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A. Pendahuluan  

Diera globalisasi media sosial laksana sebilah pedang yang dapat mendatangkan 

manfaat dan dapat pula mendatangkan malapetaka (madharat). Sebilah pedang dapat 

bermanfaat jika jatuh pada tangang orang baik-baik. Sebaliknya sebilah pedang akan 

mendatangkan madharat ketika jatuh pada tangan penjahat.    

Media sosial laksana sebuah bejana yang bisa menampung apa saja. Bisa 

berisikan air segar yang mendatangkan kesejukan, bisa juga berisikan api yang 

mendatangkan malapetaka. Baik buruknya konten media sosial bergantung yang 

mengisinya. Jika yang mengisinya orang baik, maka baiklah media sosial. 

Sebaliknya jika yang mengisinya orang yang buruk, buruk pulalah media sosial.   

Kebaikan dan keburukan media sosial akan berdampak kepada kehidupan sosial. 

Seseorang dapat terangkat popularitasnya, karena media sosial. Sebaliknya 

seseorang dapat hancur di posisi terbawah, karena media sosial. Penomena 

mengajarkan kepada kita, banyak orang biasa tiba-tiba menjadi luar biasa. Demikian 

juga banyak orang terhormat menjadi terhina, bahkan menjadi sampah akibat peran 

media sosial.  

Orang yang hancur, karena media sosial akan menganggap media sosial sebagai 

musuh besar yang harus dimusnahkan. Sementara orang yang terangkat oleh media 

sosial akan memandang media sosial sebagai malaikat yang dapat mengangkat 

status sosialnya. Lantas bagaimana sikap kita terhadap media sosial, acuh, atau 

meninggalkan?.  

Ketika kita meninggalkan media sosial, berarti meninggalkan kenyataan. 

Padahal kenyataan tidak bisa ditinggalkan. Diterima atau tidak dia selalu datang 



 

 

menghampiri. Ketika diacuhkan, berarti kita siap diwarnai. Bukankah sebagai tenaga 

pendidik harus ikut serta mewarnai sosial, bukan malah diwarnai. Hal ini membuat 

saya terketuk hati untuk mengajak tenaga pendidik dalam menyikapi media sosial 

yang dituangkan dalam sebuah makalah.   

 

B. Menyikapi Media Sosial Laksana Ikan di Laut 

Pembaca pasti tahu, karakter ikan di laut. Dia tetap tidak asin, sekalipun ikan 

laut asin. Ternyata ini bisa terjadi, yakni ikan tidak asin, karena ikan yang ada di 

laut hidup. Hal ini berbeda dengan ikan mati yang ada di laut, pasti dia akan asin, 

karena terkontaminasi air laut. Dalam konteks kita, media sosial tidak akan memberi 

dampak sosial yang buruk bagi seseorang, jika orang itu hidup (berilmu). Sebaliknya, 

media sosial akan berpengaruh buruk, jika jatuh pada orang mati (bodoh).  

Langkag-langkah yang harus ditempuh untuk menyikapi media sosial adalah 

ilmu dan iman. Dengan ilmu terbentuk sikap kritis. Dengan iman memilki landasan 

yang kuat, tidak mudah terpengaruh. Dengan demikian terbentuk ketahanan 

(istiqamah) dalam menyikapi media sosial diera globalisasi.   

a. Ilmu  

Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara rasional dan sistimatis. Hal 

ini akan berdapak pada orang yang memiliki ilmu, yaitu bertindak secara 

rasional dan sistimatis. Seseorang yang berilmu (alim), ketika mendapatkan 

informasi, tidak akan ditelan mentah-mentah, melainkan dikritisi terlebih 

dahulu. Minimal orang berilmu mengukur tingkat kebenaran secara ontologis, 

epistemologis, dan smantis dalam menerima informasi yang ada di media sosial.  

Ukuran kebenaran ontologis, adalah kebenaran dilihat dari sisi hakikat 

(esensi). Sementara kebenaran epistemologis, kebenaran yang dilihat cara 

mendapatkan/cara menyampaikan. Adapun kebenaran smantis kebenaran yang 

diukur dari sisi bahasanya. Oran berilmu dalam menerima sebuah informasi, 

minimal tiga tolak ukur ini digunakan. Orang berilmu juga dalam menerima 



 

 

sebuah informasi, akan melihat teks (mantuk), dan konteks (mafhum). Dengan 

demikian tidak ada istilah menerima informasi ditelan mentah-mentah. 

 

b. Iman 

Iman berbentuk abstrak, bersemayam dalam hati manusia. Sekalipun 

berbentuk abstrak, tetapi gejalanya dapat dilihat. Bahkan menjadi penentu 

sebuah gerakan. Iman dapat menggerakan seluruh anggota tubuh. Iman dapat 

membuat seorang penakut menjadi berani. Seorang pemberani menjadi penakut.  

Orang yang beriman dalam tindakannya akan mengedepankan moral dan 

akhlak. Orang yang beriman akan berfikir “tidak semua yang benar itu baik 

disampaikan”. Hal ini menggiring orang yang beriman hati-hati dalam 

menyampaikan dan menerima sebuah informasi.  

Orang beriman dalam menerima dan menyampaikan sebuah gagasan atau 

ideu di media sosial akan mengedepankan kemaslahatan umum (maslahatul 

musrsalah). Hal-hal yang sifatnya menyudutkan golongan, atau membela 

golongan akan dikesampingkan. Orang beriman, ketika mendapatkan informasi 

tidak langsung ditelan mentah, melainkan kroscek (tabayun) terlebih dahulu.  

 

C. Kesimpulan  

Dari urain di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk ketahanan dalam menyikapi 

konten media sosial diera globalisasi harus meningkatkan ilmu dan iman. 

Meningkatkan ilmu dengan cara selalu belajar secara menyeluruh, terutama sejarah, 

karena sejarah terulanag hanya pelakunya yang berbeda. Berbagai gunjang-ganjing 

yang ada sekarang sebenarnya sudah ada dimasa lalu, hanya pelaku dan sistemnya 

berbeda, tetapi esensinya tetap sama. Sementara untuk meningkatkan iman, harus 

memahami agama secara kafah (menyeluruh). Dengan demikian terhindar dari ikut 

memperkeruh suasana.  
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