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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Akhir tahun 2016 lalu, jagat dunia siber dan media sosial di Indonesia 

dihebohkan dengan salah satu isu “10 juta tenaga kerja asal Tiongkok yang bekerja 

di Indonesia.” Isu tersebut dibungkus oleh orang-orang yang memiliki motif 

tertentu baik segi ekonomi maupun politik sehingga berpotensi menimbulkan 

konflik horizontal1. Isu dirangkai sedemikian rupa menyerupai wacana sebuah 

berita yang dimuat dalam sebuah situs web dan disebarkan di berbagai media sosial 

antara lain Facebook dan Twitter. Isu itu bukanlah sebuah berita karena tidak 

memuat fakta dan data yang sesungguhnya terjadi. Isu yang dirangkai itu adalah 

hoax2 atau berita palsu. 

  Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menganalogikan situs 

hoax dan media sosial sebagai vicious circle3. Menurut Rudiantara, pengelola 

situs hoax berupaya membuat kontennya menjadi viral alias menyebar luas lewat 

media sosial. Semakin viral sebuah konten, semakin tinggi pula trafik yang masuk 

ke situs pembuat hoax, sehingga pada gilirannya meningkatkan potensi pendapatan 

dari iklan. Kementerian Komunikasi dan Informatika selama ini aktif melakukan 

pemantauan dan pemblokiran akses ke situs-situs bermuatan negatif, termasuk 

situs hoax. Namun, Rudiantara menegaskan bahwa pemblokiran bukanlah solusi 

karena situs hoax baru bisa bermunculan setiap saat. Ketimbang memblokir 

situs hoax, lanjut Rudiantara, cara yang lebih efektif adalah dengan mengedukasi 

masyarakat soal cara mengenali dan menjauhi konten berita palsu. Edukasi seperti

                                                           
1 “Wabah Hoax”, Majalah Tempo, Edisi 4545, 2-8 Januari 2017. 
2 Hoax merupakan kosakata Bahasa Inggris. Oxford Learner’s Pocket Dictionary (2001) 

memberikan penafsiran hoax sebagai tipuan yang dilakukan kepada seseorang untuk 

hiburan/lelucon. Dalam penelitian ini agar tidak rancu, yang dimaksud dengan hoax adalah berita 

palsu. 
3 Terjemahan: lingkaran setan. 
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literasi akan memutus mata rantai hoax dengan mencegah penerima 

menyebarluaskan lebih lanjut4. 

  Pernyataan yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika di atas 

merupakan pemahaman dari pentingnya literasi media bagi masyarakat. Dalam 

lingkup komunikasi massa, menurut Baran, literasi media adalah kemampuan 

memahami dan menggunakan isi dari media massa secara efektif dan efisien5.  

  Potter menyampaikan pentingnya literasi media bagi masyarakat. Menurut 

Potter, dalam era saat ini kita tidak bisa menghindari secara fisik arus informasi 

yang beredar dan kita terima. Sebaliknya, kita melindungi diri secara psikologis 

akibat dari derasnya informasi yang berkembang sehingga kita menghindari hampir 

semua pesan-pesan yang diterima. Hal ini didasari oleh model standar informasi, 

dimana dalam model tersebut secara otomatis memungkinkan kita menghindari 

hampir semua pesan dan menggunakannya secara efisien. Akibatnya kita akan 

kehilangan sebagian pesan-pesan tersebut dan berdampak akan kerugian atas 

medium kita sehingga dapat merusak makna6. 

  Selanjutnya, Potter menambahkan tanpa pemahaman yang baik terhadap 

media (pesan dan efek yang diberikan), masyarakat akan mudah terjadi 

kesalahpahaman dan kesalahan pandangan terhadap apa yang media lakukan.   

Mereka yang gagal untuk mengembangkan literasi media akan tersapu dalam 

gelombang pesan yang mereka terima. Mengetahui banyak hal yang baru saja 

terjadi dari organisasi berita (pers) tidak berarti kita mengetahui masalah dari apa 

yang terjadi di dunia atau bagaimana kita setuju dengan mereka. Ketika kita 

memiliki pengetahuan akan literasi media, kita akan sadar bahwa media dapat 

memberikan kita pemahaman yang keliru7. 

                                                           
4 Kompas Tekno, “Lingkaran Setan Situs Hoax dan Media Sosial”, dalam 

http://tekno.kompas.com/read/2017/01/11/07450077/lingkaran.setan.situs.hoax.dan.media.sosial 

(diakses pada April 2017). 
5 Stanley J. Baran, Introduction To Mass Communication: Media Literacy and Culture, (New 

York: McGraw-Hill, 2004), 50.  
6 W. James Potter, Theory of Media Literacy: A Cognitive Approach, (California: Sage 

Publications, 2004), 19.  
7 Ibid., 20. 
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  Hoax bukanlah sebuah berita. Berita adalah rekonstruksi peristiwa 

berdasarkan fakta, data dan interpretasi dengan memisahkan pendapat pribadi 

ditulis oleh wartawan yang dimuat dalam media massa. Berita memiliki tahapan 

produksi dari menghimpun di lapangan, suntingan oleh redaktur hingga dimuat 

dalam media massa seperti situs berita dalam jaringan (daring), koran, televisi, 

radio dan majalah. Selain tahapan produksi, berita juga dikelola oleh perusahaan 

media/pers yang terdaftar dan diakui secara legal yang menjalankan kegiatan 

jurnalistik secara rutin. 

  Dalam kasus ini, hoax bukan bagian dari pers karena situs pembuat hoax 

tidak melakukan verifikasi sebelum menyebarkan isu ataupun informasi layaknya 

pers lakukan maupun wartawan lakukan secara profesional. Situs pembuat hoax 

dikelola secara pribadi ataupun hanya beberapa orang untuk menjalankan motif 

tertentu seperti mencari keuntungan dalam iklan di internet bukan pada fungsi pers 

secara umum. Sehingga dalam ranah penanganan kasus, hoax berurusan dengan 

pihak Kepolisian bukan pada Dewan Pers. Ketua Umum Aliansi Jurnalis 

Independen Indonesia, Suwarjono mengatakan jika media mainstream8 terbukti 

melakukan hoax maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Pers sesuai 

ketentuan berlaku. Akan tetapi, lanjut Suwarjono, sebelum melaporkan kepada 

Dewan Pers ada baiknya masyarakat menanyakan kebenaran berita kepada media 

mainstream tersebut dengan mekanisme hak jawab9.  

  Salah satu contoh dari maraknya peredaran hoax di media sosial Facebook 

adalah ketika masa kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 lalu. 

Business Insider merilis daftar fake news yang populer di Facebook selama Pilpres 

Amerika Serikat 2016 pada November lalu. Dalam laporan tersebut menyatakan, 

Pilpres Amerika merupakan wadah berkembangnya fake news yang lebih banyak 

ketimbang berita sesungguhnya di Facebook10. 

                                                           
8 Istilah yang digunakan untuk media-media besar yang dapat dipercaya. 
9 Ketum AJI Indonesia, Suwarjono dalam seminar Hoax dan Kebebasan Pers pada Sabtu, 18 

Maret 2017 di Pekanbaru. 
10 Business Insider UK, “This is what fake news actually looks like — we ranked 11 election 

stories that went viral on Facebook”, dalam http://uk.businessinsider.com/fake-presidential-

election-news-viral-facebook-trump-clinton-2016-11/?IR=T (diakses pada April 2017). 
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  Pendiri dan Chief Executive Officer Facebook, Mark Zuckerberg pada 

November 2016 menyatakan bahwa konten yang beredar di Facebook adalah 99% 

otentik dimana jumlah fake news sedikit jumlahnya dan sangat tidak mungkin fake 

news mengubah hasil pemilu ke satu arah atau ke arah lainnya11. Menanggapi 

berbagai tudingan tersebut, Facebook memperkenalkan fitur baru untuk membantu 

melawan penyebaran fake news di Jerman12. 

  Berdasarkan fakta yang telah diungkapkan, peneliti menilai penelitian 

tentang hoax dan media sosial merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Hal 

ini didasari karena fenomena yang diangkat masih terasa hangat dan memiliki tren 

yang meningkat pada tiga bulan terakhir di akhir tahun 2016 lalu. Survei dari 

Business Insider menyampaikan kesenjangan yang nyata bahwa hoax benar-benar 

ada dan tersebar secara viral di Facebook sebagai salah satu media sosial terkenal 

di dunia dengan jumlah pengguna aktif bulanan sebanyak 1,86 miliar pengguna 

pada Desember 2016. 

  Telah dijelaskan dalam pemaparan di atas tentang urgensi hoax, media 

sosial dan literasi media. Selanjutnya dalam model standar informasi, individu 

sebelum menerima informasi akan melakukan proses persepsi untuk memahami 

informasi (objek) yang diterima. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima 

stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian 

masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya 

terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut 

sebagai persepsi13. 

  Pada akhirnya, peneliti memfokuskan penelitian tentang hubungan antara 

literasi media dengan persepsi terhadap hoax yang ada di media sosial. Dengan 

demikian, peneliti memberikan judul penelitian adalah Hubungan Antara Literasi 

Media Masyarakat Siber Kota Pekanbaru Dengan Persepsi Hoax di Facebook. 

 

                                                           
11 BBC Indonesia, “Krisis penyebaran berita bohong di Facebook didalami”, dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-37984020 (diakses pada April 2017). 
12 BBC Indonesia, “Facebook akan merilis fitur penangkal hoax di Jerman”, dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38633448 (diakses pada April 2017). 
13 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 86.  
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B. Penegasan Istilah 

1. Literasi Media 

  Literasi media (media literacy) adalah kemampuan memahami dan 

menggunakan (comprehend and utilize) isi/konten dari media massa (content of 

mass media) secara efektif dan efisien. Definisi yang diberikan oleh Baran di atas 

didasari dari perkembangan komunikasi massa yang saat ini telah berada di era 

interaktif dan konvergensi (new media era) di mana medium, efek dan khalayak 

saat ini telah berbeda dari studi komunikasi massa awal.  

  Literasi media adalah sebuah kecakapan (skills). Kecakapan yang mana 

sama halnya dengan kecakapan lainnya itu dapat ditingkatkan. Peningkatan dari 

literasi media ini dibutuhkan mengingat terpaan isi media massa saat ini dapat 

mempengaruhi kehidupan dan budaya kita. Isi media massa yang banyak 

menampilkan kekerasan dan beberapa tindakan yang kurang sesuai dengan budaya 

dikonsumsi oleh khalayak yang berpotensi mempengaruhi pola dan kehidupan 

sehari-hari secara individual maupun komunitas. 

2. Masyarakat Siber 

Bungin menyebutkan akibat dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi tidak saja menciptakan masyarakat global, namun secara materi 

mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga 

tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu 

kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat siber (cybercommunity)14. 

Masyarakat siber pada awalnya adalah sebuah fantasi manusia tentang dunia 

lain yang lebih maju dari dunia saat ini. Fantasi tersebut adalah sebuah hiper-realitas 

manusia tentang nilai, citra dan makna kehidupan manusia sebagai lambang dari 

pembebasan manusia terhadap kekuasaan materi dan alam semesta15. 

Jadi yang dimaksud dengan masyarakat siber Kota Pekanbaru adalah 

masyarakat yang pada umumnya menetap di Pekanbaru dan menjadi bagian dari 

komunitas siber yakni secara aktif dan pasif menggunakan internet dalam 

kesehariannya. 

                                                           
14 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi 

di Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2009), 163. 
15 Ibid., 164. 
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3. Persepsi Hoax 

  Menurut Leavit, persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana 

cara orang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau 

pengertian, yaitu bagaimana cara memandang atau mengartikan sesuatu16. 

  Hoax adalah berita palsu. Ciri-ciri dari berita palsu antara lain berita yang 

ditulis adalah bohong/palsu, peristiwa dilebih-lebihkan/dihilangkan bagian tertentu, 

tulisan/teks tidak sesuai dengan gambar, judul tidak sesuai dengan isi berita, 

peristiwa lama yang dimuat kembali untuk mendukung isu yang sedang ramai dan 

seolah-olah itu peristiwa saat ini, dan foto peristiwa lain diubah untuk mendukung 

isu yang sedang ramai17. Hoax dan fake news memiliki makna yang sama. 

Perbedaan antara fake news dan hoax dilihat dari karakteristik bahwa fake news 

menulis berita yang faktanya tidak ada (sehingga tidak disebut berita 

sesungguhnya) dan foto merupakan hasil penyuntingan atau kolase.  

  Jadi yang dimaksud dengan persepsi hoax adalah pandangan individu 

tentang berita bohong. 

4. Facebook 

  Facebook didirikan pada 2004, misi Facebook adalah memberikan kepada 

masyarakat kekuatan berbagi dan membuat dunia menjadi lebih terbuka dan 

terhubung. Orang menggunakan Facebook untuk tetap terhubung bersama teman-

teman dan keluarga, menjelajahi apa yang sedang terjadi di dunia, serta berbagi dan 

berekspresi tentang jati diri mereka18. 

 

C. Permasalahan 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti menguraikan 

identifikasi, batasan dan rumusan masalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
16 Alex Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 445. 
17 Majalah Tempo, Edisi 4545, 33. 
18 Facebook Newsroom, “Our History”, dalam http://newsroom.fb.com/company-info/# (diakses 

pada April 2017). 
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1. Identifikasi Masalah 

a. Fenomena hoax merupakan hal yang telah ada sejak lama, akan 

tetapi kembali menjadi perbincangan hangat ketika konteks politik 

dan ekonomi sedang diisukan secara hangat oleh berbagai media 

massa. 

b. Facebook adalah salah satu media sosial terpopuler di dunia. Oleh 

karena itu, pengguna Facebook banyak diterpa informasi dari 

beragam sumber yang dapat menyebabkan pengguna Facebook 

menerima informasi yang bias. Pengguna Facebook merespons dan 

mempersespsikan informasi yang beredar dari beragam sudut 

pandang. 

2. Batasan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah dalam 

penelitian mengenai hubungan literasi media masyarakat dengan persepsi hoax di 

Facebook. 

3.  Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “apakah ada hubungan 

antara literasi media masyarakat siber Kota Pekanbaru dengan persepsi hoax di 

Facebook?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah:   

1. Tujuan penelitian yakni untuk menjelaskan apakah ada hubungan antara 

literasi media masyarakat siber Kota Pekanbaru dengan persepsi hoax di 

Facebook. 

2. Kegunaan penelitian yakni: 

a. Kegunaan Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam penelitian berikutnya yang mengambil subjek 

penelitian literasi media, persepsi, hoax dan media sosial. 

b. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan di 
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ruang lingkup media siber khususnya media sosial, memberikan 

sumbangsih kepada pengelola Facebook untuk dapat memberikan 

pelayanan dan perlindungan lebih baik bagi pengguna agar terhindar 

dari hoax serta dapat menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat 

agar bersikap lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan 

internet. Selain dari kegunaan di atas, penelitian ini juga dijadikan 

sebagai syarat oleh peneliti untuk memperoleh gelar strata satu di 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

1. DAFTAR ISI 

2. BAB  I PENDAHULUAN. Pada bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian 

hingga sistematika penulisan. 

3. BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini diuraikan mengenai 

landasan teori, definisi konsepsional, operasionalisasi konsep, kajian 

terdahulu dan hipotesis. 

4. BAB  III  METODE PENELITIAN. Pada bab ini diuraiakan jenis 

dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas data dan 

teknik analisis data. 

5. BAB  IV  GAMBARAN UMUM. Pada bab ini diuraikan gambaran 

umum mengenai subjek penelitian. 

6. BAB  V  HASIL PENELITIAN. Pada bab ini diuraikan hasil 

penelitian dan analisis hubungan literasi media dengan persepsi terhadap 

hoax masyarakat siber di Facebook. 

7. BAB  VI  PENUTUP. Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

8. DAFTAR PUSTAKA 

9. LAMPIRAN 


