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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori 

  Kriyantono mendefinisikan teori sebagai himpunan konstruk (konsep), 

definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala 

dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan 

gejala tersebut. Fungsi teori dalam penelitian adalah membantu peneliti 

menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat 

perhatiannya19. 

        1. Teori Komunikasi 

a. 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 komunitas20.   

  Oleh karena itu, dinilai penting bagi masyarakat untuk dapat memahami isi 

dan makna dari pesan yang disampaikan oleh media massa dan tidak larut dalam 

                                                           
19 Rachmat Kriyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, 

Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Pemasaran, (Jakarta: 

Kencana, 2014), 43. 
20 Baran, 50. 
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pesan tersebut sehingga harus mampu menggunakannya berdasarkan keinginan dan 

kebutuhan yang dinilai secara efektif dan efisien. Ini dikarenakan kita akan terus 

berada dan berhubungan dengan media selama kita hidup21.  

Unsur dan Kecakapan Literasi Media 

  Baran memberikan pemahaman yang jelas agar kita memahami cara kerja 

literasi media. Untuk mencapai tingkat literasi media yang baik, Baran membaginya 

dalam dua tahap yakni tahap dasar yang berisikan unsur-unsur dari literasi media 

dan tahap membangun batasan yang berisikan kecapakan literasi media22. Lihat 

gambar 2.1 Model Literasi Media. 

 

Gambar 2.1 Model Literasi Media 

 

Sumber: Baran (2004). 

  Unsur-unsur literasi media (elements of media literacy)23 yang dimaksud 

antara lain: 

i. Critical thinking skills enabling the development of independent judgments 

about media content. Keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan 

                                                           
21 Ibid., 51. 
22 Ibid., 53. 
23 Baran, Media Literacy and Culture, edisi revisi, 2011, 21-23. 
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audiens untuk mengembangkan penilaian independen tentang konten 

media. Berpikir kritis tentang konten yang kita konsumsi adalah esensi 

literasi media. Mengapa kita melihat apa yang kita tonton? Membaca apa 

yang kita baca? Mendengarkan apa yang kita dengarkan? Jika kita tidak bisa 

menjawab pertanyaan ini, kita tidak bertanggung jawab atas diri sendiri atau 

pilihan kita. Dengan demikian, kami tidak bertanggung jawab atas hasil dari 

pilihan tersebut. 

ii. An understanding of the process of mass communication.  Pemahaman 

tentang proses komunikasi massa. Jika kita tahu komponen proses 

komunikasi massa dan bagaimana hubungan mereka satu sama lain, kita 

bisa membentuk harapan bagaimana mereka bisa melayani kita. Bagaimana 

caranya industri media beroperasi? Apa kewajiban mereka kepada kita? Apa 

kewajiban dari penonton? Bagaimana media yang berbeda membatasi atau 

meningkatkan pesan? Bentuk umpan balik mana yang paling efektif, dan 

mengapa? 

iii. An awareness of the impact of the media on individual and society. 

Kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. Menulis 

dan mencetak membantu mengubah dunia dan orang-orang di dalamnya. 

Media massa melakukan hal yang sama. Jika kita mengabaikan dampak 

media terhadap kehidupan kita, kita berisiko tersangkut dan terbawa oleh 

perubahan itu daripada mengendalikan atau memimpinnya.   

iv. Strategies for analyzing and discussing media messages.  Strategi untuk 

menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Untuk mengonsumsi pesan 

media dengan serius, kita membutuhkan fondasi untuk refleksi dan dasar 

pemikiran. Jika kita membuat makna, kita harus memiliki alat untuk 

membuatnya (misalnya, memahami maksud dan dampak konvensi film dan 

video, seperti sudut kamera dan pencahayaan, atau strategi di balik 

penempatan foto di halaman surat kabar). Jika tidak, pemaknaan dibuat 

untuk kita; interpretasi konten media kemudian akan terus bersama dengan 

penciptanya, bukan dengan kita. 
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v. An awareness of media content as a “text” providing insight into 

contemporary culture. Pemahaman tentang konten media sebagai teks yang 

memberi wawasan tentang budaya dan kehidupan kita. Bagaimana kita 

mengetahui budaya dan orang-orangnya, sikap, nilai, keprihatinan, dan 

mitosnya? Kita mengenal mereka melalui komunikasi. Untuk budaya 

modern seperti kita, pesan media semakin mendominasi komunikasi itu, 

membentuk pemahaman dan wawasan kita tentang budaya kita.  

vi. A cultivation of enhanced enjoyment, understanding, and appreciation of 

media content.  Kemampuan untuk menikmati, memahami, dan menghargai 

konten media. Literasi media tidak berarti menjalani kehidupan penggila, 

tidak menyukai apa-apa di media, atau selalu curiga terhadap efek 

berbahaya dan degradasi budaya. Kami mengambil kelas SMA dan 

perguruan tinggi untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan 

terhadap novel; kita bisa melakukan hal yang sama untuk teks media. 

vii. The development of effective and responsible production skills.  

Pengembangan keterampilan produksi yang efektif dan bertanggung jawab. 

Literasi tradisional mengasumsikan bahwa orang yang dapat membaca juga 

dapat menulis. Literasi media juga membuat asumsi ini. Definisi kami untuk 

literasi media (dari kedua jenis) tidak hanya ditujukan untuk pemahaman 

konten yang efektif dan efisien namun juga efektif dan efisien dalam 

menggunakannya. Oleh karena itu, individu yang melek harus 

mengembangkan keterampilan produksi yang memungkinkan mereka 

menciptakan pesan media yang bermanfaat. Jika anda pernah mencoba 

membuat video rumahan -cerita yang menceritakan sebuah cerita-, anda 

tahu bahwa memproduksi konten jauh lebih sulit daripada menikmatinya. 

viii. The development of an understanding of the ethical and moral obligations 

of media practitioners. Pemahaman tentang kewajiban etis dan moral 

praktisi media. Untuk membuat penilaian berdasarkan informasi tentang 

kinerja media, kita juga harus menyadari tekanan persaingan pada praktisi 

saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Kita harus memahami aturan 

operasi resmi dan tidak resmi dari media. Dengan kata lain, kita harus tahu, 
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masing-masing, kewajiban hukum dan etika mereka. Kembalilah sejenak, 

untuk pertanyaan tentang kekerasan di televisi. Adalah sah bagi sebuah 

stasiun untuk menggerakkan kekerasan grafis. Tapi apakah itu etis? Jika 

tidak etis, kekuatan apa, jika ada, apakah kita harus menuntut penghapusan 

dari layar kita? 

  Selanjutnya, kecakapan literasi media (media literacy skills)24 yang 

dimaksud antara lain: 

i. The ability and willingness to make an effort to understand content, to pay 

attention, and to filter out noise. Kemampuan dan kemauan berusaha untuk 

memahami konten, memperhatikan, dan menyaring kebisingan. Seperti 

yang kita lihat sebelumnya, apapun yang mengganggu komunikasi yang 

sukses disebut kebisingan, dan sebagian besar suara dalam proses 

komunikasi massal dihasilkan dari perilaku konsumsi kita sendiri. Saat kita 

nonton televisi, sering kita juga melakukan hal lain, seperti makan, 

membaca, atau ngobrol di telepon. Kami menyetir sambil mendengarkan 

radio. Jelas, kualitas pembuatan makna kita terkait dengan usaha yang kita 

berikan.   

ii. An understanding of and respect for the power of media messages.   

Pemahaman dan penghormatan terhadap kekuatan pesan media. Media 

massa telah ada selama lebih dari satu setengah abad. Hampir semua orang 

bisa menikmatinya. Konten itu gratis atau relatif murah. Sebagian besar 

kontennya dangkal dan agak konyol, sehingga mudah untuk mengabaikan 

konten media sebagai pertimbangan serius atau terlalu sederhana untuk 

memiliki pengaruh. 

iii. The ability to distinguish emotional from reasoned reactions when 

responding to content and to act accordingly. Kemampuan untuk 

membedakan emosional dari reaksi beralasan saat menanggapi konten dan 

bertindak sesuai dengan itu. Konten media sering dirancang untuk 

menyentuh kita pada tingkat emosional. Kami menikmati kehilangan diri 

                                                           
24 Ibid., 24-25. 
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kami dalam lagu yang bagus atau dalam film atau acara yang dibuat dengan 

baik; ini adalah salah satu kesenangan besar kita. Tapi karena kita bereaksi 

secara emosional terhadap pesan-pesan ini tidak berarti mereka tidak 

memiliki makna dan implikasi yang serius bagi kehidupan kita. Gambar 

televisi, misalnya, sengaja ditembak dan disiarkan karena dampak 

emosional mereka. Bereaksi secara emosional adalah tepat dan patut. Tapi 

kemudian apa? Apa yang ditunjukkan foto-foto ini tentang masalah yang 

lebih besar? Kita bisa menggunakan perasaan kita sebagai titik tolak untuk 

membuat makna. Kita bisa bertanya, "Mengapa konten ini membuat saya 

merasa seperti ini?"   

iv. The development of heightened expectations of media content. 

Pengembangan ekspektasi tinggi terhadap konten media. Kita semua 

menggunakan media untuk dinikmati, membuang sedikit waktu, dan 

memberikan kebisingan latar belakang. Ketika kami memutuskan untuk 

menonton televisi, kami cenderung mengaktifkan perangkat yang telah 

disetel dan flip sampai kami menemukan sesuatu yang lumayan daripada 

membaca daftar untuk menemukan program tertentu. Saat kami mencari 

video online, kami sering memilih "10 paling banyak dibagikan hari ini." 

Bila kita mengharapkan sedikit dari konten di depan kita, kita cenderung 

memberi makna untuk membuat sedikit usaha dan perhatian.    

v. A knowledge of genre conventions and the recognition of their mixing. 

Sebuah pengetahuan tentang konvensi genre dan pengakuan pencampuran 

mereka. Pengetahuan tentang konvensi ini penting karena mereka memberi 

isyarat atau mengarahkan makna kita. Misalnya, kita tahu untuk menerima 

detail dalam film dokumenter tentang tenggelamnya Titanic sebagai lebih 

kredibel daripada yang ditemukan dalam film Hollywood tentang bencana 

itu.   

vi. The ability to think critically about media messages. Kemampuan untuk 

berpikir kritis tentang pesan media, tidak peduli seberapa kredibel 

sumbernya. Sangat penting bahwa media dapat dipercaya dalam demokrasi 

di mana rakyat memerintah karena media sangat penting bagi proses 
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pemerintahan. Inilah sebabnya mengapa media berita kadang-kadang 

disebut sebagai cabang keempat pemerintahan, melengkapi cabang 

eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa 

kita harus mempercayai semua yang mereka laporkan. Namun, seringkali 

sulit untuk menemukan keseimbangan antara keinginan untuk percaya dan 

menerima apa yang kita lihat dan dengar tanpa pertanyaan, terutama bila 

sering kita bersedia menunda ketidakpercayaan dan didorong oleh media 

untuk melihat isinya sebagai nyata dan dapat dipercaya.  

vii. A knowledge of the internal language of various media and the ability to 

understand its effects. Pengetahuan tentang bahasa internal berbagai media 

dan kemampuan untuk memahami pengaruhnya, tidak peduli seberapa 

rumitnya. Sama seperti setiap genre media memiliki gaya dan konvensi 

tersendiri, masing-masing media memiliki bahasa internal tersendiri. 

Bahasa ini dinyatakan dalam nilai produksi - pilihan pencahayaan, editing, 

efek khusus, musik, sudut kamera, lokasi pada halaman, dan ukuran dan 

penempatan tajuk utama-. Untuk dapat membaca teks media, anda harus 

mengerti bahasanya. Kita mempelajari tata bahasa bahasa ini secara 

otomatis dari masa kanak-kanak, misalnya, kita tahu bahwa ketika gambar 

televisi berjalan “mirip semua”, karakternya sedang bermimpi. 

        2. Teori Persepsi 

            a. Pengertian Persepsi 

  Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception yang 

berasal dari bahasa Latin perceptio, dari percipere yang artinya menerima atau 

mengambil. Menurut Leavit, persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, 

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

atau perngertian, yaitu bagaimana cara memandang atau mengartikan sesuatu25. 

  Menurut Slameto, persepsi pada prinsipnya merupakan proses menyangkut 

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Sementara itu, Rakhmat 

                                                           
25 Sobur, 445. 
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menjelaskan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek atau peristiwa 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan26. 

  Walgito berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh penginderaan, dimana penginderaan merupakan suatu proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu indera. Namun 

proses tersebut tidak berhenti begitu saja, pada umumnya stimulus tersebut 

diteruskan oleh saraf ke otak sebagai pusat susunan saraf dan proses selanjutnya 

merupakan proses persepsi27. 

Gambar 2.2 Variabel Psikologis Antara Rangsangan dan Tanggapan 

 

Sumber: Sobur (2011). 

  Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses 

penerimaan stimulus dari luar yang dimulai dari alat indera yang diteruskan ke otak 

yang kemudian diseleksi, diorganisasikan, dan diuji sehingga terjadilah proses 

penafsiran yang berupa penilaian dari pengamatan sebelumnya sehingga dapat 

memberikan makna pada lingkungan dan kemudian dapat mempengaruhi perilaku 

yang muncul. 

b. Proses persepsi 

  Menurut Sobur, dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama, yaitu: 

i. Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari 

luar, intensitas, dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

ii. Interpretasi, yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. 

iii. Reaksi berupa penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi 

yang ditunjukkan dengan tingkah laku28. 

                                                           
26 Ibid., 446. 
27 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2010), 96. 
28 Sobur, 447. 
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  Persepsi itu bersifat kompleks. Tidak ada hubungan satu lawan satu antara 

pesan yang terjadi di “luar sana” dengan pesan yang akhirnya memasuki ke otak 

kita. Apa yang terjadi di luar dapat sangat berbeda dengan apa yang mencapai otak 

kita. Mempelajari bagaimana dan mengapa pesan-pesan ini berbeda sangat penting 

untuk mememahami komunikasi. Kita dapat mengilustrasikan bagaimana persepsi 

bekerja dengan menjelaskan tiga langkah yang terlibat dalam proses ini. Tahap-

tahap ini tidaklah saling terpisah benar. Dalam kenyataannya, ketiganya bersifat 

kontinu, bercampur-baur dan bertumpang-tindih satu sama lain (lihat gambar 2.3)29. 

Gambar 2.3 Proses Persepsi 

 

Sumber: Sobur (2011). 

  Dalam kajian persepsi tidak lepas dari perhatian. Grondin menyebutkan 

perhatian dalam persepsi dinilai penting karena persepsi tidak dapat direduksi dari 

pendeteksian stimuli tunggal. Dipandang perlu untuk mencoba memahami 

bagaimana dan apa yang telah terjadi di dalam keputusan pikiran atau pengaruh dari 

apa yang dirasakan30. Apa itu perhatian? Attention is the process allowing to 

become aware of a few things and to capture a part, admittedly very limited, of 

what is going on around31. Perhatian adalah proses menyadari akan sesuatu hal 

yang sedang terjadi di sekitar dan menjadikannya sebagai gambaran tentang hal 

tersebut meskipun sangat terbatas. 

  Pembaca: “Sekarang, apa yang menjadi perhatian anda?” Tentunya teks 

yang sedang anda baca. Sejauh ini, terdapat beberapa kemungkinan lain dalam 

lingkungan anda yang dapat menjadi perhatian. Ada beberapa gangguan, seperti 

tekanan yang digunakan pada kursi anda yang menunjukkan kenyamanan dalam 

                                                           
29 Ibid., 449. 
30 Simon Grondin, Psychology of Perception, (Swiss: Springer International Publishing, 2016), 

123. 
31 Ibid., 124. 
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posisi membaca anda, atau beragam hal lain. Selama anda membaca kalimat ini dan 

tidak terlalu terganggu dengan potensi gangguan yang ada di lingkungan yang tidak 

mempengaruhi fokus pikiran anda. Itulah yang disebut perhatian. Terdapat 

besarnya muatan informasi yang dijangkau oleh pikiran secara terus-menerus, atau 

karena sistem sensor kita memberikan akses itu, atau karena informasi itu telah ada 

(di dalam memori)32. 

  Secara tipikal, penelitian mengenai perhatian berdasarkan analisis ketepatan 

waktu untuk memperoleh tanggapan dalam situasi tertentu. Ketepatan waktu dan 

memperoleh tanggapan inilah yang disebut sebagai persiapan dan orientasi33.  

  Setelah perhatian, persiapan dan orientasi telah diketahui dalam 

pembentukan persepsi. Selanjutnya adalah selektifitas. Lingkungan telah memberi 

kita banyak informasi yang diterima oleh sensor penerima pada alat indera. Apa 

menentukan keputusan akan penentuan suatu fokus, tergantung hal apa. Hal yang 

tidak memungkinkan kita mendengar semuanya dan melihat segalanya di waktu 

bersamaan. Kita harus menentukan pilihan dan pilihan ini yang menjadi seleksi 

perhatian kita. Ini memungkinkan kita untuk fokus terhadap sumber informasi yang 

lebih spesifik34. 

  Salah satu bagian dari selektifitas adalah selektifitas pandangan. Stimuli 

menjangkau retina tidak hanya banyak, melainkan berkecepatan tinggi, seperti 

ketika membaca atau ketika melihat balapan mobil di sirkuit. Mengkaji seleksi 

dalam proses perhatian, itu dimungkinkan untuk mengkaji lebih dalam terhadap 

durasi dan kekayaan informasi dari retina35. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

  Menurut Rakhmat, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat 

dikategorikan menjadi: 

i. Faktor fungsional. Faktor ini dihasilkan dari kebutuhan, 

kegembiraan (suasana hati, layanan, dan pengalaman masa lalu 

seseorang). 

                                                           
32 Ibid. 
33 Ibid.,125-128. 
34 Ibid.,128. 
35 Ibid. 
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ii. Faktor struktural. Faktor ini timbul dari stimuli dan aspek-aspek 

netral yang ditimbulkan oleh sistem saraf individu. 

iii. Faktor situasional. Faktor ini berkaitan dengan bahasa non verbal. 

iv. Faktor personal. Faktor ini terdiri dari pengalaman, motivasi dan 

kepribadian36. 

d. Persepsi Hoax 

  Persepsi adalah proses penerimaan stimulus dari luar yang dimulai dari alat 

indera yang diteruskan ke otak yang kemudian diseleksi, diorganisasikan, dan diuji 

sehingga terjadilah proses penafsiran yang berupa penilaian dari pengamatan 

sebelumnya sehingga dapat memberikan makna pada lingkungan dan kemudian 

dapat mempengaruhi perilaku yang muncul. Kata persepsi biasanya dikaitkan 

dengan kata lain, menjadi: persepsi diri, persepsi sosial dan persepsi interpersonal37.  

  Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti 

komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik 

dengan penyandian-balik (decoding) dalam proses komunikasi. Persepsi 

merupakan faktor yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan 

pesan yang lain38. 

  Dalam penelitian ini, peneliti merujuk dari pemahaman sebelumnya yakni 

persepsi yang dibahas adalah persepsi tentang hoax. Peneliti menyakini, dalam 

penyebaran hoax di dunia siber, individu (bagian dari cybercommunity) yang 

menjumpai hoax di media sosial akan memberikan persepsi tentang hoax. Dimulai 

dari individu menemukan hoax yang telah disebar, indera penglihatan mereka 

membaca judul (tampilan) dari informasi yang telah disebarkan. Proses awal ini 

yang menentukan akankah individu tersebut meneruskan atau membiarkan 

informasi tersebut. Inilah yang dimaksud dalam persepsi hoax. 

   

  

                                                           
36 Sobur, 460-462. 
37 Ibid., 445. 
38 Ibid., 446. 
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B. Definisi Konsepsional 

        1. 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). 

  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 semesta. 

  Masyarakat siber dalam penelitian ini dipandang sebagai khalayak siber. 

Muhammad Badri menilai khalayak siber atau masyarakat siber sebagai masyarakat 

masa kini39. Hal ini didasari pada kemampuan khalayak siber dalam menggunakan 

media siber (cybermedia) dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan aktifitas 

maupun memenuhi kebutuhan lainnya. 

  Salah satu bagian dari khalayak siber adalah para digital native. Badri 

menyebut digital native sebagai generasi internet alias net generation, digital 

generation atau millenials. Istilah digital native merujuk pada sosok-sosok yang 

lahir setelah tahun 1980 (era digital), ketika teknologi digital seperti usenet dan 

bulletin board system hadir secara online. Selain itu, juga para digital immigrations 

atau orang-rang yang lahir sebelum era digital tapi kemudian turut bermigrasi 

menggunakan piranti internet dalam berbagai aspek kehidupan40. 

  Bungin menjabarkan, masyarakat siber membangun dirinya dengan 

sepenuhnya mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan 

kelompok (jaringan) intra dan antar sesama anggota masyarakat siber. Proses sosial 

dan interaksi sosial dalam masyarakat siber ada yang bersifat sementara dan ada 

dalam waktu yang relatif lama dan menetap. Sifat dan interaksi sosial mereka 

ditentukan oleh kepentingan mereka dalam dunia siber41. 

                                                           
39 Muhammad Badri, Jurnalisme Siber, (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2013), 9. 
40 Ibid. 
41 Ibid., 10. 
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  Interaksi sosial sementara terjadi pada anggota masyarakat yang sepintas 

lalu ingin “jalan-jalan” dan hanya bermain di dunia siber melalui web browsing dan 

chatting. Ada pula interaksi sosial dan kehidupan kelompok yang berlangsung 

cukup lama antar sesama anggota masyarakat siber lainnya. Pengguna internet yang 

ini disebut netter yang setiap saat berada dalam dunia siber, contoh moderator 

dalam forum diskusi daring Indonesian Data Files and Library (www.idfl.me). 

Mereka bergaul, menyapa, berbisnis, belajar bahkan berbuat kriminal dalam 

masyarakat siber, namun mereka tidak menetap di sana karena tidak memiliki 

rumah sebagai alamat mereka42. 

  Kebanyakan dari anggota masyarakat menjadi penduduk tetap dalam 

masyarakat tersebut dengan memiliki alamat dan “rumah” di sana dengan status 

penyewa atau pemilik. Mereka ini yang memiliki e-mail, blog, akun jejaring sosial, 

website atau bahkan provider. Secara berkelanjutan memanfaatkan alamat dan 

“rumah” mereka untuk berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat guna 

berbagai kebutuhan43. 

  Sebagaimana juga dalam masyarakat nyata, masyarakat siber tersebut 

dibangun melalui interaksi sosial sesama anggota masyarakat siber. Syarat-syarat 

interaksi sosial dalam masyarakat nyata harus memiliki social contact dan 

communication. Persyaratan ini juga menjadi substansi utama dalam kehidupan 

sosial masyarakat siber. Hubungan yang dibangun dalam jaringan-jaringan 

komputer, tidak saja memiliki makna hubungan antara simpul-simpul kabel listrik 

atau simpul-simpul frekuensi radio, yang dapat diterima oleh antena satu dengan 

yang lainnya atau modem satu dengan lainnya, namun sesungguhnya adalah 

hubungan-hubungan sosial yang dibangun oleh anggota masyarakat untuk saling 

berinteraksi. Sedangkan mesin-mesin itu hanyalah media yang mereka gunakan44. 

   

 

 

                                                           
42 Ibid. 
43 Ibid., 11. 
44 Ibid. 



22 
 

 
 

        2. Berita Palsu (Hoax) 

  Hikmat dan Purnama Kusumaningrat berpendapat berita lebih mudah 

diketahui daripada didefinisikan. Meskipun demikian, definisi berita perlu 

diberikan agar terdapat pemahaman yang jelas tentang berita bagi keperluan 

pekerjaan mencari, menghimpun dan membuat berita. Arti sebuah berita berbeda 

bagi negara yang menganut sistem pers bebas, sistem pers otoriter, maupun sistem 

pers bertanggungjawab. Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan 

opini yang menarik perhatian orang45. 

  Dalam sebuah berita harus memuat unsur-unsur layak berita. Hal ini 

diperlukan karena berita akan dimuat dalam media massa dan menjadi konsumsi 

oleh masyarakat umum (khalayak). Unsur-unsur layak berita tersebut sebelumnya 

telah ditentukan, disaring dan diolah oleh dapur redaksi yang menjalankan 

manajemen pers. Unsur-unsur layak berita yakni akurat, lengkap, adil dan 

berimbang, objektif, ringkas, jelas dan hangat. Selain itu, unsur-unsur tersebut dapat 

membangun prinsip kerja yang mengkondisikan pendekatan profesionalisme 

terhadap berita dan membimbing wartawan dalam pekerjaannya sehari-hari46. 

 Jika unsur-unsur layak berita diperlukan untuk memuat berita agar 

dipublikasikan, maka terdapat sebuah nilai dari berita yang menjadi tolok ukur 

berita tersebut menjadi perhatian masyarakat umum ataupun individu-individu 

tertentu. Nilai-nilai berita antara lain aktualitas, kedekatan, dampak dan 

ketertarikan humanisme. Nilai-nilai tersebut setidaknya dapat kita jumpai satu 

bahkan dua dalam sebuah berita yang kita baca, dengar dan saksikan47. 

 Definisi, unsur-unsur layak berita dan nilai-nilai berita telah diungkapkan di 

atas. Sebuah berita itu melalui tahapan produksi dari reporter di lapangan hingga 

masuk dalam dapur redaksi dalam manajemen pers. Akhir-akhir ini kita sering 

mengetahui dan mendapatkan hoax yang tersebar di jagat dunia siber terlebih dalam 

media sosial. Secara tegas, hoax bukanlah sebuah berita. Sebuah berita melalui 

                                                           
45 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktik, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), 40.  
46 Ibid., 48. 
47 Ibid., 61. 
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tahapan produksi berita, terdapat unsur-unsur layak berita, tedapat nilai-nilai berita 

dan pers yang menjalankan kegiatan jurnalistik yang legal dan rutin.  

  Hoax adalah berita palsu. Selain hoax, ada istilah fake news yang lebih 

umum digunakan. Hoax dan fake news memiliki kesamaan yakni tidak memenuhi 

unsur-unsur layak berita dan nilai-nilai berita.  

  Dalam kaidah Bahasa Indonesia, kata hoax belum dimuat dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia edisi tahun 2014 yang peneliti baca. Hoax merupakan 

istilah dan kosakata dalam Bahasa Inggris. Meskipun demikian, media massa 

nasional Harian Kompas telah menggunakan kata serapan hoaks dalam terbitannya 

mulai edisi bulan Maret 2017. Peneliti lebih memilih menggunakan kata hoax dan 

makna yang mengikuti selain dari berita palsu adalah informasi bohong, kabar 

bohong dan kabar fitnah. Berikut disajikan tabel definisi hoax dan fake news lihat 

tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Hoax and Fake News 

Hoax 

i. Berita palsu atau bohong; 

ii. Peristiwa dilebih-lebihkan atau dihilangkan; 

iii. Tulisan atau teks tidak sesuai dengan gambar; 

iv. Judul tidak sesuai dengan isi berita; 

v. Peristiwa lama yang dimuat kembali untuk 

mendukung isu yang sedang ramai dan seolah-olah 

itu peristiwa saat ini; 

vi. Foto peristiwa lain diubah untuk mendukung isu 

yang sedang ramai. 

Fake News 

i. Faktanya tidak ada; 

ii. Foto hasil penyuntingan atau kolase. 

Sumber: Majalah Tempo Edisi 4545 (Januari, 2017). 
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3. Internet dan Media Sosial 

a. Sejarah Singkat Internet 

  Baran menyebutkan terdapat dua versi yang mengatakan asal mula internet. 

Dua versi ini seperti yang disampaikan Hafner dan Lyon (1996) Where wizards stay 

up late: The origins of the Internet.  

  Terdapat cerita umum bahwa “Net” atau jaringan adalah hasil dari perang 

dingin. Pada versi ini, Air Force (satuan militer angkatan udara Amerika Serikat) 

pada 1962 sedang melakukan pengembangan bersama para ilmuwan komputer 

untuk mempertahankan kemampuan militer dalam hal mengirim informasi di 

seluruh negeri bahkan jika terdapat wilayah yang telah dihancurkan oleh serangan 

musuh. Tapi, beberapa peneliti dan ilmuwan memperdebatkan hal ini sebagai mitos 

yang telah ada tidak cukup menantang untuk dijadikan sebuah fakta yang dapat 

diterima yang mana pada masa itu internet dibangun untuk melindungi keamanan 

nasional dalam menghadapi serangan nuklir48. 

  Versi kedua, Psikolog Joseph C. R. Licklider pada awal 1956, mengetahui 

lebih awal tentang konsep tersambungnya komputer-komputer menciptakan sebuah 

peradaban (a country of citizens). Licklider menyebut rangkaian tentang informasi 

dan ketertarikan telah termasuk menjadi satu bagian dalam sebuah proses tata kelola 

(pemerintahan). Proses politik dapat mencakup hal yang sangat luas. Kuncinya 

adalah “is the self-motivating exhilaration that accompanies truly effective 

interaction with information through a good console and a good network to a good 

computer49.” 

  Licklider pada 1960 menulis “The hope is that in not too many years, human 

brains and computing machines will be coupled … tightly, and the resulting 

partnership will think as no human brain has ever thought and process data in a 

way not approached by the information handling machines we know today.” Ahli 

komputer mencatat, visi dari Licklider yakni komputer berjaringan sebagai cara 

                                                           
48 Baran, 299. 
49 Ibid. 
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mencapai akses yang sangat kuat meskipun mahal dan belum ada, ini menjadi 

permulaan untuk menjadikannya ada50.  

  Perkembangan yang ada hingga saat ini dari pemikiran di atas yang kita 

sebut sebagai internet, sebuah jaringan global komputer terkoneksi yang dapat 

berkomunikasi secara bebas, berbagi dan bertukar informasi (internet a global 

network of interconnected computers that communicate freely and share and 

exchange information)51.  

b. Media Siber (Cybermedia) 

  Internet telah melahirkan perubahan mendasar terhadap teknologi, budaya 

dan komunikasi. Salah satu perubahan yang terjadi adalah munculnya istilah dari 

kalangan peneliti sebagai new media studies atau kajian terhadap media baru. 

Media baru (new media) adalah implikasi dari perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi serta budaya yang ada saat ini. Hal ini senada dengan apa yang 

disampaikan oleh Marshall McLuhan dalam Technological Determinins yang 

membagi periodisasi perkembangan menjadi empat yakni tribal age, literate age, 

print age dan electronic age. Bahkan dalam kondisi tertentu McLuhan mengklaim 

electronic age sebagai periode paling mutahir dan akan terus berkembang dengan 

inovasi yang lebih maju52.  

  Menurut Bungin, ketika penemuan teknologi informasi dan komunikasi 

berkembang secara massal, maka teknologi itu telah mengubah bentuk masyarakat. 

Masyarakat (community) adalah kelompok-kelompok orang yang menempati 

sebuah wilayah tertentu, yang hidup secara relatif lebih lama, saling berkomunikasi, 

memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol 

tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari 

anggota masyarakat tersebut serta relatif dapat menghidupi dirinya sendiri. 

Sehingga tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua kehidupan, 

yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat siber 

(cybercommunity). Cybercommunity adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia 

                                                           
50 Ibid., 300. 
51 Ibid. 
52 Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), (Jakarta: Kencana, 2014), 3. 
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yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun 

dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas53. 

  Realitas yang dibangun oleh cybercommunity kemudian melahirkan apa 

yang disebut dengan cyberspace. Istilah cyberspace dipopulerkan oleh William 

Gibson pada 1984 dalam novelnya Neuromancer. Gibson menjelaskan bahwa ada 

tempat di mana ia tidak nyata tetapi keberadaanya dapat dirasakan bahkan menjadi 

kenyataan dalam benak. Pemahaman lebih lanjut mengenai cyberspace 

disampaikan oleh Howard Rheingold yakni merupakan ruang konseptual di mana 

semua kata, hubungan manusia, data, kesejahteraan dan juga kekuatan 

dimanifestasikan oleh setiap orang melalui teknologi CMC54. 

  Salah satu bagian dari cyberspace yang nyata saat ini adalah munculnya 

media siber (cybermedia) yang merupakan manifestasi kehadiran teknologi media 

baru saat ini. Menurut Nasrullah, istilah media siber tidak semata-mata 

mempresentasikan internet, perangkat lunak maupun perangkat keras di dalamnya. 

Media siber mempresentasikan medium dalam berbagai perspektif baik secara 

online maupun offline. Hal ini kemudian yang dikenal sebagai konvergensi media 

yang mana secara struktural berarti pengintegrasian antara telekomunikasi, data 

komunikasi dan komunikasi massa dalam satu medium55. Kata cyber banyak 

digunakan untuk menjelaskan realitas media baru. 

  Kehadiran media siber dipandang sebagai bentuk cara berkomunikasi baru. 

Nasrullah memberikan beragam jenis media siber yang tidak hanya terbatas pada 

perangkat lunaknya semata, namun juga memasukkan perangkat keras yang 

mendukung CMC atau yang muncul seiring perkembangan yang ada serta 

mempertimbangkan kegunaan dari media siber itu. 

 

 

 

 

                                                           
53 Bungin, 163-164. 
54 Nasrullah, 18-20. 
55 Ibid., 15. 
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Tabel 2.2 Klasifikasi Media Siber 

No 
Jenis-Jenis Media 

Siber  
Definisi Contoh 

1 Situs (Web Site) 

Halaman yang merupakan satu 

alamat domain yang berisi 

informasi, data, visual, audio, 

memuat aplikasi hingga berisi 

tautan dari halaman web 

lainnya. 

www.google.com; 

www.tempo.co; 

www.uin-suska.ac.id. 

2 
Surat Elektronik 

(E-Mail)  

Cara kerja email sama seperti 

surat konvensional di mana 

ada tujuan dan isi. Email 

menggabungkan unsur 

komunikasi seperti berbicara 

dan menulis. Email digunakan 

sebagai penanda sekaligus 

prasyarat identitas bagi 

penggunaan jenis media siber 

lainnya. 

Google Mail; Yahoo 

Mail; Zoho Mail.  

3 
Forum di Internet 

(Bulletin Boards)  

Fasilitas mailing list bekerja 

pada komunitas yang memiliki 

kesukaan atau minat yang 

sama.  

www.kaskus.co.id; 

www.idfl.me. 

4 Blog 

Bentuk situs pribadi yang 

berisi kumpulan tautan ke 

situs lain yang dianggap 

menarik dan diperbarui setiap 

harinya, perkembangan 

selanjutnya blog memuat 

jurnal si pemilik dan terdapat 

kolom komentar yang bisa 

diisi oleh pengunjung. 

www.blogger.com; 

www.wordpress.com. 

5 Wiki 

Situs yang mengumpulkan 

artikel maupun berita sesuai 

dengan suatu kata kunci. 

en.wikipedia.org 

6 Aplikasi Pesan 

Perangkat telepon yang dapat 

mengirimkan pesan 

menggunakan data internet 

sesama penggunanya. 

Whatsapp; Line. 
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7 
Internet 

"Broadcasting" 

Media yang mampu 

menyiarkan secara langsung 

siaran televisi atau radio. 

www.kompas.tv/live; 

www.netmedia.co.id/live. 

8 Peet to peer 

Media untuk berkomunikasi 

antar pengguna di internet 

seperti untuk percakapan atau 

berbagai file. 

www.dropbox.com; 

Google Drive; One 

Drive. 

9 The RSS 

Sindikasi konten sebagai 

revolusi dalam perangkat 

lunak di internet. RSS bekerja 

untuk mengambil dan 

mengumpulkan konten berita 

sesuai keinginan pengguna. 

RSS ada pada setiap situs 

berita dan blog. 

10 MUDs 

Multi-Users Dimensions 

diartikan sebagai program 

komputer yang diatur 

sedemikian rupa sehingga 

dapat diakses oleh beragam 

user dalam waktu bersamaan. 

Dota 2 

11 
Media Sosial 

(Social Media) 

Media yang digunakan untuk 

mempublikasikan konten 

seperti profil, aktivitas 

maupun pendapat 

penggunanya. Media sosial 

juga sebagai media yang 

memberikan ruang bagi 

komunikasi dan interaksi antar 

pengguna dalam jejaring 

sosial di ruang siber. 

www.facebook.com; 

www.twitter.com. 

Sumber: Nasrullah (2014), 25-36. 

c. Media Sosial (Social Media) 

  Danah M. Boyd dan Nicole B. Ellison mendefiniskan media sosial atau 

jejaring sosial (Social Network Sites/SNSs) sebagai layanan berbasis web yang 

memungkinkan individu untuk (1) Membangun profil umum atau semi umum 

bersamaan sistem yang telah dibatasi; (2) Mengartikulasikan daftar pengguna lain 

dengan siapa mereka berbagi koneksi; dan (3) Melihat dan melintasi daftar koneksi 

mereka dan yang dibuat oleh orang lain dalam sistem. Sifat dan nomenklatur ini 

dapat bervariasi dari situs ke situs.  

  Apa yang membuat media sosial unik adalah bahwa individu  dimungkinkan 

bertemu dengan mereka yang bukan orang asing, melainkan bahwa mereka 

memungkinkan pengguna untuk mengartikulasikan dan membuat terlihat pada 

jaringan sosial mereka. Hal ini dapat mengakibatkan hubungan antara individu-
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individu yang tidak akan dinyatakan menjadi dibuat, tapi yang sering bukan tujuan 

dan pertemuan ini sering antara ''hubungan laten'' yang berbagi beberapa koneksi 

offline. Pada banyak SNSs besar, pengguna belum tentu atau mencari untuk 

bertemu orang baru, sebaliknya, mereka terutama berkomunikasi dengan orang-

orang yang sudah menjadi bagian dari jaringan sosial mereka yang diperpanjang. 

Untuk menekankan ini diartikulasikan jaringan sosial sebagai fitur 

pengorganisasian kritis dari situs ini, kami label mereka “jejaring sosial56.” 

  Istilah media sosial biasanya digunakan untuk menggambarkan situs 

jejaring sosial seperti: 

i. Facebook - situs jejaring sosial online yang memungkinkan pengguna untuk 

membuat profil pribadi mereka, berbagi foto dan video, dan berkomunikasi 

dengan pengguna lain; 

ii. Twitter - sebuah layanan internet yang memungkinkan pengguna untuk 

mengirim "tweet" untuk pengikut mereka untuk melihat update secara real-

time; 

iii. LinkedIn - sebuah situs jaringan untuk komunitas bisnis yang 

memungkinkan pengguna untuk membuat profil profesional, resume 

posting, dan berkomunikasi dengan profesional lain dan pencari kerja; 

iv. Pinterest - sebuah komunitas online yang memungkinkan pengguna untuk 

menampilkan foto dari barang yang ditemukan di web dengan "menjepit" 

mereka dan berbagi ide dengan orang lain; 

v. Snapchat - sebuah aplikasi pada perangkat mobile yang memungkinkan 

pengguna untuk mengirim dan berbagi foto dari diri mereka melakukan 

kegiatan sehari-hari mereka.  

   

C. Operasionalisasi Konsep 

  Darwis memberikan pemahaman mengenai operasionalisasi konsep sebagai 

operasional dari semua variabel yang dapat diolah dari definisi konseptual. Di sini 

variabel yang akan diteliti didefinisikan secara operasional yang menggambarkan 

                                                           
56 Danah M. Boyd dan Nicole B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History and 

Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication 13, (2008). 210-230. 
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cara mengukur variabel tersebut, dengan demikian mudah diidentifikasi dan mudah 

dikumpulkan datanya, karena sudah operasional dan dapat diukur atau diobservasi. 

Dari operasionalisasi konsep dirumuskan indikator-indikator untuk selanjutnya 

dirinci lagi pada instrumen penelitian57. 

  Dengan telah dioperasionalkannya konsep-konsep yang menjadi objek 

penelitian diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi secara jelas poin-poin apa 

saja yang akan dikumpulkan datanya di lapangan dan bagaimana cara 

mengumpulkan data tersebut58. 

  Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki judul Hubungan antara Literasi 

Media Masyarakat Siber Kota Pekanbaru dengan Persepsi Hoax di Facebook. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari teori dan definisi konsepsional sebelumnya, 

peneliti memberikan hubungan variabel untuk operasionalisasi konsep dalam 

kerangka pikir sebagai berikut lihat gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  Berdasarkan gambar 2.4 kerangka pikir di atas, maka dapat diuraikan 

variabel independen yakni literasi media dengan variabel dependen yakni persepsi 

hoax. Indikator dari masing-masing variabel untuk dijadikan sebagai 

operasionalisasi konsep dapat dilihat dari tabel 2.3 dan tabel 2.4 berikut. 

 

 

 

                                                           
57 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami, 

(Pekanbaru: Suska Press, 2015), 42. 
58 Ibid.  

Gambar 2.4 Kerangka Pikir 

Literasi Media 

Variabel X 

Persepsi Hoax 

Variabel Y 
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Tabel 2.3 Operasionalisasi Konsep Literasi Media 

Variabel X Literasi Media  

No Definisi Tingkatan Item Instrumen Penelitian Skala 

1 Literasi media 

adalah 

kemampuan 

memahami dan 

menggunakan 

konten media 

secara efektif 

dan efisien. 

Unsur-unsur literasi 

media (foundation) 

Keterampilan berpikir kritis yang 

memungkinkan audiens untuk 

mengembangkan penilaian 

independen tentang konten media 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

2 Pemahaman tentang proses 

komunikasi massa 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

3 Kesadaran akan dampak media 

terhadap individu dan masyarakat 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

4 Strategi untuk menganalisis dan 

mendiskusikan pesan media 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

5 Pemahaman tentang konten 

media sebagai teks yang memberi 

wawasan tentang budaya dan 

kehidupan kita 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

6 Kemampuan untuk menikmati, 

memahami, dan menghargai 

konten media 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

7 Pengembangan keterampilan 

produksi yang efektif dan 

bertanggung jawab 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

8 Pemahaman tentang kewajiban 

etis dan moral praktisi media 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

9 Kecakapan literasi 

media (building 

blocks) 

Kemampuan dan kemauan 

berusaha untuk memahami 

konten, memperhatikannya, dan 

menyaring kebisingan 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 
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10 Pemahaman dan penghormatan 

terhadap kekuatan pesan media 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

11 Kemampuan untuk membedakan 

emosional dari reaksi beralasan 

saat menanggapi konten dan 

bertindak sesuai dengan itu 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

12 Pengembangan ekspektasi tinggi 

terhadap konten media 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

13 Sebuah pengetahuan tentang 

konvensi genre dan pengakuan 

pencampuran teknik dalam 

mengolah konten media 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

14 Kemampuan untuk berpikir kritis 

tentang pesan media, tidak peduli 

seberapa kredibel sumbernya 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

15   Pengetahuan tentang bahasa 

internal berbagai media dan 

kemampuan untuk memahami 

pengaruhnya, tidak peduli 

seberapa rumitnya 

5: Sangat Setuju; 

4: Setuju; 3: 

Kurang Setuju; 2: 

Tidak Setuju; 1: 

Sangat Tidak 

Setuju 

Sumber: Baran (2011). 

 

Tabel 2.4 Operasionalisasi Konsep Persepsi Hoax 

Variabel Y Persepsi Hoax 

No Definisi Tahapan Item Instrumen 

Penelitian 

Skala 

1 Persepsi adalah proses 

penerimaan stimulus dari 

luar yang dimulai dari alat 

indera yang diteruskan ke 

otak yang kemudian 

diseleksi, diorganisasikan, 

Seleksi Ciri-ciri hoax 5: Sangat Setuju; 4: 

Setuju; 3: Kurang 

Setuju; 2: Tidak 

Setuju; 1: Sangat 

Tidak Setuju 
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2 dan diuji sehingga 

terjadilah proses penafsiran 

yang berupa penilaian dari 

pengamatan sebelumnya 

sehingga dapat memberikan 

makna pada lingkungan dan 

kemudian dapat 

mempengaruhi perilaku 

yang muncul. 

Intensitas menemukan 

konten hoax 

5: Sangat Setuju; 4: 

Setuju; 3: Kurang 

Setuju; 2: Tidak 

Setuju; 1: Sangat 

Tidak Setuju 

3 Menelusuri sumber 

konten hoax 

5: Sangat Setuju; 4: 

Setuju; 3: Kurang 

Setuju; 2: Tidak 

Setuju; 1: Sangat 

Tidak Setuju 

4 Interpretasi Cara membedakan 

kiriman informasi/berita 

tergolong hoax atau 

bukan 

5: Sangat Setuju; 4: 

Setuju; 3: Kurang 

Setuju; 2: Tidak 

Setuju; 1: Sangat 

Tidak Setuju 

5 Penilaian awal terhadap 

konten hoax 

5: Sangat Setuju; 4: 

Setuju; 3: Kurang 

Setuju; 2: Tidak 

Setuju; 1: Sangat 

Tidak Setuju 

6 Reaksi awal terhadap 

konten hoax 

5: Sangat Setuju; 4: 

Setuju; 3: Kurang 

Setuju; 2: Tidak 

Setuju; 1: Sangat 

Tidak Setuju 

7 Reaksi Respons menemukan 

konten hoax 

5: Sangat Setuju; 4: 

Setuju; 3: Kurang 

Setuju; 2: Tidak 

Setuju; 1: Sangat 

Tidak Setuju 

8 Pengaruh dan dampak 

dari hoax 

5: Sangat Setuju; 4: 

Setuju; 3: Kurang 

Setuju; 2: Tidak 

Setuju; 1: Sangat 

Tidak Setuju 

9 Kesimpulan terhadap 

konten hoax 

5: Sangat Setuju; 4: 

Setuju; 3: Kurang 

Setuju; 2: Tidak 

Setuju; 1: Sangat 

Tidak Setuju 

Sumber: Sobur (2011) dan Grondin (2016). 

 

D. Kajian Terdahulu 

  Peneliti berpendapat penelitian terdahulu mengenai hoax dan media sosial 

dalam lingkup Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau belum pernah 
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dilakukan ataupun ditemukan. Sehingga penelitian yang akan dilakukan dengan 

judul Hubungan Antara Literasi Media Masyarakat Siber Kota Pekanbaru Dengan 

Persepsi Hoax di Facebook yang mana sebenarnya memiliki tema utama hoax dan 

media sosial akan menjadi penelitian pendahuluan. Selain itu, penelitian ini juga 

merupakan kajian baru bagi Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau karena 

menyinggung studi baru terhadap perkembangan Ilmu Komunikasi saat ini yakni 

new media studies.  

  Beberapa penelitian terdahulu peneliti temukan dari beragam sumber yang 

memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilakukan. Meskipun demikian, 

masing-masing penelitian tersebut berbeda dan tidak memiliki tingkat kesamaan 

yang persis sama. Perbedaan yang ditemukan terkait ruang lingkup, objek 

penelitian bahkan metode yang digunakan. Persamaan penelitian dilihat dari subjek 

penelitian utama yakni berkaitan dengan literasi media, new media, dan internet. 

Berikut penelitian terdahulu yang dimaksud. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhyarul Mufidah pada 2015 berjudul 

Hubungan Antara Tingkat Literasi Media dan Perilaku Menonton Siaran 

Berita Politik Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara literasi 

media dan perilaku menonton siaran berita politik dosen UIN Suska Riau. 

Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan di antara variabel tersebut. 

Metode penelitian adalah korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil 

penelitian adalah terdapat hubungan yang cukup kuat antara tingkat literasi 

media dan perilaku menonton siaran berita politik dosen UIN Suska Riau59. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurur Rijal pada 2015 berjudul 

Tingkat Kemampuan Literasi Media Baru Mahasiswa Universitas Riau. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kemampuan tingkat 

literasi media baru mahasiswa Universitas Riau. Tujuan penelitian adalah 

mengetahui ukuran dan besaran persentase variabel tersebut. Metode 

                                                           
59 Akhyarul Mufidah, Hubungan Antara Tingkat Literasi Media dan Perilaku Menonton Siaran 

Berita Politik Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi Jurusan Ilmu 

Komunikasi, FDK, UIN Suska Riau, 2015. 
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penelitian adalah survei dengan menggunakan angket. Hasil penelitian 

adalah dari jumlah keseluruhan responden terdapat 70,45% berada dalam 

tingkat dasar, 49,83% berada dalam tingkat menengah dan 58,77% berada 

dalam tingkatan yang memiliki kemampuan kritis terhadap konten media60. 

3. Tesis yang dilakukan oleh Clara Novita Anggraini pada 2016 berjudul 

Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi 

pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode 

Januari-Maret 2015). Permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana 

masyarakat menyikapi kehadiran informasi hoax. Tujuan penelitian adalah 

melihat kemampuan literasi media baru mahasiswa penyebar informasi 

hoax, serta pengetahuan dan motivasi menyebarkan informasi hoax 

tersebut. Metode fenomenologi digunakan untuk menggali kesadaran 

aktivitas bermedia para mahasiswa saat menyebarkan informasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi media baru dua 

mahasiswa penyebar informasi hoax dalam penelitian ini sangat rendah dan 

satu orang belum memiliki kemampuan literasi media apapun61. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Lindawati pada 2015 berjudul Pola 

Akses Berita Online Kaum Muda. Permasalahan pada penelitian ini adalah 

bagaimana digital natives mengakses berita secara online. Tujuan penelitian 

adalah menjelaskan pola yang dilakukan oleh digital natives mengakses 

berita online. Metode yang digunakan adalah online survey dan depth 

interview. Hasil penelitian adalah digital natives menyikapi information 

overload sebagai sebuah fakta bukan suatu permasalahan, sebagian besar 

dari mereka selalu terkoneksi dengan internet dan menghabiskan waktu 4-6 

jam setiap harinya dan sebagian dari mereka tidak konsisten dalam 

mengikuti perkembangan berita. Mereka bergantung pada timeline media 

                                                           
60 Muhammad Nurur Rijal, Tingkat Kemampuan Literasi Media Baru Mahasiswa Universitas 

Riau, JOM FISIP UR, Volume 2 (1), (2015). 
61 Clara Novita Anggraini, Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi 

Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari-

Maret 2015), Tesis Pascasarjana Ilmu Komunikasi, FISIP, UGM, 2016. 
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sosial dibandingkan secara aktif mengikuti perkembangan suatu isu dari 

sumbernya langsung62. 

5. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Bambang Mudjiyanto pada 2016 

berjudul Metode Penelitian Komunikasi Berbasis Internet. Permasalahan 

yang diangkat memfokuskan pada persoalan -antara metode penelitian, 

komunikasi dan internet; -internet; dan -channel komunikasi dalam internet. 

Karya tulis ini bermaksud membahas wacana metode penelitian komunikasi 

dalam kaitannya dengan fenomena medium internet yang dalam realitanya 

masih ditemukannya kesenjangan antara das solen dan das sein. Metode 

yang digunakan adalah tinjauan pustaka dan analisis kualitatif. Hasil 

bahasan menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif berbasis internet, cenderung sifatnya hanya 

deskriptif belaka yang nota bene hasilnya tidak dapat digeneralisisasikan. 

Hal ini kebenarannya terjadi jika penelitian pendekatan kuantitatif yang 

dilakukan adalah penelitian yang populasinya berbasis web-akun di internet. 

Namun jika berbasis pada masyarakat pengguna internet, hasilnya akan 

berbeda dengan seperti yang diasumsikan sebelumnya63.  

6. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Maksl, Seth Ashley, dan Stephanie 

Craft pada 2015 berjudul Measuring News Media Literacy. Literasi media 

berita mengacu pada pengetahuan dan motivasi yang diperlukan untuk 

mengidentifikasi dan terlibat dengan jurnalisme. Penelitian ini diukur 

tingkat melek media antara 500 remaja menggunakan ukuran skala baru 

berdasarkan model literasi media Potter (2004) dan disesuaikan dengan 

media khusus. Model ini berpendapat bahwa individu yang melek berpikir 

tentang pengalamannya terhadap sebuah media, percaya bahwa mereka 

berada dalam kendali dari pengaruh media, dan memiliki tingkat 

pengetahuan dasar tentang konten media, industri, dan efek. Berdasarkan 

langkah-langkah dikembangkan untuk menilai literasi media, remaja lebih 

                                                           
62 Lisa Lindawati, Pola Akses Berita Online Kaum Muda, Riset Individu FISIP UGM, 2015. 
63 Bambang Mudjiyanto, Metode Penelitian Komunikasi Berbasis Internet, Jurnal Studi 

Komunikasi dan Media 20 (2), (Juli–Desember 2016). 259–267. 
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intrinsik termotivasi untuk mengkonsumsi berita, lebih skeptis, dan lebih 

luas tentang peristiwa terkini dari rekan-rekan mereka yang kurang melek64. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Edward T. Arke dan Brian A. Primack pada 

2009 berjudul Quantifying Media Literacy: Development, Reliability, and 

Validity of A New Measure. Literasi media memiliki potensi untuk 

mengubah hasil di berbagai bidang, termasuk pendidikan, komunikasi, dan 

kesehatan masyarakat. Namun, pengukuran literasi media tetap kritis 

menantang dalam memajukan bidang ini untuk diselidiki. Dalam naskah ini, 

kami menjelaskan pengembangan dan pengujian ukuran pilot literasi media. 

Item yang dibentuk berdasarkan konseptual komposit. Model dan diberikan 

kepada komunikasi mahasiswa (n = 34). Masing-masing tiga literasi media 

subskala memiliki reliabilitas konsistensi internal yang baik (α1 = 0,74, α2 

= 0,79, α3 = 0,75). Kepala Sekolah komponen analisis mengungkapkan 

struktur lima-faktor yang berhubungan erat dengan mendasari model 

konseptual. Seperti yang diharapkan, skala literasi media secara signifikan 

berkorelasi dengan komposit berpikir kritis ukuran (r = 0,32, P = 0,03). 

Skala ini mungkin berharga untuk pengukuran literasi media dan penilaian 

intervensi literasi media65. 

 

E. Hipotesis 

  Hipotesis adalah “jawaban sementara” terhadap permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian kuantitatif. Sebelum peneliti mengadakan proses 

pengumpulan data di lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan jawaban 

dari permasalahan yang dirumuskan, peneliti terlebih dahulu memberikan jawaban 

sementara. Jawaban sementara ini perlu diuji atau dijawab melalui pengumpulan 

data di lapangan dan analisis data untuk membuktikan apakah jawaban sementara 

terbukti kebenarannya atau tidak66. 

                                                           
64 Adam Maksl, Seth Ashley, dan Stephanie Craft, Measuring News Media Literacy, The National 

Association for Media Literacy Education’s Journal of Media Literacy Education 6(3), 2015. 29–

45. 
65 Edward T. Arke dan Brian A. Primack, Quantifying Media Literacy: Development, Reliability, 

and Validity of A New Measure, EMI Educ Media Int, 46(1), 2009. 53–65. 
66 Darwis, 43. 
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  Meskipun jawaban sementara ini dibuat di awal atau sebelum proses 

penelitian, namun tidak berarti hipotesis dapat dirumuskan secara serampangan, 

karena jawaban tersebut harus merupakan jawaban bernalar. Cara bijaksana dalam 

merumuskan hipotesis ialah dirumuskan dalam kalimat deklaratif, yang 

menyatakan hubungan dua variabel atau lebih67. 

  Pada penelitian ini, peneliti menetapkan dua hipotesis yakni H0 dan Ha 

sebagai berikut. 

1. H0 = Tidak ada hubungan signifikan antara literasi media 

masyarakat siber Kota Pekanbaru dengan persepsi hoax di 

Facebook. 

2. Ha = Ada hubungan signifikan antara literasi media masyarakat 

siber Kota Pekanbaru dengan persepsi hoax di Facebook. 

  Untuk menjawab hipotesis, peneliti akan melakukan uji partial (uji t) 

terhadap dua variabel dalam penelitian ini. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Sebaliknya jika t hitung < dari t tabel, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. 

  

 

 

   

                                                           
67 Ibid., 44. 


