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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi adalah zaman perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu 

dampak globalisasi adalah munculnya internet. Internet merupakan komponen 

jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang atau komputer-komputer 

diseluruh dunia. Internet memiliki banyak manfaat dalam sarana komunikasi, 

internet juga memungkinkan semua manusia menyampaikan dan 

mengekspresikan segala pendapat serta pikirannya. Kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi memiliki peranan yang dominan dalam kehidupan di 

masyarakat, sebab media dapat mendukung proses komunikasi secara efektif. 

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia telah berkembang dengan cepat 

dan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak lahirnya media, yang telah 

menjadi gambaran nyata betapa pesatnya perkembangan industri media di 

Indonesia. Diantara perkembangan itu beberapa diantaranya adalah media sosial 

yang menjadi alat komunikasi diseluruh dunia. 

Media sosial sudah menjadi salah satu kebutuhan di Indonesia bahkan di dunia. 

Sejarah munculnya media sosial ini karena adanya inisiatif dari berbagai macam orang 

di dunia yang ingin saling berteman dan berbagi informasi. Media sosial adalah 

medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun 

berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dangan pengguna lain, dan 

membentuk ikatan sosial secara virtual (nasrullah, 2015). 
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Dalam perkembangannya, media sosial berkembang dengan fitur-fitur yang 

menyenangkan, bukan hanya saling menanggapi komentar tertulis atau gambar 

saja, media sosial kini memungkinkan setiap orang dapat bertukar informasi 

secara langsung atau bertatap muka dengan menggunakan fitur vidio call. Ada 

beberapa media sosial yang menjadi trend di indonesia seperti pada awal hingga 

akhir tahun 2005, friendster dan Myspace merupakan situs jejaring sosial yang 

paling diminati. Memasuki tahun 2006, penggunaan friendster dan Myspace mulai 

tergeser dengan adanya facebook. Dengan tampilan yang lebih modern 

memungkinkan orang untuk berkenalan dan mengakses informasi seluas-luasnya. 

Tahun 2009, kemunculan Twitter ternyata menambah jumlah situs sosial bagi 

anak muda. 

Ketika facebook muncul dan digandrungi masyarakat urban yang melek 

teknologi informasi, pandangan mata terarah kepadanya.  Facebook mampu 

menghidupkan kembali sense of community lewat dunia virtual, terutama ketika 

kehidupan komunitas urban di dunia aktual mulai luntur (subandy 2011) 

Seperti layaknya dunia, salah satu kota kecil di Indonesia bagian tengah yaitu 

kota Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur juga menjadikan media sosial sebagai 

salah satu kebutuhan dalam menerima dan menyebarkan informasi walaupun 

tertinggal dalam perkembangan media sosial. Ini dipengaruhi oleh tertinggalnya 

perkembangan teknologi, dan pola pikir yang masih sangat tradisional. Salah satu 

contoh kebutuhan media sosial, dapat dilihat dari pemerintah kota Ende yang 

membuat grup facebook sebagai sarana penyampaian informasi terbaru maupun 

informasi lainnya untuk masyarakat yang menggunakan facebook. Bukan hanya 
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dalam lingkup kota Ende saja, grup facebook ini menjadi salah satu sumber 

informasi bagi mahasiswa yang berkuliah diluar kota Ende.  Grup ini juga 

memberikan kebebasan bagi anggotanya dalam membagi informasi yang 

berkaitan dengan kota Ende, tapi dengan aturan yang sudah dibuat oleh admin. 

Dalam grup ini, yang menjadi sumber informasi utama adalah admin itu 

sendiri, setiap orang yang terlibat seperti admin dan anggota aktif dipersilahkan 

menjadi jurnalis dalam memosting informasi terkait. Setiap anggota dipersilahkan 

memosting informasi apa saja yang yang berhubungan dengan kota ende, seperti 

bencana alam, olahraga, korupsi, perkembangan kota, dan lain sebagainya. 

Kurangnya media massa yang ada di kota Ende menjadi salah satu alasan 

mengapa grup ini dibuat, Masyarakat dan mahasiswa mengapresiasi program ini 

karena membantu dalam menyalurkan informasi dan menjadi salah satu bentuk 

peduli terhadap kota. Setiap anggota memiliki peranan masing-masing dalam 

menjalankan dan menghidupkan grup ini. 

Yang sangat disayangkan adalah berita yang diposting diterima begitu saja 

bahkan dijadiakan sebagai sumber informasi yang nyata tanpa diselidiki 

keakuratan berita. Masyarakat bahkan mahasiswa menganggap informasi yang 

diposting dalam grup merupakan suatu kejadian nyata dan benar-benar terjadi,  

Salah satu contoh informasi yang diposting adalah berita tentang gereja di aceh 

yang dibakar masa, berbagai macam komentar ditulis dalam postingan berita 

tersebut, bahkan sampai terjadi perang komentar antar agama yang berbeda.  

Dari sedikit penjelasan di atas, grup Ende Flores_NTT memiliki daya tarik 

untuk diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti akan lebih 
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berfokus pada kredibilitas sumber informasi yaitu admin grup. Ini adalah salah satu 

pembahasan dimana admin sebagai komunikator yang menyampaikan pesan  menjadi 

pertanyaan penting, bagaimana kredibilitas pesan yang di posting, bagaimana juga 

pesan itu sendiri, bagaimanakah tanggapan atau respon yang diberikan oleh anggota 

grup khususnya mahasiswa asal Ende yang menempuh pendidikan di kota malang. 

Kredibilitas pesan menjadi penting karena informasi yang diposting dalam grup 

bersumber dari berbagai macam media seperti koran, televisi, realitas, foto, video, 

dan juga media online terkait kota Ende itu sendiri. Seperti yang kita ketatahui, 

informasi yang diberikan dalam sebuah media online belum tentu benar, sekalipun 

informasi itu bersumber dari kejadian nyata. Nilai informasi yang di posting dalam 

media sosial tergantung dari penilaian komunikan itu sendiri. 

Dalam sebuah grup yang dibuat oleh pemerintah kota dan mempunyai anggota 

yang banyak, pastinya ada banyak juga persepsi dan komentar dari berbagai macam 

kalangan. Mengingat pentingnya penerimaan informasi tersebut, akan berdampak 

positif maupun negatif dalam kehidupan nyata. Maka, atas dasar inilah peneliti akan 

menganalisis kredibilitas sumber dalam media sosial, khususnya informasi yang di 

posting dalam group facebook Ende Flores_NTT. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah tertera di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pendapat member terhadap kredibilitas sumber 

informasi terkait penyampaikan informasi terbaru kota Ende. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pendapat member terhadap kredibililitas sumber informasi dalam 

grup facebook Ende Flores_NTT terkait penyampaian informasi terbaru kota 

Ende. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan ilmu komunikasi tentang kredibilitas sumber informasi 

dalam media sosial, serta dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi khalayak dalam 

menerima, menyaring dan menyebarkan informasi dari media sosial. 

 

 


