
 

 

 

ABSTRAK 

 

Siti Atikah: Makna Penyebaran Link Berita Aksi 411 di Media Sosial Facebook 

(Deskriptif Kualitatif Mengenai Pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Konsentrasi Jurnalistik Angkatan 2013 Mengenai Penyebaran Link Berita Aksi 

411 Di Facebook) 

 

Di era modern ini, informasi yang cepat dapat dijumpai dari media sosial, salah satunya 

dari situs jejaring sosial facebook. Hampir setiap mahasiswa memiliki akun facebook, karena 

dianggap memiliki peran signifikan dalam meg-update informasi terbaru. Sejak munculnya 

facebook, berbagai macam informasi dan berita dari setiap orang, kelompok, atau organisasi 

dapat dengan mudah menyebarkan sebuah berita atau informasi dengan sudut pandang yang 

berbeda sesuai dengan kepentingannya. Implikasinya banyak berita atau informasi yang 

dianggap kebenarannya kurang akurat, bahkan banyak ditemukan berita bohong atau hoax. 

Dari siniah keraguan mengenai berita Aksi 411 yang didistribusikan melalui penyebaran link 

berita di facebook. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna penyebaran link  berita Aksi 

411 di facebook yang dikonstruk dari pandangan, pandangan mengandung 3 (tiga) komponen 

yakni, kognisi, afeksi dan konasi. Ketiga komponen itu akan mengkonstruk sebuah makna dari 

mahasiswa mengenai informasi dari link berita tentang Aksi 411 yang disebarkan di facebook.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berpijak pada teori fenomenologi Alfred 

Schutz, dengan tujuan untuk mengetahui makna penyebaran link  berita Aksi 411 di facebook 

yang dikonstruk dari pandangan yang dibentuk dari kognisi, afeksi dan konasi mahasiswa 

mengenai informasi dari link berita tentang Aksi 411 yang disebarkan di facebook. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara mendalam, dan studi dokumen. Selain itu untuk mengetahui dunia dari sudut 

pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami 

pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan padanya. Dengan demikian, peneliti juga 

menggunakan fenomenologi sebagai metode penelitian. 

Hasil penelitian tentang penyebaran link Aksi 411 di facebook terbagi menjadi tiga 

kategori yaitu aspek kognisi, afeksi dan konasi. Pertama, secara kognitif mahasiswa 

berpendapat bahwa penyebaran berita Aksi 411 dapat dimaknai sebagai wujud sikap kritis, dan 

bisa juga sebagai bentuk dukungan, atau sebagai bentuk informatif. Kedua, dari sisi afeksi, ada 

mahasiswa yang merasa biasa saja, dan ada pula yang merasa tak nyaman. Ketiga, dari sisi 

konasi, ada mahasiswa yang menindaklanjuti lebih jauh, dan ada pula yang mengabaikan pesan 

yang diperolehnya di facebook mengenai Aksi 411.  
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