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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Informasi merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan 

manusia. Tanpa informasi kita tidak akan tahu apa yang sudah, sedang, dan akan 

terjadi pada kehidupan sekitar. Informasi juga dapat memberi pengetahuan kepada 

setiap penerima informasi dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk tulisan,  suara,  

ataupun gambar.  

Di Era serba digital saat ini kecanggihan teknologi mempermudah 

seseorang untuk mengakses sesuatu, tidak hanya mengakses bahkan setiap orang 

bisa membagikan sesuatu dan dapat diakses oleh orang banyak, dan begitu 

seterusnya. Sama seperti internet, informasi atau unggahan yang ada media sosial 

juga bersifat transparan, pengguna diijinkan untuk mengunggah apapun yang 

mereka lakukan tanpa batasan1   

Ketika kita menyukai sesuatu informasi apapun, kita cenderung ingin 

membagikannya dan menyebarkannya melalui platform media sosial yang kita 

punya. Contoh, sering terjadi pada pengguna Facebook atau grup whatsApp melalui 

pesan berantai dengan fitur Share. Ketika sudah menerima informasi pengguna 

Facebook atau WhatsApp tidak ragu untuk menggunakan fitur tersebut sehingga 

semakin meluas berita yang ingin disampaikan.  

1 Body & Ellison,2008; Suler, 2004 
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 Berdasarkan data dari We are Social Hootsuite di Januari tahun 2019, 

pengguna media sosial di Indonesia mencapai 175 Juta orang, sedangkan media 

sosial yang paling banyak digemari di Indonesia jatuh kepada Facebook dengan 

jumlah pengguna mencapai 130 Juta orang.2 Salah satu sebab dari kenaikannya 

adalah dari jumlah smartphone yang semakin luas dijual dan selesainya 

pemasangan fiber optic yang menyambungkan internet ke seluruh Indonesia. 

Masyarakat masa kini banyak yang menyimak berita dari media sosial, 

didukung juga dengan hampir setiap orang mempunyai smartphone yang praktis 

dan bisa kapanpun untuk digunakan dalam kondisi apapun. Selain eksistensi, 

banyak orang yang menggunakan media sosial sebagai alat berkomunikasi dan 

sumber informasi mereka. Tidak menutup kemungkinan berita yang mereka terima 

adalah berita yang telah disebar ke sekian kalinya. Masyarakat kebanyakan 

menggunakan pola komunikasi 10 to 90 dalam bermedia sosial, hanya 10% 

masyarakat yang memproduksi informasi, sisanya 90% cenderung 

mendistribusikannya.3 Masalahnya adalah, Apakah informasi yang biasa kita 

terima adalah informasi yang Valid?  

Fenomena yang telah berkembang saat ini adalah penyebaran berita palsu 

atau biasa disebut berita Hoax. Isu yang belakangan sedang ramai adalah Isu Politik 

Pemilu. Pemilu menjadi topik yang banyak menciptakan pemberitaan palsu, 

                                                           
2 datareportal, “Digital 2019 : Global Digital Overview” https://datareportal.com/reports/digital-

2019-global-digital-overview (diakses pada 16 April 2019 pukul 10.48) 
3 Kementrian Komunikasi dan Informatika Repullik Indonesia: “Angka penggunaan Media Sosial 

Orang Indonesia Tinggi, Potensi Konflik Juga Amat Besar” 
https://kominfo.go.id/content/detail/14136/angka-penggunaan-media-sosial-orang-indonesia-
tinggi-potensi-konflik-juga-amat-besar/0/sorotan_media (diakses pada 19 Maret 2019, pukul 
17:20) 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview
https://kominfo.go.id/content/detail/14136/angka-penggunaan-media-sosial-orang-indonesia-tinggi-potensi-konflik-juga-amat-besar/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/14136/angka-penggunaan-media-sosial-orang-indonesia-tinggi-potensi-konflik-juga-amat-besar/0/sorotan_media
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terbukti pada temuan Kominfo pada tahun 2018 bulan Agustus-Desember 

setidaknya ada 62 berita palsu ber tema pemilu yang ditetapkan, sedangkan 

Kominfo merupakan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 

tentu sedikit banyak Isu Hoax yang terjadi di media online merupakan tanggung 

jawab sosial dari Kominfo. Terbukti mulai adanya laporan isu hoax dengan 

pelaporan gambar dan caption yang dimaksud.  

Dikutip dari berita televisi CNN Indonesia, bahwa ada pengakuan oknum 

yang dengan sengaja menciptakan hoax demi kepentingan tertentu, pelaku 

merupakan seseorang yang kreatif dan mampu mengolah isu yang beredar ke dalam 

audio maupun visual yang dapat menimbulkan berbagai macam presepsi netizen. 

Sangat disayangkan potensi putra putri bangsa harus disalurkan ke tempat yang 

salah, maka dari itu dengan berbagai macam kejadian yang terjadi, hoax menjadi 

sesuatu yang wajib diketahui oleh masyarakat agar tidak memecah belah persatuan 

bangsa akibat informasi yang sifatnya provokatif. Bawasannya hoax dapat 

dipelajari dan dikaji lebih dalam, bukan tidak mungkin hoax juga dapat diatasi jika 

masyarakat mulai aware mengenai bahaya hoax.  

Platform yang ditetapkan kesemuanya adalah melalui media online. Hal 

ini sungguh mencemaskan, mengingat masyarakat saat ini sangat banyak yang 

mengadopsi berita melalui media online. Hal ini didukung oleh data dari Daily 

Social tahun 2018 saja Informasi hoax paling banyak ditemukan di platform 

Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%). Data ini juga 

memperkuat keinginan peneliti untuk meneliti penyebaran hoax yang terjadi 

melalui media sosial Facebook.  
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Jay Black dan Frederick C menyebutkan bahwa komunikasi yang bersifat 

massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan yang diproduksi secara 

massal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, 

anonim, dan heterogen.4 Luas yang berarti lebih luas jangkauannya dari sekedar 

diantara satu kelompok yang berdekatan secara fisik. Anonim berarti penerima 

pesan cenderung asing satu sama lain dan heterogen  berarti pesan dikirim kepada 

orang dengan berbagai macam status dengan karakteristik yang berbeda dan bukan 

penerima pesan yang homogen. Menurut Denis McQuail, media massa memiliki 

sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan 

luas, bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang 

muncul di media massa, begitu pula yang terjadi dengan media yang sering 

digunakan unutk menyebar pesan hoax, yang mempunyai sifat demikian. 

Media massa merupakan wujud yang mewakili pembagian pesan yang 

tujuannya tidak hanya menjangkau kalangan tertentu, dengan kehadiran media 

massa semua orang dengan berbagai kalangan dari atas sampai bawah dapat 

mengetahui efek dari media massa dengan penyebarannya yang luas.  Bukan hanya 

menikmati, tapi semua kalangan juga bisa ikut terlibat dalam penyebaran pesan atau 

berita. Istilah media massa mengacu pada sejumlah media yang sudah ada sejak 

bertahun tahun lalu dan masih dipergunakan hingga sekarang seperti 

majalah,televisi,radio,surat kabar, bahkan internet yang sampai saat ini tetap 

digunakan dan akan terus berkembang. Dengan begitu masyarakat akan dengan 

                                                           
4 Dendy Suseno Adhiarso, Prahastiwi Utari dan Yulius Slamet, : ”Pemberitaan Hoax di Media 

Online” http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6-
xbXtcC8TMJ:jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/2173/1911+&cd=2&hl=i
d&ct=clnk&gl=id (diakses pada 26 Maret 2019, pukul 12:13) 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6-xbXtcC8TMJ:jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/2173/1911+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6-xbXtcC8TMJ:jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/2173/1911+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6-xbXtcC8TMJ:jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/2173/1911+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id
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mudah menerima berita terkini dengan cepat melalui twitter, facebook, dan portal 

berita internet yang kesemuanya masuk ke dalam media massa online. Media online 

merupakan media internet seperti website, blog, dan lainnya yang terbit/tayang di 

dunia maya, dapat dibaca dan dilihat di internet. Media online meupakan pemain 

baru dalam kancah pers Indonesia, menurut beberapa sumber media online di 

Indonesia telah tumbuh sejak tahun 1994.5 

Selain ada oknum yang sengaja menciptakan hoax, perkembangan hoax di 

media online dilakukan karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran dari pengguna 

media sosial. Seperti retweet pada konten twitter yang diaggap menarik. Hal itu 

dapat terjadi karena masyarakat kini menganggap apa yang ada di media online 

dapat dipastikan kebenarannya. Mereka menganggap apa yang terjadi di media 

sosial adalah hal yang benar berdasarkan objektivitas, padahal kita tahu bahwa 

setiap informasi, misalnya artikel juga tergantung apa yang ditulis masing-masing 

wartawan, berarti setiap artikel/berita yang kita baca mengandung unsur 

subjektivitas dalam bentuk cara pandang wartawan, ditambah lagi media sosial 

diyakini sangat kuat dalam membentuk opini publik. Padahal media online banyak 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, menyebar informasi 

hoax dan isu berbau SARA di media sosial seperti yang sudah peneliti bahas.  

 Maka dari itu tidak heran jika media sosial kerap menjadi lumbung hoax 

dengan banyak faktor. Bisa karena memang ada oknum yang sengaja menyebar 

berita hoax, atau karena minimnya pengetahuan masyarakat yang mengkonsumsi 

informasi melalui media sosial. Karena pada dasarnya terlalu dangkal jika 

                                                           
5 Syarifuddin Yunus,Jurnalistik Terapan,(Bogor:Ghalia Indonesia,2010),hlm. 33 
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menyebut hoax adalah berita bohong saja, tentu ada pertimbangan dan digolongkan 

sampai ke jenis-jenis hoax yang akan peneliti bahas lebih lanjut.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti laporan pesan hoax yang 

ditemukan Kominfo pada bulan Januari 2019, alasan memilih bulan Januari karena 

melihat data sebelumnya pada bulan Agustus-Desember 2018 setidaknya ada 62 

pesan Hoax yang ditemukan, sedangkan jika dibandingkan dengan bulan Januari, 

pesan Hoax yang ditemukan mencapai 175 pesan Hoax. Selain kenaikan yang 

signifikan, diprediksi bulan Januari kental dengan fenomena Pilpres, maka makin 

banyak berita hoax yang lahir pada Isu tersebut dan Isu lainnya. Kemudian peneliti 

akan memperkecil data dengan hanya menghitung data hoax dari platform 

Facebook, karena penyebaran berita hoax paling banyak adalah melalui facebook. 

Selain itu juga, menurut data hoax yang ditemukan Kominfo pada bulan januari 

2019, dari 175 data hoax lewat berbagai platform media sosial, 105 diantaranya 

disebarkan melalui platform facebook. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraikan latar belakang yang telah disajikan peneliti diatas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

- Jenis Hoax apa saja yang paling banyak muncul pada Laporan pesan hoax 

  dari hasil temuan Kominfo pada media sosial Facebook bulan Januari 

  2019? 

- Berapa frekuensi kecenderungan pesan hoax yang ditulis di Facebook pada

  bulan Januari 2019? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui jenis hoax yang paling banyak muncul dan 

kecenderungan pesan hoax pada Laporan Isu Hoax temuan Kominfo pada media 

sosial Facebook bulan Januari 2019.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dapat 

dijadikan sumber informasi dan wawasan bagi mahasiswa berupa kajian ilmiah 

pada studi Ilmu Komunikasi tentang penyebaran Isu Sosial (Hoax) dalam media 

online serta komunikasi massa.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi referensi ataupun 

acuan tentang kajian media serta komunikasi massa dan secara tidak langsung dapat 

membantu memberikan informasi tentang penyebaran Isu Sosial dalam media 

online, dalam kasus ini adalah Hoax. Adapun manfaat lainnya yaitu : 

a. Bagi Akademik : dapat digunakan sebagai masukan yang akan 

menggunakan Analisis Isi. 

b. Bagi Pembaca : Sebagai pengetahuan mengenai kajian media 

terutama penyebaran Isu Sosial pada media online (Hoax) serta komunikasi massa. 

c. Bagi Media  : Sebagai bahan masukan dalam penanganan Hoax 

dengan mengklasifikasi berdasarkan Jenisnya. 


