
1 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi di era globalisasi membawa 

pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan dunia. Mobilitas yang tinggi, 

kecepatan  dalam mendapatkan informasi, kemudahan berkomunikasi, pola hidup 

yang  serba instan dan multitasking menjadi sebuah ciri kebutuhan masyarakat 

saat ini. Keberadaan media cetak dan elektronik semakin tergeser dengan adanya 

internet. 

 Internet inilah yang kemudian  melahirkan media-media baru seperti 

media online dan media sosial mulai dari blog, facebook, twitter, instagram, line, 

whatsapp, dan lain-lain.  Masyarakat akhirnya beralih kebiasaan dari pembaca 

koran, pemirsa televisi, dan pendengar setia radio menjadi bloger ,kolektor media 

sosial, atau bahkan sebagian besar membentuk  komunitas online untuk saling 

berbagi info lewat dunia maya.Singkatnya,  kini masyarakat beralih menjadi 

netizen (warga internet). Berdasarkan survey Brandwatch 2016 telah didapatkan 

fakta dan statistik media sosial dari 7,3 miliar penduduk dunia per Juli 2015 

tercatat hasil di antaranya “Sebanyak 3,17 miliar pengguna internet, 2,3miliar 

pengguna media sosial aktif dengan rata-rata pengguna internet memiliki 5 akun 

media sosial, tahun 2016 pengguna media sosial naik 176 juta, dan setiap hari 

ada 1 juta pengguna media sosial mobile yang setara dengan 12 orang per detik” 

(Prasetyo, 2017). Fenomena ini meyakinkan bahwa kehidupan manusia sejatinya 
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tidak bisa lepas dari media. Informasi dan komunikasi resmi menjadi kebutuhan 

primer yang sulit ditinggalkan. 

Kini, akses internet  bisa dilakukan oleh  siapa saja,kapan saja,dan dimana 

saja. Keberagaman informasi yang ditawarkan,keleluasaan dalam membentuk 

koneksi pertemanan, kebebasan dalam beropini dalam lingkup sedunia 

menjadikan terpaan media semakin besar karena setiap orang memiliki 

kepentingan masing-masing. Hal semacam ini yang kemudian dimanfaatkan oleh 

sejumlah oknum  tidak bertanggungjawab untuk membagikan berita hoax atau 

berita bohong dengan maksud  memprovokasi pihak lawannya, sedangkan 

masyarakat internet (netizen) cenderung meneruskan kembali atau mengomentari 

segala info yang mereka minati tanpa berpikir panjang, sehingga isu palsu tersebut 

viral dan si pembuat berita hoax meraup keuntungan. 

Realita saat ini berita hoax semakin menyerbu internet terlihat dari hasil 

survey tentang Wabah Hoax Nasional oleh Mastel (2017), bahwa saluran 

penyebaran berita hoax tiga tertinggi berasal dari media sosial berupa facebook 

pada urutan tertinggi 92,40%, aplikasi chatting 62,80%, dan situs web 34,90%.  

Berita hoax sendiri lebih condong membawa dampak negatif daripada dampak 

positif.  Bramy Biantoro (2016) menyebutkan ada empat bahaya yang ditimbulkan 

dari berita hoax, yakni hoax membuang waktu dan  uang, hoax jadi pengalih isu, 

hoax sebagai sarana penipuan publik, serta hoax sebagai pemicu kepanikan 

publik.Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa macam isu hoax di antaranya 

terkait agama, permasalahan sosial, politik, serta yang menggeret suatu corporate 

seperti Sari Roti bagi-bagi gratis,Sari Roti yang berganti nama jadi Roti Garmelia, 

minuman White Coffee mengandung babi, Sikat Gigi Oral B mengandung bulu 



3 
 

babi, Isu uang baru Indonesia yang dikabarkan mencantumkan logo palu arit 

padahal itu tanda roctoverso, belanja di Indomaret /Alfamart dipotong 100 Rupiah 

untuk donasi kampanye Ahok, dan lain-lain.  Dari sederet contoh di atas 

menunjukkan kebebasan penyajian informasi bukan lagi dari kalangan jurnalis 

melainkan juga di tangan para netizen.  

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII, 2016) , di Indonesia sendiri terhitung 132,7 juta 

pengguna internet dan 129,2 juta di antaranya menggunakan internet untuk 

membuka  media sosial. Namun, di sisi lain ada fakta yang mencengangkan, 

berdasarkan survei UNESCO, “Tingkat literasi Indonesia di posisi 60 dari 61 

negara”(Murdaningsih,2016), ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat 

Indonesia masih lemah dalam mengonfirmasi kebenaran informasi yang telah 

diterima.  Salah satu cara mengatasi hoax adalah literasi media yakni kemampuan 

memahami dan menggunakan media massa sebagai proses komunikasi massa 

secara efektif dan efisien. Sederhananya, berita tidak serta merta diterima oleh 

masyarakat, melainkan masing-masing pribadi mampu mem-filter berita mana 

yang yang harus dibagikan dan berita mana yang harus disimpan sendiri.   Sebagai 

upaya penanganan isu hoax yang semakin gencar di Indonesia, dilansir dari BBC 

Indonesia , “Presiden Joko Widodo meminta adanya tindakan tegas terhadap 

situs-situs berita yang menyebar kebohongan, dengan judul provokatif, dan 

sumber yang tidak jelas Menkominfo pun melakukan pemblokiran beberapa situs 

yang dinilai hoax dan radikal.” (Artharini, 2017). Sedangkan Dewan Pers 

melakukan pembenahan Undang-undang ITE terhadap media-media online. Dari 

kalangan masyarakat sendiri ada juga yang membentuk forum Komunitas Anti 
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Fitnah di Facebook  seperti Turn Back Hoax dan Indonesian Hoaxes untuk 

menangkal hoax. 

Anjuran untuk berliterasi media juga sudah diterangkan oleh  Allah SWT  

pada Al Qur’an di beberapa surat di antaranya :QS  Al Hujurat ayat 6 yang 

artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang fasik datang 

kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak 

mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu 

menyesali perbuatanmu itu.” Adapun ayat lainnya QS. Al Isra’ ayat 36 yang 

artinya, “ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya.Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, 

semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.” Dua ayat tersebut jelas 

menyatakan bahwa setiap menerima pemberitaan dikonfirmasi dulu kebenarannya 

sebelum disebarkan kembali. Hal ini agar tidak berdampak fatal pada diri sendiri 

maupun orang lain.  

Melihat isu berita hoax yang marak diperbincangkan saat ini, peneliti 

tertarik untuk menggali lebih dalam terkait cara menyikapi pemberitaan hoax di 

kalangan mahasiswa. Isu yang dipilih peneliti berkaitan dengan corporate, ini 

dikarenakan pembuatan berita hoax coporate identik dengan adanya persaingan 

bisnis dan pengambilan angkatan kerja. Angkatan kerja sebagian besar sasarannya 

adalah mahasiswa. Sedangkan, dari kacamata mahasiswa, mereka termasuk 

generasi internet yang melek terhadap teknologi digital,tidak gagap dalam 

bermedia,dan semestinya jauh lebih cerdas memanfaatkan media dibandingkan 

dengan kalangan lain, hal ini dapat dibuktikan dari hasil Survey Penetrasi 

Penggunaan Internet Indonesia 2016,  berdasarkan pekerjaan, diperoleh sebanyak 
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89,7% pengguna internet adalah mahasiswa(APJII,2016). Dalam penelitian ini, 

peneliti memfokuskan pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2013 

selain mereka adalah calon sarjana freshgraduate yang akan menjadi incaran para 

perusahaan atau pemburu pekerjaan, dari segi ilmu yang diterima selama 

perkuliahan, di jurusan Ilmu Komunikasi mempelajari Jurnalistik,Public 

Relations, dan Audio Visual sehingga mereka memiliki tanggungjawab moral 

terhadap ilmu yang dimilikinya terutama sebagai penyampai kebenaran suatu 

berita. Selain sebagai konsumen berita mereka juga dituntut mampu 

memproduksi,mengolah sebuah berita,mengupdate informasi, dan mengemas 

pesan agar mudah tersampaikan ke audience.Adanya pemberitaan hoax yang 

bersarang di media online dan media sosial tentu akan berpengaruh besar. Jangan 

sampai mereka menulis apalagi menyebarkan kembali informasi yang salah 

kepada audience lainnya karna dampaknya bisa fatal.  Mereka harus lihai  dalam 

berbicara,  menulis, mendengarkan, memotret,  meriset fakta pesan, membangun 

relasi dan bekerjasama dengan klien yang rata-rata sebuah corporate dan media, 

serta memberikan solusi pada sebuah krisis atau konflik.  Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi juga telah mempelajari segala unsur  komunikasi mulai dari 

komunikator , komunikan, pesan, media , dan efek termasuk kemampuan dalam 

literasi media. Sudah sepatutnya mereka dapat memberikan contoh kepada 

masyarakat tentang sehat bermedia termasuk dari segi menyikapi berita hoax. 

Namun, bukan tidak mungkin  ternyata sebagian dari mahasiswa yang 

mengenyam ilmu komunikasi masih ada yang belum bisa mem filter  pesan yang 

telah diterima. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah penelitian, yaitu bagaimana perilaku mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM 

angkatan 2013 dalam menyikapi pemberitaan hoax di Facebook tentang isu 

corporate nasional yang beredar pada periode Desember 2016 – Februari 2017 ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah 

Ingin memahami dan mendeskripsikan perilaku  Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

UMM angkatan tahun 2013 dalam menyikapi pemberitaan hoax di Facebook 

tentang isu corporate nasional yang beredar pada periode Desember 2016-

Februari 2017 

 

D. Manfaat Penelitian 

D.1  Manfaat  Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa UMM  

dan peneliti selanjutnya dari segi cara menyikapi pemberitaan hoax. 

D.2 Manfaat Praktis 

Bagi Mahasiswa Ilmu Komuniasi yang pernah menerima berita hoax 

diharapkan penelitian ini nantinya bisa dijadikan referensi atau rujukan dan solusi 

terkait perilaku  dalam menyikapi pemberitaan hoax isu corporate . 


