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PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

 Dalam penelitian kali ini saya mengangkat vaksin covid 19 karena ada satu 

dan lain hal yang masih membingungkan dan menjadi masalah di beberapa pihak 

termasuk masyarakat,itu terjadi Karena beberapa pihak menyalahgunakan berita 

yang ada guna mengadu domba masyarakan dengan pemerintah,sedangkan 

masyarakat juga banyak membaca berita tentang kasus ini hanya sepenggal-

sepenggal dan dari sumber yang sedikit banyk masih belum terpercaya seperti 

akun akun instagram,facebook yang juga tidak menggali informasi dengan 

tepat,lebih parahnya akun reposter yang beberapa dengan asalnya langsung 

memposting berita yang belum tentu kebenarannya ,maka dari itu saya ingin 

mengungkapkan keresahan saya dengan cara ini.diharapkan masyarakat tetap 

waspada dan hati hati dalam memilih dan percaya pada berita terutama berita 

yang sensitif dan agar tidak mudah terprovokasi sebelum mengetahui sumber dan 

kebenarannya.pilihlah berita dari sumber yang sudah punya nama yang jelas di 

bidang penyebaran berita. 

Di era digital ini memang sangat mudah menemui berita apapun dan dapat diakses 

kapanpun dan dimanapun,namun bukan berarti kita harus menelan secara mentah 

berita itu,telusuri lagi jejak sumber berita tersebut, 

 Yang ingin saya luruskan adalah ketika kita menemui berita yang blum kita 

ketahui kebenarannya,jangan sembarangan kita ikut serta menyebarkannya dan 
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langsung ikut menanggapi berita itu,tunggulah sampai ada pihak yang 

berkompeten berpendapat lalu barulah kita bisa mendiskusi kannya. 

 Seperti contoh kasus yang saya ambil mengenai vaksin covid 19,berita yang 

saya ambil ini termuat di situs liputan 6.com yang mungkin sudah banyak orang 

tahu dan bisa kita pertanggung jawabkan,dalam berita tersebut mengarah pada  

kumpulan berita hoax tentang berbahaya nya vaksin covid 19 di Indonesia,dalam 

wacana yang dijelaskan, vaksin ini akan siap dilaksanakan paling lambat diawal 

tahun 2021,banyak faktor yang mendasari kenapa vaksin tersebut tidak dilakukan 

scepatnya saja,mulai dari izin BPOM,uji klinis dan lain sebagainya. 

 Oleh karena hal itu,banyak pihak yang menyalah gunakan berita tersebut 

untuk menghasut masyarakat dan menggiring opini menuju hal yang tidak kita 

inginkan,adanya konspirasi dari orang yang bahkan tidak berkompeten 

dibidangnya juga berdampak pada kecemasan masyarakat yang dikhawatirkan 

bisa mengakibatkan hal buruk pada semua kalangan.di era digital yang serba 

modern ini,sudah dipastikan hampir semua kalangan masyarakt punya atau bisa 

mengoperasikan gadget dan mengakses berita secara sangat mudah dimana saja 

dan kapan saja,itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua khususnya 

anak muda yang tahu antara benar tidak nya suatu berita yang ada dan disebarkan 

di media online,agar kita bisa membantu sedikit banyak menjadi filtering agar 

berita tersebut menjadi positif jika sudah berada ditangan pembaca yang mungkin 

masih belum mengerti kebenaran suatu berita dan langsung menyebar luaskan 

berita tersebut ke khalayak luas. 
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Tak dapat dipungkiri,berita yang ada di media sosial memanglah sangat mudah 

didapatkan dan tidak membutuhkan waktu lama dalam mengaksesnya,itulah yang 

menjadi kelebihan era digital pada bidang informasi,hanya dalam hitungan menit 

bahkan detikpun,berita yang baru terjadi akan dengan sangat mudah bisa tersebar 

luas di media sosial. Liputan 6 menjadi salah satu sumber berita yang dapat 

dipertanggung jawabkan ke validan nya,setelah beberapa kali membaca sumber 

berita mengenai vaksin covid 19 yang ada,saya mengangkat satu berita yang saat 

ini paling banyak didebatkan tentang seputar hoax mengenai vaksin covid 19 yang 

sekarang ini tengah ada dan sedang dijalankan pemerintah indonesia,seperti ada 

contoh kasus yang sehabi melakukan vaksin tiba tiba orang itu mengalami 

kejang,keram otot dan sendi bahkan sampai kematian. 

 Tapi karena sumber berita yang tidak akurat penjelasannya,berita itu malah 

membuat maasyarakat merasa cemas dan khawatir serta takut untuk menjalani 

vaksinasi covid 19.belum lagi oknum oknum tak bertanggung jawab yang 

semakin memperkeruh keadaan dengn cara memotong informasi berita yang 

penting mengenai vaksin covid dan langsung menyebarkannya tanpa memberikan 

link sumber berita penuhnya menjadikan beberapa masyarakat/orang yang 

membaca langsung mempercayai dan menganggap berita tersebut adalah benar. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan atas latar belakangdalam penelitian ini,rumusan masalah yang bisa 

diambil ialah: 

1. Bagaimanakah respon masyarakat mengenai berita vaksin covid 19 di 

Indonesia? 
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2. Bagaimana seharusnya menanggapi berita tentang covid 19 yang beredar di 

media sosial? 

3. apa yang sebaiknya pemerintah lakukan guna memperoleh kepercayaan 

masyarakat dalam berita vaksin covid ini? 

4. Bagaimana cara memilih mana itu opini dan mana itu fakta dalam sebuah 

berita? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan tersebut,tujuan dibuat nya rumusan masalah ini adalah : 

1. Untuk mngetahui respon masyarakat mengenai berita vaksin covid 19 di 

Indonesia 

2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya menanggapi berita mengenai 

vaksin covid  yang bertebaran di plaform media sosial 

3. Untuk mengetahui apa yang sebaiknya pemerintah lakukan guna 

memperoleh kepercayaan masyarakat dalam berita vaksin covid ini 

4. Untuk mengetahui bagaimana cara memilih mana itu opini dan mana itu 

fakta dalam sebuah berita 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian dibuat agar memiliki manfaat sebagai beikut : 

1. Mampu memberi referensi untuk pihak yang ingin membuat karya yang 

ilmiah lainnya 

2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi ide gagasan atau ide topik 

bagi yang ingin mengembangkan penelitian selanjutnya 
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3. Peneitian ini dibuat agar pra pembaca tahu untuk tidak langsung menelan 

mentah berita vaksin covid 19 yang ada di media online 

4. Penelitian ditujukan untuk masyarakat agar masyarakat lebih hati hati dalam 

menerima berita yang bahkan tidak jelas sumber asalnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


