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kegiatan individu mengakses dan menggunakan informasi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

Penelitian yang mengangkat judul “Aktivitas Pemrosesan Informasi SARA Dari Media Sosial” 

ini menarik perhatian penulis, karena dalam era digital informasi saat ini, para pengguna media 

internet berpeluang disodori beragam informasi yang berkonten SARA (Suku, Agama, Ras, dan 

Antargolongan), namun tidak seluruhnya mengandung aspek faktual. Oleh karena itu, studi yang 

berkaitan dengan fenomena digital ini dapat menjadi referensi yang variatif dalam riset ilmu 

komunikasi. 

Sejumlah individu yang menggunakan media sosial dan internet, memperoleh berbagai 

jenis informasi berkonten SARA, yang tidak hanya berkaitan dengan etnis atau suku dan agama, 

namun juga berkaitan dengan golongan atau kelompok politik lainnya. Namun demikian, dari 

sebagian informasi SARA yang dicermati, terdapat hoaks SARA diantara informasi-informasi 

tersebut. Berbagai ungkapan atau reaksi emosional diekspresikan oleh individu terhadap 

informasi yang dinilainya sebagai hoaks SARA, terutama yang berasal dari orang-orang di 

sekitarnya.  
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ABSTRAK 

 

JUDUL : 

NAMA : 

NIM  : 

Aktivitas Pemrosesan Informasi SARA Dari Media Sosial 

NIKOLAUS AGENG PRATHAMA 

14030115410032 

Informasi berkonten SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di media sosial, 

cenderung memunculkan cognitive dissonance dan perubahan suasana emosional dalam aktivitas 

pemrosesan informasi dari individu yang mengakses informasi teraktual melalui media internet. 

Adanya sejumlah kasus yang berkaitan dengan hoaks atau berita bohong serta peristiwa SARA 

yang dipicu oleh hoaks yang telah terjadi sebelumnya, membentuk pengetahuan baru bagi para 

pengguna media internet. Namun pada sisi yang berbeda, prasangka diantara para individu juga 

dapat terbentuk dari informasi SARA yang memaparnya, yang diekspresikan melalui variasi 

komentar atau tindakan individu, meskipun elemen faktual dari informasi tersebut masih perlu 

untuk diketahui. Oleh karena itu, ketika terjadi pengungkapan kasus yang berkaitan dengan 

penyebaran hoaks SARA ke dalam wilayah publik, muncul berbagai reaksi dan tanggapan dari 

masyarakat yang menggunakan media sosial. 

Penelitian ini menggunakan genre interpretif, tradisi sibernetika, dan tradisi 

fenomenologi, untuk memahami dunia pengalaman individu dalam melakukan upaya 

pemrosesan informasi SARA yang diperoleh dari media sosial. Perspektif Elaboration 

Likelihood Theory, menjelaskan bagaimana para individu melakukan berbagai cara dalam 

mengevaluasi sejumlah informasi SARA yang diaksesnya. Selain itu, penelitian ini juga 

berupaya untuk menemukan makna informasi dan hoaks SARA yang dipahami oleh individu.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hidup sehari-hari individu mengakses 

informasi yang bersifat aktual-domestik dan tambahan pengetahuan dalam durasi yang berbeda-

beda. Internet yang memiliki media sosial, dipilih menjadi media yang diutamakan untuk 

mencari informasi. Ketersediaan handphone dan komputer memudahkan aktivitas individu 

mengakses informasi dan menggunakan internet. Individu yang berpendidikan tinggi, cenderung 

mengakses informasi dari sumber yang lebih banyak. Informasi SARA bukan sebagai 

informational goal individu sehari-hari dan relatif mudah ditemukan di Facebook, Instagram, 

Twitter, Blog, dan aplikasi Line. Informasi SARA berkonten tentang agama, etnis, dan golongan 

politik lainnya. Sebagian informasi SARA, diikuti perkembangannya. Jenis media 

mempengaruhi bentuk fisik informasi SARA. Sejumlah informasi SARA dinilai sebagai hoaks, 

tidak hanya disebarkan melalui Facebook, Instagram, Twitter, Blog, dan aplikasi Line, namun 

juga ditransmisikan melalui media konvensional. Ada empat makna hoaks SARA yaitu berita 

yang penyebab peristiwanya tidak sesuai fakta, berisi kalimat yang salah, berita yang tidak sesuai 

realitas, dan menampilkan realitas yang tidak utuh. Hoaks SARA memiliki sejumlah ciri-ciri. 

Kemunculan hoaks SARA disebabkan beberapa faktor. Terdapat respon individu terhadap hoaks 

SARA yang bervariasi. Hoaks SARA melibatkan produsen dan penyebar informasinya. Peran 

pemerintah mengatasi hoaks SARA dinilai secara beragam. Para individu membahas hoaks 

SARA dengan orang lain. Terdapat perbedaan suasana diskusi antara individu Jakarta, Bekasi, 

dan Semarang. 

Key words: pemrosesan, informasi, SARA 
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ABSTRACT 

 

JUDUL : 

NAMA : 

NIM  : 

SARA Information Processing Activities From Social Media 

NIKOLAUS AGENG PRATHAMA 

14030115410032 

Information of SARA (Tribe, Religion, Race, and Groups) in social media, tends to bring 

up cognitive dissonance and emotional atmosphere changes in information processing activities 

of individuals who access actual information through the internet. The number of cases related to 

hoaxes and SARA events that were triggered by hoaxes that occurred earlier formed new 

knowledge for internet users. However, on the other side, prejudice between individuals can also 

be formed, which comes from a SARA information, which is expressed through variations in 

individual comments or actions, even though the factual element still needs to be known. 

Therefore, when there are disclosures of cases relating to SARA hoaxes, various reactions arise 

from the public.  

This research uses interpretive genres, cybernetics traditions, and phenomenological 

traditions, which seek to understand the world of individual experiences in conducting 

information processing activities that contain SARA content from social media. By using 

Elaboration Likelihood Theory's theoretical perspective, to explain how individuals carry out 

various ways of evaluating a number of SARA information that they access. In addition, this 

study also seeks to find the meaning of information and SARA hoaxes that is understood by 

individuals..  

The results of this study indicate that in everyday life individuals access actual-domestic 

information and additional knowledge in different durations. The internet that has social media, 

is chosen as the preferred media for seeking information. The availability of mobile phones and 

computers facilitates the activities of individuals accessing information and using the internet. 

Highly educated individuals tend to access information from more sources. SARA information is 

not an informational goal and is relatively easy to find on Facebook, Instagram, Twitter, Blog, 

and Line. SARA information is about religion, ethnicity and other political groups. The type of 

media affects the physical form of SARA information. Some SARA information is considered as 

a hoaxes, not only disseminated through Facebook, Instagram, Twitter, Blog, and Line, but also 

transmitted through conventional media. There are four meanings of SARA hoax, namely news 

that the cause of events is not in accordance with the facts, contains wrong sentences, news that 

does not fit reality, and displays a reality that is not intact. SARA Hoaxes has a number of 

characteristics. The emergence of SARA hoaxes is caused by several factors. There are varied 

responses from individuals to SARA hoaxes. SARA Hoaxes involves the producer and 

disseminator of the information. The government's role in overcoming SARA hoaxes is assessed 

in a variety of ways. Individuals discuss SARA hoaxes with others. There are differences in the 

atmosphere of discussion between the individuals of Jakarta, Bekasi, and Semarang. 
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