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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi 

A.1 Pengertian Komunikasi 

Secara etimologis atau menurut asal katanya, istilah komunukasi berasal 

dari bahasa latin communicato, dan perkataan ini bersumber pada kata communis, 

arti communis disini adalah sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. 

Jadi, komunikasi berlangsung apabila orang-orang terlibat kesamaan makna 

mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. ( Effendy, 2015:4). Sedangkan 

komunikasi menurut Baran (2008:6) komunikasi adalah proses yang resiprokal ( 

saling berbalas) dan bekelanjutan dengan semua pihak yang terlibat saling 

berkaitan dalam menciptakan makna bersama. Menurut Carl L. Hovland didalam 

buku Nurudin (2017:37) komunikasi adalah proses yang memungkinkan 

seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku 

orang lain. 

A.2 Tujuan Komunikasi 

Menurut Joseph A. Devito (2011) mengatakan setidaknya ada empat tujuan 

seseorang dalam berkomunikasi yakni: 

a. Menemukan. Yang dimaksud adalah bila kita bila kita berkomuniaksi dengan 

orang lain. Kita bisa melihat siapa diri kita, apa yang dikendaki lingkungan, 

dan bagaimana kita harus bersikap. Ini dinamakan penemuan diri yang 

sebagian besar dipelajari selama kita berkomunikasi dengan orang lain. 
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b. Berhubungan. Salah satu motivasi kita dalam bekomunikasi itu untuk 

membina dan memelihara hubungan dengan orang lain. 

c. Meyakinkan. Dalam berkomunikasi tak jarang kita berusaha meyakinkan 

pesan yang dikirim ke orang lain. 

d. Bermain. Berkomunikasi dengan orang lain tidak melulu serius, komunikasi 

kita dirancang untuk menghibur orang lain sebagai slah satu cara untuk 

menarik perhatian atas pesan yang disampaikan ( Nurudin, 2017:103) 

A.3 Komunikasi Bermedia 

Menurut Effendy (2015) dalam buku Dinamika Komunikasi, (komunikasi 

bermedia) adalah komunikasi yang menggunakan sarana atau saluran untuk 

meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang tidak bertatap muka scara 

langsung dan dengan banyak jumlahnya. Berdasarkan banyaknya, komunikan 

yang dijadikan sasaran diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Komunikasi bermedia massa. 

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah 

banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, televisi, 

dan film bioskop yang beroperasi pada bidang informasi, edukasi, dan 

rekreasi. 

2. Komunikasi bermedia nirmasa 

Media nirmasa umumnya digunakan dalam komunikasi untuk oran-orang 

tertentu atau kelompok tertentu. Surat, telepon, telegram, poster, spanduk, 
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dll. Disebut bermedia nirmasa karena tidak memiliki daya keserempakan 

dan komunikasinya tidak bersifat massal ( Effendy, 2015:10) 

B. Komunikasi Kelompok 

B.1 Pengertian Komunikasi Kelompok 

Prof. Onong Uchjana Effendy dalam bukunya “Ilmu, Teori dan Filsafat 

Komunikasi” menjelaskan komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang 

berlangsung antara seseorang komunikator kapada sekelompok orang yang 

jumlahnya lebih dari dua orang. Karena apabila komunikasai seseorang atau dua 

orang itu termaksud komunikasi antar pribadi (Effendy, 2003:75).  

Menurut Alvin A. Goldbetg dan Carl E. Larson dalam buku “Komunikasi 

Kelompok, Proses-proses Diskusi dan Penerapanya” meyebutkan komunikasi 

kelompok sebagai suatu bidang studi, penelitian dan terapan yang tidak menitik 

beratkan perhatian pada proses kelompok scara umum, tetapi pada tingkah laku 

individu dalam diskusi kelompok tatap muka yang kecil. Kita dapat mengajukan 

bermacam-macam pertanyaan yang berhubungan dengan komunikasi kelompok 

dan jawabanya akan membantu kita memahami lebih baik batas-batas dan atribut-

atribut komunikasi kelompok (Alvin & Larson: 2011:6). 

B.2 Proses Komunikasi Kelompok 

Proses komunikasi pada dasarnya sama dengan komunikasi pada umumya, 

komponen dasar yang digunakan dalam berkomunikasi adalah komunikan., 

komunikator (sender), pesan (message), media (channel) dan respon (efect). Akan 

tetapi dalam komunikasi kelompok proses komunikasi berlangsung secara tatap 

muka, dengan lebih mengintensifkan tentang komunikasi dengan individu antar 
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individu dan individu dengan personal structural (formal). Ketika seluruh  orang 

yang terlibat dalam komunitas atau kelompok tersebut berkomunikasi di luar 

forum, maka komunikasi yang terjalin antar individu berlangsung secara pribadi  

dan  bahasa yang digunakan cenderung tidak formal. Akan tetapi jika individu 

tersebut bertemu   dalam   satu   forum   yang   dihadiri   anggota   kelompok   atau 

komunitas tersebut, maka komunikasi yang berlangsung akan cenderung 

menggunakan bahasa yang lebih formal. Proses komunikasi kelompok dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Komunikator (Sender) 

Komunikator merupakan orang yang mengirimkan pesan yang berisi ide, 

gagasan, opini dan lain-lain untuk disampaikan kepada seseorang 

(komunikan) dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima 

pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Anggota dan pengurus dalam 

suatu kelompok atau komunitas bisa menjadi komunikator. Ketika mereka 

melakukan proses komunikasi dalam proses tersebut. 

b. Pesan (Message) 

Pesan adalah informasi yang akan disampaikan  atau  diekspresikan oleh 

pengirim pesan. Pesan dapat verbal atau non verbal dan pesan akan efektif 

jika diorganisir secara baik dan jelas. Materi pesan yang disampaikan dapat 

berupa informasi, ajakan, rencana  kerja,  pertanyaan dan lain sebagainya. 

Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau symbol sehingga pesannya 

dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seorang manager menyampaikan 

pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan, (tangan, kepala, mata 

dan anggota badan yang lainnya).Tujaun menyampaikan pesan adalah untuk 
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mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku atau menunjukkan arah 

tertentu. 

c. Media (Channel) 

Media adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, 

papan pengumuman, telepon dan media jejaring sosial. Media yang terdapat 

dalam komunikasi kelompok bermaca-macam jenis.Seperti rapat, seminar, 

pameran, diskusi panel, workshop dan lain-lain. Media dapat dipengaruhi 

oleh isi pesan yang disampaikan, jumlah penerima pesan, dan situasi. 

d. Mengartikan kode atau isyarat 

Setelah pesan diterima melalui indra (telinga, mata dan seterusnya) maka si 

penerima pesan harus dapat mengartikan symbol atau kode dari pesan 

tersebut, sehingga dapat dapat dimengerti atau dipahami.  Komunikasi 

kelompok mempunyai suatu symbol, kode atau isyarat tersendiri yang menjadi 

ciri khas suatu kelompok yang hanya dimengerti oleh kelompok atau 

komunitas itu sendiri. 

e. Komunikan 

Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang dapat memahami pesan 

dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi 

arti atau pesan yang dimakasud oleh pengirim.Dalam komunikasi kelompok 

komunikan bertatap muka dan bertemu langsung dengan komunikatornya. 

Sehingga seseorang bisa berkomunikasi secara langsung. 

f. Respon 

Respon adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan 

dalam bentuk verbal maupun non verbal. Tanpa respon seorang pengirim 
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pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini 

penting bagi manager atau pengirim pesan  untuk  mengetahui apakah oesan 

sudah diterima dengan pemahaman yang benar dan tepat. Respon dapat 

disampaikan oleh penerima pesan atau orang lain yang bukan penerima pesan. 

Respon yang disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya merupakan 

respon langsung yang mengandung pemahaman atas pesan tersebut dan 

sekaligus merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau tidak. Respon 

bermanfaat untuk memberikan informasi, saran yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan membantu untuk menumbuhkan kepercayaan serta 

keterbukaan diantara komunikan, juga balikan dapat memperjelas persepsi. 

Dalam komunikasi kelompok respon atau tanggapan yang dihasilkan oleh 

anggota dan pengurus dalam komunitas tersebut  berbeda-beda,  usulan atau 

keputusan dalam komunikasi tersebut didukung, diperbaiki, dijelaskan, 

dirangkum, atau disetujui, maupun yang mengakibatkan tanggapan yang 

menyenangkan atau bahkan meragukan. Fisher  mengemukakan terdapat  empat  

fase  unutk  mengenal suatu pola yang  relatif  lebih  konsisten  yang  dilalui  dalam  

diskusi kelompok dalam memutuskan suatu ide, gagasan, masalah dan lain-lain. 

1. Fase satu : Orientasi 

Dalam fase ini, anggota masih dalam taraf perkenalan, para anggota masih 

belum dapat memastikan seberapa jauh ide-ide mereka akan dapat diterima 

oleh anggota lain. Pernyataan dalam fase ini masih bersifat sementara dan 

pendapat-pendapat yang dikemukakan secara hati hati. Komentar dan 

interpretasi yang meragukan cenderung memperoleh persetujuan dalam fase 
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ini dibandingkan dengan fase-fase yang lain. Ide-ide yang dilontarkan tanpa 

banyak menggunakan fakta pendukung. 

2. Fase dua : Konflik 

Fase ini mulai muncul adanya ketidaksetujuan yang  ditunjukkan masing-

masing anggota sehingga menimbulkan suatau pertentangan. Dalam fase in 

dukungan dan penafsiran meningkat, pendapat semakin tegas dan komentar 

yang meragukan berkurang.Usulan keputusan yang relevan seolah-olah  

sudah  dapata ditentukan dan anggota kelompok mulai mengambil sikap 

untuk berargumentasi, baik itu sikap yang menyenangkan maupun yang  tidak  

menyenangkan  terhadap  usulan-usulan tersebut. Dalam fase ini koalisi pun 

terbentuk, anggota mulai membentuk gang-gang tertentu sehingga terjadi 

suatu konflik. 

3. Fase Ketiga : Timbulnya sikap-sikap baru 

Konflik yang terjadi dan komentar yang berkurang dalam fase ini, anggota-

anggota kelompok tidak lagi membela  diri  secara gigih dalam menanggapi 

komentar yang tidak menyenangkan.Sikap-sikap anggota berubah dari tidak 

setuju menjadi setuju terhadap usulan dan keputusan yang ada. 

4. Fase Keempat : Dukungan 

Usulan dan keputusan yang di inginkan semakin nampak pada fase keempat. 

Pertentangan berubah menjadi dukungan yang lebih menguntungkan bagi 

usulan dan keputusan.Perbedaan pendapat sudah tidak lagi ada. Para anggota 

kelompok berusaha keras mencari kesepakatan bersama dan satu sama lain 

cenderung saling mendukung, khususnya dalam menyetejui beberapa usulan 

keputusan tertentu (Goldberg, 1985:24). 
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B.3 Fungsi Komunikasi Kelompok 

Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dicerminkan oleh adanya 

fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi 

hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, dan pembuatan 

keputusan, serta fungsi terapi. Semua fungsi inidimanfaatkan untuk kepentingan 

masyarakat, kelompok, dan para anggota kelompok itu sendiri. 

a. Fungsi menjalin hubungan sosial dalam artian bagaimana kelompok 

tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antara para 

anggotanya dengan memberikan kesempatan melakukan berbagai aktivitas 

rutin yang informal, santai, dan menghibur.  

b. Fungsi pendidikan yang mana mempunyai makna bagaimana sebuah 

kelompok baik secara formal maupun informal berinteraksi untuk saling 

bertukar pengetahuan. Fungsi pendidikan ini sendiri sangat bergantung pada 

3 faktor, yang pertama adalah jumlah informasi yang di kontribusikan oleh 

setiap anggota, yang kedua adalah jumlah partisipan yang ikut di dalam 

kelompok tersebut, dan yang terakhir adalah berapa banyak interaksi yang 

terjadi di dalam kelompok tersebut. Fungsi ini juga akan efektif jika setiap 

anggota juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna 

bagi anggotanya.  

c. Fungsi persuasi, dalam fungsi ini, seorang anggota berusaha 

mempersuasikan anggota kelompok lainnya untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang di inginkannya. Seseorang yang 

terlibat dalam usaha usaha persuasif didalam kelompoknya memiliki resiko 

untuk tidak diterima oleh anggota kelompok nya yang lain, apabila hal yang 
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di usulkannya tersebut bertentangan dengan norma norma kelompoknya, 

maka justru dia dapat menyebabkan konflik di dalam kelompok dan dapat 

membahayakan posisinya di dalam kelompok tersebut.  

d. Fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, disini kelompok 

berguna untuk mencari solusi dari permasalahan permasalahan yang tidak 

dapat di selesaikan oleh anggotanya, serta mencari alternatif untuk 

menyelasaikan, sedangkan pembuatan keputusan bertujuan untuk memilih 

salah satu dari banyak nya alternatif solusi yang keluar dari proses 

pemecahan masalah tersebut.  

e. Fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok 

lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari 

kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan 

persoalannya. Tentunya, individu tersebut harus berinteraksi dengan 

anggota kelompok lainnya guna mendapatkan manfaat, namun usaha 

utamanya adalah membantu dirinya sendiri, bukan membantu kelompok 

mencapai konsensus (Bungin, 2009:274). 

 

B.4 Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange) 

Teori Pertukaran Sosial dari Thibault dan Kelley ini menganggap bahwa 

bentuk dasar dari hubungan sosial adalah sebagai suatu transaksi dagang, dimana 

orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk 

memenuhi kebutuhannya. Teori ini beranggapan bahwa kita dapat dengan teliti 

mengantisipasi pemberian imbalan berbagai interaksi. Pada perkembangan 

selanjutnya, berbagai pendekatan dalam teori pertukaran sosial semakin fokus pada 



 

17 
 

bagaimana kekuatan hubungan antar pribadi mampu membentuk suatu hubungan 

interaksi dan menghasilkan suatu usaha, untuk mencapai keseimbangan dalam 

hubungan tersebut.  

Sudut pandang pertukaran sosial berpendapat bahwa orang menghitung 

nilai keseluruhan dari sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya 

dari penghargaan yang diterima. Hubungan yang positif adalah hubungan di mana 

nilainya merupakan angka positif; penghargaan lebih besar daripada pengorbanan. 

Hubungan di mana nilainya adalah angka negatif (pengorbanan melebihi 

penghargaan) cenderung negatif untuk para partisipasinya. Teori pertukaran sosial 

bahkan melangkah lebih jauh dengan tanggapan-tanggapan individu yang muncul 

melalui interaksi dapat memprediksi bahwa nilai (worth) dari sebuah hubungan 

mempengaruhi hasil akhir (outcome) atau apakah orang akan meneruskan suatu 

hubungan atau mengakhirinya. Hubungan yang positif bisanya dapat bertahan, 

sedangkan hubungan yang negatif mungkin akan berakhir. 

C. Perilaku 

C.1 Pengertian Perilaku 

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta 

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku adalah tindakan atau kegiatan nyata 

yang dilakukan karena individual mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu 

tertentu.Dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu 

terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini 
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dapat bersifat pasif (tanpa tindakan : berpikir, berpendapat, bersikap) maupun 

aktif . 

Adapun jenis perilaku adalah sebagai berikut : 

a. Perilaku alami (Innate Behaviour) 

Perilaku dibawa sejak lahir, yaitu berupa gerakan reflek atau berdasarkan 

insting. Perilaku reflektif merupakan perilaku yang terjadi sebagai reaksi 

secara spontan terhadap stimulus menegenai organisme yang 

bersangkutan. Contohnya reaksi mata saat berkedip. 

b. Perilaku Operan ( Operant Behaviour ) 

Perilaku yang dibentuk dari proses belajar. Perilaku ini dikendalikan atau 

diatur oleh otak. Pada manusia, perilaku inilah merupakan perilaku yang 

dibentuk, perilaku yang diperoleh, perilaku yang dipelajari dalam proses 

belajar (Sarwono, 2004). 

 

C.2 Batasan Perilaku Manusia 

Dalam buku Wardiah (2016) teori perilaku dan budaya organisasi, Bloom 

membedakan perilaku dalam tiga domain perilaku yaitu kognitif (cognitive), afektif 

(affective), dan psikomotor (psychomotor). Ada tiga ranah perilaku, di antaranya:  

a. Pengetahuan (knowledge)  

Merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (overt behaviour). Pengetahuan sendiri memiliki arti hasil 

dari mengetahui yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek tertentu.  
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b. Sikap (attitude) 

Sikap merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku atau bisa 

diartikan sebagai reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sedangkan, menurut Newcomb, 

salah seorang psikolog sosial, sikap merupakan kesiapan atau kesediaan 

untuk bertindak, dan bukanlah pelaksanaan motif tertentu. Sikap adalah 

sebuah reaksi terbuka atau aktivitas tapi predisposisi perilaku (tindakan) 

atau reaksi tertutup. 

c. Tindakan (practice)  

Merupakan berbagai kecenderungan untuk bertindak dari segi praktik. 

Sikap belum tentu terwujud dalam bentuk tindakan. Untuk mewujudkan 

sikap menjadi tindakan, diperlukan suatu kondisi yang memungkinkan, 

seperti fasilitas dan sarana prasarana (Wardiah, 2016:16) 

C.3 Faktor yang Memperngaruhi Sikap Manusia 

Faktor biologis. Menurut wilson perilaku didapat oleh aturan-aturan yang 

sudah diprogam secara genetis dalam jiwa manusia. Pengaruh biologis terhadap 

perilaku manusia ada dua hal, diantaranya : 

1. Adanya perilaku manusia tertentu yang merupakan warisan biologis yang 

diterima dari orang tuanya, bukan pengaruh lingkungan. 

2. Adanya faktor biologis yang mendorong perilaku manusia, seperti kebutuhan 

untuk memelihara kelangsungan hidup dengan menghindari sakit dan bahaya. 
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Faktor sosiopsikologis. Dalam proses sosial manusia memperoleh beberapa 

karakteristik yang mempengaruhi perilaku. Karakteristik tersebut diklasifikasikan 

menjadi tiga komponen, yaitu : 

1. Komponen afektif atau aspek emosional yang memiliki kaitan erat pada proses 

sosial. 

2. Komponen kognitif yakni aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang 

diketahui manusia. 

3. Komponen konatif adalah aspek volisional, yang berhubungan sengan 

kebiasaan dan kemauan bertindak (Rakhmat, 2011:34) 

D. Instant Messaging 

 Instant Messaging merupakan fasilitas komunikasi chatting untuk para 

pengguna internet. Cara berkomunikasinya dengan mengirimkan pesan-pesan 

singkat secara langsung pada saat bersamaan dengan menggunakan teks kepada 

pengguna lainnya yang terhubung ke jaringan yang sama. Instant Messaging (IM0 

berkembang bersamaan dengan berkembangnya jaringan internet pda tahun 90-an. 

Pada awalnya IM hanya dapat digunakan pada computer saja, namun seiring 

dengan perkembangan teknologi IM dapat diakses melalui perangkat apa saja. Baik 

dari computer, smart phone atau pun tablet. 

Fungsi dari Instant Messaging :  

a. Untuk mengirim pesan kepada teman yang sedang online pada saat 

yang bersamaan.  

b. Untuk menciptakan chat room dengan teman atau rekan kerja 

sehingga pembicaraan dapat berlangsung.  
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c. Untuk berbagi link mengenai website favorit. 

d. Untuk mengirim serta menyaksikan video dan melakukan chatting 

secara face to face dengan teman 

e.  Untuk melihat gambar yang ada teman anda miliki.  

f. Untuk berbagi file dengan mengirimkan file tersebut langsung 

kepada teman.  

g. Berfungsi agar pengguna bisa benar-benar berbicara dengan teman 

mereka, layaknya telepon.  

h. Untuk mengirimkan instant message melalui handphone. 

E. Media Sosial  

E.1 Pengertian Media Sosial 

Perkembangan teknologi saat ini mempermudah masyarakat dalam 

mengakses informasi serta menjalin hubungan dengan sesama tak lepas dari 

adanya media sosial. dalam hal ini media sosial berperan penting dalam 

penggunaan dan akses ysng memberi kemudahan bagi masyarakat diera digital 

saat ini.  

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

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

sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 

dunia.  
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E.2 Jenis-jenis Media Sosial 

1. Social networking sites atau situ jejaring sosial yang dimana merupakan situs 

yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan 

kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Situs jejaring 

sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung 

menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya. Dalam profil pribadinya 

mencakup semua jenis informasi termasuk foto, video, file audio, dan 

blog. Situs jejaring sosial ini umumnya memiliki fitur seperti instant 

messaging dan email. Situs jejaringan sosial dapat membantu seseorang 

untuk melakukan apa yang mereka inginkan. 

2. Blogs berasal dari kata weblog yang berarti jurnal pribadi online, merupakan 

media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah 

aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi, baik tautan web 

lain, informasi, dan sebagainya. Blog dibagi menjadi dua, pertama personal 

homepagesdimana pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .com 

atau .net, kedua dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog 

gratis seperti wordpress atau blogspot. 

3. Mikroblogging merupakan media sosial yang memfasilitasi penggunannya 

untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta pendapatnya. Meida 

sosial seperti Twitter dengan hanya menyediakan ruang maksimal 140 

karakter, pengguna bisa menyebarkan informasi, mempromosikan 

pendapat/pandangan pengguna lain, sampai membahas isu terhangat saat itu 

juga. 
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4. Media Sharing merupakan situs berbagi media yang memfasilitasi 

penggunanya untuk menyimpan dan berbagi dokumen (file), video, foto, 

audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media berbagi ini adalah youtube. 

5. Social Bookmarking atau penanda sosial merupakan media sosial yang 

bekerja untuk minyimpan, mengolah, mengorganisasi, dan mencari 

informasi atau berita tertentu secara online. Media sosial ini memberikan 

informasi tidak utuh, artinya pengguna hanya disediakan informasi secara 

singkat sebagai pengantar yang kemudian pengguna akan diarahkan pada 

tautan sumber informasi itu berada. Contoh situs social bookmarking yang 

populer di Indonesia adalah LintasMe. 

6. Wiki ata media konten bersama merupakan merupakan situs yang kontennya 

hasil kolaborasi dari penggunanya. Wiki mirip dengan kamus atau 

ensiklopedi dimana menghadirkan pengertian, sejarah, hingga rujukan buku 

atau tautan tengtang satu kata. Artinya, pengunjung dapat bekerja sama 

untuk mengisi konten dalam situs ini (Nasrullah, 2017:44). 

 

E.3 Etika dalam bermedia Sosial 

a. Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan 

Ada baiknya anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan 

SARA (Suku, Agama dan Ras) dan pornografi di jejaring sosial. 

Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar 

sesama pada situs jejaring tersebut. Hindari meng-upload foto seperti foto 

korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas, video asusila, maupun 

menjelekkan suku atau agama tertentu. 
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b. Pastikan kebenaran informasi yang akan dibagikan.  

Bagi kita yang ingin membagikan suatu informasi kepada orang lain, agar 

mereka juga mendapatkan informasi yang telah kita lihat. Namun, Sebelum 

membagikannya kita pastikan kebenaran dan keakuratan dari informasi 

yang dibagikan. Jangan tertipu dengan judul yang seolah-olah benar, tapi 

nyatanya salah. 

c. Menghargai hak cipta dengan menyebutkan sumber. 

Begitu banyak kasus yang kita lihat tentang pengambilan hak cipta 

seseorang dengan cara mengganti dan menghapusnya. Hak cipta ini bisa 

berbentuk hasil lukisan, gambar,lagu dan video. Sangat dianjurkan untuk 

mencantumkan sumber yang membuat sebagai penghargaan atas karya yang 

telah dihasilkan (Ribisono, 2018). 

F. Pemahaman informasi 

F.1 Pengertian Informasi  

Memahami tentang informasi ada kaitanyya dengan segala sesuatu yang 

memiliki arti dan nilai bagi penerimanya. Informasi sangat erat kaitannya dengan 

proses komunikasi karena komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara dua 

orang atau lebih dengan menggunakan media dan mendapatkan feedback, 

sehingga pesan dapat dimengerti dan dapat dipahami. 

Seperti yang dikutip Wiryanto (2005) Menurut Aubrey Fisher ada tiga 

komponen penting dalam konsep komunikasi, yaitu : 

1. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses 

komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang 
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dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Semakin banyak 

memperoleh fakta atau data, secara kuantitas seseorang juga memiliki 

banyak informasi. 

2. Informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti, maksud 

atau makna yang terkandung dalam data. Peranan seseorang sangat dominan 

di dalam memberikan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai 

informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya.Informasi 

sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah 

alternatif yang ada.  

3. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan semakin 

tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat 

digunakan untuk mereduksi ketidakpastian itu. (Wiryanto, 2005: 26) 

Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, terpolakan dan 

mempunyai potensi untuk mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan 

dari kemungkinan pilihan-pilihan yang ada.  

F.2 Kebutuhan Informasi 

Dalam buku Yusup (2014) setiap orang senderung mempunyai kebutuhan 

dan keinginan berbeda satu sama lain. Khususnya yang berhubungan sengan 

seseorang yang dihadapkan pada berbagai sumber penampung informasi, atau 

media komunikasi informasi, maka ada empat kebutuhan yang bisa 

dikemukakan antara lain : 

a. Kebutuhan kognitif. Berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memperkuat 

informasi, pengetahuan, pemahaman seseorang akan lingkungan. 
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b. Kebutuhan afektif. Berkaitan dengan penguatan estetis, hal yang dapat 

menyenangkan, dan pengalaman emosional seperti mengejar kesenangan 

dan hiburan. 

c. Kebutuhan integrasi personal. Berkaitan dengan kredibilitas, kepercayaan, 

stabilitas, dan status individu. Biasanya berasal hasrat untuk mencari harga 

diri. 

d.  Kebutuhan integrasi sosial. Berkaitan dengan penguatan hubungan dengan 

keluarga, teman, dan orang lain. Kebutuhan didasari seseorang untuk 

bergabung atau berkelompok dengan orang lain. 

e. Kebutuhan berkhayal. Berkaitan dengan kebutuhan melarikan diri, melepas 

ketegangan, dan keinginan untuk mencari hiburan atau pengalihan (Yusup, 

2014:336) 

F.3 Model Perilaku mencari Informasi 

Menurut Wilson (1999) mendeskripsikan sebuah model perilaku penemuan 

informasi sebagai suatu alternatif kebutuhan informasi yang termasuk didalamnya 

perilaku informasi. Dalam model ini, perilaku penemuan informasi timbul sebagai 

suatu konsekuensi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi, yang mana membuat 

suatu informasi menjadi sumber formal atau informal, dimana hasil kesuksesan 

maupun kegagalan untuk menemukan informasi menjadi relevan.  

David Ellis mengemukakan pola pencarian yang terdiri dari enam tahap 

pencarian informasi, yang menegaskan bahwa 6 (enam) ini saling berkaitan untuk 

membentuk aneka pola pencarian informasi dan seringkali bukan tahapan-tahapan 

yang teratur. Model perilaku pencarian informasi menurut Ellis:  
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a. Starting – terdiri dari aktivitas-aktivitas yang memulai terjadinya kegiatan 

pencarian informasi.  

b. Chaining – kegiatan mengikuti rangkaian sitasi, pengutipan atau bentuk-

bentuk perujukan antar dokumen yang satu dengan yang lainnya.  

c. Browsing – merawak, mencari tetapi dengan agak terarah, di wilayah-

wilayah yang dianggap punya potensi terhadap informasi yang dibutuhkan.  

d. Differentiating – pemilahan, menggunakan ciri-ciri di dalam sumber 

informasi sebagai acuan dasar untuk memeriksa kualitas ataupun isi 

informasi.  

e. Monitoring – memantau perkembangan dengan memfokuskan diri pada 

beberapa sumber terpilih.  

f. Extracting – secara sistematis menggali di satu sumber untuk mengambil 

informasi yang dianggap penting (Syawqi & Hajiri, 2017) 

G. Pemahaman tentang Hoax 

G.1 Pengertian Hoax 

Dalam cambridge dictionary , kata Hoax sendiri berarti tipuan atau lelucon. 

Kegiatan menipu, rencana menipu, trik menipu, disebut dengan Hoax. Pada situs 

Hoaxes.org dalam konteks budaya mengarah pada pengertian Hoax sebagai 

aktifitas menipu: Ketika sebuah surat kabar dengan sengaja mencetak cerita palsu, 

kami menyebutnya tipuan. Kami juga menggambarkan aksi publisitas yang 

menyesatkan, ancaman bom palsu, penipuan ilmiah, penipuan bisnis, dan klaim 

politik palsu sebagai tipuan. 
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Secara bahasa Hoax (synonyms: practical joke, joke, jest, prank, trick) 

adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, 

mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia (KBBI), Hoax diterjemahkan menjadi hoaks yang diartikan dengan 

“informasi bohong”. 

Pada saat ini kebutuhan informasi semakin meningkat. Ibu-ibu yang 

membutuhkan informasi yang cepat dan aktual menyebabkan beberapa oknum 

tertentu menyalah gunakan suatu informasi dan membuat informasi yang palsu. 

Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, 

membentuk persepsi juga untuk hufing fun yang menguji kecerdasan dan 

kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran Hoax 

beragam tapi pada umumnya Hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar 

iseng, menjatuhkan pesaing (black campaign), promosi dengan penipuan, ataupun 

ajakan untuk berbuat amalan – amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang 

jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima Hoax terpancing 

untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya Hoax ini 

dengan cepat tersebar luas. 

G.2 Ciri-ciri Hoax 

Menurut Dewan Pers, ciri-ciri Hoax adalah sebagai berikut: 

1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. 

2. Sumber informasi tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya 

peminformasian media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan 

http://romeltea.com/category/bahasa-jurnalistik/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoax
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks
https://www.bnpt.go.id/ini-ciri-ciri-hoax-menurut-ketua-dewan-pers.html
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cenderung menyudutkan pihak tertentu. Penyebar Hoax biasanya 

menuliskan: “copas dari grup sebelah” atau “kiriman teman”. 

3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya 

provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan 

data. 

4. Ciri khas lain Hoax adalah adanya huruf kapital, huruf tebal (bold), banyak 

tanda seru, dan tanpa menyebutkan sumber informasi (Arya, 2017). 

G.3 Jenis-Jenis Informasi Hoax 

1. Fake news (Berita bohong). Berita yang berusaha menggantikan berita 

yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan 

ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya 

menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin 

aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu 

berita. 

2. Clickbait (Tautan jebakan). Tautan yang diletakkan secara stategis di 

dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs 

lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat 

berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing 

pembaca. 

3. Confirmation bias (Bias konfirmasi). Kecenderungan untuk 

menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari 

kepercayaan yang sudah ada. 

4. Misinformation (Informasi yang salah atau tidak akurat), terutama yang 

ditujukan untuk menipu. 
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5. Satire. Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-

besarkan untuk mengkomentari kejadian yang sedang hangat.  

6. Post-truth (Pasca-kebenaran). Kejadian di mana emosi lebih berperan 

daripada fakta untuk membentuk opini publik. 

7. Propaganda. Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, 

gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi 

opini publik (Rahadi, 2017). 

H. Definisi Konsep 

a. Perilaku Ibu-ibu.  

Pengertian dari Perilaku Ibu-ibu pada penelitian ini adalah sebuah 

tanggapan kepada informasi Hoax yang mencakup indikator sebagai berikut 

: 

1. Pengetahuan terhadap Informasi Hoax 

2. Sikap terhadap Informasi Hoax 

3. Tindakan dalam Menanggapi Informasi Hoax 

 

b. Informasi Hoax 

Definisi informasi Hoax dalam penelitian ini adalah informasi yang sesat 

dan bohong beredar di Grup WhatsApp Ibu-ibu RT 05 RW 09 periode Maret-Mei 

2019. 
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