4% 

b. Peduli    = 44 mahasiswa   = 80% 



 

c. Kurang peduli   = 2 mahasiswa   = 3,6% 

d. Tidak peduli    = 0 mahasiswa   = 0% 

Data di atasmenunjukkanbahwa mahasiswa KPI peduli terhadap informasi-

informasi yang beredar di media sosial. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara 

terhadap salah satu mahasiswa KPI yang mengaku peduli terhadap informasi yang 

beredar di media sosial, dikarenakan Ia mengaku malu sebagai umat Islam apabila 

Islam terus dipojokkan dengan pemberitaan radikalisme yang beredar dan semakin 

membuat umat Islam dicap sebagai teroris.  Terbukti dari 55 mahasiswa KPI yang 

menjadi responden 9 mahasiswa (16,4%) menjawab sangat peduli terhadap informasi 

tersebut, 44 mahasiswa (80%) menjawab peduli, 2 mahasiswa (3,6%) menjawab 

kurang peduli, dan 0 mahasiswa (0%) menjawab tidak peduli.  

11. Seberapa sering mahasiswa merespon pemberitaan radikal di media sosial. 

a. Pernah   = 38 mahasiswa  = 69,1% 

b. Sering   = 1 mahasiswa  = 1,8% 

c. Jarang   = 14 mahasiswa  = 25,5%  

d. Tidak pernah  = 2 mahasiswa  = 3,6% 

 Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa KPI mengaku 

pernah merespon apabila menemukan informasi yang bersifat radikal di media sosial. 

Salah satu mahasiswa KPI yang penulis wawancarai mengaku akan merespon berupa 



 

memberi komentar atau membagikan ulang berita tersebut apabila merasa tertarik 

dengan isi berita tersebut.
62

  

 Terbukti dari 55 mahasiswa KPI yang menjadi responden, 38 mahasiswa 

(69,1%) menjawab pernah memberi respon, 1 mahasiswa (1,8%) menjawab sering, 

14 mahasiswa (25,5%) menjawab jarang, dan 2 mahasiswa (3,6%) menjawab tidak 

pernah.  

12. Upaya yang dilakukan mahasiswa untuk menghentikan penyebaran informasi 

radikal di media sosial. 

a. Mengecek kebenarannya terlebih dahulu  

 danmengedukasiorang lain agar tidak   

mudah percaya    = 36 mahasiswa = 65,5% 

b. memblokir situs tersebut dan melaporkan  

kepada pihak yang berwenang= 11 mahasiswa  = 20% 

c. Ikut menyebarkan berita tersebut  = 1 mahasiswa  = 1,8% 

d. Membiarkannya saja    = 7 mahasiswa  = 12,7% 

 Data di atas menunjukkan bahwa mahasiswa KPI lebih memilih mengecek 

kebenaran berita terlebih dahulu dan mengedukasi orang lain agar tidak mudah dan 

langsung percaya sebelum membagikan berita tersebut ke orang lain. Hal tersebut 

terbukti dari 55 mahasiswa KPI yang menjadi responden, 36 mahasiswa (65,5%) 

menjawab mengecek kebenarannya terlebih dahulu dan mengedukasi orang lain agar 

                                                             
62

Handika Dwi Saputra, Mahasiswa, Wawancara, 23 Maret 2017 



 

tidak mudah percaya, 11 mahasiswa (20%) menjawab memblokir situs tersebut dan 

melaporan kepada pihak yang berwenang. 1 mahasiswa (1,8%) menjawab ikut 

menyebarkan berita tersebut, dan 7 mahasiswa (12,7%) menjawab membiarkannya 

saja.  

13. Dampak dari penyebaran informasi radikalisme tersebut terhadap semangat 

dakwah mahasiswa saat ini. 

a. Menjadi lebih semangat untuk berdakwah  = 13 mahasiswa = 23,6% 

b. Tidak terpengaruh dan tetap menyebarkan  

 dakwah      = 42 mahasiswa = 76,4% 

c. Takut berdakwah karena takut dianggap   

 golongan radikal     = 0 mahasiswa   = 0% 

d. Menghentikan aktifitas dakwah    = 0 mahasiswa   = 0% 

 Data di atas menunjukkan bahwamahasiswa KPI tetap semangat berdakwah 

dan tidak terpengaruh informasi radikalisme yang mereka temukan di media sosial, 

bahkan sebagian dari mereka mengaku lebih semangat untuk berdakwah. Hal tersebut 

selaras dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang mahasiswa KPI yang 

mengaku lebih semangat untuk berdakwah, karena menurutnya sebagai umat Islam 

kita harus mampu membuktikan bahwa paham radikalisme yang sering beredar 

bukanlah paham yang diajarkan dalam Islam.
63

 Radikalisme hanyalah paham yang 

salah dari agama Islam. Sayangnya, paham tersebut digunakan atas nama Islam.   
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 Terbukti dari 55 mahasiswa KPI yang menjadi responden, 13 mahasiswa 

(23,6%) menjawab menjadi lebih semangat untuk berdakwah, 42 mahasiswa (76,4%) 

menjawab tidak terpengaruh dan tetap menyebarkan dakwah, 0mahasiswa (0%) 

menjawab takut berdakwah karena takut dianggap golongan radikal, dan 0 mahasiswa 

(0%) menjawab menghentikan aktifitas dakwah.  

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dan 

sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan serta dukungan 

dari buku-buku penunjang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa KPI merupakan pengguna media sosial, hal ini terbukti dari hasil 

kuesioner jawaban mahasiswa sebanyak 74,6% yang menjawab aktif dan 20% 

menjawab sangat aktif. Namun, mahasiswa KPI masih merupakan pengguna 

pasif. Karena dalam bermedia sosial mahasiswa KPI hanya sebagai penerima 

informasi, namun tidak aktif dalam menciptakan dan menyebarkan informasi. 

Sejauh ini mahasiswa KPI masih hanya sekedar memberi like, komentar, atau 

bahkan hanya membaca dan melewatkan informasi begitu saja. Umumnya 

mahasiswa memiliki lebih dari dua akun yang terdiri dari beberapa jenis media 

sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dsb. Dalam menggunakan media 

sosial tersebut, mahasiswa mengaku sering menemukan informasi berupa 

postingan dari berbagai macam akun yang bersifat menyebar kebencian, rasisme, 

radikalisme, bahkan isu-isu terorisme yang meresahkan masyarakat. Facebook 

merupakan jenis media sosial yang paling banyak ditemukan informasi yang 

bersifat hoax dan isu-isu radikalisme. Hal ini dikarenakan Facebook adalah jenis 



 

media sosial dengan pengguna terbanyak diseluruh dunia.Sehingga jangkauannya 

akan lebih cepat dan luas.  

2. Tanggapan masing-masing mahasiswa KPI terhadap penyebaran informasi 

radikalisme yang ada di media sosial umunya dijawab sama oleh setiap 

mahasiswa. Dari hasil kuesioner dan wawancara, mahasiswa KPI memang 

mengakui adanya pengaruh dari informasi yang ada di media sosial tersebut di 

masyarakat. Namun, mereka juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak 

menyurutkan niat mereka sebagai mahasiswa KPI sekaligus sebagai penerus 

dakwah masa depan untuk tetap menyebarkan nilai-nilai dakwah. Sebagai 

mahasiswa yang memiliki intelektual, mereka juga mengaku apabila menemukan 

informasi semacam itu mereka tidak akan langsung percaya tetapi akan mengecek 

kebenaran beritanya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya ke orang lain. 

Dengan semakin beredarnya isu-isu radikalisme Islam dewasa ini, mahasiswa KPI 

mengaku tidak terpengaruh dan tetap akan menyebarkan dakwah. Bahkan, 

sebagian dari mahasiswa mengaku bahwa hal tersebut justru semakin mendorong 

mereka untuk lebih semangat dalam menyebarkan dakwah. Demi mengembalikan 

citra Islam yang Rahmatan Lil Alamin.  

 

B. Saran- saran  

 Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang disajikan, maka penulis 

menyarankan:   



 

1. Sebagai mahasiswa KPI, tak hanya harus memiliki kecerdasan intelektual namun 

juga harus memiliki kecerdasan emosional agar tidak mudah terpengaruh atau 

terprovokasi informasi yang beredar, serta harus bisa menyaring informasi yang 

diterima. Karena kepentingan dari informasi yang disalah gunakan adalah untuk 

tujuan provokasi dan semacamnya. Hal inilah yang bisa merusak citra Islam yang 

Rahmatan Lil Alamin.    

2. Dalam bermedia sosial, mahasiswa hendaknya tidak hanya menjadi konsumen 

dari  informasi-informasi yang beredar. Apabila menemukan informasi yang 

dirasa tidak sesuai dan memiliki alasan yang kuat atas hal tersebut, seharusnya 

mahasiswa berani mengemukakan pendapat, bahkan membenarkan informasi 

yang salah itu. Tentunya dengan jawaban yang beralasan kuat, dan terbukti 

kebenarannya.   

3. Mahasiswa sebaiknya ikut berperan aktif dalam melaporkan isu-isu radikalisme 

dan terorisme yang beredar di media sosial. Peranan yang dilakukan disini ialah 

ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki 

kewenangan. Contohnya, dengan memblokir dan melaporkan spaming terhadap 

informasi atau postingan tersebut di media sosial ke pihak yang telah bekerja 

sama dengan media sosial tersebut.    

4. Mahasiswa juga semestinya berperan aktif dalam sosialisasi radikalisme. Dalam 

hal ini bukan berarti mengajak atau menyebarkan paham radikal. Namun, 

mensosialisasikan tentang  bahaya radikalisme tersebut.   

  



 

C. Penutup 

 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah-Nya, serta nikmat-Nya kepada penulis 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.   

 Penulis menyadari dalam penelitian ini masih begitu banyak kekurangan dan 

kelemahan semua ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang 

dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk penulis agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam penulisan karya-

karya kedepannya.   

 Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang banyak 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis dan pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah penulis 

mohon ampun.Penulis berdoa bagi kita semua semoga kemaslahatan, hidayah, 

perlindungan, petunjuk, dan karunia Robbi Ilahi kepada kita hamba-Nya. Aamiin.   
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Lampiran I 

PEDOMAN KUESIONER 

 

Nama  :      Kelas   : 

NPM   :       Semester  : 

Petunjuk Pengisian 

 Angket ini untuk keperluan penelitian skripsi, kami mengharapkan jawaban 

dengan jujur dan benar. 

 Jawaban ditulis dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban a, b, c, atau d  

yang sesuai dengan pendapat anda.  

 Atas kesediannya diucapkan terimakasih.  

Pertanyaan  

1. Apakah anda termasuk pengguna aktif media sosial atau tidak? 

a. Sangat aktif  b. Aktif  c. Kurang aktif d. Tidak aktif 

2. Berapa banyak akun media sosial yang anda miliki? 

a. Satu akun b. Dua akun  c. Lebih dari dua   d. Tidak  

memiliki akun 

3. Jenis media sosial apa yang paling sering anda gunakan? 

a. Facebook   b. Twitter  c. Instagram   d. Tidak memiliki  

      akun 

4. Melalui apa biasanya anda mengakses media sosial? 

 a. Handphone   b. Pc   c. Laptop   d. Tidak  

         mengakses 

5. Pernahkah menemukan informasi yang bersifat radikal di media sosial? 

 a. Pernah   b. Sering  c. Jarang   d. Tidak pernah 

6. Jenis media sosial apa yang paling banyak ditemukan informasi yang bersifat  

radikal? 

 a. Facebook   b. Twitter  c. Instagram   d. Google 



 

7. Menurut anda, apakah pemberitaan yang bersifat radikal tersebut ada pengaruhnya  

di masyarakat? 

 a. Sangat ada   b. Ada   c. Kurang ada   d. Tidak ada  

8. Bagaimana pengarunya di masyarakat? 

 a. Dapat menimbulkan keresahan di masyarakat 

 b. Dapat merubah pola pikir masyarakat 

 c. Dapat membuat masyarakat lebih cerdas dalam berpikir 

 d. Tidak ada pengaruhnya 

9. Bagaimana pengaruhnya di media sosial itu sendiri? 

 a. Pemberitaannya akan lebih menarik untuk diikuti 

 b. Mendapat lebih banyak perhatian 

 c. Tidak lagi mendapat kepercayaan dari penggunanya 

 d. Tidak ada pengaruhnya 

10. Sebagai mahasiswa KPI, bagaimana sikap anda terhadap informasi tersebut? 

 a. Sangat peduli  b. Peduli  c. Kurang peduli  d. Tidak peduli 

11. Saat menemukan informasi yang bersifat radikal tersebut, pernahkah anda  

meresponnya? 

 a. Pernah   b. Sering  c. Jarang   d. Tidak pernah 

12. Sejauh ini, upaya apa yang pernah anda lakukan untuk menghentikan penyebaran  

informasi tersebut? 

a. Mengecek kebenarannya terlebih dahulu dan mengedukasi orang lain agar  

                tidak  mudah percaya 

b. Memblokir situs tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang  

berwenang 

c. Ikut menyebarkan berita tersebut 

d. Membiarkannya saja 



 

13. Sebagai mahasiswa KPI, menurut anda bagaimana dampak dari penyebaran  

informasi radikalisme tersebut terhadap semangat dakwah mahasiswa saat ini? 

 a. Menjadi lebih semangat untuk berdakwah 

 b. Tidak terpengaruh dan tetap menyebarkan dakwah 

 c. Takut berdakwah, karena takut dianggap golongan radikal 

 d. Menghentikan aktifitas dakwah 

  



 

oLampiran II 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Nama mahasiswa, semester berapa, dan dari kelas apa? 

2. Apakah anda merupakan pengguna aktif media sosial?  

3. Seberapa aktif anda dalam bermedia sosial? 

4. Anda gunakan untuk apa media sosial yang anda punya? 

5. Pernahkah anda menemukan informasi yang bersifat radikal di media sosial? 

Seberapasering anda menemukannya ? 

6. Menurut anda, apakah berita semacam itu ada manfaatnya? 

7. Menurut anda sebagai mahasiswa, bagaimana tanggapan anda dan sikap 

mahasiswa saat ini terhadap penyebaran informasi radikalisme yang sering 

beredar di media sosial ? 

8. Sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah, menurut anda bagaimana dampak 

penyebaran informasi radikal di media sosial tersebut terhadap minat dakwah 

mahasiswa?  

  



 

Lampiran III 

DAFTAR NAMA SAMPEL 

NO Nama Jenis Kelamin Kelas/Semester 

1 Dafne Gita Setyanti P A/II 

2 Devi Yulianti P A/II 

3 Dewi Lestari P A/II 

4 Ayu Safitri P B/II 

5 Devi Saraswati P B/II 

6 Inka Wiananda P B/II 

7 Cut Maisarah P C/II 

8 Sherly Septiani P C/II 

9 Shelda Renaida P C/II 

10 Aini Anjar Wati P D/II 

11 Ika Putri Andasari P D/II 

12 Ayu Wardani P D/II 

13 Anisa Pitri P E/II 

14 Novita Sari P E/II 

15 Nurhasanah P E/II 

16 Marta Sari P F/II 

17 Anggun Yulistya Hidayah P F/II 

18 Gustiana P F/II 

19 Amelia Setiawati P A/IV 

20 Andrian L A/IV 

21 Dewi Tri Agustina P A/IV 

23 Intan P B/IV 

23 Desti Nurhayati P B/IV 

24 Andri Iswal Khoyri L B/IV 

25 Eni Lusita P C/IV 

26 Galang Noviargo L C/IV 

27 Ika Puspita P C/IV 

28 Uci Mayasari P D/IV 

29 Icha Annisa P D/IV 

30 Indri Wisma P D/IV 

31 Febri Haryanto Ramadan L E/IV 

32 M. Latif Alfatih Pratama L E/IV 

33 Yulianti P E/IV 

34 Handika Dwi Saputra L A/VI 

35 Tholhah Saefulloh L A/VI 

36 Heru L A/VI 

37 Azhari L B/VI 

38 Tri Lestari P B/VI 



 

39 Yeni Agustina P B/VI 

40 Lia Anjarwati P C/VI 

41 Anisa Safitri P C/VI 

42 Mentari Novia Lista P C/VI 

43 M. Hadi Saputra L C/VI 

44 Shiva Nuraina Hari P D/VI 

45 Mugiyanah P D/VI 

46 Rina Wijayanti P D/VI 

47 M. Ikhsan Fathoni L D/VI 

48 Endah Mita Ayu P A/VIII 

49 Nia Ferda Sari P A/VIII 

50 Putri Suci Lestari P A/VIII 

51 Debby Andini P A/VIII 

52 Harry Pratama L B/VIII 

53 Riza Amalliah P B/VIII 

54 Anggun Permata P B/VIII 

55 Pratama Wijaya  L B/VIII 

 

  



 

Lampiran IV 

DAFTAR NAMA INFORMAN 

 

No Nama Jenis Kelamin Kelas/Semester 

1 Gustiana P F/II 

2 Handika Dwi Saputra L A/VI 

3 Rina Wijayanti P D/VI 

4 Harry Pratama L B/VIII 

5 Endah Mita Ayu P A/VIII 

6 Riza Amalliah P B/VIII 

7 Pratama Wijaya L B/VIII 

 

  



 

Lampiran V 

FOTO BUKTI PENGISIAN ANGKET MAHASISWA KPI 

 

 

Gambar 1 & 2 

Situasi pengisian angket oleh mahasiswa KPI 
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