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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemahaman Tentang Pesan

Memahami tentang pesan ada kaitanya dengan segala sesuatu yang

memiliki arti dan nilai bagi penerimanya. pesan erat kaitannya dalam proses

komunikasi dikarenakan dalam proses komunikasi adanya suatu pertukaran pesan

antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang diperoleh dapat dimengerti dan

dipahami. Pesan yang terjadi pada proses komunikasi dapat berisi suatu informasi,

pesan diterangkan dalam beberapa sub judul dibawah ini:

2.1.1 Pengertian Pesan

Ada beberapa pengertian informasi menurut para ahli diantaranya:

a. Menurut Laswell pesan adalah seperangkat lambang bermakna

yang disampaikan oleh komunikator (Effendy,1984:18)

b. Menurut Effendy adalah suatu komponen dalam proses

komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang

yang sedang menggunakan lambang bahasa atau lambang-

lambang lainnya disampaikan kepada orang lain

(Effendy,1993:224)

Pesan dapat disampaikan secara langsung menggunakan media

komunikasi, isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, informasi, nasihat atau

propaganda. Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi harus

mempertahankan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pesan itu sendiri.
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2.1.2 Isi Pesan

Menurut Wilbur Schramm, jika kita menginginkan pesan kita dapat

membangkitkan tanggapan yang kita kehendaki makan ada kondisi yang harus

dipenuhi atau disebut juga “the condition of succes in communication”, kondisi

tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat

menarik perhatian komunikan.

2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman

yang sama dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti.

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut.

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi

yang layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada saat ia

digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki

(Effendy,1993:41)

2.1.3 Teknik Pengelolaan Pesan

Didalam teknik pengelolaan terdapat penyusunan pesan. Menurut

Cassandra (Cangara, 2009:111) ada dua model dalam penyusunan pesan, yakni :

a) Penyusunan pesan yang bersifat informatif. Model penyusunan pesan

yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan

dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau

penyebaran , sederhana, jelas dan tidak banyak menggunakan jargon atau

istilah-istilah yang kurang populer di khalayak. Ada empat macam

penyusunan pesan yang bersifat informatif, yakni : pertama, Space Order
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ialah penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang, seperti

internasional, nasional dan daerah. Kedua, Time Order ialah penyusunan

pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis.

Ketiga, Deductive Order ialah penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang

bersifat umum kepada yang khusus. Serta terakhir Inductive Order ialah

penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kepada

hal-hal yang bersifat umum.

b) Penyusunan pesan bersifat persuasif. Model penyusunan pesan yang

bersifat persuasif memiliki tujuan untuk memgubah persepsi, sikap dan

pendapat khalayak. Sebab itu penyusunan pesan persuasif memiliki

sebuah proposisi. Proposisi disini ialah apa yang dikehendaki sumber

terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya, artinya

setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Ada beberapa cara

yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan memakai teknik persuasi,

antara lain :

1. Fear appear ialah metode penyusunan atau penyampaian pesan

dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak.

2. Emotional appeal ialah cara penyusunan atau penyampian pesan

dengan berusaha menggugah emotional khalayak.

3. Reward appeal ialah cara penyusunan atau penyampian pesan

dengan menawarkan janji-janji kepada khalayak.

4. Motivational appeal ialah teknik penyusunan pesan yang dibuat

bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan
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internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti

pesan-pesan itu,

5. Humorious appeal ialah teknik penyusunan pesan yang disertai

humor, sehingga dalam penerimaan khalayak tidak merasa jenuh.

2.1.4 Sumber Pesan

Siapa yang harus menyampaikannya, terutama menyangkut kredibiltas

penyampaian pesan. Sumber pesan yang aktraktif atau populer cenderung dapat

meraih perhatian dan ingatan yang lebih besar dibandingkan orang awam.

Kredibilitas sumber pesan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :

a) Expertise adalah pengetahuan khusus yang dimiliki komunikator untuk

mendukung dan melandasi klaimnya

b) Trustworthiness ialah persepsi audien terhadap obyektifitas dan kejujuran

sumber pesan.

c) Likability adalah menggambarkan daya tarik sumber pesan.

2.2 Pemahaman Tentang Hoax

Pada saat ini kebutuhan tentang informasi semakin meningkat. Masyarakat

yang membutuhan informasi yang aktual dan cepat menyebabkan oknum tertentu

menyalah gunakan suatu informasi dan membuat informasi atau berita bohong

atau hoax. Alasan utama oknum yang membuat dan menyebarkan informasi atau

berita hoax adalah untuk menjatuhkan salah satu pihak dan meraup keuntungan

besar dari berita yang dibuat dan disebar luaskan kepada masyarakat. Beberapa

sub bab dibawah ini akan menerangkan hoax secara lebih jelas, diantaranya:
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2.2.1 Pengertian Hoax

Ada beberapa pengertian dari hoax diantaranya :

a. Dalam Wikipedia hoax adalah pemberitaan palsu yang menjelaskan suatu

usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk

mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu

bahwa berita tersebut adalah palsu.

b. Asal kata hoax berasal dari kata “hocus” yang diyakini ada sejak ratusan

tahun sebelumnya dari mantra “hocus pocus”, frasa ini yang sering disebut

oleh pesulap, serupa seperti kata “sim salabim”.

c. Menurut Imam Aziz sebagai ketua bidang kebudayaan dan Hubungan

antar beragama pengurus besar Nahdatul Ulama mengatakan bahawa

defini hoax dalam keagaman itu namanya fitnah.

d. Hoax adalah suatu kata yang umumnya digunakan untuk menunjukam

sesuatu yang palsu, atau usaha untuk menipu atau mengakali orang lain

supaya mereka mempercayainya.

e. Hoax adalah suatu kejadian yang dibuat-buat, dengan kata lain hanyalah

karangan belaka. Hoax biasanya diartikan sebagai berita bohong, atau

tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kurangnya informasi, akhirnya

digembor-gemborkan seoalah-olah informasi itu benar.

2.2.2 Sejarah Hoax

Dari segi sejarah, menurut Alexander Boese dalam “museum of Hoaxes”

mencatat hoax pertama yang dipublikasikan adalah almanak (penanggalan) palsu

yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia

meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan, ia bahkan
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membuat obituari palsu tentang Patridge pada hari diramal sebagai hari

kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan

Partridge dimata umum. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi

hingga enam tahun setelah hoax beredar. Berbeda dengan Alexander Boese istilah

hoax, menurut Lynda walsh dalam buku “Sins Against Science”, merupakan

istilah dalam bahasa inggris yang masuk sejak era industri, diperkirakan pertama

kali muncul pada 1808.

Kepopuleran istilah hoax di masyarakat bermula sejak pemutaran film The

Hoax yang dibintangi Richard Gere pada 2006 lalu. Film yang disutradarai oleh

Lasse Hallstrom yang skenarionya ditulis oleh William Wheeler ini diangkat dari

sebuah buku yang berjudul sama, karya Clifford lrving.

2.2.3 Ciri-ciri Hoax

Dalam menentukan berita hoax ciri-ciri berita hoax dibagi menjadi dua,

yaitu :

a. Hoax yang berupa uraian tulisan atau berita

1) Salah satu ciri utama hoax adalah berupa uraian tulisan yaitu kata-

katanya semua sama, apabila dicari di Google kata-kata atau uraian

penulisannya dari satu situs ke situs lainnya semuanya sama dalam

artian hanya copy paste. Apabila berita besar tidak mungkin hanya

ada satu penulis yang menuliskan berita tersebut.

2) Sumber tidak jelas dan isinya terkesan mengada-ada atau dibesar-

besarkan.

3) Adanya kalimat  yang meminta penerima menyebarkan luaskan ke

penerima lainnya.
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4) Adanya kalimat untuk menyakinkan penerimanya untuk segera

mengirimkan berita hoax tersebut.

5) Adanya media terkenal tertentu didalam pemberitaan hoax untuk

meyakinkan penerima berita supaya lebih percaya dengan berita

tersebut.

6) Menggunakan berita yang sedang banyak dibahas oleh publik

supaya penerima berita tertarik untuk membaca berita tersebut.

b. Hoax yang berupa foto

1) Foto yang tersebar di pemberitaan di media sosial hanya diambil

pada satu sudut pandang apabila dicari di Google hanya satu foto

saja yang tersebar diberbagai situs.

2) Sebagian besar foto hoax telah dimodifikasi menggunakan

photoshop agar tampak meyakinkan.

3) Dalam foto hoax memanfaatkan nama tempat, agama, suku,

kelompok, simbol, perkumpulan, perusahaan ataupun nama negara

agar lebih meyakinkan.

4) Dalam penyebaran foto hoax diambil pada sudut pandang tertentu

sehingga membuat objek foto tersebut menyerupai objek lain.

5) Terdapat foto-foto yang sengaja diburamkan atau seakan-akan

diambil jarak jauh sehingga membuat foto tidak jelas. Contoh foto

hoax yang diburamkan adalah foto hewan cryptologi atau foto

mistis.
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2.2.4 Cara Penyebaran Pembertitaan Hoax

Dalam penyebaran berita hoax komunitas Anti Hoax menjelaskan

bagaimana cara kerja oknum untuk menyebar berita hoax sebagai berikut:

1. Mereka mendapat uang dari donatur atau pemesan berita hoax, dari uang

tersebut mereka membuat suatu berita dengan hasil suatu produk seperti

kebencian pada suatu tokoh/etnis/institusi, membuat berita deligitimasi

kebenaran, dan menciptakan suatu berita dengan kebenaran sesuai

kemauannya.

2. Setelah berita hoax dibuat maka untuk penyebaran berita hoax memakai

akun buzzer dengan sistem kerja yang memprovokasi suatu berita agar

berita tersebut ramai untuk dibicarakan, tidak lupa memainkan hastag

(tanda pagar) agar penyampaian berita di media sosial dapat cepat

menyebar luas, dan tidak lupa memainkan akun bot untuk penyebaran

berita tersebut agar pengguna lain lebih percaya dengan isi berita hoax

yang disebar luaskan.

3. Selanjutnya setelah berita hoax diterima oleh konsumen, mereka secara

sukarela untuk menyukai (like) dan membagikan (share) suatu berita yang

mereka konsumsi, karena mereka sudah terpengaruh dan terprovokasi oleh

isi dari berita tersebut dan secara tidak sadar mereka percaya dengan berita

yang dikosumsinya. Membuat berita hoax menjadi viral di media sosial.

2.2.5 Tujuan Pembertitaan Hoax

Ada beberapa tujuan dalam pemberitaan hoax yang disebarkan kepada

masyarakat sebagai berikut:

a. Urusan ekonomi.



17

b. Tidak puasnya dengan kondisi saat ini.

c. Membuat kekacauan.

d. Perang proksi.

e. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya.

2.3 Pemahaman Tentang Media Sosial

Pada saat ini perkembangan teknologi memudahkan masyarakat dalam

mengakses informasi serta menjalin hubungan dengan sesama manusia tak lepas

dari adanya media sosial. Dalam hal ini, peran media sosial menjadi sangat

penting karena kemudahan penggunaan dan akses yang mudah menyebabkan

media sosial menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat di era

digital saat ini. Secara lebih jelas terkait dengan Media Sosial maka akan di

terangkan dalam sub – sub dibawah ini:

2.3.1 Pengertian Media Sosial

Memahami tentang media sosial bisa dikatakan sebagai media online yang

mendukung interaksi sosial di masyarakat. Media sosial menggunakan teknologi

berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Melalui

media sosial, setiap orang bisa membuat, menyunting, sekaligus mempublikasikan

sendiri konten berita, promosi, artikel foto, dan video. Selain lebih fleksibel, dan

luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat, interaktif, dan variatif. (Nurudin,

2012:53)

2.3.2 Jenis-jenis Media Sosial

Media sosial secara substansional mengubah cara komunikasi antara

organisasi, masyarakat, serta individu. Adapun jenis-jenis dari media sosial,

sebagai berikut (Afandi, 2012) :
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a. Collaborative Projects, merupakan media sosial yang dapat membuat

konten. Khalayak pun dapat mengakses konten tersebut secara global.

Ada dua subkategori yang termasuk kedalam collaborative project

dalam media sosial yakni Wiki dab bookmark social.

b. Blogs dan microblogs, sebuah website yang memberikan fasilitas

kepada pengguna untuk menyampaikan sebuah opini, pengalaman,

atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya.beberapa contoh blog dan

microblog seperti Kaskus, Blogger, WordPress, Multiply, dan Plurk

c. Content communitie, merupakan suatu aplikasi yang digunakan

pengguna untuk berbagi foto dan video dengan orang yang dituju.

Contoh media sosial yang dimaksud dalam content communitie ialah

Youtube

d. Social Networking sites, merupakan aplikasi untuk pengguna yang

memungkinkan tehubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi

atau akun pribadinya. Profil pribadi mencangkup informasi seperti

foto, video, file audio, dan blog. Situs ini umumnya memiliki fitur

pesan instan dan email. Beberapa contoh situs jejaring sosial adalah

Geocities, Six Degrees, friendster, Yahoo Messager, Facebook,

Twitter, MySpace, Blackberry Messenger, WhatssApp, Google Plus,

Instagram, Skype, Camfrog, Yahoo Koprol, Gizmo, Yuwie

e. Virtual Game Worlds, sebuah permainan multiplayer, dimana ratusan

pemain secara simultan saling mendukung. Permainan dunia virtual

ini pengguna dapat berinteraksi menggunakan avatar pribadinya.

Dalam aturan di permainan ini harus diikuti dalam konteks Massively
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Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Permainan yang

paling populer dalam kategori ini termasuk World of Warcraft,

EverQuwsr dan Dota.

f. Virtual Social Worlds, aplikasi yang menyimulasikan kehidupan nyata

melalui internet. Situs tersebut memungkinkan penggunanya untuk

berinteraksi dalam platform tiga dimensi dengan menggunakan avatar

yang mirio dengan kehidupan nyata (Nurudin, 2012:87).

2.3.3 Kelompok Sosial Maya

Menurut Nurudin (2012:44) kelompok sosial maya dibangun berdasar

pada hubungan sekunder, sehingga pengelompokan berdasarkan pada kegemaran

dan kebutuhan masyarakat atas kelompok itu. Dalam sistem internet kelompok

terbesar dalam masyarakat didasarkan pada kebutuhan layanan tuan rumah pada

tamu. Beberapa ciri yang melekat antara lain:

a. Keanggotaan bebas (mail, chatting)

b. Keanggotaan tetap berdasar status member. Jadi anggota jika tuan

rumah menyediakan layanan kebutuhan. Tuan rumah ini, misalnya

yahoo.com, gmail.com, hotmail.com.

c. Crowd atau (kerumunan) dalam net tertentu, chatting, berkenalan

kemudian pergi. Misalnya dalam yahoo chat room. Dalam ruang ini

anggota bisa datang dan pergi secara bebas sesuai kebutuhan dan

kepentingannya.
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2.3.4 Ciri-Ciri Media sosial

Dalam menjelaskan media sosial dapat disebutkan ciri-ciri media sosial

sebagai berikut :

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak

terbatas pada satu orang tertentu;

2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang

penghambat;

3. Isi disampaikan secara online dan langsung;

4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu  lebih cepat dan bisa

juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interkasi yang

ditentukan sendiri oleh pengguna;

5. Medsos menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang

memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;

6. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti

indentitas, percakapan (interkasi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis),

hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group) (Kemendagri

2014:27).

2.3.5 Etika dalam Bermedia Sosial

Menurut kemendagri (2014: 47-53) Penggunaan dalam akun-akun media

sosial harus bertindak bijaksana. Beberapa nilai, acuan dan pedoman bisa menjadi

dasar dalam penggunaan media sosial sebagai berikut:

1. Sebaiknya memberikan informasi pribadi dan keluarga secara bijak atau

tidak mengumbar informasi yang mengandung privasi.
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2. Sebaiknya berkomunikasi secara santun dan tidak mengumbar kata-kata

kasar. Menggunakan kaidah bahasa dengan baik dan benar.

3. Dilarang atau jangan menyebarkan konten yang bersifat pornografi dan

dapat mengganggu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), baik itu

tulisan, foto, gambar, ilustrasi, suara maupun video.

4. Mengecek kebenaran konten dan informasi suatu berita atau kejadian

sebelum menyebarkannya kembali melalui medsos.

5. Terkait dengan hak pemilikan intelektual orang lain, sebaiknya hasil karya

mereka dihargai dengan menyebutkan sumbernya.

6. Sebaiknya mengomentari sesuatu hal, topik, dan masalah dengan

memahami dulu isinya secara komprehensif dan tidak sepotong-potong.

7. Beropini dan mengeluarkan pendapat dengan berpijak pada fakta

sebenarnya dan data yang sahih.

8. Jangan menuduh, menyerang, beropini negatif dan memberikan informasi

tidak benar melalui media sosial.

9. Jangan menggunakan media sosial saat hati dalam kondisi emosi, pikiran

jenuh dan kondisi kejiwaan yang labil.

10. Jangan terpengaruh, sekedar ikut-ikutan, demi solidaritas buta saat

berkomentar atau beropini di media sosial.

11. Kita secara pribadi, dalam diri masing-masing atau secara personal harus

dapat menyaring (filter) dan membatasi konten dalam media sosial.

12. Jangan menggunakan nama samaran, nama orang lain atau membuat akun

samaran dengan tujuan apa pun.
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13. Pergunakan media sosial untuk hal-hal positif, baik dari segi konten

maupun cara menyampaikannya.

2.4 Pemahaman Tentang Facebook

Salah satu aplikasi media sosial di era digital yang memudahkan

masyarakat dalam menemukan teman baru di dunia maya dan cepat dalam

mendapatkan suatu informasi di media sosial adalah facebook. Dengan jangkauan

koneksi yang luas menjadikan aplikasi media sosial facebook menjadi primadona

bagi masyarakat saat ini. Secara lebih jelas terkait dengan facebook, maka

diterangkan sebagai berikut:

2.4.1 Pengertian Facebook

Menurut Wikipedia facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan

situs web yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark

Zuckerberg, seoarang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984. Situs jejaring

sosial facebook pada awalnya hanya dibatasi untuk mahasiswa dari Harvard

College. Dalam perkembangan dua bulan selanjutnya keanggotaannya diperluas

ke sekolah lain di wilayah Boston (boston College, Universitas Boston, MIT,

Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang

termasuk dalam Ivy League. Pada tahun 2006 Facebook mulai membuka

pendaftaran bagi yang memiliki alamat email.

2.4.2 Sejarah Facebook

Mark Zuckerberg menciptakan Facemash pada tanggal 28 Oktober 2003

ketika berada di Harvard sebagai mahasiswa tahun kedua. Menurut The Harvard

Crimson, situs ini mirip dengan Hot or Not. Facemash menarik 450 pengunjung

dan 22.000 tampilan foto pada empat jam pertama mengudara. Pada semester
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berikutnya, Zuckerberg mulai meluncurkan “The Facebook” yang awalnya berada

di situs web TheFacebook.com, karena dia terinspirasi oleh editorial The Harvard

crimson tentang insiden Facemash. Keanggotaan awalnya hanya dibatasi untuk

mahasiswa Harvard College saja. Dalam  upaya mempromosikan situs web ini

maka Eduardo Saverin (pembisnis), Dustin Moskovitz (programmer), Andrew

McCollum (seniman grafis), dan Chris Hughes bergabung dengan Zuckerberg.

Bulan maret 2004, Facebook memperluas diri ke Stanford, Columbia, dan Yale.

Situs ini kemudian dibuka ke sekolah Ivy League, Universitas Boston, Universitas

New York, MIT, dan secara perlahan beberapa universitas di Kanada dan

Amerika Serikat. Pada bulan Juni 2004 Facebook menerima investasi pertamanya

dari pendiri pendamping Paypal, Peter Thiel. Setelah membeli nama ranah dengan

nilai $200.000 pada tahun 2005 TheFacebook berganti nama menjadi Facebook.

2.4.3 Fitur dalam Facebook

Facebook adalah situs jaringan sosial populer gratis yang memungkinkan

pengguna terdaftar untuk membuat profil, upload foto dan video, mengirim pesan

dan tetap berhubungan dengan teman, keluarga dan kolega. Situs, yang tersedia

dalam 37 bahasa berbeda, termasuk fitur umum seperti:

a. Marketplace, memungkinkan anggota untuk mengirim, membaca dan

menanggapi iklan baris.

b. Groups, memungkinkan anggota yang memiliki kepetingan bersama

untuk menemnukan satu sama lain dan berinteraksi.

c. Acara, memungkinkan anggota untuk mempublikasikan acara,

mengundang tamu dan melacak yang berencana untuk hadir.
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d. Halaman, memungkinkan anggota untuk membuat dan

mempromosikan halaman publik dibangun di sekitar topik tertentu.

e. Kehadiran teknologi, memungkinkan anggota untuk melihat kontak

yang sedang online dan chatting.

2.4.4 Perilaku Pengguna Facebook

Theory of reasoned action dikemukakan pertama kali oleh Fishbein &

Azjen pada tahun 1975. Theory of reasoned action menjelaskan rencana dari

tindakan atau behavior seseorang yang dipengaruhi oleh  niat atau intention untuk

melakukan tindakan tersebut, dan niat atau intention ini dipengaruhi oleh attitude

dan subjective norm dari orang tersebut. Attitude adalah perasaan negatif atau

positif seseorang terhadap tindakan tersebut. Sedangkan subjective norm diartikan

sebagai presepsi seseorang bahwa sebagian besar dari orang yang penting

baginya, berpikir bahwa sebaiknya melakukan atau tidak melakukan tindakan

tertentu.

2.4.5 Kepentingan Penggunaan Facebook

Wayne Buente dan Alice Robbin melakukan studi atau investigasi tentang

trend aktivitas-aktivitas informasi internet warga Amerika antara Maret 2000

hingga Nopember 2004 dan telah berhasil mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas

internet menjadi empat dimensi kepentingan penggunaan internet. Dimensi-

dimensi ini adalah informasi (informasi utility), kesenangan (leisurelfun

activities), komunikasi (communication), dan transaksi (transaction). Klarifikasi

dimensi kepentingan pengguna dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2. Klasifikasi Dimensi Kepentingan Pengguna Internet Menurut

Wayne Buente dan Alice Robbin

Dimensi Kepentingan Penggunaan
Internet

Contoh aktivitas internet

Informasi (informasi utility) Memperoleh informasi atau berita
online.

kesenangan (leisurelfun activities) Online untuk alasan yang tidak
istimewa, hanya untuk kesenangan atau
untuk menghabiskan waktu.

komunikasi (communication) Mengirim atau menerima pesan.
transaksi (transaction) Membeli produk secara online,

misalnya buku, musik, mainan, atau
pakaian.

2.5 Pemahaman Tentang Tingkat Kepercayaan

Salah satu faktor kebutuhan masyarakat adalah informasi. Tersebarnya

informasi di internet memudahkan masyarakat untuk mengetahui suatu informasi

dengan cepat. Dasar pengetahuan kognitif sebagai dasar seseorang dapat percaya

dengan informasi yang diterima. Secara lebih jelas terkait dengan tingkat

kepercayaan informasi, maka diterangkan sebagai berikut:

2.5.1 Pengertian Kepercayaan Menurut Para Ahli

Ada beberapa pengertian dari kepercayaan diantaranya :

a. Menurut (Poerwadarminta, 2005), kepercayaan adalah anggapan

(keyakinan), sesuatu yang dipercayai (dianggap benar), harapan

dan keyakinan.

b. Menurut (Suhaimin, 2006), kepercayaan diri adalah keyakinan

bahwa dirinya boleh mengendalikan kehidupan dengan baik serta

segala cobaan yang dihadapi jayanya.

c. Menurut (Notoatmdjo, 2010), kepercayaan adalah komponen

kognitif dari faktor sosio-psikologis, kepercayaan disini tidak ada
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hubungannya dengan hal-hal yang gaib, tetapi hanyalah keyakinan

bahwa sesuatu itu benar atau salah, kepercayaan dapat bersifat

rasional atau irasional. Kepercayaan yang rasional apabila

kepercayaan orang terhadap sesuatu tersebut masuk diakal,

sebaliknya seorang mempunyai kepercayaan irasional bila iya

mempercayai air putih yang diberi mantera oleh seorang dukun

bisa menyembuhkan penyakitnya.

2.5.2 Aspek Kepercayaan

Johnson dan johnson, (200) mengemukakan bahwa kepercayaan (trust)

terdiri dari 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Keterbukaan (Opennes) keterbukaan meliputi kesediaan individu untuk

berbagi informasi, ide, pemikiran, perasaan, pendapat, dan reaksi terhadap

hal yang sedang dialami.

2. Berbagi (sharing) berbagi berarti kesediaan individu untuk membagikan

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki kepada orang lain untuk

membantu pencapaian tujuan bersama.

3. Penerimaan (Acceptance) penerimaan berarti melakukan komunikasi

dengan orang lain dan menghargai pendapat orang lain tersebut tentang

suatu hal yang sedang dibicarakan.

4. Dukungan (Support) dukungan meliputi komunikasi yang dilakukan

individu dengan orang lain sehingga orang lain mengenal kelebihannya

dan percaya bahwa orang lain tersebut mampu mengatur secara produktif

situasi dimana meraka berada.
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5. Bekerja sama (Cooperative Intentions) bekerja sama meliputi harapan

individu untuk bisa bersikap kooperatif dan bahwa orang lain juga akan

bersikap untuk menncapai tujuan bersama.

2.5.3 Hubungan Kepercayaan dengan Pengetahuan

Pengertian kognisi menurut wikipedia adalah keyakinan atau kepercayaan

seseorang tentang suatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang

atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan

memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis,

memahami, menilai, menalar, membayangkan dan berbahasa. Kapasitas atau

kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan atau inteligensi.

Kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang suatu dipercaya dapat

memengaruhi sikap meraka dan pada akhirnya memengaruhi perilaku atau

tindakan mereka terhadap sesuati. Mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu

dipercaya dapat mengubah perilaku mereka.

2.6 Pemahaman Tentang Pengetahuan

Pengetahuan adalah knowledge, kata dasarnya “tahu”, mendapat awalan

dan akhiran pe dan an. Imbuhan ‘pe dan an’ bearti menunjukan adanya proses

jadi, pengetahuan adalah proses mengetahui, dan menghasilkan sesuatu (Suparlan,

2005).

2.6.1 Jenis-jenis Pengetahuan

Pengetahuan adalah segenap yang diketahui manusia tentang suatu objek

tertentu pengetahuan meliputi Agama, seni, dan ilmu (Supartono, 2005).

Pengetahuan terdiri dari:
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1. Pengetahuan Akal (logika).

2. Pengetahuan Perasaan (estetika).

3. Pengetahuan pengalaman (etika).

2.6.2 Tingkat Pengetahuan didalam Kognitif

a. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya, mengingat kembali termasuk (recal) terhadap suatu

yang spesifik dari seluruh bahan atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (comprehension)

Memaham diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi

tersebut secara luas.

c. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi nyata.

d. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau

suatu objek kedalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada

kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (synthesis)

Sintesis merupakan kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang

baru.

f. Evaluasi (evaluation)
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Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau

penilaian terhadap suatu materi atau objek (Mubarok, 2007).

2.6.3 Sumber-sumber Pengetahuan ada beberapa, yaitu:

a. Kepercayaan berdasarkan tradisi, adat istiadat, dan agama

Kepercayaan berdasarkan tradisi, adat, dan agama adalah berupa

nilai-nilai warisan nenek moyang. Biasanya berbentuk norma-norma dan

kaidah-kaidah baku yang berlaku didalam kehidupan sehari-hari. Didalam

norma-norma dan kaidah-kaidah itu terkandung pengetahuan yang

kebenarannya boleh jadi tidak dapat dibuktikan secara rasional dan empiris,

tetapi sulit dikritik untuk diubah begitu saja. Pengetahuan yang bersumber

dari kepercayaan cenderung bersifat tetap (mapan) tetapi subjektif.

b. Kesaksian orang lain

Pengetahuan yang berdasarkan pada otoritas kesaksian orang lain,

juga masih diwarnai oleh kepercayaan. Pihak-pihak pemegang otoritas

kebenaran pengetahuan yang dapat dipercayai adalah oranng tua, guru,

ulama, orang yang dituakan, dan sebagainya.

c. Pancaindra (Pengalaman)

Pengalaman indrawi adalah alat vitas penyelenggaraan kebutuhan

hidup sehari-hari. Tetapi, apakah daya kemampuan panca indra dalam

menagkap kebenaran objek bisa dipercaya dan diyakini. Karena

sesungguhnya kemampuan pancaindra itu amat terbatas. Terbatas hanya

pada sisi-sisi tertentu dari objek-objek fisis yang menampak dan menggejala

(appearance), didepan indra saja. Oleh sebab itu, kemampuan pancaindra

sering diragukan kebenarannya.
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d. Akal pikiran

Akal pikiran memiliki sifat lebih ruhani. Akal mampu menangkap

hal-hal yang metafisis, spiritual, abstrak, universal, yang seragam daan yang

bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Akal pikiran cenderung memberikan

pengetahuan yang lebih umum, objektif dan pasti, serta yang bersifat tetap,

tidak berubah-ubah. Sehingga dengan demikian dapat diyakini

kebenarannya, meskipun bersifat apriorik-deduktif.

e. Intuisi

Sumber ini berupa gerak hati yang paling dalam. Jadi bersifat

spiritual, melampui ambang batas ketinggian akal pikiran dan kedalaman

pengalaman.

2.6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

a. Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka

menerima informasi dan pada akhirnya semakin banyak pula pengetahuan

yang dimiliki. Jika seseorang tingkat pendidikannya rendah akan

menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerima, informasi

dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan.

b. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh

pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak

langsung.
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c. Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek

fisik dan psikologi (mental).

d. Minat

Minat meupakan keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat

menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada

akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih yang mendalam.

e. Pengalaman

Pengelaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam

berinteraksi dengan lingkungannya.

f. Kebudayaan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar

terhadap pembentukan sikap kita.

g. Informasi

Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu

mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

2.7 Pemahaman Tentang Informasi

Memahami tentang informasi ada kaitanya dengan segala sesuatu yang

memiliki arti dan nilai bagi penerimanya. Inforamasi erat kaitannya dalam proses

komunikasi dikarenakan dalam proses komunikasi adanya suatu pertukaran pesan

antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang diperoleh dapat dimengerti dan

dipahami. Pesan yang terjadi pada proses komunikasi dapat berisi suatu informasi,

informasi diterangkan dalam beberapa sub judul dibawah ini:

2.7.1 Pengertian Informasi

Ada beberapa pengertian informasi menurut para ahli diantaranya:

a. Menurut Jogiyanto HM informasi adalah hasil dari pengolahan

data dalam suatu bentuk yang lebih berartidan lebih berguna bagi
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penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang

nyata (tidak fiktif) yang dapat digunakan sebagai acuan

pengambilan keputusan (Jogiyanto HM:1999).

b. Menurut George H. Bodnar informasi adalah data yang sudah

diolah sehingga data tersebut bisa dijadikan sandaran dalam

mengambil keputusan yang tepat (George H. Bodnar:2000).

c. Menurut Mc Fadden informasi adalah data yang sudah diproses

sedemikian rupa yang dapat meningkatkan pengetahuan seseorang

yang menggunakannya (McFadden:1999).

2.7.2 Pengaruh Inforamasi

Pengaruh informasi dalam setiap individu berbeda-beda. Bisa berawal dari

perbedaan keutuhan informasi, jumlah informasi, terpaan media yang diterima,

penerjamahan simbol-simbol yang berbeda, pemahan, latar belakang, pola pikir,

hingga sikap. Dalam buku The Effect of Massa Communication tahun 1960 yang

diterbitkan oleh Joseph Klapper yang dirangkum oleh McQuail sebagai berikut:

a) Ada kesepakatan bahwa efek terjadi, efek itu seringkali terbentuk

pengetahuan dari sikap dan pendapat yang ada.

b) Sudah jelas bahwa efek berbeda-beda tergantung pada prestise atau

penilaian terhadap sumber komunikasi.

c) Makin sempurna monopoli komunikasi massa, makin besar kemungkinan

perubahan pendapat dapat ditimbulkan pada arah yang dikehendaki.

d) Sejauh mana persoalan dianggap penting oleh khalayak akan

mempengaruhi kemungkinan pengaruh media massa

e) Pemilihan dan penafsiran isi khalayak dipengaruhi oleh pendapat dan

kepentingan yang ada dan oleh norma-norma kelompok.

2.7.3 Jenis kebutuhan informasi

Dalam membahas tentang  jenis kebutuhan informasi, ada banyak jenis

kebutuhan informasi yang dijelaskan  untuk mengelompokkan kebutuhan

inforamsi, seperti jenis kebutuhan informasi yang dikemukakan oleh Katz yang

dikutip oleh Yusuf (2013:206), antara lain adalah:



33

a. Kebutuhan kognitif. Ini berkaitan erat dengan kebutuhan untuk

memperkuat informasi, pengetahuan, dan pemahaman seseorang akan

lingkungannya. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat seseorang untuk

memahami dan menguasai lingkungannya. Di samping itu, kebutuhan ini

juga dapat memberi kepuasan atas hasrat keingintahuan dan penyelidikan

seseorang.

b. Kebutuhan afektif. Kebutuhan ini dikaitkan dengan  penguatan estetis, hal

yang dapat menyenangkan, dan pengalaman-pengalaman emosional.

Dalam hal ini, berbagai media dalam hal ini sering dijadikan alat untuk

mengejar kesenangan dan hiburan. Misalnya, orang membeli radio,

televisi, dan menonton film, tidak lain karena mencari hiburan

c. Kebutuhan integrasi personal (pesonal integrative needs). Ini dikaitkan

dengan penguatan kredibilitas, kepercayaan, estabilitas, dan status

individu. Kebutuhan-kebutuhan ini berasal dari hasrat seseorang untuk

mencari harga diri.

d. Kebutuhan integrasi sosial (sosial integrative needs). Kebutuhuan ini

dikaitan dengan penguatan hubungan keluarga, teman, dan orang lain di

dunia. Kebutuhan ini didasari oleh hasrat seseorang untuk bergabung atau

kelompok dengan orang lain.

e. Kebutuhan berkhayal (escapist needs). Ini dikaitkan dengan kebutuhan-

kebutuhan untuk melarikan diri, melepaskan ketegangan, dan hasrat untuk

mencari hiburan atau penelitian.

2.7.4 Model Perilaku Pencari Informasi

Model perilaku penemuan informasi yang dibahas dalam tinjauan pustaka

ini adalah model pola perilaku penemuan informasi yang dikemukakan oleh david

ellis (1993) dalam penelitiannya pada kalangan peneliti akademis dan ilmuwan

social science di Universitas Sheffield Inggris. Penelitian Ellis terhadap kalangan

peneliti akademis dan ilmuwan social science tersebut menghasilkan enam fitur

pola perilaku penemuan informasi, yaitu:
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1. Starting

Strating merupakan tahap awal yang dilakukan seseorang untuk

memulai melakukan pencarian informasi. Tahapan ini dimulai dengan

membandingkan karakteristik. Aktifitas dari penemuan awal informasi

seperti mengenali referensi yang dapat digunakan sebagai titik awal

(starting point) dari siklis penemuan. Aktivitas dari starting ini

2. Chaining

Chaining merupakan aktivitas merangkai kutipan atau bentuk lain

dari hubungan yang referensial antara materi atau smber yang telah

diketahui selama aktivitas starting. Chaining maju mengenali dan

menindaklanjuti sumber lain yang mengarah pada sumber asli, sedangkan

chaining mundur terjadi ketika referensi dari sumber awal diikuti.

3. Browsing

Browsing adalah menelusur atau mencari indoramsi dalam bidang

yang menarik. Browsing dalam hal ini dapat dilakukan tidak hanya dengan

pemindaian terhadap jurnal yang telah diterbitkan atau daftar isi saja,

namun juga referensi dan abstrak cetak dari pencarian literatur retrospektif.

4. Differentiating

Differentiating merupakan aktivitas memanfaatkan perbedaan yang

telah diketahui (seperti penulis dan hirarki jurnal atau sifat dan kualitas

inforamasi) antar sumber sebagai cara untuk menyaring informasi yang

ingin di peroleh.

5. Monitoring

Menjaga perkembangan dalam suatu bidang dengan secara teratur

mengikuti sumber-sumber tertentu seperti surat kabar, jurnal inti,

konferensi, katalog, buku, majalah.

6. Extracting

Melakukan aktivitas yang terkait dengan sumber khusus dan secara

selektif mengenali materi yang relevan dari sumber tersebut, seperti

serangkaian jurnal, serin monografi, pengupulan indeks, abstrak, atau

bibliografi dan darabase komputer.
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2.8 Pemahaman Tentang Remaja

Generasi dengan rentang usia 12-20 tahun dengan taraf perkembangan dari

anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini generasi remaja rasa ingin tahu tentang

informasi maupun hal baru lebih besar daripada anak-anak. Remaja sangat mudah

untuk dipengaruhi dan juga sulit untuk dikendalikan karena rasa ingin tahunya

yang sangat besar. Pada generasi remaja pengalaman baru sebagai peranan

penting bagi perkembangan remaja dari segi negatif maupun positif.

2.8.1 Pengertian Remaja

Remaja adalah pemuda pemudi yang berada pada masa perkembangan

yang disebut masa “adolensu” (masa remaja masa menuju kedewasaan). Masa ini

merupakan taraf perkembangan dalam kehidupan manusia, dimana seseorang

sudah tidak dapat disebut anak kecil lagi, tetapi juga belum dapat disebut orang

dewasa. taraf perkembangan ini pada umumnya disebut masa pancaroba atau

masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke arah dewasaan. Ditinjau dari sudut

kronologis pembatasan yang relatif fleksibel, masa remaja ini sekitar umur 12-20

tahun.

2.8.2 Kelompok Generasi

Anak-anak dan remaja yang sangat melek komputer hari ini adalah

generasi yang menjadi sangat menarik untuk diteliti karena generasi ini memiliki

ciri khas unik perilaku yang menarik. Tapscott membagi generasi dalam beberapa

kelompok sebagai berikut:

a. Mature Generation (1900-1945)

Generasi ini lahir masa antara perang dunia 1 dan perang dunia ke

2. Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh di zaman perang, spirit of
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survive-nya tentu sangat tinggi. Generasi ini cenderung structural

approach, pengaruh struktur, umur, jabatan, strata mengambil peran

penting.

b. Baby Boomers (1946-1964/1974)

Generasi pasca perang dunia ke 2. Karena ini adalah generasi pasca

perang, maka visi membangun menjadi sangat kental. Wajar jika

optimisme, workaholic, spirit, menjadi ciri generasi ini.

c. X Generation (1965-1982/1985)

Generasi ini ditandai dengan isu-isu kebebasan, ketidakpuasan,

pemberontakan, dan sebagainya. Sisi individualisme berkembang, dan

cenderung skeptis dengan situasi yang ada. Kebebasan berekspresi

tertutama melalui seni, musik, sastra dan budaya berkembang dratis.

d. Y Generation (1982-1992)

Ada banyak perdebatan tentang masa Generasi Y dan generasi

Internet. Masa ini adalah masa berawalnya revolusi komputer dan awal

kesadaran akan kekuatan informasi.

e. Net Generation (1983/1990-1999)

Generasi internet ini ditandai dengan masa emas informasi.

Penguasaan atas informasi adalah segalanya. Generasi ini cenderung

sangat addict dengan teknologi.

f. Mobile Generation (1995/200-?)

Inilah generasi saat ini. Generasi yang sangat mendewakan

mobilitas, tidak suka dibatasi oleh apapun, bahkan oleh waktu, tempat dan

jarak. Semua bisa dikerjakan dan dijalankan dimana saja. Karakternya
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cenderung mirip dengan net-generation, namun lebih dinamis, lebih open

minded.

2.9 Definisi Konseptual

2.9.1 Pesan Hoax Pada Media Sosial Facebook

Pesan hoax di facebook merupakan suatu lambang atau nilai informasi

bohong yang ditujukan kepada masyarakat yang disebarkan melalui media sosial

facebook. Tujuan dari penyebaran pesan hoax ialah ada kaitannya dengan urusan

ekonomi, tidak puasmya dengan kondisi saat ini, membuat kekacauan, perang

proksi, dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Maka peneliti memberikan

beberapa syarat yang dapat dikatakan sebagai pesan hoax, yaitu :

1. Sumber pesan

2. Isi pesan

3. Teknik pengolahan pesan

2.9.2 Tingkat Kepercayaan Informasi Remaja

Kepercayaan informasi remaja merupakan suatu proses yang didapatkan

dari proses berpikir tentang sesuatu inforamsi. Proses yang dilakukan

adalah memperoleh pengetahuan yang tersusun sebagai berikut :

1. Tahu (know)

2. Memahami (comprehension)

3. Aplikasi (application)

4. Analisis (analysis)

5. Sintesis (synthesis)

6. Evaluasi (evaluation)
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2.10 Definisi Operasional

Definisi oprasional adalah suatu batasan yang menjelaskan ciri-ciri

spesifik yang lebih subtabtive dari suatu konsep. Tujuannya adalah peneliti dapat

mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah

didefinisikan konsepnya.

a. Pengaruh Pesan Hoax di Facebook (variabel X)

1. Sumber pesan

Mengukur presepsi remaja mengenai asal-usul suatu pesan.

- Mengukur pendapat remaja mengenai sumber yang

membahas permasalah publik

- Mengukur pendapat remaja mengenai pembacaan pesan.

- Mengukur pendapat remaja mengenai pesan dari

berbagai sumber

2. Isi pesan

Mengukur presespi remaja mengenai kandungan pesan.

- Mengukur pendapat remaja tentang ciri-ciri tulisan dan

gambar pesan hoax.

3. Teknik pengolahan pesan

Mengukur prespsi remaja mengenai pesan tersebut mengadung unsur

informatif atau persuasif.

- Mengukur pendapat remaja mengenai suatu pesan yang

bersifat persuasif atau informatif
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b. Tingkat Kepercayaan Informasi Remaja (variabel Y)

1. Tahu (know)

Mengukur bagaimana presepsi remaja mengenai pesan yang ada di

media sosial facebook.

- Mengukur pendapat remaja mengenai pesan di media

sosial sebagai tambahan informasi dan wawasan.

2. Memahami (comprehension)

Mengukur bagaimana pendapat remaja mengenai kemampuan

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui.

- Mengukur pendapat remaja mengenai kepercayaan pesan

yang ada di media sosial facebook.

3. Aplikasi (application)

Mengukurur bagaimana pendapat remaja mengenai menggunakan

materi.

- Mengukur pendapat remaja mengenai suatu sikap

menyukai, berkomentar, dan membagikan pesan.

- Mengukur pendapat remaja mengenai sikap pengguna

lain dalam hal membagikan, menyukai, dan berkomentar

4. Analisis (analysis)

Mengukur bagaimana pendapat remaja menjabarkan suatu materi.

- Mengukur pendapat remaja mengenai pesan hoax dan

fakta

- Mengukur pendapat remaja mengenai mencari kebenaran

dari suatu pesan.
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5. Sintesis (synthesis)

Mengukur pendapat remaja mengenai kemampuan dalam bentuk yang

baru.

- Mengukur pendapat remaja mengenai perasaan

membagikan

- Mengukur pendapat remaja mengenai pesan yang

disebarkan secara langsung.

6. Evaluasi (evaluation)

Mengukur pendapat remaja mengenai kemampuan  untuk justifikasi.

- Mengukur pendapat remaja mengenai suatu pesan hoax

yang diketahui

- Mengukur pendapat remaja mengenai bagaimana setelah

menyebarkan pesan hoax

2.11 Landasan Teori

Berdasarkan judul penelitian yang ingin dilakukan peneliti, maka ada

beberapa teori yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

2.11.1 Teori Media Baru

Dalam teori ini merupakan sebuah teori yang membahas tentang

perkembangan suatu media. Dalam teori media baru terdapat dua pandangan,

yaitu interaksi sosial yang membedakan media menurut kedekatannya dengan

interaksi tatap muka dan yang kedua sebagai sebuah lingkungan informasi yang

terbuka, dalam pengertian informasi yang terbuka bahwa suatu informasi dapat

menjadi fleksibel dan juga dinamis yang memungkinkan manusia megembangkan

orientasi pengetahuan yang baru.
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Bagi seseorang, hal ini melonggarkan konsep “media” dari komunikasi

“massa” hingga berbagai media yang berkisar dari jangkauan yang sangat luas

hingga sangat pribadi. Media baru sendiri, lebih interaktif dan dapat menciptakan

sebuah pemahaman baru mengenai komunikasi pribadi yang memungkinkan

manusia mengembangan pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia

demokratis tentang tentang pembagian mutual dan pemberian kekuasaan yang

lebih aktif kepada masyarakat(Littlejohn, 2009:413).

Teori media baru senada dengan penelitian ini dimana pesan hoax di

facebook termasuk kedalam lingkungan informasi yang terbuka, seperti yang

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa informasi yang terbuka adalah suatu

informasi yang dapat menjadi fleksibel dan juga dinamis yang memungkinkan

manusia megembangkan orientasi pengetahuan yang baru. Dalam hal ini orientasi

pengetahuan yang baru berupa tingkat kepercayaan informasi remaja.

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan pemberitaan hoax pernah dilakukan oleh

salah satu mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada (UGM), Clara

Novita A dengan judul “Literasi Media Baru Dan Penyebaran Informasi Hoax

(Studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp Dalam Penyebaran Informasi

Hoax Periode Januari-Maret 2015)”. Clara berpendapat bahwa pada penelitian ini

bertujuan untuk melihat kemampuan literasi media baru mahasiswa penyebar

informasi hoax, serta pengetahuan dan motivasi menyebarkan informasi hoax

tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi untuk

menggali kesadaran aktivitas bermedia para mahasiswa saat menyebarkan

informasi. Dari segi hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi
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media baru dua mahasiswa penyebar informasi hoax dalam penelitian ini sangat

rendah dan satu orang lainnya belum memiliki kemampuan literasi media apapun.

Faktor yang menyebakan adalah kurangnya pengetahuan mengenai literasi media

dan informasi hoax, tidak kritis dalam menghadapi suatu pesan media, tingkat

kebutuhan informasi, dan kurangnya tanggung jawab sosial dalam berinteraksi.

Perilaku bermedia para mahasiswa pascasarjana dalam penelitian ini

menggagalkan fungsi pencerdasaan teknologi informasi seperti aplikasi pesan

instan Whatsapp.

Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah bertujuan untuk

mencari adakah pengaruh pesan hoax di Facebook terhadap tingkat kepercayaan

informasi remaja yang menyasar siswa kelas XI SMA 3 Mojokerto yang

menerima pesan hoax yang ada di media sosial Facebook, selain karena remaja

pada saat ini menjadi generasi internet yang melek media dan menjadi calon

generasi bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif

dan jenis penelitian asosiatif korelasional.


