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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemahaman tentang  Perilaku  

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan 

untuk mengaktualisasikan dirinya terhadap orang lain dan lingkungannya. Hal ini 

dapat dipenuhi melalui perilaku. Perilaku antar perseorangan juga tentu berbeda-

beda. Untuk mengetahui lebih jelas tentang perilaku diberikan sub-sub bab di 

bawah ini di antaranya: 

 

A.1. Pengertian Perilaku 

Dalam buku Wardiah (2016) yang berjudul Teori Perilaku dan Budaya 

Organisasi, disebutkan beberapa pengertian perilaku menurut para ahli di 

antaranya: 

a. Menurut Gibson, perilaku adalah suatu aktivitas yang dikerjakan seseorang 

b. Leonard F. Polhaupessy menguraikan perilaku adalah sebuah gerakan yang 

dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda, mengendarai motor 

atau mobil. 

c. Menurut Soekidjo, perilaku adalah kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk 

hidup) yang bersangkutan 

d. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) berpendapat bahwa perilaku 

juga merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau 

lingkungan  
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e. Skinner menyatakan bahwa perilaku adalah respon atau reaksi  seseorang 

terhadap stimulus(rangsangan dari luar).  

 

A.2 Batasan Perilaku Manusia 

Bloom membedakan perilaku dalam tiga domain perilaku yaitu kognitif 

(cognitive), afektif (affective), dan psikomotor (psychomotor). Ada tiga ranah 

perilaku, di antaranya: 

a. Pengetahuan (knowledge) 

Merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (overt behaviour). Pengetahuan sendiri memiliki arti hasil dari 

mengetahui yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap 

suatu objek tertentu.  

b. Sikap (attitude) 

Sikap merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku atau bisa diartikan 

sebagai reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu 

stimulus atau objek. Sedangkan, menurut Newcomb, salah seorang psikolog 

sosial, sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukanlah 

pelaksanaan motif tertentu. Sikap adalah sebuah reaksi terbuka atau aktivitas tapi 

predisposisi perilaku (tindakan) atau reaksi tertutup.  

c. Tindakan (practice) 

Merupakan berbagai kecenderungan untuk bertindak dari segi praktik. Sikap 

belum tentu terwujud dalam bentuk tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi 

tindakan, diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan, seperti fasilitas dan 

sarana prasarana.(Wardiah 2016:16-19) 
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A.3 Macam-macam Sikap 

Jalaluddin Rakhmat (2004:136) dalam bukunya yang berjudul Psikologi 

Komunikasi, menyebutkan ada dua macam sikap di antaranya: 

a. Sikap Terbuka  

Orang-orang yang menunjukkan sikap terbuka, memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Menilai pesan secara objektif, dengan menggunakan data dan keajegan logika 

2. Membedakan pesan dengan mudah dan dapat melihat nuansa 

3. Berorientasi pada isi pesan 

4. Mencari informasi dari berbagai sumber 

5. Lebih bersifat provisional dan bersedia mengubah kepercayaanya 

6. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya. 

b. Sikap Tertutup 

Sedangkan orang-orang yang sikapnya cenderung tertutup, memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Menilai pesan berdasarkan motif-motif pribadi 

2. Berpikir simplistis, artinya berpikir hitam putih tanpa nuansa 

3. Bersandar lebih banyak pada sumber pesan daripada isi pesan 

4. Mencari informasi dari kepercayaan orang lain dari sumbernya sendiri, bukan 

dari sumber kepercayaan orang lain 

5. Secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaanya 

6. Menolak,mengabaikan, mendistorsi, dan menolak pesan yang tidak konsisten 

dengan sistem kepercayaannya. 
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A.4 Faktor-faktor Personal yang Mempengaruhi Perilaku Manusia 

Secara garis besar ada dua faktor, yaitu: 

a. Faktor Biologis 

Menurut Wilson, perilaku sosial dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah 

diprogram secara genetis dalam jiwa manusia. Pengaruh biologis terhadap 

perilaku manusia tampak pada dua hal, di antaranya: 

1. Adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia, dan bukan 

pengaruh lingkungan atau situasi yang lebih akrab dengan sebutan instink  

2. Adanya dorongan motif biologis, seperti kebutuhan untuk memelihara 

kelangsungan hidup dengan menghindari sakit dan bahaya. 

b. Faktor Sosiopsikologis 

Dari proses sosial, manusia memperoleh beberapa karakteristik yang 

mempengaruhi perilakunya. Karakteristik tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga 

komponen, yaitu: 

1. Komponen afektif atau aspek emosional yang memiliki kaitan erat pada proses 

sosial 

2. Komponen kognitif yakni aspek intelektual  yang berkaitan dengan apa yang 

diketahui manusia. 

3. Komponen konatif adalah aspek volisional, yang berhubungan dengan 

kebiasaan dan kemauan bertindak.(Rakhmat,2004:34-37) 
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A.5 Teori S-O-R 

Teori S-O-R singkatan dari Stimulus-Organisme-Respons. Teori ini 

dikemukakan oleh Hovland beranggapan bahwa proses dari perubahan sikap 

adalah serupa dengan proses belajar. Dalam mempelajari sikap yang baru, ada tiga 

variabel penting yang menunjang proses belajar tersebut, yaitu 

perhatian,pengertian dan penerimaan. Teori ini  berasal dari psikologi. Objek 

material psikologi dan komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya 

meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku,kognisi,afeksi,dan 

konasi.Unsur dari stimulus dalam teori ini merupakan perangsang berupa message 

(isi pernyataan),unsur organismnya adalah manusia (komunikan) sebagai receiver, 

dan respons yang dimaksud sebagai reaksi,tanggapan,jawaban, pengaruh, dan 

efek.  

Stimulus yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak. 

Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Selanjutnya 

adalah komunikan mengerti, kemampuan dari komunikan inilah yang dapat 

melanjutkan proses berikutnya.Setelah komunikan mengolah dan 

menerimanya,maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. Dalam perubahan 

sikap ini, dapat dilihat bahwa sikap dapat berubah hanya jika melebihi rangsangan 

semula. (Effendy, 2007: 254-255) 

Dalam penelitian ini unsur stimulus berupa pemberitaan hoax terkait isu 

corporate Nasional yang diterima oleh Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 

2013 dapat menghasilkan respons yang berbeda sesuai dengan penerimaan, 

pengertian dan pengalaman organism masing-masing. 
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B. Mahasiswa adalah Generasi Internet 

Mahasiswa saat ini, bukanlah sekedar individu yang menimba ilmu di 

sebuah perguruan tinggi dengan rentang usia sekitar 18-25 tahun dan memiliki 

tingkat intelektualitas yang tinggi saja, melainkan mahasiswa juga generasi yang 

dianggap  selalu up to date terhadap segala informasi, tidak mudah gagap dalam 

menggunakan media,  memiliki koneksi pertemanan yang luas, paham teknologi, 

dan melek digital. Adapun sub-sub bab untuk menerangkan tentang generasi 

internet di antaranya: 

 

B.1  Kelompok Generasi 

  Dalam bukunya yang berjudul “Grown Up Digital” Don Tapscott 

(2013:18-24)  membagi generasi ke beberapa kelompok : 

a. The Baby Boom (1946-1964) 

Generasi ini dapat disebut “Generasi Perang Dingin” atau “Generasi 

Pertumbuhan Ekonomi” orang-orang yang lahir pada tahun ini selain sebagai 

pekerja, sebagian besar juga ikut dalam berperang. Dampak revolusioner 

komunikasi  di era ini dipelopori oleh radio dan selanjutnya bergeser menjadi 

televisi   

b. Gen X –The Baby Bust (1965-1976) 

Gen X termasuk ke dalam generasi yang mengeyam pendidikan paling baik 

sepanjang sejarah.Mereka merasakan angka pengangguran yang tinggi dan gaji 

relatif rendah namun memiliki spirit kerja yang tinggi. Generasi ini adalah 

komunikator-komunikator yang agresif dan sangat mengandalkan media, 
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walaupun dengan segmen populasi paling tua dengan kebiasaan berkomputer dan 

berinternet 

c. Net Generation-Generasi Internet (1977-1997) 

Generasi pertama yang bersifat global dan menyelami angka-angka biner 

(bit),lebih cerdas, lebih gesit, lebih toleran terhadap keberagaman dibanding 

pendahulu mereka. 

d. Generasi Mendatang – Generation Next (1998-sekarang) 

Generasi ini adalah kelanjutan dari generasi internet 

 

B.2 Norma Generasi Internet  

Don Tapscott (2013:49-51), menyebutkan ada delapan norma generasi 

internet yaitu: 

a. Mereka menginginkan kebebasan dalam segala hal yang mereka perbuat, dari 

kebebasan memilih hingga kebebasan berekspresi,  

Net Gener memanfaatkan teknologi untuk mengatasi kekusutan dan mencari 

pesan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, melepaskan diri dari kekangan 

kantor tradisional, memadukan kehidupan kerja dengan kehidupan sosial mereka, 

kebebasan untuk mengambil jalur mereka sendiri, serta bebas dalam 

mengekspresikan diri. 

b. Kustomisasi atau personalisasi, Mereka senang membuat sesuatu sesuai selera 

Kaum muda dapat mengubah dunia media di sekitar mereka seperti 

tampilan desktop, situs web atau blog, sumber berita, dan hiburan mereka. Mereka 

telah dibesarkan dengan kebebasan mendapatkan dan menggunakan media yang 

mereka inginkan sekaligus mengubahnya sesuai selera masing-masing.  
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c. Melakukan scrutinizer yang baru,  

Adanya transparansi akses informasi. Generasi internet tahu bahwa 

kekuatan pasar mereka memungkinkan mereka menuntut lebih banyak dari 

perusahaan-perusahaan, yang selanjutnya harus diperhitungkan para pengusaha 

d. Mereka mencari integritas korporasi dan keterbukaan sewaktu mereka 

memutuskan memilih sesuatu 

Net Gener memastikan dahulu apakah nilai-nilai perusahaan sejalan dengan 

nilai-nilai mereka 

e. Generasi internet ingin hiburan tetap ada dalam pekerjaan,pendidikan, dan 

kehidupan sosial mereka. 

Generasi ini membawa mentalitas bermain ke dalam pekerjaan, mereka tau 

selalu ada lebih dari satu cara untuk mencapai sasaran. Generasi ini telah 

dibesarkan dengan pengalaman-pengalaman interaktif 

f. Mereka generasi yang mengandalkan kolaborasi dan relasi 

Generasi ini membentuk koneksi pertemanan yang luas dan tergabung 

dalam komunitas atau grup di media sosial, dengan maksud sekedar chatting, duel 

game, atau sharing file. 

g. Generasi internet membutuhkan kecepatan 

Net Gener mengharapkan komunikasi yang sama cepat dari pihak-pihak 

lain, maksudnya adalah setiap pesan instan menghasilkan tanggapan yang juga 

instan 

h. Mereka para inovator 

Generasi internet selalu melakukan updating terhadap informasi yang 

berkaitan dengan kebutuhan mereka. Seperti berganti hp yang lebih canggih 
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dengan fungsi hp yang memang lebih canggih dari yang lama. Mereka selalu 

mencari cara-cara inovatif untuk mendapatkan sesuatu. 

 

B.3 Cara Generasi Internet dalam Menggunakan Teknologi 

Don Tapscott (2013:59-71), mengungkapkan bahwa Net Generation 

memiliki kebiasaan media yang berbeda sepenuhnya dari generasi lainnya pada 

usia yang sama, adapun kebiasaan-kebiasaan tersebut di antaranya: 

a. TV sebagai musik latar belakang 

Generasi internet menonton TV jauh lebih sedikit, mereka yang menonton 

TV memperlakukannya seperti musik latar belakang sewaktu mereka berburu 

informasi dan chatting dengan temannya secara online. Multitasking adalah 

sesuatu yang alami bagi generasi ini. Atau justru lebih memilih live streaming dan 

mengunduh acara tv ke dalam komputernya, melakukan live chat dan berinteraksi 

dengan teman onlinenya. 

b. Penyelidik Alami 

Generasi Internet bisa dengan mudah mendapatkan informasi di mana dan 

kapan saja mereka inginkan. Kebanyakan generasi ini menyimak berita secara 

online dari sumber-sumber berita resmi dan dari blog-blog. Berita bukan lagi One 

Stop Trip. Generasi ini beranggapan bahwa informasi secara alami akan terus 

berubah dan internet terus diperbarui, orang-orang bisa mengambil sampel berita 

dari pandangan dan perspektif yang beragam. Dari fenomena ini generasi internet 

mengandalkan penggalan-penggalan informasi yang diminati dari sumber berbeda 

untuk ditarik kesimpulannya dan intisarinya. 

c. Para Pencipta Konten Baru 
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Ketika mereka mencari informasi atau hiburan,generasi ini berharap itu 

berubah menjadi perbincangan. Mereka mengunjungi blog-blog secara teratur 

untuk menciptakan dan berbagi konten,memadukan konten buatan orang lain 

dengan kontennya, mengambil, dan mencampur konten online untuk 

menghasilkan suatu bentuk ekspresi. 

d. Abad Telepon Genggam 

Generasi internet akan merasa cemas apabila akses yang biasa dilakukan 

dengan telepon genggamnya menjadi terbatas. Generasi ini lebih menggunakan 

telepon untuk berkirim pesan secara online dan sulit terpisah oleh gadgetnya. 

 

B.4. Dampak Teknologi Digital bagi Generasi Internet 

Don Tapscott (2013: 71-80), menyebutkan bahwa teknologi digital 

perilaku Generasi Internet dalam kehidupan sehari hari, di antaranya: 

a. Jaringan Sosial untuk Pusat Komunitas Global 

Generasi internet menemukan ruang privat baru di media online dengan 

menciptakan komunitas online untuk teman-teman tertentu,dan dapat menutupnya 

dari jangkauan orang yang tak dikenal. Dalam komunitas tersebut bisa dilakukan 

dengan bebas sharing  apapun tanpa terbatas ruang dan waktu. 

b. Media Sosial sebagai Alat Organisasi Potensial untuk Masyarakat 

Jaringan-jaringan sosial adalah cara yang fenomenal untuk 

menyebarluaskan informasi, apa yang telah dishare seketika terkirim pada beranda 

atau news feed, komunikasi terjadi dalam seketika dan otomatis. Teman-teman 

dapat menyebarkan kabar atau informasi kepada banyak orang lain dari kabar 

yang sama hingga informasi menjadi viral. 



17 
 

c. Orang dapat Mengorganisasikan  Diri di Internet, Tidak lagi Harus Mengacu 

kepada Seseorang 

Internet terutama jaringan sosial dapat memberi kekuasaan kepada sebuah 

kekuatan baru, orang telah mengorganisasikan diri tanpa petunjuk dari otoritas 

selama sejarah manusia. Bahasa adalah salah satu produk organisasi diri. Saat ini 

jaringan sosial telah digerakkan kaum muda. Merekalah yang telah menjadi 

penggerak kebangkitan model-model kolaboratif dan jaringan sosial akan menjadi 

basis untuk kegiatan di bidang-bidang kehidupan mereka. 

 

B.5 Teori Pengurangan Ketidakpastian 

Teori Pengurangan Ketidakpastian (uncertainty reduction) mengemukakan 

bahwa ketika dua orang asing bertemu, fokus mereka adalah untuk mengurangi 

tingkat ketidakpastian mengenai satu sama lain dan mengenai hubungan 

mereka.Orang dapat mengalami ketidakpastian pada dua level yang berbeda, 

yakni perilaku dan kognitif.  Tingkat ketidakpastian yang tinggi dihubungkan 

dengan perilaku verbal dan nonverbal.  

Menurut Berger, ketika kita berkomunikasi, kita membuat rencana untuk 

mencapai tujuan kita, seperti halnya penggunaan informasi yang kita miliki 

tentang orang lain. Semakin kita merasa tidak pasti, kita menjadi semakin 

waspada dan akan bergantung pada data yang tersedia bagi kita dalam situasi 

tersebut.Selanjutnya kita akan menyusun cara alternatif untuk merespon hal 

tersebut.Pengurangan ketidakpastian ini uga didukung oleh  daya tarik dan afiliasi. 

Saat pelaku komunikasi menemukan kesamaan di antara mereka dan terjadi 

peningkatan daya tarik antara satu dengan yang lain, maka kebutuhan mereka 
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akan informasi menurun. Dalam artian ketika ada perilaku orang lain mampu 

mengurangi ketidakpastian anda, anda merasa tidak memerlukan informasi 

tambahan.Singkatnya, pada interaksi awal, manusia cenderung lebih banyak 

berbicara untuk mendapatkan informasi. Ketika ketidakpastian dihilangkan, 

strategi pertanyaan dan pencarian informasi lainnya berkurang. (Littlejohn dan 

Foss,  2009:218) 

Dalam penelitian ini berita hoax diartikan sebagai informasi bohong yang 

kebenarannya disamarkan, sehingga dapat menimbulkan kebingungan terhadap 

penerima informasi yakni mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 yang 

menyebabkan kecemasan dan rasa waspada jika belum mengetahui kebenaran 

berita yang pasti, kemudian  mereka akan berusaha mencaritahu kebenaran berita 

sampai ketemu dari berbagai sumber sesuai dengan sifatnya sebagai generasi 

internet yakni penyelidik alami. 

 

C. Media Sosial Sebagai Media Digital 

Menurut Kaplan dan Haenlein, media sosial merupakan sekelompok 

aplikasi berbasis internet yang dibentuk berdasarkan ideologi dan teknologi web 

2.0 yang memungkinkan orang secara mobile dapat bertukar konten, disebut user-

generated content.Media sosial memberikan kesempatan bagi siapa saja baik 

sebagai penerima maupun pengguna untuk berpartisipasi aktif, interaktif, dan 

kreatif terhadap umpan balik pesan dan membentuk komunitas/masyarakat “baru” 

melalui isi media dengan menggunakan perangkat digital.(Liliweri, 2015:288) 
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C.1 Pengertian Media Sosial  

Alo Liliweri (2015:288-289) dalam bukunya yang berjudul Komunikasi 

Antar Personal, menyebutkan ada beberapa pengertian media sosial menurut para 

ahli, di antaranya: 

a. Michelle Chmielewski menyebutkan media sosial adalah media yang berbicara 

tentang apa yang orang lakukan dan katakan bersama-sama tentang suatu dunia 

dan dipertukarkan ke seluruh dunia, atau media yang dapat 

mengkomunikasikan sesuatu pada saat yang sama ke segala arah karena 

dukungan teknologi digital. 

b. Menurut Sally Falkow, media sosial adalah media yang mengubah pasar media  

dari komunikasi monologis menjadi dialogis, ini terjadi karena di media sosial 

menyediakan platform online bagi pengguna untuk berpartisipasi secara aktif 

dan interaktif.. Misalnya seseorang dapat terhubung dengan individu, 

kelompok, atau organisasi lain yang mempunyai pengetahuan tertentu. Melalui 

media sosial para pengguna dapat berpartisipasi  aktif dan interaktif secara 

terbuka dalam meyampaikan,menerima dan mendiskusikan ide-ide baru 

sebagai dasar keputusan bisnis yang lebih baik. 

c. Media sosial merupakan platform yang memungkinkan para pengguna web 

berinteraksi dan berpartisipasi dalam pembuatan konten lalu berkomentar 

sesuai dengan keeradaan mereka maupun masyarakat umum.   

 

C.2 Karakteristik Media Sosial 

Dari segi aplikatif media sosial mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya: 
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a. Meliputi berbagai format konten termasuk teks,video,audio,pdf,dan power 

point,artinya para pengguna dapat memilih variasi media sosial dalam rangka 

pembentukan konten 

b. Memungkinkan interaksi yang melintasi satu atau lebih platform melalui social 

sharing, email, dan berbagi feed 

c. Melibatkan berbagai tingkat keterlibatan  peserta yang dapat membuat 

komentar atau mengintai melalui jaringan media sosial 

d. Memfasilitasi peningkatan kecepatan dan luasnya penyebaran informasi 

e. Menyediakan komunikasi one-to-one,one-to-many,dan many-to-many 

f. Memungkinkan komunikasi secara real time atau asynchronous dari waktu ke 

waktu 

g. Sebagai device indefferent dengan bantuan komputer, tablet,dan ponsel 

h. Memperluas keterlibatan pengguna untuk menciptakan peristiwa secara real 

time, juga untuk memperluas interaksi online/offline atau menambah acara live-

online (Liliweri,2015:290) 

 

C.3. Keuntungan Penggunaan Media Digital  

Dalam acara World Economic Forum dijelaskan  beberapa keuntungan bagi 

individu dan masyarakat dalam penggunaan media digital, sebagai berikut : 

a. Media digital memfasilitasi interaksi sosial dan memberdayakan masyarakat  

Media digital menghubungkan manusia dengan cara-cara yang 

sebelumnya sangat tidak dimungkinkan melintasi waktu dan jarak. Media 

digital juga memfasilitasi interaksi yang melintasi aspek sosial, ekonomi, 
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budaya, politik, agama, dan ideologi yang dimungkinkan untuk saling 

dimengerti. 

b. Media digital mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memfasilitasi 

kreativtas sekumpulan orang-orang. 

Contohnya ketika terjadi bencana gempa bumi di Nepal 2015 melalui 

media digital pengguna di seluruh media berhasil mengumpulkan dana bantuan 

sebesar 2 juta dolar hanya dalam waktu 2 hari. 

c. Media digital mengubah cara kerja pada proses produktivitas di perusahaan dan 

meningkatkan kemampuan karyawan. 

Di era digitalisasi , teknologi komunikasi telah membuka kesempatan 

untuk kapan,dimana, kapan,cara, bagi pekerja untuk melakukan hal tersebut. 

Ini merupakan perubahan kebiasaan bekerja yang selama ini dilakukan oleh 

para pekerja. 

d. Media digital dapat memfasilitasi pendidikan jangka panjang untuk 

membentuk sumber keterampilan di masa depan 

Acara The world Economic Forums New Vision for Education, 

mengidentifikasi krisis keterampilan yang terjadi pada abad 21 dan 

mengarahkan cara mengatasinya melalui digital platform.(WEF,2016:26-30) 

 

C.4 Resiko Penggunaan Media Digital  

Pada acara The World Economic Forum diterangkan beberapa resiko 

tertinggi yang akan didapatkan dalam mengonsumsi media digital, di antaranya 

sebagai berikut :  
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a. Dapat digunakan untuk menyakiti dan menyebarkan propaganda, serta 

memobilisasi follower untuk tindakan negatif 

b. Mempengaruhi pembuatan keputusan manusia sebagai hasil dari mekanisme 

persaingan isi yang dapat menarget informasi secara spesifik yang membuat 

masyarakat berubah pandangan. 

c. Mengubah keahlian di bidang sosial dan rasa empati, sering terjadi bullying 

terhadap seseorang melalui media sosial 

d. Berimbas pada kesehatan fisik dan mental bila penggunaan tidak terkontrol 

dengan baik. (WEF,2016:6) 

 

D. Pemahaman tentang Informasi 

Dalam berkomunikasi, pesan menjadi salah satu unsur yang harus ada. 

Pesan dapat berisi pertanyaan, pernyataan,sanggahan, tak terkecuali informasi. 

Informasi sendiri seringkali dikaitkan dengan pengetahuan dan rasa keingintahuan 

manusia terhadap suatu hal. Secara jelas,  informasi diterangkan dalam beberapa 

sub judul di bawah ini: 

 

D.1 Pengertian Informasi 

a. Claude E. Shanon dan Warren Weaver mendefinisikan informasi adalah energi 

yang terpolakan, yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan 

dari kemungkinan-kemungkinan pilihan yang ada. 

b. Aubrey Fisher mengemukakan ada tiga konsep informasi, diantaranya : 
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1) Informasi menunjukkan fakta atau data  yang diperoleh selama proses 

komunikasi. Semakin banyak  memperoleh data atau fakta, secara kuantitas 

seseorang juga memiliki banyak informasi 

2) Informasi menunjukkan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai 

informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kualitas 

informasi sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang digunakan untuk 

mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca 

indera kemudian diteruskan ke otak, untuk diolah berdasarkan pengetahuan, 

pengalaman, selera, dan moralitas. 

3) Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi 

sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi 

ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan 

banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi 

ketidakpastian itu.(Wiryanto,2004:26) 

 

D.2. Kebutuhan Informasi 

Morgan dan King mengemukakan bahwa jenis kebutuhan informasi muncul 

dari tiga motif, yaitu :  

a. Physiological motives  

Kebutuhan informasi didasari atas kebutuhan diri sendiri.  

b. Unlearned motives  

Kebutuhan informasi terjadi karena adanya tugas, atau informasi 

digunakan untuk mengambil suatu keputusan.  

c. Social motives  
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Kebutuhan informasi terjadi karena adanya permintaan informasi dari 

orang lain. (Wilson, 2010:6) 

 

D.3. Perilaku Informasi 

Menurut Wilson (2000:49-50), batasan tentang perilaku informasi di 

antaranya :  

a. Perilaku Informasi (information behavior)  

Merupakan keseluruhan prilaku manusia berkaitan dengan sumber dan saluran 

informasi, termasuk perilaku pencarian dan penggunaan informasi, baik secara 

aktif maupun pasif. 

b. Perilaku penemuan informasi (information seeking behavior) Merupakan 

upaya menemukan dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya 

kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Berarti dalam hal ini seseorang 

dapat saja berinteraksi dengan sistem informasi baik manual maupun berbasis 

komputer.  

c. Perilaku pencarian informasi (information searching behavior)  

Merupakan perilaku ditingkat mikro, berupa perilaku mencari yang ditunjuk 

seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. Perilaku ini terdiri atas 

berbagai bentuk interaksi dengan sistem, baik ditingkat interaksi dengan 

komputer (misalnya penggunaan mouse atau tindakan mengklik sebuah link), 

maupun ditingkat intelektual dan mental (misalnya penggunaan strategi 

Boolean, atau keputusan memilih buku yang paling relevan diantara deretan 

buku di perpustakaan).  
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d. Perilaku penggunaan informasi (information user behavior) Merupakan 

tindakan-tindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang ketika 

seseorang menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan 

dasar yang telah dimiliki sebelumnya.  

D.4. Model Perilaku Pencarian Informasi 

Menurut Ellis yang dikutip oleh Wilson (2000:52),memperkenalkan enam 

kelompok kegiatan dalam perilaku pencarian informasi. Enam kelompok kegiatan 

pencarian informasi itu adalah : 

a. Starting  

Merupakan kegiatan yang dilakukan pengguna informasi pertama kali/ 

memulai menemukan informasi, misalnya bertanya langsung kepada pakar atau 

ahli.  

b. Chaining  

Merupakan tahap kedua dari kegiatan pencarian informasi. Dalam tahap ini 

pengguna informasi menggunakan catatan kaki dan rujukan dari materi 

(literatur) untuk menemukan sumber informasi lain yang membahas topik yang 

sama dengan kebutuhan.  

c. Browsing  

Dalam tahap ini, pengguna informasi melakukan pencarian informasi semi 

terarah atau terstruktur yang mengarah kepada informasi yang dibutuhkan. 

Pencarian ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar isi sebuah jurnal, 

abstrak sebuah penelitian atau menelusur jajaran buku di rak perpustakaan 

dengan subjek atau topik yang sudah ditentukan.  

d. Differentiating  
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Tahap ini pengguna informasi menilai dan memilih sumber informasi yang 

relevan dengan kebutuhan informasi. Dalam hal ini pengguna harus 

mempunyai kemampuan untuk membedakan sumber-sumber informasi yang 

paling relevan dengan kebutuhan informasi.  

e. Monitoring  

Pengguna informasi harus tetap memperhatikan informasi terbaru. Hal ini 

penting untuk menjaga kemutakhiran dari informasi.  

f. Extracting  

Pengguna informasi mengidentifikasi secara efektif apakah sumber informasi 

relevan dengan kebutuhan informasi. 

 

D.5 Teori Penggabungan Informasi  

Bagi pelaku komunikasi, pendekatan penggabungan informasi ini 

dipusatkan pada cara kita mengakumulasi dan mengatur informasi tentang orang, 

objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk 

bertindak dengan cara positif atau negatif terhadap objek. Model ini bermula 

dengan konsep kognisi yang digambarkan sebagai sebuah kekuatan sistem 

informasi. Ada dua variabel penting yang memengaruhi perubahan sikap. 

Pertama, valence atau arahan, yakni mengacu pada apakah informasi mendukung 

keyakinan anda atau membuat anda menyangkal .Kedua, bobot yang anda berikan 

terhadap informasi, semakin besar bobotnya, semakin besar pula dampak dari 

informasi tersebut pada sistem keyakinan anda. Ide dasar di balik teori ini 

bergantung pada keseimbangan keyakinan, valence, dan kredibilitas.Jika 

seseorang berpikir bahwa informasi itu benar, maka seseorang tersebut akan 
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memberikan bobot terhadap informasi tersebut yang lebih tinggi. (Littlejohn dan 

Foss,2009:111) 

Dalam penelitian ini dipusatkan pada cara subyek penelitian yakni 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM  angkatan 2013 meyakini kebenaran sebuah 

berita dengan  melihat sumber  beritanya situs resmi atau akun abal-abal . Apabila 

sumber berita tersebut dari situs resmi yang creadible maka semakin yakin 

dengan kebenaran isi beritanya.  

 

E. Pemahaman tentang Hoax 

 Era digital menyebabkan kebutuhan informasi semakin meningkat dan 

persaingan hidup yang semakin ketat. Kepentingan-kepentingan pribadi yang 

dimiliki setiap orang kemudian disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan 

menyebarkan informasi dan berita palsu atau hoax. Hoax ini bertujuan untuk 

meraup keuntungan atau menjatuhkan lawan. Beberapa sub bab di bawah ini akan 

menerangkan hoax secara lebih jelas, di antaranya: 

 

E.1 Pengertian Hoax 

Menurut  Curtis D. MacDougall, “hoax is a deliberately concocted untruth 

made to masquerade as truth.” Maksudnya yaitu hoax adalah sebuah kebohongan 

atau informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Dengan 

demikian, berita hoax dapat diartikan sebagai publikasi yang terlihat seperti berita 

faktual, namun ternyata berisi kebohongan atau fitnah. (Pratiwi, 2017) 
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E.2  Sejarah Maraknya Hoax di Indonesia 

Yosep Adi Prasetyo (2017) selaku Ketua Dewan Pers menyebutkan ada beberapa 

rangkaian peristiwa yang menyebabkan berita hoax semakin marak di Indonesia 

di antaranya: 

a. Berawal dari Pemilu 2014 terkait pemilihan presiden dan legislatif ditemukan 

banyak berita “gorengan” 

b. Sejumlah pemilik media membuat partai politik baru atau bergabung dalam 

sebuah partai dan menggunakan medianya untuk berkampanye 

c. Banyak wartawan yang beralih menjadi caleg ataupun joki politik 

d. Sejumlah wartawan merangkap jadi tim sukses 

e. Politisi menarik-narik wartawan,mengunjungi organisasi atau media 

wartawan 

f. Akhirnya publik kehilangan kepercayaan terhadap netralitas pers dan 

kebenaran isi media 

 

E.3 Ciri-ciri Hoax 

1) Tidak mengikuti bahkan mengabaikan kaidah 5W+1H  

2) Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan ke semua 

orang dengan sifat memaksa. Semakin mendesak permintaannya 

semakin mencurigakan pesan tersebut. 

3) Bahasa yang terlalu berempati, serta penggunaan huruf kapital dan 

tanda seru yang berlebihan 

4) Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, namun 

belum bisa ditemukan di media maupun situs resmi 
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5) Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat 

6) Pesan telah di forward berulang kali sebelum sampai kepada anda 

7) Untuk meyakinkan agara beritanya dapat dipercaya, seringkali 

disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama 

narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi, dan rujukan lainnya 

yang memiliki otoritas 

8) Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar. (Pratiwi,2017) 

 

E.4 Cara Penyebaran Hoax 

Komunitas Anti Hoax yang membentuk Turn Back Hoax menerangkan 

beberapa cara kerja penyebaran hoax di antaranya: 

a. Produk hoax berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap  

tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya 

dengan meciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya 

b. Melalui akun buzzer, berita hoax menyebarkan provokasi melalui penggunaan 

hastag dan permainan akun bot. 

c. Selanjutnya diterima oleh konsumen berita yang cenderung sukarela dalam 

menyukai (like) dan membagikan (share) berita tersebut berdasarkan 

kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak 

lain sehingga terkesan bersaing.  

Akun tersebut mendapatkan banyak pengikut (follower) menguntungkan pihak 

marketing situs dan admin akun karena semakin banyak tawaran iklan yang 

masuk, berita hoax pun menjadi viral. (Prasetyo,2017)  
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F. Definisi Konsep 

a. Perilaku Mahasiswa 

Definisi perilaku mahasiswa  pada penelitian ini adalah sebuah 

respon,reaksi atau tanggapan seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM 

angkatan 2013 terhadap sebuah stimulus berupa pemberitaan hoax, yang 

mencakup indikator-indikator sebagai berikut: 

1) Pengetahuan  terhadap berita hoax, meliputi: 

a. Pemahaman tentang arti berita hoax 

b. Pengetahuan tentang isu hoax corporate  

c. Pengetahuan terhadap kebenaran sebuah berita 

d. Pengetahuan terhadap dampak berita hoax 

2) Sikap  terhadap berita hoax, meliputi: 

a. Cara menyikapi pemberitaan  hoax terkait isu corporate 

b. Faktor-faktor penyebab sikap 

b. Pemberitaan Hoax 

Definisi pemberitaan hoax pada penelitian ini adalah sebuah informasi 

sesat atau bohong yang kebenarannya disamarkan,  mengatasnamakan sebuah 

perusahaan atau corporate di Indonesia yang beredar pada media sosial Facebook 

periode Desember 2016-Februari 2017 
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G. Penelitian  Terdahulu 

Penelitian terkait pemberitaan hoax pernah dilakukan oleh salah satu 

mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada, Clara Novita Anggraini 

dengan judul “Literasi Media Baru Dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi 

Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp Dalam Penyebaran Informasi Hoax 

Periode Januari-Maret 2015)”. Clara mengemukakan bahwapenelitian ini 

bertujuan melihat kemampuan literasi media baru mahasiswa penyebar informasi 

hoax, serta pengetahuan dan motivasi menyebarkan informasi hoax tersebut. 

Metode yang digunakan adalah fenomenologi untuk menggali kesadaran aktivitas 

bermedia para mahasiswa saat menyebarkan informasi. Dari segi hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan literasi media baru dua mahasiswa penyebar 

informasi hoax dalam penelitian ini sangat rendah dan satu orang belum memiliki 

kemampuan literasi media apapun. Faktor penyebab yang ditemukan adalah 

kurangnya pengetahuan mengenai literasi media dan nformasi hoax, tidak kritis 

saat menghadapi pesan media, tingkat kebutuhan berinformasi, dan kurangnya 

tanggung jawab sosial dalam berinteraksi. Perilaku bermedia para mahasiswa 

pascasarjana dalam penelitian ini menggagalkan fungsi pencerdasan teknologi 

informasi seperti aplikasi pesan instan Whatsapp. (Anggraini,2016) 

Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah bertujuan untuk 

mendeskripsikan perilaku dalam menyikapi pemberitaan hoax yang menyasar 

pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2013 yang menerima berita 

hoax terkait isu corporate, selain karena mahasiswa merupakan generasi internet 

yang melek media dan tanggungjawab moral dari segi ilmunya untuk 

menyampaikan dan meluruskan kebenaran berita, di sisi lain mereka juga generasi 
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freshgraduate saat ini yang akan diincar perusahaan, berita hoax yang mencatut 

sebuah corporate dapat berpengaruh pada mereka. Perilaku disini bukan hanya 

menyebarkan saja tetapi juga mencari kebenaran berita, menyimpan informasi itu 

sendiri, atau bahkan mengabaikan berita tersebut.Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif  dan jenis penelitian deskriptif . 

 

 


