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Abstrak 

Penulisan artikel ini membahas terkait etika berkomunikasi masyarakat dalam penggunaan 

sosial media, manusia sebagai mahluk sosial sangat perlu adanya komunikasi satu sama lain, selain 

itu, dengan adanya teknologi yang sudah berkembang saat ini menjadi lebih memudahkan 

masyarakat dalam berinteraksi, bahkan dengan media kita dapat mempunyai teman dari berbagai 

daerah bahkan sampai bisa bertemu dengan jodoh.  Tetapi dalam penggunaan media kita tidak bisa 

seenaknya, ada etika yang harus kita patuhi. 

Kata kunci : Etika,Masyarakat,Teknologi 

 

1. Pendahuluan 

Manusia dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, adanya kemajuan 

Ilmu Pengetahuan tentu saja akan mempengaruhi kemajuan teknologi. saat ini para pengguna 

internet di dunia menjadi sangat tinggi dikarenakan banyaknya generasi milenial yang mampu 

menguasai berbagai macam aplikasi. Ciptaan teknologi baru ada karena kebutuhan manusia yang 

semakin meningkat dan dengan kecanggihan teknologi tersebut dapat mempermudah kegiatan 

sehari-hari. Contoh dari kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi adalah Smartphone yang 

memudahkan manusia dalam berkomunikasi sesuai dengan kebutuhannya.. 

Tidak hanya itu, dengan meningkatnya teknologi ternyata telah memberi dampak  pada 

perubahan masyarakat terutama pada generasi milenial. Salah satu contoh perubahan yaitu dalam 

komunikasi tatap muka yang cenderung  bukan menjadi prioritas utama untuk mencapai 

keberhasilan dalam penyampaian pesan, sehingga para generasi milenial beralih ke medias sosial, 
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seperti WhatsApp, Instagram, Facebook,dll. Karena sifatnya yang efisien dan efektif menjadikan 

media sosial sebagai ajang mengekspresikan diri untuk lebih terbuka dan bebas. 

Banyaknya  kabar yang beredar saat ini  merupakan akibat dari mudahnya akses  teknologi 

yaitu hoax atau informasi palsu, oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali  adanya  pemahaman 

etika dalam penggunaan media sosial, Akibat lain yang ditimbulkan dari kurangnya etika dalam 

media sosial dan penyebaran informasi palsu/hoax adalah sanksi pidana karena telah melanggar 

Kemenkominfo dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel  ini adalah Penelitian deskriptif  yang  

merupakan jenis penelitian bertujuan untuk penyajian gambaran lengkap/eksplorasi dan klarifikasi 

mengenai fenomena  soaial, serta kajian pustaka (literature review.) yang disintesis menggunakan 

metode naratif untuk menjawab tujuan. Kemudian dilakukan analisis terhadap isi yang berkaitan 

dengan etika masyarakat terhadap penggunaan sosial media . 

3. Hasil dan Pembahasan 

Etika sangat  berpengaruh dalam kehidupan manusia,etika memberikan manusia orientasi 

bagaimana dalam menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakanya sehari-hari. Selain itu, etika 

membantu manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan tepat.  

Pergaulan hidup berasyarakat diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya 

manusia bergaul, sistem tersebut menjadikan manusia menjadi saling menghargai,menghormati 

atau yang dikenal dengan sopan santun, tata karma dan lain-lain. Tidak hanya itu, pedoman 

pergaulan bertujuan untuk menjaga kepentingan agar masyarakat yang terlibat menjadi 

tentram,tenang,terlindungi, serta menjaga kepentingan masyarakat, apalagi etika dalam 

penggunaan media sosial (Mutiah et al., 2019) 

Dalam kehidupan bersosial di masyarakat, istilah etika dikaitkan dengan moralitas seseorang. 

Orang yang tidak memiliki etika yang baik sering disebut tidak bermoral karena tindakan dan 

perkataan yang diambil tidak melalui pertimbangan baik dan buruk.  

Di Indonesia, penggunaan instagram jauh lebih popular dibandingkan dnegan media sosial 

lainya, para pengguna menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari informasi baik itu terkait 



pendidikan,ekonomi, bahkan mengekspresikan diri dengan mengunggah foto pribadi. Dengan kita 

menggunakan layanan tersebut kita juga bisa langsung elihat secara langsung gaya,sikap 

seseorang melalaui  postingan yang kita bagikan.(Afriani & Azmi, 2020) 

Instagram merupakan aplikasi yang didesain yang memiliki fungsi sebagai komunikasi baik 

itu berupa foto, teks dan menyampaikan sebuah pesan.Contoh postingan instagaram  yang 

memberikan dampak positif dengan memberikan informasi bahkan menambah pengetahuan para 

pengguna instagram 

 

Adanya perkembangan teknologi sekaan membuat etika tidak penting oleh masyarakat karena 

adanya perubahan zaman, hal tersebut dapat kita ketahui dari kebiasaan anak-anak bangun tidur 

sampai tidur lagi yang tak terlepas dari Smartphone, entah itu bermain game, menonton film, serta 

kurangnya  pengawasan orangtua. Sehingga tanpa kita sadari menjadikan kita lemah dalam etika 

dalam artian menurun(Supangat, 2016) 

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan didalam berbagai meida sosial masih banyak 

ditemukan masyarakat bahkan orang yang berpendidikan tinggi belum memahami dan 

mengaplikasikan etika komunikasi, seperti berkata kasar “Bacot”,”Njir”,”Idiot”, serta mereka 

suka memposting bebas apa yang mereka senangi meskipun itu terkait maslaah 

pribadinya,curhatanya. (Gunawan & Rahayu, 2017) 

 



Selain itu, banyak juga masyarakat yang menggunakan instagram tidak memperdulikan etika 

dalam bersosial media, banyak melakukan sensasi, sehingga menyakiti perasaan orang lain tanpa 

di cari terlebih dahulu permasalahan yang sebenarnya karena sudah termakan oleh berita hoax 

atau berita yang belum jelas kebenaranya sehinnga bisa merugikan belak pihak. Berikut contoh 

komentar masyarakat terhadap suatu postingan. 

 

Dari gambar diatas kita bisa melihat bahwa kita juga bisa nilai negative oleh orang lain pabila 

melihat saat postingan kita di komentar orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu,  etika 

dalam bermedia sosial sangat perlu ditanamkan kepada masyarakat khususnya untuk anak-anak, 

karena dampak dari penyalahgunaan dapat menimbulkan hal yang buruk,  etika tersebut baik 

dalam membagikan postingan status, komentar.dan lain-lain.  

4. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa etika dalam penggunaan media 

sangat penting ditanmkan kepada masyarakat baik itu dari pemerintah,orantua kepada 

anak,gurukepada murid. Etika merupakan refleksi filosofis atas nilai dan moral yang dipegang, 

dilakukan dengan tekun dalam hidup, dan menjadi dasar dalam bertingkah laku dan bertindak.  
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