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TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Literasi Media  

1. Sejarah Literasi Media Literasi media mulai dikembangkan di Inggris sekitar tahun 1930-an. sebelumnya pada tahun 1920-an di Inggris muncul kursus-kursus pertama secara formal dalam fokus studi dalam dunia film dan kemudian selanjutnya muncullah studi media sebagai opsi untuk kelompok muda di dalam cakupan usia 14-19 tahun.Inggris dikenal sebagai pionir pertama dari pengembangan pendidikan untuk melek media. Selain Inggris, ada pula beberapa negara lain yang mengalami perkembangan mengenai literasi media. Di antaranya Australia, Afrika Selatan, Eropa, Denmark, Perancis, Rusia, Amerika Utara, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut mempunyai perkembangan mengenai pendidikan literasi yang baik. Mulai dari memasukan studi media sebagai pilihan pelajaran, memperkenalkan pengajaran tentang studi film, televisi, new media, hingga di Belanda pendidikan literasi media menjadi agenda pemerintah. Kemudian di Amerika pun membedakan antara pendidikan “teaching with media” (belajar dengan media) dan “teaching about media” (belajar tentang media). Di Inggris, murid murid mulai diajarkan kebutuhan akan “guard against our prejudice of 

thinking of print as the only medium that the English teacher has a stake in” yaitu 



13  kebutuhan untuk menjaga dari prasangka terhadap media massa cetak sebagai salah satu-satunya sumber realitas.” Pendidikan literasi diberbagai Negara, seperti Australia, Afrika Selatan, Eropa, Denmark, Rusia, Amerika Utara, dan Amerika Serikat mempunyai perkembangan literasi yang cukup baik dan efektif. Namun berbeda dengan perkembangan literasi media di Indonesia. Perkembangan literasi di Indonesia terbilang masih lambat, hal ini terjadi karena pendidikan mengenai literasi media belum tersosialisasikan di tengah masyarakat.  Kemudian, pendidikan di Indonesia pun belum menjadikan media sebagai objek kajian keilmuan.1 
2. Definisi Literasi Media  Secara definisi, literasi media berasal dari Bahasa inggris yaitu Media 

Literacy. Adapun kata Media berarti sebuah media dimana tempat untuk pertukaran pesan dan kata Literacy berarti melek, yang kemudian keduanya dikenal dengan Literasi Media. Menurut Aspen Media LiteracyLeadership 

Institute bahwa literasi media adalah sebuah kemampuan seseorang dalam mengakses, meneliti, mengevaluasi, dan menciptakan media di dalam bermacam macam wujud.2 Melek media atau lebih lebih dikenal dengan literasi media merupakann satu diantara sekian banyak istilah yang sering dikemukakan dalam beragam                                                            1Ayu Rahmawati, Skripsi: “Tingkat Literasi Media Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan 
Ilmu Komunikasi UIN Jakarta Mengenai Informasi Hoax Tentang Kebijakan Registrasi Pelanggan 
Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Individual Competence Framework”, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 1-3. 2Ibid., h. 7-9. 



14  kesempatan, baik dalam pembicaraan yang tidak formal hingga diskusi diskusi akademis. Istilah tersebut diartikan cukup bervariasi. Definisi literasi media yang ditawarkan oleh New Media Consortium adalah sebagai berikut: 
“The set of abilities and skills where aural, visual and digital literacy 
overlap. These include the ability to understand the power of images and 
sounds, to recognize and use that power, to manipulate and transform 
digital media, to distribute them pervasively and to easily adapt them to 
new form”3 
 Dari kutipan di atas dapat dimaknai bahwa media baru merupakan media yang akrab dengan remaja saat ini. Melarang bukan lagi menjadi sebuah pilihan. Menumbuhkan kesadaran untuk bisa melakukan dialog kritis dapat membantu remaja untuk lebih memahami makna dari pengalaman bermedianya. Sedangkan salah satu definisi yang dipakai secara luas adalah definisi dari The National Leadership Conference on Media Literacy yang merumuskan literasi media sebagai ”kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi media untuk tujuan tertentu”. Definisi tersebut diperkuat oleh Sonia Livingstone dalam tulisan berjudul What is Media Literacy? Mendefinisikan literasi media sebagai ”kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan membuat pesan dalam berbagai konteks”.4  Selain itu, definisi literasi media juga tertuang pada penjelasan Pasal 52 Undang- Undang No. 32 Tahun 2003 tentang penyiaran, yaitu berisi tentang cara                                                            3Henry Jefkins, Confronting The Challenges of Participatory Culture: Media Education for The 21st Century. Illinois: MacArthur Foundation. 4Inda Fitryarini, Literasi Media Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 

Mulawarman, Vol. 8, No. 1, Juli 2016, h. 51 – 67. Diakses pada tanggal 19 November 2018. 



15  memaknai literasi media sebagai kegiatan untuk menambah tingkat kritis masyarakat. Selanjutnya penjelasan yang dikemukakan oleh European Comission mengenai literasi media lebih luas yakni menyangkut dari berbagai media “media literacy may by defined as the ability to acces, analyse and 
evaluate the power of images, sounds, and messages which we are now 
confronted with on a daily basis are an important part of our 
contemporary cultyre, as well as to communicate in media, including 
television and film, radio and recorded music, print media, the internet 
and other new digital communication technologie.5 
 Dapat didefinisikan bahwa literasi media dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis dan mengevaluasi kekuatan gambar, suara, dan pesan yang sekarang kita hadapi setiap hari adalah bagian penting dari kultur kontemporer kita, serta untuk berkomunikasi di media, termasuk televise dan film, radio dan rekaman music, media cetak, internet dan teknologi komunikasi digital baru lainnya. Dengan demikian literasi media adalah sebuah bentuk kekritisan dan telaah pada sebuah pesan media agar tidak mudah untuk menerima suatu pesan dengan apa adanya. Dapat dikatakan juga dengan sebuah sikap yang harus dibentengi ketika dihadapkan dengan sebuah konten media. Sikap tersebut masuk kedalam kategorisasi dari kemampuan memfilter suatu berita dari media sosial. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan tentang literasi media yaitu dalam Surah Al-An’am: 104 yaitu:                                                            5European Comission,  Study on Assesment Criteria for Media Literacy Levels: A 

Coprehensive view of the concept of media literacy and an understanding of how media literacy levels 
in Europe should beassessed (Brussels, October, 2009, h. 23. 



16   ۡ�َ�  ِ��ِ	ۡ
َِ�َ� ََۡ��َ �ۡ�َ�َ ۖ�ۡ�ُِ�ّ � ِ�� ر�ُِ�َوَ�ۡ� َ+ِ*َ َ�َ(�َۡ)َ'�ۚ َوَ��ٓ  ۦۖ َ#�َٓءُ!� �ََ �ٓ  -ٖ(	َِ.ِ ��ُ(َۡ�+َ ۠�َ0�َ1  Terjemahannya: “Sesungguhnya telah datang dari Rabbmu bukti-bukti yang terang: maka barang siapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (tidak meihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara(mu). (QS. 6:104)   Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberikan petunjuk bagi umat manusia agar mencari suatu kebenaran dengan bukti-bukti yang jelas. Ayat tersebut tentu ada kaitannya dengan bagaimana cara memilih kebenaran dari suatu informasi. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu informasi, maka terlebih dahulu harus menfilter informasi tersebut dengan mengevaluasi, mengkritisi serta mencari kebenarannya. Hal tersebut tidak hanya untuk konteks keagamaan saja, namun juga terhadap suatu konten yang disajikan melalui media. Jika ayat tersebut dikaitkan dengan informasi yang didapatkan dari media, dan kita tidak mencari kebenaran pada konten tersebut, maka sesungguhnya kemudharatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Dengan demikian, dalam hal ini literasi media atau sikap kekritisan dalam menanggapi konten media sangat penting hubungannya dalam kehidupan sehari hari terkhusus pada lingkungan mahasiswa.   



17  
3. Tujuan Literasi Media  Dalam literasi media terdapat pengetahuan tentang bagaimana media bekerja, bagaimana media bekerja, bagaimana media membangun makna-makna sosial dan bagaimana media berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mendidik masyarakat agar mampu menggunakan media secara cerdas dan kritis. Seorang yang melek media kemudian menjadi seorang yang mampu untuk membaca, memahami, mengevaluasi, meyeleksi dan mengkritisi isi dari pesan-pesan media. Menurut Bajkiewich, tujuan literasi media adalah mengembangkan pemikiran kritis atas media , mengembangkan otonomi kritis, menyandi-balik, mengevaluasi, memilih makna, mengkaji autohorship dan penalaran.6 Karena itu tujuan literasi media adalah agar memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi konten media sehingga menimbulkan pemikiran kritis. Berpikir kritis itulah yang menjadi tujuan utama dalam menganalisis sebuah isi atau informasi dari sesuatu yang disampaikan oleh media.  Selain itu literasi media juga mendorong munculnya pemikiran kritis dari masyarakat terhadap produk yang disajikan media dan literasi media juga memungkinkan terciptanya kemampuan untuk berkomunikasi secara kompeten dari semua bentuk media, lebbih bersikap proaktif dari pada reaktif dalam                                                            6Yosal Iriantara, Literasi Media (Apa , Mengapa, Bagaimana), (Simbiosa Rekatama Media: Bandung, 2009)h. 25 



18  memberi makna terhadap produk beragam media.7 Tujuan dari literasi media adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada khalayak dalam memaknai sebuah konten yang dikonstruksi melalui media,  khalayak tidak akan sempit pengetahuan. Terlebih dahulu kepada masyarakat awam yang masih belum melek media karena dipandang apatis dalam merespons konten media.  Silverblatt juga menyebutkan ada empat tujuan literasi media, yaitu kesadaran kritis, diskusi, pilihan kritis, dan aksi sosial. Namun kesadaran kritis yang paling utama adalah memberikan manfaat bagi khalayak untuk mendapat informasi secara benar terkait coverage media yang satu dengan membandingkan antara media yang satu dengan yang lain secara kritis, lebih sadar akan pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari, menginterprestasikan pesan media, membangun sensitivitas terhadap program-program sebagai cara mempelajari kebudayaan, mengetahui pola hubungan antara pemilik media dan pemerintah yang memengaruhi isi media, serta mempertimbangkan media dalam keputusan-keputusan individu.8 Jadi masyarakat atau mahasiswa harus mampu mengontrol informasi atau pesan yang diterima agar kita semua mempunyai peta yang lebih jelas untuk membantu mennetukan arah dalam dunia media secara lebih baik.                                                             7Ahmad Sihabudin, “Literasi Media dengan Memberdayakan Kearifan Lokal” Jurnal Communication Vol.4, No.2 (Oktober 2013) h. 6 diakses pada tanggal 22 Maret 2018 dari http://jornal.budiluhur.ac.id/index.php?journal=comm&page=aeticle&op=viewFile&path=55path=46. 8https://www.literasipublik.com/pengertian-literasi-media diakses pada tanggal 27 November 2018  



19  Menurut James Potter, ada 7 keterampilan (skill) yang dibutuhkan untuk meraih kesadaran kritis bermedia melalui literasi media,. Ketujuh keterampilan atau kecakapan tersebut adalah: a. Kemampuan analisis menuntut kita untuk mengurai pesan yang kita terima ke dalam elemen-elemen yang berarti. b. Evaluasi adalah membuat penilaian atas makna elemen-elemen tersebut. c. Pengelompokan (grouping) adalah menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan dan elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam kategori kategori yang berbeda. d. Induksi adalah mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas kemudian melakukan generalisasi atas pola pola elemen tersebut ke dalam pesan yang lebih besar. e. Deduksi menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik. f. Sintesis adalah mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru. g. Abstracting adalah menciptakan deskripsi yang sangat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih singkat dari pesan aslinya.9                                                             9Ibid., 



20  
4. Elemen Penting Literasi Media Silverblatt mengidentifikasi beberapa macam elemen literasi media, diantaranya yaitu: a. Sebuah keterampilan berfikir kritis yang memungkinkan anggota khalayak untuk mengembangkan penilaian independen tentang konten media. b. Sebuah kesadaran akan dampak media pada individu dan masyarakat. c. Strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media.  d. Kemampuan untuk menikmati, memahami, dan menghargai isi media. e. Pembangunan dari keterampilan produksi yang efektif dan bertanggung jawab.10 
5. Jenis-Jenis Literasi  Secara lebih luas, Raffety (2003) mengemukakan bahwasanya ada tiga jenis literasi, yaitu: Pertama,Literasi Alfabetis atau Literasi Berbasis Teks yaitu terbagi menjadi tiga definisi yaitu: a. Literasi Naratif, yaitu kemampuan belajar untuk membaca, yang meliputi kemampuan untuk memaknai suatu informasi. b. Literasi Ekspositori yaitu kemampuan membaca untuk belajar, yang meliputi kemampuan untuk menempatkan, mengolah, dan menafsirkan informasi.                                                            10Ayu Rahmawati, op.cit.,  h. 14. 



21  c. Literasi dokumen yaitu kemampuan membaca untuk melakukan, yang mengandung penafsiran dan penerapan informasi untuk tujuan-tujuan khusus. 
Kedua, Literasi Representasional yaitu kemampuan mengenai bagaimana memahami makna yang dibuat dengan menganalisi suatu informasi. Ketiga, Literasi Perkakas yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi dan komputer untuk belajar pengetahuan seperti apa, bagaimana, kapan, di mana, mengapa, dan dalam kondisi apa. 11 

6. Komponen Literasi Media Menurut Livingstone, ia mengemukakan bahwa ada empatkomponen dari literasi mediaz, yaitu diantaranya: a. Acces (akses) yaitu kemampuan seseorang untuk mencari informasi di sosial media  b. Analys (analisis) yaitu kemampuan seseorang untuk menganalisis suatu informasi di sosial media c. Evaluation (evaluasi)kemampuan seseorang untuk mengukur kebenaran suatu informasi yang terdapat di media sosial d. Content Creation12. Kemampuan untuk membuat konten kreatif di media sosial.                                                            11Yosal Iriantara, op.cit., h. 6-7. 12Ayu Rahmawati, op.cit.,  h. 19. 



22  Keempat komponen tersebut mendukung antar komponen yang lainnya. Dimana literasi media diungkapkan dengan belajar untuk menciptakan keterampilan di dalam analisis, kemudian dari analisi tersebut dapat mencoba mengevaluasi untuk mengembangkan kemampuan mengakses. 
B. Media Sosial 

1. Pengertian Media Sosial Media sosial adalah sebuah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia virtual. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai: “Sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2,0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.”13 Media sosial yang berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi yang sebelumnya bersifat broadcast media monolog (satu kebanyak audiens) sosial media dialog (banyak audiens ke banyak audiens. Sosial media sekarang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari pengguna internet di Indonesia. Sosial medialah yang paling sering di kunjungi dan waktu terbanyak media online dihabiskan untuk bercengkrama di media sosial, seperti facebook, blog, dan twitter.                                                             13Anang Sugeng Cahyono , Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat 
di Indonesia, diakses pada tanggal 1 desember 2018 di http://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/viewfile/79/73. 



23  
2. Jenis-jenis Media Sosial Kaplan dan Haenlein membagi beberapa jenis media sosial ke dalam enam jenis yaitu: a. Collaborative Projects, yaitu suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses khalayak secara global. Kategori yang termasuk dalam Collaborative Projects dalam media sosial, yaitu WIKI atau Wikipedia yang sekarang sangat populer di berbagai negara. Collaborative Projects ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung citra perusahaan, terlepas dari pro-kontrasoal kebenaran isi materi dalam situs tersebut. b. Blogs and Microblogs, yaitu aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk menulis secara runut dan rinci mengenai berita, opini, pengalaman, ataupun kegiatan sehari-hari, baik dalam bentuk teks, gambar, video, ataupun gabungan dari ketiganya. Kedua aplikasi ini mempunyai peran yang sangat penting baik dalam penyampaian informasi maupun pemasaran produk. Melalui kedua aplikasi tersebut, pihak pengguna dengan leluasa dapat mengiring opini masyarakat atau pengguna internet untuk lebih dekat dengan mereka tanpa harus bersusah-susah menyampaikan informasi secara tatap muka. c. Aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana dalam aplikasi ini user atau penggunanya dapat berbagi video, ataupun foto. Sosial media ini dapat 



24  dimanfaatkan untuk mempublikasikan suatu bentuk kegiatan positif yang dilakukan oleh satu perusahaan, sehingga kegiatan tersebut akan mendapatkan perhatian khalayak dan pada akhirnya akan membangun citra positif bagi perusahaan. d. Social Networking Sites atau Situs Jejaring Sosial, yaitu merupakan situs yang dapat membantu seseorang atau pengguna internet membuat sebuah profil dan menghubungkannya dengan pengguna lain. Situs jejaring sosial memungkinkan penggunanya mengunggah hal-hal yang sifatnya pribadi seperti foto, video, koleksi tulisan, dan saling berhubungan secara pribadi dengan pengguna lainnya melalui private pesan yang hanya bisa diakses dan diatur pemilik akun tersebut. Situs jejaring sosial sangat berperan dalam hal membangun dan membentuk brand image, karena sifatnya yang interaktif sehingga pengguna dapat dengan mudah mengirim dan menerima informasi, bahkan dapat digunakan sebagai media komunikasi dan klarifikasi yang nyaman antara pemilik produk dengan konsumennyA. e. Virtual Game Worlds, yaitu permainan multiplayer di mana ratusan pemain secara simultan dapat di dukung. Media sosial ini sangat mendukung dalam hal menarik perhatian konsumen untuk tahu lebih banyak dengan desain grafis yang mencolok dan permainan warna yang menarik, sehingga terasa lebih informatif dan interaktif.. f. Virtual Social Worlds, yaitu aplikasi yang mensimulasi kehidupan nyata dalam internet. Aplikasi ini menungkinkan pengguna berinteraksi dalam 



25  platform tiga dimensi menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata. Aplikasi ini sangat membantu dalam menerapkan suatu strategi pemasaran atau penyampaian informasi secara interaktif serta menarik.14 
3. Media Sosial Facebook Facebook adalah sebuah situs website jejaring sosial populer yang diluncurkan pada empat februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984. Facebook biasa juga disebut situs jejaring sosial (social networking) atau disebut juga layanan jaringan sosial secara online, yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi dan berbagi informasi secara online. Selain itu orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbaharui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.15 Tampilan facebook sangat minimalis sehingga mudah untuk dimengerti oelh 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. Dari definisi yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa facebook adalah suatu jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi sosial diseluruh dunia.                                                             14Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial”,Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol. 5 No. 1 2017, diakses pada tanggal 1 desember 2018. 15Muhammad Hanafi, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Motivasi 

Belajar Mahasiswa Fisip Riau, Vol.3, No. 2, Oktober 2016, h. 6, diakses tanggal 12 Januari 2019 



26  Facebook telah menjadi situs sosial terbesar di dunia, karena paling mudah untuk berinteraksi dengan siapa saja. Semua orang di dunia ini pasti memiliki akun facebook, baik dari anak sd, anak sekolah, mahasiswa, maupun orang tua.Informasi yang tersebar di media sosial facebook juga sangat banyak, sehingga informasi tersebut tidak bisa dibatasi oleh siapa saja. Oleh karena itu penyebaran informasi hoax di media sosial facebook lebih besar dibandingkan dengan media sosial yang lainnya.  
4. Fungsi Media Sosial Menurut Kietzman etl, ia menyebutkan terdapat tujuh fungsi dari media sosial16, yaitu diantaranya: a. Identity adalah sebuah  gambaran dari pengguna media sosial, gambaran tersebut berupa identitas yang terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, foto dan koleksi foto serta video yang dimiliki. b. Conversations menggambarkan pertukaran pesan antara pengguna media sosial dengan pengguna yang lainnya. Ini bisa terlihat ketika sesorang pengguna mempublishkan suatu pesan baik berupa teks, foto, dan video. c. Sharing merupakan pertukaran pesan antara pengguna media sosial dengan pengguna yang lainnya. Ini bisa terlihat ketika seseorang pengguna mempublishkan suatu pesan baik berupa teks, foto, dan video.                                                            16Jan. H. Kietman etl, Sosial Media? Get serious! Understanding the Functional building 

blocks of social media, (Business Horizons, 2011), h. 241-245. 



27  d. Presence menggambarkan mengenai pengguna yang dapat berhubungan dengan pengguna lainnya. e. Reputation menggambarkan bahwa pengguna dapat mengidentifikasi dirinya dan pengguna lain. f. Groups menggambarkan bahwa pengguna dapat membentuk suatu grup atau komunitas berdasarkan minat yang sama dan latar belakang yang sama. Selain dari fungsi-fungsi yang telah dipaparkan sebelumnya, media sosial juga harus dipergunakan dengan bijak. Berikut beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan media sosial secara bijak17. a. Proteksi informasi pribadi yaitu kemampuan seseorang untuk melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik b. Etika dalam berkomunikasi yaitu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi yang baik dan benar di media sosial c. Hindari penyebaran sara dan pornografi yaitu kita sebagai pengguna media sosial haruas menghindari penyebaran konten pornografi dan biasakan memnyebarkan hal-hal yang berguna d. Memandang penting hasil karya orang lain yaitu menghargai setiap karya orang lain e. Membaca berita secara keseluruhan yaitu apabila seseorang mengakses suatu berita biasakan membaca keseluruhan berita tersebut                                                            17Fahmi Anwar, “Perubahan dan Permasalahan Media Sosial”, Vol, 1 , No.1 (April, 2017), h. 142 diakses pada tanggal 4 Desember 2018 dari http://journal.untar.ac.id/index,php/jmishumsen/article/download/343/284. 



28  f. Kroscek kebenaran berita atau informasi yaitu harus mengecek kembali suatu berita yang kita dapat di media sosial dan mencari tau kebenaran berita tersebut. 
5. Etika di Media Sosial  Menurut Nasrullah, etika di internet atau netiquette berasal dari kata “net” , untuk menjelaskan jaringan (network) atau bisa juga internet, dan “entiquette” yang berarti etika atau tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi di dunia siber.18 Ada beberapa alasan diperlukannya etika dalam bermedia sosial, antara lain: a. Adanya latar belakang yang berbeda-beda dari pengguna sosial media. Setiap norma yang berlaku di setiap masyarakat tentu berbeda dengan masyarakat lainnya, perbedaan tersebut dapat berdampak positif dan negatif dalam bermedia sosial. b. Komunikasi yang terjadi di media sosial tentunya lebih terarah kepada teks, sehingga penafsiran yang diterima oleh masing-masing orang berbeda. c. Media sosial hanya sebagai media transformasi dari dunia nyata. d. Media sosial juga disebut sebagai institusi bisnis. Oleh karena itu, dengan adanya institusi bisnis tersebut, diperlukan lingkungan yang baik dan nyaman sehingga semakin banyak pangsa pasar yang menggunakan media sosial.                                                            18Rulli Nasrullah, Media Sosial (Bandung: Simbiosa Rekatama Media , 2015), h. 182. 



29  Walaupun adanya etika dalam bermedia, tentunya masih ada etika yang tidak dipenuhi oleh berbagai penggunanya. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif tersendiri bagi semua pengguna media sosial. Oleh karena itu, etika media sangat diperlukan untuk pengurangan dampak negatif dari media sosial seperti peneyebaran informasi hoax, pornografi, bullying dan sebagainya. 
C. Informasi 

1. Macam–Macam Informasi Sasa Djuarsa dalam Pengantar Komunikasi, mengutip pemahaman Fisher, dia mengemukakan bahwa ada tiga macam variasi mengenai informasi, diantaranya: a. Informasi mengacu kepada fakta dan data artinya informasi harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan b. Informasi mengacu kepada makna data artinya informasi haru mempunyai makna  c. Informasi mengacu kepada jumlah data19 artinya informasi tersebut harus mempunyai jumlah data mengenai ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan atau mengurangkan sejumlah alternative atau pilihan yang tersedia. Dari ketiga variasi informasi tersebut, bahwa informasi harus mengacu kepada fakta atau data. Namun hal ini sering disepelakan oleh seseorang yang menulis informasi hoax.Informasi yang seharusnya bernilai fakta atau data kerap dimanipulasi dan menjadi informasi yang bohong dan ini menjadi masalah                                                            19Helena Olii, Berita dan Informasi (Jakarta: PT Indeks, 2007)h. 22-23. 



30  dikehidupan masyarakat maupun mahasiswa ketika dihadapkan pada sebuah informasi. Kemudian, informasi yang mengacu kepada makna data artinya adalah bahwa informasi harus mempunyai makna yang dikandung. Makna suatu data dapat berbeda bagi para penerimanya. Umumnya masalah penafsiran suatu makna dapat berbeda difaktori dengan tingkat pengetahuan seseorang terhadap apa yang ditafsirkan. Selanjutnya informasi juga mengacu kepada jumlah data, artinya informasi menunjukkan jumlah data mengenai ketidakpastian yang dapat diukur dengan cara mereduksikan atau mengurangkan sejumlah alternative atau pilihan yang tersedia.20 
2. Informasi Hoax Chen et al, menyatakan hoax adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran.21Hoax bertujuan untuk membuat opini public, serta menggiring persepsi khalayak yang dapat menguji kecerdasan dan kecermatan bagi pengguna media sosial. Banyak tujuan dari penyebaran hoax, diantaranya untuk membuat lelucon, menjatuhkan seseorang, mengubah kebijakan, menghibur diri dan sebagainya. Dari informasi hoax tersebut memungkinkan untuk merubah persepsi masyarakat sampai kelevel psikomotorik, baik kogniti, dan efektif. Dengan demikian, khalayak dapat terpengaruh oleh informasi hoax dengan begitu mudah                                                            20Ibid., h. 23 21Susilawati, Skripsi: “Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin 

Terhadap Berita Palsu (Hoax) Pada Portal Berita”. (Makassar: Unhas, 2017) h. 10  



31  tanpa dibentengi dengan tingkat kecerdasan dan kecermatan dalam menggunakan media sosial tersebut. 
3. Jenis-jenis Informasi Hoax Ada berbagai macam jenis-jenis informasihoax antara lain22 : a. Fake News adalah berita bohong yang berusaha menggantikan berita yang sesungguhnya. Adapun jenis informasi ini bertujuan untuk memalsukan suatu berita. b. Clickbait adalah suatu tautan jebakan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dan bertujuan untuk menarik orang lain untuk mengunjungi situs tersebut. Jenis ini mempunyai judul yang di lebih-lebihkan sehingga menarik bagi para pembacanya. c. Confirmation Bus adalah bias informasi. Suatu kecendrungan untuk menginterprestasikan sebuah informasi dengan kepercayaan yang suadah ada. d. Misinformation adalah suatu informasi yang tidak akurat dan diperuntukkan untuk menipu. e. Satire adalah sebuah tulisan yang menggunakan kata-kata boombastis dalam hal mengomentari suatu kejadian yang sedang diperbincangkan. f. Post-truth atau dengan kata lain pasca kebenaran ialah sebuah kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini public.                                                            22Dedi Rianto Rahadi, op.cit., h. 62  



32  g. Propaganda adalah aktifitas menyebarluaskan suatu informasi, fakta, argument, gossip, setengah kebenaran bahkan kebohongan yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik. 
4. Hukum Berita Hoax  Sejalan dengan berkembangnya perkembangan teknologi komunikasi, muncul Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau kerap disebut dengan UU ITE. Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi bahwa “seseorang yang dengan sengalja menyebarkan berita bohong dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun/denda paling banyak satu miliar rupiah”.23 Dalam pasal 28 (1), ini kata “bohong” dan “menyesatkan” memiliki arti yang berbeda, dimana pengertian “bohong” merupakan suatu perbuatan dimana informasi yang disebarkan baik berupa berita ataupun informasi lain adalah informasi yang tidak benar adanya, sementara kata “Menyesatkan” adalah merupakan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan menyebarkan berita bohong tersebut.24 

D.  Analisis Individual Competence  Individual competence merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan media. Beberapa kemampuan menggunakan dan memanfaatkan media diantaranya adalah kemampuan untuk menggunakan,                                                            23Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 24https://www.kompasiana.com/theosembiring/59b7a51d4548027ff535adf3/hoax-menurut-hukum, diakses pada tanggal 5 desember 2018. 



33  memproduksi, menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan melalui media.Individual Competencememiliki dua variable diantaranya: 1. Personal Competence, merupakan kemampuan seseorang dalam dalam menggunakan dan menganalisis content-kontent media internet, Personal 

Competence memiliki dua dimensi diantaranya adalah: a. Technical Skills, yaitu kemampuan teknik dalam menggunakan media internet. b. Critical Understanding, merupakan kemampuan kognitif dalam menggunakan media internet seperti kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media internet. 2. Social Competence merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi dan membangun relasi sosial melalui media internet serta mampu memproduksi konten pada media internet, Sosial Competence terdiri dari Communicative abilities, yakni suatu kemampuan untuk membangun relasi sosial serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media. Selain itu, juga mencakup kemampuan membuat dan memproduksi konten pada media internet.25 Berdasarkan kriteria di atas maka dalam penelitian ini kemampuan literasi media Mahasiswa KPI Institut Agama Islam Negeri Kendari akan diukur menggunakan analisis Individual Competence yang dirumuskan oleh European                                                            25Agus Santoso, Media Literacy Siswa Muslim Surabaya dalam Penggunaan Internet, Jurnal Komunikasi Islam, Vol 05, No. 1 (2015) h. 89-93, diakses pada tanggal 06 desember 2018 pada http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/download/72/53. 



34  
Commission Directorate General Information Society and Media. Media Litercy Unit yang telah dikonversi ke dalam indikator sosial yang telah disesuaikan oleh kondisi di Indonesia.  

Tabel 1.2 Tingkatan Literasi Media 

Level Deskripsi Kemampuan Basic  Individu memiliki seperangkat kemampuan yang memungkinkan penggunaan dasar media. Individu dalam tingkatan ini masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan media internet. Pengguna mengetahui fungsi dasar, dan digunakan untuk tujuan tujuan tertentu tanpa arah yang jelas, kapasitas pengguna untuk berfikir secara kritis dalam menganalisis informasi yang diterima masih terbatas. Kemampuan komunikasi melalui media juga terbatas. Medium  Individu sudah fasih dalam penggunaan media, mengetahui fungsi dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, menjalankan operasi yang lebih kompelks. Pengguna media internet dapat berlanjut sesuai kebutuhan. Pengguna mengetahui bagaimana untuk mendapatkan dan menilai informasi yang dia butuhkan, serta menggunakan strategi pencarian informasi tertentu. Advanced Individu pada tingkatan ini sangat aktif dalam penggunaan media, menjadi sadar dan tertarik dalam berbagai regulasi yang mempengaruhi penggunaanya. Pengguna memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknik dan Bahasa serta dapat menganalisis kemudian mengubah kondisi yang mempengaruhinya. Dapat melakukan hubungan komunikasi dan penciptaan pesan. Dibidang sosial, pengguna mampu mengaktifkan dia untuk memecahkan masalah. Sumber; European Commision, 2009 (dalam Sholihuddin, 2014)   



35  
E. Hasil Penelitian yang Relevan Berdasarkan hasil peneltian yang relevan yang berkaitan dengan      judul peneliti maka penulis mengemukakan ada beberapa hasil yaitu sebagai berikut: 1. Skripsi Ana Mutmainnah, Mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2017 tentang” Tingkat Literasi Media Mahasiswa Komunikasi Surakarta Tentang Pemberian Kopi Beracun Sianida di TV One (Studi Kasus Mahasiswa Komunikasi UNS, UMS, dan IAIN Surakarta)”. Tujuan penelitian Ana Mutmainnah adalah untuk mengukur tingkat literasi media Mahasiwa Komunikasi Surakarta ketika dihadapkan pada bentuk-bentuk konten media yang tidak etis dalam penyajian pemberitaan kasus Kopi Beracun Sianida di TV One. Perbedaan penelitian Ana Mutmainnah dengan penelitian ini adalah pada responden, waktu penelitian, dan media penelitian. Penelitian Ana Mutmainnah menggunakan responden mahasiswa komunikasi Surakarta, dari Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan IAIN Surakarta. Sementara dalam penelitian ini menggunakan responden mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. Waktu penelitian Ana Mutmainnah pada tahun 2017, sementara penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018. Dalam hal media, Ana Mutmainnah memilih media televisi yaitu pada tayangan pemberitaan kasus kopi beracun sianida di TV One. Sementara dalam penelitian ini, peneliti 



36  memilih media sosial facebook untuk mengetahui kemampuan literasi media online mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam. Hasil penelitian Ana Mutmainnah menunjukkan bahwa tingkat literasi media Mahasiswa Komunikasi Surakarta tentang pemberitaan kopi beracun sianida di Tv One berada dalam level sedang, yaitu antara nilai 64-77, dari 56% responden atau 49 dari total 87 responden. Masing-masing indicator variabel berada dalam level tingkat literasi media sedang, dengan perolehan skor Technical Skills dengan nilai rata-rata 21,63 sebesar 69%, Critical 

Understanding dengan nilai rata-rata 40,02 sebesar 67%,dan Communicate 

Abilities dengan nilai rata-rata 10-16 sebesar 55%. 
2. Jurnal Rebekka Purba, tentang “Tingkat Literasi Media Pada Mahasiswa (Studi Deskriptif Pengukuran Tingkat Literasi Media Berbasis Individual 

Competence Framework pada Mahasiwa Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumateras Utara). Tujuan penelitian Rebekka Purba adalah untuk melihat bagaimana tingkat literasi media pada mahasiswa Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Perbedaan penelitian Rebekka Purba dengan penelitian ini adalah pada responden dan tempat penelitian. Penelitian Rebekka Purba menggunakan responden Mahasiswa Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Sementara dalam penelitian ini menggunakan responden Mahasiwa Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari. Dari segi pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian Rebekka 



37  Purba di Universitas Sumatera Utara. Sementara penelitian ini di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Hasil penelitian Rebekka Purba menunjukkan bahwa kemampuan literasi media mahasiswa Ilmu Komunikaasi FISIP USU berada pada tingkat medium, artinya bahwa kemampuan mahasiswa ilmu komunikasi USU sudah baik dalam menggunakan, mengevaluasi dan berpartisipasi dalam media.  3. Skripsi Ayu Rahmawati mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “Tingkat Literasi Media Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta Mengenai Informasi Hoax Tentang Kebijakan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Individual Competence Framework”. Tujuan dari penelitian Ayu Rahmawati ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi media mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran islam dan jurnalistik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan 
Individual Competence Framework. Perbedaan penelitian Ayu Rahmawati dengan penelitian ini adalah pada responden, waktu penelitian, dan media penelitian. Penelitian Ayu Rahmawati menggunakan responden mahasiswa komunikasi dan penyiaran islam (KPI) serta Jurnalistik angkatan 2014, 2015, 2016 termaasuk kategori mahasiswa yang telah mendapatkan mata kuliah berkenaan dengan komunikasi dan media. Sementara penelitian ini menggunakan responden 



38  mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Institut Agama Islam Negeri Kendari. Waktu penelitian Ayu Rahmawati pada tahun 2018, sementara penelitian ini pada tahun 2019. Media penelitian ini adalah kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Sementara penelitian ini menggunakan media sosial facebook. Hasil penelitian Ayu Rahmawati mengenai informasi hoax tentang kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi berdasarkan individual 

competence framework berada pada taraf sedang, yaitu dengan presentase 70%. Adapun pada individual competence fra/mework juga bertaraf sedang, dengan rata-rata technical skills yaitu 42,77 atau 71% dan critical 

understanding mempunyai rata-rata 37,60 atau 77%. Sedangkan pada social 

competence atau communicative abilities dengan peroleh rata-rata 11,11 atau sekitar 58%. 
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