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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemunculan Media Baru dan Pemanfaatannya

Lev Manovic menjelaskan bahwa media baru merupakan objek budaya

dan paradigma baru dalam dunia media massa di tengah masyarakat.6 Dalam

penyebaranya menggunakan teknologi komputer dan atau data digital yang

dikendalikan teknologi suatu aplikasi tertentu. Dengan kata lain adalah pembaruan

media dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dalam hal ini adalah perangkat

lunak. Perangkat lunak media baru yang dimaksud adalah meliputi sekumpulan

sistem kerja yang berhubungan untuk membentuk suatu fungsi kinerja, yang

meliputi sistem teknologi, sistem transmisi, miniaturisasi, penyimpanan hingga

penyajian gambar yang disajikan menggunakan teknologi komputer.

Kemunculan media baru merupakan hasil kemajuan teknologi digital dan

mempunyai urgensi yang tinggi di Indonesia, Kirsh mengatakan bahwa dengan

mengkonsumsi media seseorang dapat mempertahankan hubungan dan

meningkatkan emampuan menjalin pertemanan. itu berarti teknologi hadir dan

mampu membentuk ruang sendiri pada kehidupan sosial dan proses

komunikasinya yang sering kita kenal dengan sebutan cyber space and computer

mediated communication.7

Selain itu kiprah internet juga tidak sebatas menghubungkan antar dua

orang, tetapi dapat menjangkau banyak orang. Fuch menjelaskan bahwa media

6Noah Wardrip-Fruin; Nick Monfort, The New Media Reader, (USA 2003),hlm. 03
7 Steven J. Kirsh. Media and Youth; A Developmental Perspective. (Malaysia: Blackwell Publisher,
2010). Hal. 15
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internet tidak hanya menghubungkan internet dengan pengguna saja, namun juga

memungkinkan pengguna untuk mengolah,membuat, hingga mempublikasikan

secara bersama. Dengan web sebagai media yang dapat dikembangkan, sampai

pada pengguna dan jalur jaringan yang amat panjang.8

Masing-masing orang pada dasarnya telah memanfaatkan media baru

untuk menunjang kebutuhan mereka di era ini. Smartphone yang hampir dimiliki

oleh setiap orang dan tidak jarang menjadi tools yang erat hubungannya dengan

beberapa pekerjaan, membantu mendapatkan informasi terkini melalui website

dan berbagai jenis platform Internet lainnya yang dapat diakses melalui

smarttphone. Internet banyak menyajikan layanan yang dibutuhkan masyarakat,

salahsatunya dan yang paling banyak digunakan adalah Media Sosial, yang

mencapai 175 Juta pengguna di Indonesia.

Media sosial merupakan medium internet yang memungkinan pengguna

mempresentasikan dirinya, berbagi, bekerjasama dan berinteraksi dengan orang

lain.9 Demi mempermudah berinteraksi kepada golongan tertentu, kini berbagai

media sosial mempunyai fitur Group yang dapat mempermudah mengirimkan

informasi seputar kegiatan atau kebutuhan yang sama dengan anggota group.

Adanya koneksi dan interaksi tersebut memacu sebuah perilaku yang dapat

menjadi konteks budaya tertentu.10

Kita mungkin juga punya group masing masing di setiap media sosial

yang menyediakannya. contohnya group Facebook atau Group WhatsApp. Secara

8 Rulli Nasrullah, Media Sosial : Prespektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi(Bandung :
Simbiosa Rekatama Media,2015) hlm.08
9 Ibid, hlm, 11.
10 Panayiotis Zaphiris dan Chee Siang Ang. Social Computing and Virtual Communities. (New York:
CRC Press, 2010). Hal. 17
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tidak langsung keberadaan media sosial dalam kehidupan mampu mempermudah

dalam menyampaikan informasi, bekerjasama, maupun berbagi.

2.2 Media Sosial Sebagai Bentuk Media Komunikasi Massa

Berdasar pada kebutuhan setiap manusia, yaitu kebutuhan primer dan

sekunder, berbagaimacam kalangan banyak menyebut apa saja kebutuhan manusia.

termasuk Abraham Mashlow menyebut bahwa kebutuhan dasar manusia ada lima,

adalah fisiologis, keamanan, kebutuhan sosial, aktualisasi diri dan penghargaan

diri. Satu dari sekian kebutuhan manusia terhubung oleh kebutuhan sosial.11

Dengan terpenuhinya kebutuhan sosial, beberapa kebutuhan dasar otomatis akan

dapat terpenuhi, mengingat era saat ini adalah era yang sederhana, contohnya

melalui platform media sosial manusia bisa merasa dimanusiakan lewat apresiasi

dan banyak hal lainnya.

Media sosial atau biasa disebut jejaring sosial merupakan bagian dari

media baru. Melalui media baru, media sosial menjelma menjadi sebuah media

yang sangat penting, karena kehadirannya membawa perubahan besar dalam

penyampaian pesan. Komunikasi saat ini paling sering dilaukan melalui internet,

dengan menggunakan media sosial. Konsekuensi yang muncul juga perlu

diwaspadai. Media sosial punya peran untuk membuat penggunanya terlibat untuk

bebas mengeluarkan pendapatnya, kendali diri perlu untuk dilakukan agar dengan

kebebasan yang didapat tidak melebihi batasan yang ditentukan dan tidak

menyinggung orang lain, mengingat pengguna media sosial tidak hanya orang

11 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014) hlm.
16
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yang terlibat menulis pesan yang disampaikan, melainkan orang lain yang

menggunakan sosial media punya kesempatan mengakses pesan yang kita buat.

Mengutip Mary Cross “we are already experiencing the cultural effect of

the digital revolution that is underway”12. Revolusi teknologi dan media baru

memberikan efek dan sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Orang cenderung

berani mengekspresikan diri sekalipun itu secara tidak langsung menjadikan ruang

privasi melebur ke ruang publik dengan adanya media sosial. Media sosial

membentuk pola pikir manusia untuk melakukan apapun yang mereka sukai demi

kepuasan. Manusia lebih nyaman mengungkap jati dirinya yang sebenarnya ke

ruang publik walaupun mereka tahu bahwa identitasnya dapat dilacak, dilihat, dan

diarsipkan.13

Kaitannya dengan penyebaran media massa adalah dengan dapat

diketahui, artinya kebebasan berpendapat di media sosial adalah sebuah

kenyamanan yang setiap orang rasakan. Inilah yang dimanfaatkan oleh oknum

tertentu untuk menyebarkan berita hoax yang dapat menimbulkan

kesalahpahaman pembaca dan dapat meicu perpecahan. Dengan embel embel

kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menyebarkan sesuatu yang melanggar

kode etik. Diperkuat juga dengan salahsatu pernyataan Moris dan Ogan tentang

pendapatnya tentang penggunaan teori agenda seting pada media online.

Dikatakan bahwa internet merupakan perluasan pada media-media sebelumnya

dengan sebutan “New Mass Medium”, jadi kebijakan editorial beradaptasi dengan

12 Mary Cross, Bloggerati, Twitterati: How Blog and Twitter are Transforming Popular Culture
(California:Praeger,2011) hlm, 23.
13 Ibid,. hlm,26.
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pakem sebelumnya.14 Penyebarannya sangat masif, dapat dilihat dari jumlah

pengguna media sosial di indonesia per bulan Januari 2019 ini mencapai 175 Juta.

Juga mobile social media user menurut data dari We are Social Hootsuite 2019

mencapai angka 130 Juta di indonesia. Artinya tingkat keterlibatan teknologi dan

media sosial untuk membantu mempermudah pekerjaan atau kegiatan sangat

tinggi.

2.3 Dampak Negatif Hoax dan Penyebarannya

Hoax atau ujaran kebencian yang sedang marak dibicarakan mengancam

perpechan. memakan banyak korban, dan berdampak buruk. Berita hoax bisa

memengaruhi psikologi pembaca. karena efek dari berita hoax bagi pembaca

adalah ketakutan, ketidak percayaan, kekecewaan terhadap seseorang atau apa

yang ia baca. Tidak hanya dampak psikologi, namun juga dampak fisik. Tentu

masih ingat dengan berita seorang kakek tewas dikeroyok warga di Pontianak,

Kalimantan Barat.

Pada saat itu isu yang sedang marak adalah penculikan anak yang

dilakkukan untuk menjual organ tubuh anak yang diculiknya. Berawal dari pesan

berantai yang ramai di ponsel mereka membahas tentang penculikan anak tersebut.

Korban yang sebenarnya ingin mengunjungi cucu nya lupa dan tidak hafal betul

rumah anaknya, menimbulkan gerak gerik kebingungan dan menurut warga

sekitar mencurigakan. Tanpa berpikir panjang dikeroyok dengan membabi buta

sehingga menewaskan kakek yang bernama Maman Budiman itu.

14 Nasionalita, K. (2014). Relevansi teori agenda setting dalam dunia tanpa batas. Jurnal Ilmiah
Komunikasi Makna, 5(2), hal. 162
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Selain meresahkan dan mengancam persatuan, hoax menyulutkan rasa

takut luar biasa sehinga membutakan mata batin pembaca dan mendorong mereka

melakukan aksi diluar norma sebagai manusia, jika melihat sesuatu yang

terindikasi membahayakan menurut mereka, padahal sumber informasi yang

mereka terima pun belum terbukti kebenarannya. Itu merupakan salah satu contoh

dampak yang ditimbulkan hoax karena masyarakat serta merta menerima

informasi yang masuk. Maka sekali lagi diperlukan pengetahuan untuk dapat

meminimalisir datangnya hoax, atau jika hoax memang akan selalu datang,

masyarakat tahu indikasi dari berita yang valid dan terbukti benar dan yang salah

seperti apa.

Di kalangan wartawan, mirisnya juga banyak yang menyebarkan berita

tanpa diketahui sumber yang jelas. Disebutkan bahwa hal itu dilakukan agar

wartawan tidak terkesan ketinggalan jaman ketika banyak media dari luar

memberitakan suatu berita tetapi wartawan kita tidak. Sebagai contoh, sebuah

berita terangkat ketika pada 2014 seorang Perdana Mentri Singapura Lee Hsien

Loong diberitakan memilih untuk tidak berteman dengan presiden Indonesia kala

itu bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Facebook. Berita yang dikutip dari

newnation.sg, berita Singapura itu sayangnya tidak jelas kebenarannya.

Kompas.com juga salahsatu yang menyebarkan berita itu, yang pada akhirnya

meralatnya dan menyebut akun SBY yang dimaksud adalah halaman para

pendukung (fanpage) yang itu berarti bukan akun pribadi SBY.15

15 Rusdi Mathari, Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan, (Yogyakarta : Mojok, 2018)
hal.19
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2.4 Pemberitaan Hoax pada Media Sosial

Banyak pengguna aktif pada sosial media membuat kehadirannya rentan

dimanfaatkan untuk menyebar berita hoax. Media sosial tercatat sebagai media

penyebaran hoax paling banyak menurut Survey Wabah Hoax Nasional,

Masyarakat Telematika Nasional tahun 2019. Tercatat sebanyak 92,40% berita

hoax tersebar melalui media sosial16, hasil ini selaras dengan pernyataan Fuch

bahwa kemajuan teknologi dapat memungkinkan semua pengguna internet

berkontribusi. Kemajuan teknologi juga bisa menjadi ancaman global termasuk di

Indonesia, khususnya mengenai berita bohong (hoax).

Dengan semakin berkembang teknologi di era digital, muncul perbahan

interaksi dan berbagai proses komunikasi manusia. Berita hoax menjadi fenomena

yang timbul dan marak terjadi sejak berkembangnya media sosial dan digital.

Media sosial seolah menjadi identitas bagi manusia saat ini. dengan mulai

menginegrasikan aktifitas di dunia offline ke dunia online.17

Facebook menjadi media sosial yang paling banyak ditemukan berita

hoax. penyebaran berita hoax melalui facebook sangat masif, telah peneliti

sebutkan angka mencapai 82,5% penyebaran berita hoax melalui facebook pada

tahun 2018 lalu. Diperkuat dengan hasil rekapitulasi peneliti terhadap pesan hoax

temuan kominfo pada bulan Januari 2019, tercatat dari 175 pesan hoax, 105

diantaranya adalah melalui platform media sosial facebook, diikuti whatsApp, dan

Instagram.

16 daily social, Distribusi Hoax di Media Sosial tahun 2018, https://dailysocial.id/post/laporan-
dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018 (diaskses pada 23 April pukul 13.55)
17 Howard Rheingold. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier.
(Cambridge: MIT Press, 2000) Hal. 345

https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018
https://dailysocial.id/post/laporan-dailysocial-distribusi-hoax-di-media-sosial-2018
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Hoax dapat tersebar karena banyak informasi yang didapat adalah

melalui orang yang mereka percaya, merasa berita yang didapat harus dibagikan

agar bermanfaat. Kemudahan berinteraksi melalui media sosial juga salahsatu

faktor semakin mudahnya hoax bisa tersebar. Hasil survey melalui Daily Social

juga menyebutkan sebagian besar masyarakat kesulitan untuk membedakan berita

palsu dan tidak. 44,9% tidak meyakini dirinya piawai dalam mendeteksi berita

hoax. sedangakan 51,3% lebih memilih untuk diam ketika dihadapkan dengan

hoax. Pemuda pemuda bangsa perlu tahu bahwa kemajuan digital tidak hanya

tentang hal negatif, tapi juga dapat digunakan untuk menyuarakan isu-isu tersebut

dan makin banyak pemuda yang sadar urgensinya.18

2.5 Definisi Konseptual

Devinisi konseptual adalah suatu batasan tentang sebuah konsep yang

dipilih dan dipakai oleh peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, konsep

didefinisikan tersebut berupa variable-variabel atau kata kunci penelitian (Ardial,

2014:63).

Dengan kata definisi konseptual, bertujuan untuk membatasi persoalan

yang akan diteliti, seperti analisis isi, Media komunikasi sosial secara luas dan

Jenis jenis hoax sebagai mana yang tertera pada judul peneliti.

18 Agung Laksamana. Public Relations 4.0 in the Age of Disruption. (Yogyakarta: Bentang Pustaka,
2018) Hal. 50
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1. Menurut Holsti analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat

inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematif dari

karakteristik pesan.19

2. Media sosial merupakan medium untuk melakukan berbagai kegiatan virtual,

mengetahui keadaan sosial di dunia hanya dengan menggunakan alat yang

memadai untuk meng akses seperti smartphone.

3. Informasi yang dapat di akses dalam media sosial mampu menggiring opini

publik, karena mereka menganggap apa yang ada dalam media sosial adalah

sesuatu yang objektif dan dapat dipercaya, padahal sebuah berita adalah sesuatu

yang subjektif bagi sudut pandang pembuat berita/wartawan dalam

menyampaikan informasi. Tentu saja wartawan dan kebohongan adalah dua

senyawa yang tidak boleh bersatu, tapi nyatanya hal itu sering terjadi dengan

makna “bohong” yang sangat luas.20

19 Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu
Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainny,.(Jakarta: Persada Media Group, 2011) hal. 15
20 Rusdi Mathari, Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan, (Yogyakarta : Mojok, 2018)
hal.23


