
6 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa 

Merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran  (media) dalam 

menghubungkan komunikator dan komunikan secara masal, berjumlah banyak, 

bertempat tinggal yang jauh (terpencar), sangat heterogen, dan menimbulkan efek 

tertentu.Wright mendefinisikan komunikasi massa secara lengkap dan dapat 

menggambarkan komunikasi massa secara jelas. Menurut wright, bentuk baru 

komunikasi dapat dibedakan dari corak-corak yang lama karena memiliki karateristik 

utama sebagai berikut: diarahkan pada khalayak yang relatif besar, heterogen dan 

anonim, pesan disampaikan secara terbuka, seringkali dapat mencapai kebanyakan 

khalayak secara serentak, bersifat sekilas. Komunikator cenderung berada atau bergerak 

dalam organisasi yang kompleks dan melibatkan biaya besar. Definisi wright 

mengemukakan karateristik komunikan secara khusus, yakni anonim dan heterogen. Ia 

juga menyebutkan pesan diterima komunikan secara serentak (simultan) pada waktu 

yang sama, serta sekilas (khusus media elektronik, seperti radio dan televisi). (Winarni 

2003:4) pengertian atau definisi komunikasi massa dapat dipusatkan pada komponen-

komponen komunikasi massa, yaitu pada lima variabel, diantaranya adalah: 

1. Sumber, komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan.

2. Khalayak, Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa,

yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan anonim
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3. Pesan, Komunikasi massa adalah pesan dalam komunikasi massa bersifat 

umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi masa dari 

media massa. 

4. Proses, Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu: A). komunikasi 

massa merupakan proses satu arah (proses mengalirnya pesan). 

Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima dan tidak secara 

langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda. B). 

Komunikasi massa merupakan proses dua arah (proses seleksi). Baik 

media maupun khalayak melakukan seleksi. Media menyeleksi khalayak 

sasaran dan sasaran atau penerima menyeleksi dari semua media yang ada, 

pesan manakah yang akan mereka ikuti. 

5. Konteks komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media 

mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial masyarakat 

mempengaruhi media massa. 

2.1.1 Media komunikasi massa 

Untuk berlangsungnya komunikasi massa, diperlukan saluran yang 

memungkinkan disampaikannya pesan kepada khalayak yang dituju. Saluran tersebut 

adalah, media massa, yaitu sarana teknis yang memungkinkan terlaksannya komunikasi 

massa. Saluran media massa ini, melihat bentuknya dapat dikelompokan atas:  

1. Media cetakan (printed media), yang mencakup surat kabar, majalah, 

buku, pamflet, brosur, dan sebagainya. 

2. Media elektronik, seperti radio, televisi, film, slide, video, dan lain-lain 
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2.2 Media sosial 

Media sosial (social media) telah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern 

saat ini. Diperkirakan, yang akan menjadi trend adalah 3S, yakni social, share, and 

spreed. “Social” adalah bagaimana seseorang terhubung dengan orang lain dan saling 

berbagi. “share” adalah bagaimana seseorang membagikan pengalamannya kepada 

orang lain, melalui teks, foto, video, apapun itu, melalui jejaring sosial. “spreed” 

adalah bagaimana jejaring sosial memberikan informasi yang sangat cepat, melebihi 

kecepatan wartawan menuliskan berita.   

Definisi media sosial dari beberapa literatur penelitian (Nasrullah 2015:11) 

1. Menurut mandibergh (2012) media sosial dalah media yang mewadahi kerja 

sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user generated content). 

2. Menurut shirky (2008) media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan 

alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerja 

sama di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang 

semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi. 

3. Menurut boyd (2009) media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang 

memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, 

berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolabirasi atau bermain. 

4. Menurut van dijk (2013) media sosial adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat 

sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar 

pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. 



9 
 

Dari berbagai penjelasan di atas, Andreas kaplan dan mickhael haenlein 

(2010) mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis 

internet yang membangun diatas ideologi dan teknologi web2.0, dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-gemerated content”. 

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan 

memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta 

membagi informasi dalam waktu yang cepat dan terbatas. 

Sosial media termasuk teknologi berbasis web dan mobile digunakan 

untuk mengaktifkan komunikasi ke dalam dialog interaktif. 

2.2.1 Jenis-jenis media sosial 

1. Media jejaring sosial (social networking) 

Merupakan medium yang paling populer dalam kategori media sodial. 

Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk 

melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari 

hubungan sosial tersebut, di dunia virtual. 

Kehadiran situs jejaring sosial seperti facebook, merupakan media sosial 

yang digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas, 

atau bahkan pendapat pengguna, juga sebagai media yang memberikan 

ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber. 

Karateristik utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna 

membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah 

diketahuinya dan kemungkinan sering bertemu di dunia nyata (offline) 

maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam banyak kasus, 
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pembentukan pertemanan baru ini berdasarkan pada sesuatu yang sama, 

misalnya hobi, sudut pandang politik, asal sekolah atau universitas, atau 

profesi pekerjaan. 

2. Jurnal Online (Blog) 

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 

menggunggah aktivitas kesehariannya, saling mengomentari,dan berbagi, 

baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Istilah blog berasal dari kata 

“weblog” yang pertama kali diperkenalkan oleh jorn berger pada 1997. 

Pada awalnya, blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi 

kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap 

harinya, pada perkembangan selanjutnya blog memuat banyak jurnal pemilik 

media dan terdapat kolom komentar yang bisa di isi oleh pengunjung. 

Karateristik dari blog antara lain penggunanya adalah pribadi dan konten 

yang dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Pada awalnya blog 

cenderung dikelola oleh individu-individu, namun sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khalayak membuat 

perusahaan maupun institusi bisnis juga terjun mengelola blog. 

3. Jurnal Online Sederhana atau Mikroblog (Microblogging) 

Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna 

untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Secara 

historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya twitter 

yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Sama 

seperti media sosial lainya, pengguna bisa menjalin jaringan dengan 
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pengguna lain, menyebarkan informasi, mempromosikan pendapat atau 

pandangan pengguna lain, sampai membahas isu terhangat (trending topic) 

saat itu juga dan menjadi bagian dari isu tersebut dengan turut berkicau 

(tweet) menggunakan pagar (hastag) tertentu. 

4. Media Berbagi (Media sharing) 

Situs berbagi media (Media sharing) merupakan jenis media sosial yang 

memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen 

(file), video, audio, gambar, dan sebagainya. Kebanyakan dari media 

sosial ini adalah gratis meskipun beberapa juga mengenakan biaya 

keanggotaan, berdasarkan fitur dan layanan yang mereka berikan. 

Beberapa contoh media berbagi ini adalah youtube, flickr, photo-bucket, 

atau snapfish. 

5. Penanda Sosial (Social bookmarking) 

Merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, 

mengelola, dan mencari infomasi atau berita tertentu secara online. Dalam 

catatan historis, jenis penanda sosial di internet muncul pada sekitar 1996 

dengan munculnya itlist dan istilah social bookmarking itu sendiri muncul 

pada 2003 dengan kehadiran situs delicious (del.icio.us). Delicious 

mempopulerkan penandaan menggunakan tager atau tagging yang 

memungkinkan pengguna di internet mencari informasi berdasrkan kata 

kunci. 

Pada perkembangan selanjutnya, situs penanda sosial ini tidak sekedar 

menyediakan informasi. Media sosial ini bahkan memuat juga informasi 
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berapa banyak web yang memuat konten tersebut yang sudah diakses. Juga 

komentar-komentar terkait konten menjadi salah satu penanda yang 

menjadi fasilitas media sosial ini. 

6. Media Konten Bersama (Wiki) 

Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari 

penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan 

kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan 

tentang satu kata. Dalam praktiknya, penjelasan-penjelasan tersebut 

dikerjakan oleh para pengunjung. Artinya, ada kolaborasi atau kerja 

bersama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini. 

Dari perkembangan kategori wiki, membagi dua jenis media sosial ini, 

yakni publik dan privasi. Wikipedia merupakan gambaran wiki publik di 

mana konten bisa diakses oleh pengguna secara bebas. Sementara wiki 

adalah jenis media sosial yang bersifat privasi atau terbatas yang hanya 

disunting dan dikolaborasi dengan terbatas. Biasanya ada moderator atau 

pengelola yang bisa memberi akses kepada siapa yang diinginkan. 

2.3 Teori Kredibilitas (Credibility Theory) 

Gobbel, Menteri propoganda Jerman dalam perang dunia II menyatakan 

bahwa untuk menjadi seseorang komunikator yang efektif harus memiliki 

kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas menurut Aristoteles, bisa diperoleh jika 

seorang komunikator memiliki etos, patos dan logos. Etos adalah kekuatan yang 

dimiliki pembicara dari karakter pribadinya sehingga ucapan – ucapannya dapat 

dipercaya. Patos ialah kekuatan yang dimiliki seorang pembicara dalam 
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mengendalikan emosi pendengarnya, sedangkan Logos adalah kekuatan yang 

dimiliki komunikator melalui argumentasinya. 

James Mc-Croskey, menjelaskan bahwa kredibilitas seorang komunikator 

dapat bersumber dari kompetensi (competence), sikap (charracter), tujuan 

(intention), kepribadian (personality) dan dinamika (dynamics) 

Kompetensi ialah penguasaan yang dimiliki oleh seorang komunikator pada 

masalah yang dibahasnya. Seorang Dokter misalnya lebih berkompeten bicara 

tentang kesehatan daripada seorang insinyur Teknik Sipil, begitu juga sebaliknya. 

Sikap menunjukan pribadi komunikator, apakah ia tegar atau toleran dalam 

sebuah prinsip. Tujuan menunjukan apakah hal-halyang disampaikan seorang 

komunikator punya maksud baik atau tidak. Kepribadian menunjukan apakah 

pembicara memiliki pribadi yang hangat dan bersahabat. Sedangkan dinamika 

menunujukan apakah hal yang disampaikan itu menarik atau sebaliknya justru 

membosankan komunikan. 

Menurut bentuknya kredibilitas dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu : 

1. Initial Credibility, yakni kredibilitas yang diperoleh komunikator sebelum 

proses komunikasi berlangsung, misalnya pembicara yang sudah punya 

nama bisa mendatangkan banyak pendengar, atau tulisan seorang Profesor 

Deddy Mulyana, Jalaluddin Rakhmat yang sudah terkenal akan mudah 

dimuat di surat meski editor belum membacanya. 

2. Derived Credibilty, yakni, kredibilitas yang diperoleh seorang pada saat     

komunikasi berlangsung. Misalnya seorang Susilo Bambang Yudhoyono 
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memperoleh tepukan dari masyarakat karena pidatonya yang disampaikan 

bersifat menyenangkan hati para pendengarnya (masyarakat) 

3. Terminal Credibility, yakni, kredibilitas yang diperoleh seorang 

komunikator setelah pendengar atau pembaca mengikuti ulasannya. 

Seorang komunikator yang ingin memperoleh kredibilitas perlu memiliki 

pengetahuan yang dalam, pengalaman yang luas serta adanya kekuasaan 

yang dipatuhi atau status sosial yang dihargai. 

 2.3.1 Kredibilitas dalam komunikasi 

Konsep kredibilitas menurut Kiousis (dalam Jurnal Mass Communication 

and Society,) secara umum terbagi dua, yaitu; kredibilitas sumber dan 

kredibilitas medium. Kredibilitas sumber (source credibility) meliputi 

konteks-konteks antarpribadi, organisasi, dan media massa, telah terlibat 

dalam pengkajian mengenai bagaimana ciri-ciri komunikator yang berbeda-

beda dapat mempengaruhi pemrosesan pesan. 

Komunikator didefinisikan sebagai seorang individu, kelompok atau 

organisasi. Dalam penelitian tersebut, dampak atribut isi dan pesan pada 

kredibilitas sumber juga telah dikaji. Sebaliknya penelitian pada kredibilitas 

medium telah memfokuskan pada saluran (channel) yang menyalurkan isi. 

2.3.2 Kredibilitas Sumber 

1. Teori Kredibilitas Sumber  

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hovland, 

Janis dan Kelley, yaitu Teori Kredibilitas Sumber (Source Credibility 

Theory) dalam buku Communication and Persuasion pada tahun 1953. 
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Asumsi dasar dari teori ini adalah menyatakan bahwa seseorang 

dimungkinkan lebih mudah dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya 

cukup kredibel. Individu biasanya akan lebih percaya dan cenderung 

menerima dengan baik pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang 

memiliki kredibilitas di bidangnya. “High credibility sources had a 

substantially greater immediate effect on the audience’s opinions than low 

credibility sources” (Hovland, 2007:270). Artinya bahwa sumber dengan 

kredibilitas tinggi memiliki dampak besar terhadap opini audiens daripada 

sumber dengan kredibilitas rendah. Sumber yang memiliki kredibilitas 

tinggi lebih banyak menghasilkan perubahan sikap dibandingkan dengan 

sumber yang memiliki kredibilitas rendah. 

“When acceptance is sought by using arguments in support of the 

advocated view, the perceived expertness and trustworthiness or the 

communicator may determine the credence given them” (Hovland, 2007:20). 

Ketika penerimaan bisa diterima dengan argumen dalam mendukung pandangan, 

maka keahlian dan kehandalan komunikator bisa menentukan kepercayaan yang 

diberikan kepadanya. Keahlian komunikator adalah kesan yang dibentuk 

komunikan tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik 

yang dibicarakan. Komunikator yang dinilai tinggi pada keahlian dianggap 

sebagai cerdas, mampu, ahli, tahu banyak, berpengalaman, atau terlatih. 

Kepercayaan, kesan komunikan tentang komunikator yang berkaitan dengan 

sumber informasi yang dianggap tulus, jujur, bijak dan adil, objektif, memiliki 
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integritas pribadi, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi (Venus, 

2009:57). 

Hovland menggambarkan peranan kredibilitas dalam proses penerimaan 

pesan dengan mengemukakan bahwa para ahli akan lebih persuasif dibandingkan 

dengan bukan ahli. Suatu pesan persuasif akan lebih efektif apabila kita 

mengetahui bahwa penyampai pesan adalah orang yang ahli di bidangnya (Azwar, 

2011:64-65). Seorang komunikator dalam proses komunikasi akan sukses apabila 

berhasil menunjukkan source credibility, artinya menjadi sumber kepercayaan 

bagi komunikan. Kepercayaan kepada komunikator mencerminkan bahwa pesan 

yang diterima komunikan dianggap benar dan sesuai dengan kenyataan. 

Kepercayaan bagi komunikan kepada komunikator ditentukan oleh keahlian 

komunikator dalam bidang tugas pekerjaannya dan dapat tidaknya ia dipercaya. 

Kredibilitas komunikator terbentuk oleh keahlian komunikator dalam menguasai 

informasi mengenai objek yang dimaksud dan memiliki keterpercayaan terhadap 

derajat kebenaran informasi yang ia sampaikan.   

Rakhmat dalam Azwar (2011:76) mengatakan bahwa Seorang 

komunikator menjadi source of credibility disebabkan adanya “ethos” pada 

dirinya, yaitu apa yang dikatakan oleh Aristoteles, dan yang hingga kini tetap 

dijadikan pedoman, adalah good sense, good moral character, dan goodwill. 

Adanya daya tarik adalah sebagai salah satu komponen pelengkap dalam 

pembentukan kredibilitas sumber. Apabila sumber merupakan individu yang tidak 

menarik atau tidak disukai, persuasi biasanya tidak efektif. Kadang-kadang efek 

persuasi yang disampaikan komunikator yang tidak menarik bahkan dapat 
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mengubah ke arah yang berlawanan dengan yang dikehendaki. Source Credibility 

Theory adalah sebuah pendekatan yang mengizinkan setiap individu untuk 

memberikan pandangannya masing-masing terhadap suatu objek. Secara nyata 

teori ini memberikan penjelasan semakin kredibel sumber maka akan semakin 

mudah mempengaruhi cara pandang audiens. Dengan kata lain kredibilitas 

seseorang mempunyai peranan yang penting dalam mempersuasi audiens untuk 

menentukan pandangannya. 

Penelitian yang dilakukan Hovland, Janis dan Kelley dalam Venus 

(2009:57-60) menemukan tiga aspek yang mempengaruhi kredibilitas sumber, 

yakni: 

1. Keterpercayaan (trustworthiness)  

Berkaitan dengan penilaian khalayak bahwa sumber informasi 

dianggap tulus, bijak dan adil, objektif, memiliki integritas pribadi, serta 

memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Umumnya penilaian 

dilakukan berdasarkan pada perilaku sumber pada masa lalu dan dugaan 

akan perilakunya pada saat sekarang. Dengan kata lain track record 

seseorang akan menjadi acuan apakah yang bersangkutan dianggap 

memiliki keterpercayaan atau tidak. Yang menarik, ialah tentang 

konsistensi, yang ternyata juga menjadi salah satu kriteria keterpercayaan. 

Khalayak percaya pada sikap sosok yang konsisten, dan sebaliknya hilang 

kepercayaan pada sosok yang tidak konsisten. 
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2.  Keahlian (expertise)  

Faktor keahlian berhubungan dengan penilaian dimana 

sumberdianggap mahir dalam berkomunikasi antar internal organisasi dan 

eksternal dengan organisasi yang lain. 

3. Daya Tarik (attractiveness)  

Secara umum konsep ini meliputi penampilan fisik dan identifikasi 

psikologis. Harap dipahami, pada konteks ini daya tarik berbeda dengan 

karisma. Seseorang mungkin saja menarik, tapi tidak karismatik. 

Sebaliknya seseorang bisa saja berkarisma tapi nilai-nilai yang ada pada 

orang tersebut sangat berbeda dan tidak menarik hati orang lain untuk 

melakukan identifikasi psikologis.  

a. Daya tarik fisik 

Penampilan fisik seseorang akan mempengaruhi bagaimana khalayak 

mempersepsi sumber. Berbagai penelitian dalam bidang persuasi 

menyimpulkan bahwa orang yang menarik secara fisik dapat lebih 

mempersuasi orang lain. Penelitian menyatakan bahwa daya tarik fisik 

bukanlah hal yang dapat diremehkan. Daya tarik fisik mampu 

menciptakan karakteristik kepribadian yang berbeda. Orang yang 

mempunyai daya tarik fisik secara sosial lebih mendapat perhatian, 

lebih dihargai dan lebih diterima. Mereka juga lebih banyak 

mendapatkan umpan balik yang positif pada setiap awal interaksi yang 

dilakukan. 

b. Daya tarik psikologis 

Komponen daya tarik psikologis biasanya menyangkut kesamaan 

(similarity). Artinya kemiripan antara pembicara dengan khalayak dapat 

meningkatkan daya tarik, yang membuat upaya persuasi menjadi lebih 

efektif. 

 

2.3.3 Kredibilitas Media 

Westley dan Severin adalah orang pertama yang melakukan analisis 

menyeluruh terhadap kredibilitas saluran dari berbagai ragam media. Hasil 
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temuannya, para ilmuwan mencatat bahwa variabel demografis tertentu (seperti; 

usia, pendidikan dan jenis kelamin) memiliki pengaruh terhadap persepsi orang 

mengenai kredibilitas saluran.  Selain faktor demografis, Westley dan Severin 

membedakan antara kredibilitas media dan preferensi terhadap media. Dengan 

kata lain, orang tidak selalu merasa media yang mereka sukai sebagai yang paling 

kredibel. Kredibilitas media dapat diukur dengan berbagai cara tergantung pada 

kombinasi pertanyaan yang digunakan. 

Berdasarkan hasil penelitian awal diperoleh bahwa peningkatan penggunaan 

media biasanya diimbangi oleh meningkatnya rating kredibilitas untuk saluran 

apapun yang diamati. Sebaliknya Rimmer dan Weaver menemukan bahwa pola 

penggunaan media tidak berkorelasi dengan kredibilitas media, dan mereka 

menambahkan bahwa jenis pertanyaan untuk mengukur penggunaan media 

mungkin mendostorsi temuan. Selanjutnya, Wanta dan Hu tidak menemukan 

hubungan yang signifikan antara frekuensi penggunaan media dan kredibilitas 

media. Tetapi mereka menemukan hubungan antara ketergantungan 

responden pada media tertentu untuk mendapatkan informasi dengan kredibilitas 

media. 

Sebagian penelitian telah menunjukkan bahwa pola komunikasi antar pribadi 

relevan dengan perbedaan persepsi mengenai kredibilitas saluran. Pinkleton, 

menyatakan bahwa diskusi tatap muka dengan teman, tetangga, dan anggota keluarga 

merupakan sumber utama informasi politik (Hofstetter, Zuniga, dan Dozier, 2001). 

Perbincangan politik diprediksikan berkaitan dengan tingkat minat dalam politik, dan 
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pada gilirannya memprediksikan partisipasi politik. Bahkan akhir-akhir ini, 

komunikasi antarpribadi telah diistilahkan sebagai “jantungnya demokrasi. 

2.3.4 Kredibilitas Media Online 

Media online diragukan dari sisi kredibilitas mengingat orang yang tidak 

memiliki keterampilan menulis (jurnalistik) yang memadaipun bisa 

mempublikasikan informasinya. Kredibilitas tinggi umumnya dimiliki media 

online yang dikelola oleh lembaga pers yang juga menerbitkan edisi cetak atau 

elektronik. Menurut survey di amerika, seperti dilaporkan cassidy dalam “online 

news credibility: an examination of the percertions of newspaper journalists” 

(journal of computer-mediated communication), selama dua dekade terakhir, 

kepercayaan publik terhadap media massa menurun (project for excellence in 

jurnalism).  

Mengenai kredibilitas informasi online, penelitian umumnya menemukan, 

tingkat kepercayaan publik terhadap berita online sama dengan media lainnya.  

jhonsonand kaye mensurvei pengguna internet secara politik, apakah mereka 

memandang online sangat kredibel seperti media tradisional. Hasilnya koran 

online, majalah berita, dan situs yang berorientasi politis dinilai setidaknya “agak 

percaya” oleh lebih dari dua pertiga responden. 

2.5 Facebook 

Pada awalnya, facebook ini didirikan oleh lulusan harvard dan mantan murid 

Ardsley High School Mark Zuckerberg. Website ini diluncurkan pertama kali pada 

4 februari 2004. Pada saat itu, komsumen facebook terbatas untuk siswa Harvard 

College. Namun 2 bulan selanjutnya, jaringan sosial ini memperluas 
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keanggotaannya kesekolah-sekolah lain di wilayah boston. Sekolah tersebut antara 

lain: boston college, boston university, MIT, tufts, rochester, standford, NYU, 

northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam ivy league. 

Perlahan tapi pasti, dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, facebook 

menyebar hingga perguruan tinggi lain. Hingga akhirnya, orang-orang yang 

memiliki alamat email universitas di seluruh dunia dapat mengakses dan 

bergabung dalam situs pertemanan ini. Jaringan facebook mulai dikembangkan 

untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. 11 september 

2006, setiap orang dengan alamat email apapun dapat mendaftar di facebook. 

Sejak keanggotaan facebook dibuka untuk umum, pengguna facebook terus 

meningkat, seperti pada tahun 2007, facebook mempunyai anggota 50 juta orang 

yang aktif, dengan pertambahan 1 juta anggota baru setiap minggunya. 

Di indonesia, pengguna facebook mencapai 3.300.000 orang, dengan 

mayoritas berusia 18-24 tahun mencapai 1.300.000 orang. Dan usia 25-34 tahun 

mencapai 1.000.000 orang. Jumlah tersebut adalah perkiraan pada awal bulan mei 

2009, dan hingga saat ini perkembangannya terus meningkat hingga 159.000 

anggota baru tiap minggunya. Seperti situs jaringan lainnya, facebook muncul 

karena trend. 

Saat seorang menyukai facebook maka dia akan mengajak temannya untuk 

ikut bergabung. Saat ini facebook juga dipakai menjadi alat kampanye calon 

presiden indonesia,setelah melihat keberhasilan presiden barrack obama 

berkampanye melalui media internet termasuk facebook. Selain membantu kita 

mengajak seseorang berteman, facebook juga memberikan fitur-fitur menarik. 
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Fitur yang paling populer dalam facebook adalah, status update. Dengan fitur ini, 

kita bisa tahu seberapa besar eksistensi seseorang dalam facebook. Selain fitur 

tersebut, kita juga bisa meng-upload foto, video, note, dan lain-lain. Kita juga bisa 

bertukar foto atau video dengan teman yang lain. Saat ini, radio, acara TV, intansi 

memanfaatkan facebook sebagai salah satu kanal komunikasinya dan media 

promosi produk (brand) mereka. 

 

 


