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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa 

lepas dari orang lain untuk saling berkomunikasi. Tujuan komunikasi sendiri salah 

satunya adalah untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Kita bisa 

berkomunikasi dengan siapa saja seperti teman, keluarga, dan lain sebagainya. 

Maka dari itu, dengan berkomunikasi manusia bisa saling berinteraksi satu sama 

lain. 

Menurut Laswell terdapat lima unsur komunikasi yang saling bergantung 

satu sama lain, yaitu : sumber (source), pengirim (sender), penyandi (encoder), 

komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau originator ( Mulyana, 

2007:18). Ada banyak media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, bisa 

melalui telepon, bertatap muka, dan yang sekarang lain sering digunakan yaitu 

menggunakan media sosial. Macam-macam media dalam berkomunikasi ini 

memiliki tujuan yang berbeda pula. Namun tujuan utama dari terjadinya 

komunikasi yaitu tersampaikannya pesan dari pengirim kepada penerima. Pesan 

itu baik berupa informasi maupun bujukan.  

Komunikasi masyarakat dengan media sosial saat ini menyebabkan tuntutan 

manusia terhadap kebutuhan informasi semakin tinggi. Seseorang dapat degan 

mudah mengakses informasi penting tentang fenomena kejadian di belahan dunia 

lain, tanpa harus berada di tempat tersebut. Padahal untuk mencapai tempat itu 

memakan waktu berjam-jam, namun hanya dengan seperangkat komputer atau 
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telepon seluler yang memiliki konetivitas internet, informasi dapat diperoleh dalam 

hitungan detik. 

Perkembangan media masa semakin pesat dari tahun ke tahun. Semakin 

banyak media baru bermunculan seperti media sosial yang sekarang dapat dengan 

mudah diakses oleh Ibu-ibu luas. Hasil riset dari We Are Social bekerja sama 

dengan Hootsuite Inggris terkait riset pola pemakaian media sosial orang Indonesia, 

mereka menyebut Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan jumlah pengguna 

internet terbesar di dunia dengan rata-rata menghabiskan 3 jam 26 menit sehari 

untuk mengakses media sosial. Tercatat per Januari 2019 total populasi penduduk 

Indonesia sebanyak 268,2 juta tercatat ada 355,5 juta pelanggan seluler. Ibu-ibu 

Indonesia yang menggunakan internet menyentuh angka 150 juta. Jumlah ini naik 

20% dari survey sebelumna. Secara global, total pengguna Internet menembus 

angka empat miliar lebih pengguna (Haryanto, 2019). Fenomena ini menyakinkan 

bahwa sekarang media merupakan kebutuhan primer manusia yang sulit 

ditinggalkan. 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi jejaring sosial 

seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, BBM ( Blackberry Masengger ), Line, 

WhatsApp ,blog, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di 

seluruh dunia. 

Semua orang bisa memiliki media sosial sendiri, seorang pengguna media 

sosial pun dapat mengakses dengan menggunakan jaringan internet tanpa perlu 

biaya besar, alat yang mahal dan bisa diakses dimanapun asal ada jaringan internet. 

https://id.techinasia.com/tag/we-are-social
https://id.wikipedia.org/wiki/Blog
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dunia_virtual&action=edit&redlink=1
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Membebaskan pengguna mengekspesikan dirinya, sikapnya, pendapatnya, atau 

sekedar unek-uneknya dalam konteks potitif dan negatif. Namun melihat kondisi 

saat ini, cukup banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan 

informasi Hoax (berita bohong) dengan maksud memprovokasi seseorang, 

sehingga isu palsu tersebar di Ibu-ibu dan menjadi viral. 

Hoax merupakan sebuah informasi palsu yakni sebuah usaha untuk menipu 

atau mengakali pembaca dan pendengarnya agar mempercayai sesuatu. Biasanya 

seseorang yang menyebarkan informasi Hoax secara sadar melakukan suatu 

kebohongan dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Hal ini bertujuan 

menggiring opini dan kemudian membentuk persepsi terhadap suatu informasi. 

Tersebarnya informasi Hoax itu melalui banyak jalur digital seperti situs online dan 

pesan chatting. Salah satu aplikasi pesan yang belakangan ini sering menjadi tempat 

penyebaran informasi palsu atau Hoax adalah WhatsApp . Jumlah pengguna yang 

meningkat membuat informasi palsu dan mudah tersebar. 

 Yang paling sering dijumpai adalah pesan berantai atau yang lebih dikenal 

dengan Broacast ( BC ) melalui aplikasi Mesengger WhatsApp . Berdasarkan artikel 

berjudul WhatsApp Digilai Netizen Indonesia yang dirilis We Are Social bekerja 

sama sengan Hootsuite Januari 2019 menyebutkan 83% responden menyatakan 

mereka pengguna aktif Instant Messenger (IM). Sementara itu untuk aplikasi IM 

yang paling diminati, WhatsApp (WA) memuncaki pilihan responden. ( Haryanto, 

2019). 
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WhatsApp menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk 

menyebarkan informasi Hoax. Media sosial dipandang sebagai media yang mudah 

diakses dan banyak digunakan Ibu-ibu. Sehingga penyebaran informasi melalui 

media sosial dapat dengan cepat menyebar dari satu pengguna ke pengguna lain. 

Banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan sosial media hanya untuk 

kepentingan pribadi mereka. Mereka menggunakan WhatsApp untuk menyebarkan 

berita/informasi palsu yang dapat membuat Ibu-ibu resah dan kemudian percaya 

dengan apa yang mereka baca padahal belum tentu kebenarannya. Selain itu, ada 

juga oknum yang sengaja menyebarkan informasi palsu/Hoax untuk menimbulkan 

kebencian pada Ibu-ibu pada suatu pihak. Dan sayanngnya, masih banyak Ibu-ibu 

yang mudah percaya dan meyakini bahwa informasi yang mereka baca itu adalah 

suatu kebenaran. 

 Ibu-ibu sebagai konsumen informasi masih belum bisa membedakan mana 

informasi benar dan mana informasi palsu (Hoax). Mereka beranggapan bahwa di 

Negara Demokrasi mereka bebas untuk mengunggah tulisan, gambar, atau video 

apapun di media sosial tanpa tahu apa yang tidak sengaja mereka sebarkan 

merupakan informasi yang benar atau palsu (Hoax). Hal ini tentu berpengaruh juga 

dengan tingkat kepercayaan para ibu dalam menilai suatu informasi, dimulai hanya 

rasa penasaran tentang judul atau isi informasi hingga terpengaruh dengan isi 

informasi tersebut, lalu menyebarluaskan informasi dan menjadi mempercayai 

informasi itu.  

Beberapa bulan yang lalu sempat heboh informasi tentang kesehatan dimana 

anak-anak diharuskan Imunisasi Measles Rubella (MR) untuk mencegah penyakit 

campak dan rubella. Beredar kabar bahwa imunisasi tersebut menyebabkan 
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autisme. Padahal hal tersebut tidaklah benar, imunisasi terbukti aman digunakan. 

Informasi mengenai penyebaran HIV dari kelompok PKI melalui tes darah gratis ke 

rumah-rumah sudah masuk ke Jawa Timur itu dipastikan palsu. Tidak ada kejadian 

seperti yang diinformasikan. 

Selain itu, informasi tentang Info lowongan pekerjaan yang sering sekali 

disebarkan tanpa tahu informasi itu akurat atau tidak, contohnya bulan Juni lalu 

beredar pesan berantai di WhatsApp dengan judul 'Berikut Info Rekruitmen CPNS 

2019!'. Di situ tertulis bahwa pemerintah akan membuka penerimaan CPNS 

Kementrian Agama 2019 sebayak 100.000 orang. Bersama tenaga lainnya sebanyak 

50.000 orang. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag menegaskan bahwa 

belum mengeluarkan informasi apapun terkait recruitment cpns. Kementerian 

meminta publik menunggu informasi resmi dari situs Kementerian (Sumardi, 

2019). 

Menurut Guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung, 

Deddy Mulyana, menyebut ada faktor yang menyebabkan informasi Hoax mudah 

tersebarnya di Indonesia, yaitu : 

1. Karakter asli Ibu-ibu Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbeda pendapat 

atau berdemokrasi secara sehat. 

2. Sejak dulu orang Indonesia suka berkumpul dan bercerita. Sayangnya, apa 

yang dibicarakan belum tentu benar. 

3. Kebanyakan Ibu-ibu tidak terbiasa mencatat dan menyimpan data sehingga 

sering berbicara tanpa data. 

4. Ibu-ibu lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, 

sensualitas, drama, intrik dan misteri (Alasad, 2017) 
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Sanksi bagi penyebar informasi Hoax bisa dikenakan hukuman sesuai yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi “Setiap Orang 

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan 

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Terancam 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000 ( satu miliar rupiah ) (Hasanah, 2018). 

Kecenderungan berbagi informasi yang sering dilakukan Ibu-ibu di media 

sosial menjadi salah satu penyebab bagaimana berita/informasi Hoax dapat tersebar 

luas dengan cepat. Menanggapi banyaknya informasi Hoax yang beredar, peneliti 

tertarik untuk menggali lebih dalam terkait cara menanggapi Informasi Hoax 

melalui aplikasi pesan WhatsApp dikalangan orang tua terutama ibu-ibu. Dari 

kacamata peneliti para ibu-ibu adalah generasi yang baru mengunakan aplikasi 

pesan ini untuk sekedar berbalas pesan dari perkumpulan sosial, teman lama, atau 

sodara yang cenderung tidak melek akan media dan menjadi konsumtif, gampang 

terprovokasi informasi yang beredar sehingga menganggap informasi itu benar dan 

secara sadar mereka sebarkan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah penelitian, yaitu Bagaimana perilaku Ibu-ibu dalam menanggapi informasi 

Hoax di Grup WhatsApp Ibu-ibu RT 05 RW 09 yang beredar periode Maret-Mei 

2019 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah ingin 

mendeskripsikan perilaku Ibu-ibu dalam menanggapi informasi Hoax di Grup 

WhatsApp Ibu-Ibu RT 05 RW 09 yang beredar periode Maret-Mei 2019 ? 

D. Manfaat Penelitian 

D.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi khususnya dan peneliti selanjutnya mengenai perilaku Ibu-ibu 

menanggapi informasi Hoax di Grup WhatsApp . 

 

D.2 Manfaat Praktis 

Bagi Mahasiswa penelitian ini nantinya bisa dijadikan referensi atau solusi 

dalam terkait perilaku Ibu-ibu dalam menanggapi informasi Hoax. 

Bagi Ibu-ibu penelitian ini diharapkan bisa mengontrol dan berfikir kritis 

ketika menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. 

 


