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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi saat ini yang sangat canggih, memudahkan

manusia untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Salah satu contoh

adanya perkembangan tekonologi adalah munculnya internet dikehidupan

manusia. Informasi yang terkait yang ada dalam internet meliputi ekonomi,

politik, olahraga, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan yang dapat diakses

dengan mudah dan cepat melalui internet. Saat teknologi internet semakin

berkembang maka banyak media sosial yang turut berkembang dengan cepat. Saat

ini untuk mengakses media online atau media sosial seperti facebook, twitter,

instagram bisa diakses kapanpun dan dimana saja dengan memakai gadget.

Media sosial adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan informasi dan berinteraksi sosial. Jika diperluas lagi,

pengertian Media sosial sangatlah luas. Media sosial dapat diartikan sebagai alat

atau fasilitas untuk berkomunikasi dengan seseorang maupun banyak orang

dengan mudah dan praktis, dan Media sosial juga dapat diartikan sebagai suatu

media untuk membuka peluang bisnis bagi seseorang yang ingin membuka usaha.

Pengertian Media sosial sangatlah banyak tergantung bagaimana cara seseorang

untuk memahami dan menggunakan media sosial dengan baik dan mematuhi

aturan dalam menggunakan media sosial. Suatu perkembangan dalam media

sosial pasti tidak selalu berdampak positif melainkan berdampak negatif juga bagi

penggunanya.
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Media sosial (Social Media) saluran atau sarana pergaulan sosial secara

online di dunia maya (internet). Para pengguna (user) media sosial

berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (sharing), dan

membangun jaringan (networking). Jika kita mencari definisi media sosial

dimesin pencari Google, dengan megetikkan kata kunci “social media meaning”,

maka Google menampilkan pengertian media sosial sebagai “websites and

applications used for social networking” website dan aplikasi yang digunakan

untuk jejaring sosial. Menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media

online, dengan para penggunanya (user) bisa dengan mudah berpartisipasi,

berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia

virtual. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial

sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun diatas

dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan

pertukaran “user-generated content” (Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein

(2010) “user of the world, unite! The challenges and opportunities of Social

Media”. Business Horizons 53(1): 59-68.

Salah satu media sosial yang sangat ini masih tetap di pakai oleh remaja

adalah facebook. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang

diluncurkan pada bulan Februari 2004, dan berkantor pusat di Meniko Park,

Calidornia, Amerika Serikat. Pada September 2012, Facebook meiliki lebih dari

satu miliar penguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam.

Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs itu. Pengguna dapat

membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar

pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbaharui profilnya.
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Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan

yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi,

atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar

seperti “Rekam Kerja” atau “Teman Dekat”.

Hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelengara Jasa Internet

Indonesia (APJII), mengatakan bahwa ada tiga media sosial yang paling banyak

dikunjungi yaitu yang pertama Facebook sebagai media sosial yang paling

banyak digunakan pengguna internet Indonesia dengan jumlah 71,6 juta pengguna

(54 persen), diurutan kedua ditempati oleh media sosial untuk berbagi foto

maupun video pendek Instagram dengan jumlah pengguna mencapai 19,9 juta

(15 persen), diurutan terakhir yang dapat mencuri perhatian pengguna internet

adalah Youtube dengan hasil 14,5 juta pengguna (11 persen). Dalam hal ini

ketertarikan pengguna internet di Indonesia belum bisa pindah untuk tidak

menggunakan Facebook padahal banyak media sosial baru yang memberikan

fitur-fitur baru untuk bisa bersaing didunia internet.

Facebook merupakan salah satu fasilitas bagi pengguna internet sebagai

ajang mengekspresikan dirinya melalui foto, video maupun sebuah status pesan

yang dipublikasikan. Selain itu facebook dapat membagikan informasi maupun

pesan untuk diberitahukan kepada sesama pengguna facebook. Namun banyak

orang khususnya remaja pada penelitian ini banyak yang tidak menyaring suatu

konten maupun pesan kebenerannya dan banyak remaja yang mempercayai semua

pesan didalam halaman Facebook mereka.

Pada saat ini perkembangan di media sosial Facebook sudah sangat pesat,

sekarang didalam media sosial facebook bukan hanya menampilkan foto ataupun
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sebuah status dari pengguna facebook lainnya, melainkan banyak tersaji

dihalaman pengguna Facebook dipenuhi dengan konten atau pesan ekonomi,

sosial, politik, dan pendidkan yang itu belum tentu kebenarannya. Banyak sekali

pengguna khususnya remaja yang percaya dengan suatu pesan di Facebook.

Pada saat ini di media sosial facebook banyak sekali tersebar suatu pesan

atau konten hoax yang tidak pantas dikosumsi oleh pengguna facebook. Seperti

pemberitaan tentang larangan bermain game online, tidak adanya ujian nasional

hingga pemberitaan tentang tidak boleh menonton anime. Hal ini tentu saja

berpengaruh pada tingkat kepercayaan remaja dalam menilai suatu pesan tersebut.

Dari mulai hanya rasa penasaran tentang judul atau isi pemberitaan hingga

terpengaruh dari pemberitaan tersebut, seperti menyebar luaskan pemberitaan, dan

sangat mempercayai suatu berita. Semua tak lepas dari pengaruh suatu pesan yang

ada di media sosial tersebut.

Suatu kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor sosio-psikologis,

dimana dapat dijelaskan bahwa suatu kepercayaan pada suatu informasi bisa

terjadi karena faktor pengetahuan individu sendiri. Kondisi pengetahuan ini sangat

berperan dalam membentuk suatu sikap kepercayaan yang positif atau negatif

seseorang. Pengetahuan atau kognitif merupakan faktor utama dalam membentuk

suatu sikap seseorang.

Saat ini banyak pesan hoax yang disebarluaskan untuk mempengaruhi

pengetahuan pengguna facebook khususnya remaja. Remaja menjadi sasaran dari

pesan hoax dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pemberitaan. Pada

dasarnya ada yang mengatur sebuah pemberitaan, jika ada seseorang yang

menyebarkan berita bohong bisa dianggap melanggar pasal 28 ayat 1 dalam
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Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan pidana 6

tahun penjara dan denda 1miliar rupiah. George fox mott dalam buku new survey

of journalisme mengingatkan bahwa paling tidak terdapat delapan konsep berita

yang harus diperhatikan oleh para praktisi dan pengamat media massa. Kedelapan

konsep tersebut meliputi berita sebagai laporan tercepat, berita sebagai rekaman,

berita sebagai fakta objektif, berita sebagai interpretasi, berita sebagai sensasi,

berita sebagai minat insani atau pemicu bangkitnya emosional dan faktor-faktor

interaksi sosial, berita sebagai ramalan atau perkiraan-perkiraan, dan berita

sebagai gambar.

Perubahan remaja yang dapat disebabkan oleh pesan hoax atau berita

bohong yang tidak semestinya dikosumsi akan berdampak pada pengetahuan dan

tingkat kepercayaan informasi remaja. M Yunus S.B dalam buku Mindset

Revolution Optimalisasi Potensi Otak Tanpa Batas, mengartikan pola pikir adalah

cara otak dan akal menerima, memproses, menganilisis, mempersepsi, dan

membuat kesimpulan terhadap informasi yang melalui indra kita. Menurut John

C. Maxwell (2009), dengan menabur pola pikir maka anda akan menuai tindakan,

dengan menabur tindakan maka anda akan menuai kebiasaan, dengan menabur

kebiasaan maka anda menuai karakter, dengan menabur karakter makan anda akan

menuai masa depan. Pesan hoax dapat juga mempengaruhi tingkat kepercayaan

informasi, dalam hal ini suatu kepercayaan informasi erat kaitannya dengan

pengetahuan dari setiap individu masing-masing. Dalam membagi jenis

pengetahuan Supartono (2005) membagi pengetahuan menjadi 3 yaitu

pengetahuan akal, pengetahuan perasaan, dan pengetahuan pengalaman.
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Masalah pesan hoax pada remaja menjadi pembahasan yang menarik.

Banyaknya remaja yang telah mempercayai pemberitaan di media sosial Facebook

menjadi suatu permasalahan serius bagi pemerintah, sekolah, orang tua, bahkan

remaja itu sendiri. Pengertian hoax adalah suatu pesan atau berita bohong yang

kebenarannya tidak dapat dipastikan. Yosep Stanly Adi Prasetyo yang menjabat

sebagai ketua dewan pers mengungkapkan nilainya bisa mencapai kisaran 30 juta

perbulan yang terhitung besar apabila pengelolanya hanya berjumlah 1 sampai 2

orang. Apalagi proses produksi konten hoax relatif mudah, cukup dengan

mengkopi isi berita di situs media resmi dan memanipulasinya sesuai keinginan.

“Mereka ini sering tinggal comot berita saja”.

Hasil penelitian dari Programme for International Stundet Assessment

(PISA) menempatkan posisi membaca siswa indonesia diurutan ke 57 dari 65

negara yang diteliti. PISA menyebutkan, “tak ada satu siswa pun di Indonesia

yang meraih nilai literasi ditingkat kelima, hanya 0,4 persen siswa yang memiliki

kemampuan literasi tingkat empat. Selebihnya dibawah tingkat tiga, bahkan

dibawah tingkat satu”. Hal ini menunjukan rendahnya literasi pada siswa

membuat sebagian besar siswa belum bisa mengkonfirmasi kebenaran dari suatu

berita. Dari hasil penelitian tersebut maka kecenderungan portal berita yang

tersebar di Indonesia mencapai kisaran 43.000. dari jumlah tersebut, jumlah yang

sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi hanya berada dikisaran 200. Artinya

banyak sekali puluhan ribu situs portal berita yang belum jelas statusnya dan

berpotensi menyebarkan pesan hoax.

Melihat banyaknya pesan hoax yang tersebar di  media sosial Facebook,

peneliti tertarik untuk meniliti lebih dalam terkait pengaruh berita hoax di media



7

sosial facebook dalam tingkat kepercayaan informasi di kalangan siswa SMA

Negeri 3 Mojokerto. Hal ini siswa pada saat ini sebagai generasi melek media dan

mengerti tentang media sosial serta sangat lancar dalam menggunakan media

sosial saat ini, selain itu kurangnya ilmu yang didapat oleh siswa dalam

mengidentifikasi kebenaran berita dapat menyebabkan siswa mempercayai semua

berita yang ada di media sosial Facebook. Banyaknya pesan hoax di media sosial

Facebook tentu akan berpengaruh besar, jangan sampai siswa akan menulis atau

menyebarkan pesan hoax yang dampaknya akan berbahaya bagi pengguna

lainnya. Berdasarkan observasi lapang, peneliti memilih siswa kelas XI SMA

Negeri 3 Mojokerto sebagai responden dari total seluruh kelas XI SMA Negeri 3

Mojokerto yang berjumlah 298 siswa dengan jurusan MIA sebanyak 161 siswa

dan jurusan IIS sebanyak 137 siswa. Data siswa yang menggunakan media sosial

Facebook dan yang pernah membaca pesan hoax di media sosial Facebook 219

siswa/i. Data tersebut diambil dari angket yang disebarkan oleh peneliti kepada

siswa/i kelas XI SMA Negeri 3 mojokerto. Dari hasil angket yang disebarkan oleh

peniliti maka peniliti tertarik untuk melanjutkan penelitian terkait dengan

pengaruh pesan hoax di Facebook dikarenakan hampir dari separuh siswa kelas

XI pernah membaca sautu pesan atau konten di media sosial facebook yang belum

mengerti itu benar atau hoax.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, peneliti

mengambil judul “Pengaruh Pesan Hoax Di Facebook Terhadap Tingkat

Kepercayaan Informasi Remaja” (Studi Pada Siswa SMA NEGERI 3

MOJOKERTO).”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah yang di angkat adalah “Adakah pengaruh pesan hoax di facebook

terhadap tingkat kepercayaan informasi remaja”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan, maka tujuan

dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui adakah pengaruh pesan hoax di

Facebook terhadap tingkat kepercayaan informasi remaja”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis

 Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti hal serupa

 Diharapkan penelitian ini dapat menambah karya penelitian di

prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Secara praktis

 Untuk remaja, hasil penelitian ini sebagai pengarahan bagi remaja

agar  memanfaatkan media sosial facebook dengan baik sesuai

porsinya, dan diharapkan agar selektif dalam mengkonsumsi pesan

atau konten di media sosial facebook.

 Sekolah, penelitian ini diharapakan dapat memberi pengetahuan

kepada suluruh guru, bahwa pada usia remaja dibutuhkan perhatian

khusus dan pengawasan dalam penggunaan gadget.


