
1  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Perkembangan teknologi informasi saat ini melaju dengan cepat dan disertai dengan berbagai inovasi. Saat  ini, hampir tidak ada lagi batasan bagi manusia dalam berkomunikasi, saat ini kita dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad sebagai berikut: Perkembangan komunikasi dan informasi telah menjadi denyut nadi berbagai sisi kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ideology, politik, ekonomi hingga sudut sudut sosial dan budaya. Internet telah menjadi pusat mencari informasi, berbisnis, belanja, mencari hiburan, mengadakan pertemuan tatap muka bahkan persoalan seks. Internet juga telah menjadikan aktivitas manusia tidak dapat lagi dibatasi oleh kendala ruang dan waktu bahkan nformasi yang disuguhkan telah melampaui batas kekuasaan negara.1  Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam genggaman”. Istilah ini sejajar dengan apa yang diutarakan oleh Thomas L, Friedman sebagai the world is flat bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apa pun dari sumber manapun.2 Hidup di tengah derasnya perkembangan sistem komunikasi dan sesak media (media-saturated world) pada dasarnya membuat setiap orang harus waspada pada setiap informasi yang disampaikan. Akibat dari perkembangan media massa seperti                                                            1Amar Ahmad, Perkembangan Media Online dan Fenomena Disinformasi: Analisis pada 
Sejumlah Situs Islam, Jurnal Pekomnas Volume 16, Nomor 03, Desember 2013, h. 181. 2Nasrullah Rulli, Media Sosial (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 1. 



2    itu, masyarakat Indonesia diharuskan berhadapan dengan kondisi-kondisi baru, sejalan dengan kebenaran media massa yang dijalankan saat ini. Banyak orang yang khawatir akan informasi yang disampaikan melalui media, sehingga banyak muncul keluhan dari berbagai pihak. Sulit untuk mengubah sebuah format dari produk media yang kini sudah banyak beredar baik itu melalui radio, surat kabar, televisi maupun internet.3 Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak paralel dengan kehidupan dunia maya Era sekarang ini hampir dipastikan bahwa siapapun memiliki media sosial, seperti Facebook, Instagram, Whatshap, dan sebagainya. Kemudahan mengakses media sosial dan juga luasnya jangkauan media sosial memberikan kemudahan bagi khalayak untuk berkomunikasi. Bukan hanya dengan orang yang berada dilingkungannya saja, bahkan dengan orang dari belahan dunia lain yang belum dikenal sekalipun. Hal ini membuat media sosial banyak dipilih untuk menjadi media komunikasi dan informasi.  Media sosial kini dipenuhi berita informasi palsu (hoax), provokasi, ujaran kebencian, dan bullying. Kemajuan informasi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam                                                            3Rebekka Purba, Tingkat literasi Media Pada Mahasiswa (Studi Deskriptif Pengukuran 
Tingkat Literasi Media Berbasis Individual Competence Framework Pada Mahasiswa Departemen 
Ilmu Komunikasi USU), http://jurnal.usu.ac.id diakses pada tanggal 19 November 2018 



3    hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Meskipun seseorang berusaha untuk menghindari media, akan tetapi lingkungannya belum tentu, ini yang akan agak sulit untuk tidak  bersentuhan dengan media. Oleh karena ketersediaan informasi yang banyak maka informasi yang masuk ke dalam pikiran khalayak juga semakin banyak. Namun tidak semua informasi yang masuk itu harus diterima secara mentah. Informasi yang masuk ke dalam alam pikiran seseorang menjadi sangat kaya dengan ketersediaan informasi yang ada, baik secara langsung maupun tidak. Di media sosial khalayak bisa memposting apa saja seperti gambar, video, membagikan informasi hoax dengan bebas sesuai dengan keinginan mereka. Media sosial juga bisa di otak-atik sesuai dengan keinginan pemiliknya untuk mempengaruhi persepsi dan membentuk opini publik. Media sosial memang menjadi wadah bagi khalayak untuk menyampaikan aspirasi, akan tetapi di sisi lain, media sosial dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan umum.4 Belum lagi sekarang ini terdapat fenomena maraknya akun-akun tak bertuan atau akun palsu di media sosial. Akun-akun ini seringkali dijadikan alat untuk propaganda hingga penyebar fitnah. Bahkan tak jarang akun itu melancarkan hate 

speech (ujaran kebencian) kepada lawan-lawannya, baik itu berbentuk tulisan                                                            4Moh. Ilyas, Wajah Ganda Media Sosial, http://www.kompasiana.com/moh.ilyas/wajah-ganda -media-sosial_58710d31137f61920bc97a43, diakses pada tanggal 28 Desember 2018. 



4    maupun gambar.5 Hal itu tentunya bisa memicu kebencian dari pihak lain yang juga melihat postingan tersebut. Bukan hanya itu saja, bullying juga banyak terjadi di media sosial. Bullying merupakan tindak negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Di dunia cyber hal ini lebih dikenal dengan cyber-bullying, cyber bullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet. Cyber bullying adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler.6 Faktor pengguna sosial yang kian meningkat, memunculkan kejahatan di media sosial. Hal itu disebabkan oleh sarana media komunikasi yang dijadikan sebagai pertukaran informasi membuat segenap orang memanfaatkannya yaitu dengan menyebarkan informasi sesuai dengan opininya tanpa mengetahui fakta yang sesungguhnya atau dapat disebut dengan hoax. Hoax adalah sebuah kabar bohong atau sebuah kabar yang tidak benar seperti memanipulasi pesan. Fenomena hoax di media sosial adalah masalah yang serius, akibat dari hoax tersebut dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu kecerdasan dalam menanggapi media sesungguhnya menjadi hal yang paling penting dalam menerima informasi yang diperoleh dari media sosial khusunya facebook.                                                            5Ibid., 6Op.cit, h. 188 



5    Pertumbuhan media pada saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, sehingga muncul berbagai macam bentuk media yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat.  Sedangkan media yang sangat berpengaruh yaitu media sosial seperti facebook yang pada saat ini sangat marak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun mahasiswa. Maraknya berbagai fenomena negatif tersebut direspon dengan keresahan oleh berbagai kalangan masyarakat, serta telah membuktikan bahwa keberadaan kita yang selalu dekat dari media tidak diiringi dengan kemampuan untuk melakukan literasi media atau mengkritisi pesan yang disampaikan oleh media dengan baik, sehingga masyarakat asal-asalan dalam menanggapi berbagai pesan yang disampaikan oleh media. Kejadian semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh karena kecanggihan media yang bisa berinteraksi tanpa harus bertatap muka sehingga mahasiswa bisa bebas berinteraksi tanpa berpikir secara matang. Banyaknya pemberitaan di media sosial khususnya facebook yang memberikan informasi-informasi tidak sesuai fakta membuat mahasiswa sulit untuk menyaring informasi tersebut. Sehingga mahasiswa terkadang langsung menshare berita tersebut tanpa mencari tahu kebenarannya. Oleh karena itu keberadaan literasi media sangat dibutuhkan untuk membuat mahasiswa menjadi lebih cerdas dan bijak dalam menerima sebuah informasi ditengah era saturasi media sekarang ini. Sejak kemunculan jejaring sosial membuat mahasiswa lebih sering menggunakan media sosial yang ada untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Contohnya meskipun kita memiliki nomor handphone teman kita, kita lebih sering 



6    memulai percakapan dengan teman kita melalui akun media sosial. Bahkan sering muncul anggapan bahwa mahasiswa yang tidak memiliki akun media sosial adalah orang yang ketinggalan zaman. Semua informasi dibagikan di dunia maya, mulai dari informasi yang penting bahkan yang tidak bermanfaat sama sekali. Media sosial layaknya gaya hidup bagi mereka. Bila sehari saja tidak membuka media sosial tersebut, rasanya ada yang kurang lengkap. Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Tampilan facebook sangat minimalis sehingga mudah untuk dimengerti oleh pengguna facebook yang baru bergabung. Selain itu facebook dijadikan tempat bisnis sangat cocok untuk lapak produk yang akan dijual para pebisnis online dan aksesnya yang sangat mudah. Di samping kelebihan facebook juga mempunyai kekurangan yang tentunya sangat merugikan. Salah satu kekurangan facebook yaitu banyaknya tersebar berita hoax atau berita yang tidak benar.  Salah satu kasus hoax yang paling menghebohkan sepanjang tahun 2018 adalah kasus Ratna Sarumpaet. Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumapet oleh sekelompok orang pertama kali beredar dalam facebook pada Oktober 2018. Konten tersebut kemudian tersebar dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik tanpa melakukan verifikasi akan kebenaran berita tersebut. Setelah ramai diperbincangkan, konten hoax ditanggapi kepolisian yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoax pada berita tersebut. Belakangan, Ratna Sarumpaet tidak dianiaya melainkan operasi plastik. Hasil 



7    penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00. 
Gambar 1.1 

Informasi Hoax Ratna Sarumpaet        
 

Sumber: Akun Instagram Kominfo Dari gambar di atas merupakan kasus Ratna Sarumpaet dengan wajah bengkak dan memar yang beredar  dan  viral dimedia sosial. Foto ini geger karena Ratna yang saat itu menjadi salah satu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disebut dianiaya. Ratna mengaku kepada Prabowo secara langsung bahwa dirinya dianiaya sekelompok orang. Dirinya mengaku dianiaya disekitar Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat pada 



8    21 September 2018. Dirinya bercerita dihajar oleh tiga orang bersama dua temannya dari Sri Lanka dan Malaysia usai menghadiri acara di sebuah hotel di Bandung. Namun setelah kejadian tersebut ramai, beberapa pihak membantah kejadian tersebut. Sanggahan tersebut diberikan oleh Satuan Polisi Militer (Satpom) AU Bandara Husein Sastranegara PT Angkasa Pura II (Persero) Andika Nuryaman. Polisi melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoax selama cerita penganiayaan Ratna. Hasilnya ditemukan bahwa lebam pada wajah Ratna bukan akibat dipukul, melainkan akibat operasi sedot lemak di RSK Bina Estetika di Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa jam setelah konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Ratna juga memberikan keterangan bahwa dirinya  berbohong di kediamannya, Kampung Melayu Kecil V, Tebet, Jakarta Selatan. 7 Namun banyak masyarakat yang mempercayai kejadian tersebut dan diantara mereka banyak yang kembali menyebarkannya hingga informasi tersebut tersebar luas di media sosial khsususnya facebook. Dengan demikian dalam hal ini literasi media atau sikap kekritisan dalam menanggapi konten media sangat penting hubungannya dalam kehidupan sehari-hari.  Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan sebanyak 143,26 juta dari total 262 juta orang Indonesia kini sudah bisa                                                            7http://www.tribunnews.com/nasiona/2019/02/28/kronologi-kasus-hoaks-ratna-sarumpaet-hingga-berujung-di-pengadilan 



9    mengakses Internet di Indonesia tersebut, 49,52 persen diantaranya adalah orang muda.8 
Tabel 1.1Penggunaan Sosial Media Berdasarkan Usia 

NO. USIA ANGKA (%) 1. 13- 18 Tahun 16,68% 2. 19-34 Tahun 49,52% 3. 35-54 Tahun 4,24% 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Berdasarkan tabel di atas maka dapat di simpulkan bahwa pengguna internet paling banyak adalah kaum muda atau mahasiswa. Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari salah satu kaum muda yang menggunakan media sosial. Mereka banyak menghabiskan waktu di dunia maya, contohnya update status, menshare informasi-informasi terbaru, dan sebagainya. Selain itu mereka juga sudah mendapatkan pembelajaran mengenai literasi media dan pelatihan mengenai upaya untuk menanggulangi berita hoax di media sosial. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Literasi Media Online Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 

Negeri Kendari Institut Agama Islam Negeri Kendari”. Dalam hal ini mahasiswa yang selalu menggunakan dan mengakses informasi dari berbagai media online dan diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.                                                             8http://www.idntimes.com/news/indonesia/Fitang-andhitia/millenials-dominasi-penggunaan-internet-kebanyakan-untuk-chatting-dan-media-sosial-1/full diakses tanggal 14 Januari 2019 



10    B. Rumusan Masalah  Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka penulis membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana Kemampuan Literasi Media Online Facebook pada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari dalam menyikapi berita hoax di media sosial? 2. Bagaimana Upaya Meningkatkan Kemampuan Literasi Media Online Facebook pada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  a. Untuk dapat mengetahui bagaimana kemampuan literasi media online facebook mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari dalam menyikapi berita hoax di media sosial. b. Untuk dapat mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kemampuan literasi media online facebook pada mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. 
2. Manfaat Penelitian  a. Teoritis  Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai tingkat kemampuan literasi media online bagi Mahasiswa 



11    Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari khususnya Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). b. Praktis  Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam menggunakan media sosial. 
D. Definisi Operasional  1. Literasi media adalah kemampuan untuk memilah, menganalisis dan mengevaluasi konten media. 2. Media sosial adalah suatu jaringan sosial yang menghubungkan antara satu orang  dengan orang lainnya.  3. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara resmi pada perguruan tinggi islam negeri kendari untuk mengikuti pendidikan. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiwa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) semester angkatan tahun 2017 dan 2018.  
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