
  

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi membuat media sosial mudah dijangkau menjadi 

bagian penting di dalam kehidupan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan 

We Are Social, perusahaan media asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, 

rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 23 menit sehari untuk mengakses 

media sosial. Menurut  laporan berjudul "Essential Insights Into Internet, Social 

Media, Mobile, and E-Commerce Use Around The World" yang diterbitkan tanggal 

30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna 

aktif media sosialnya mencapai 130 juta jiwa. 

 Instagram secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aplikasi mobile 

berbasis iOS, Android dan Windows Phone dimana pengguna dapat membidik, 

menyunting dan mengunggah foto atau video ke halaman utama Instagram dan 

jejaring sosial lainnya. Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpampang 

di feed pengguna lain yang menjadi follower pemilik akun tersebut. Berdasarkan 

rata-rata penggunaan situs per bulan, total pengguna aktif Instagram bulanan di 

Indonesia mencapai 53 juta dengan presentase 49% wanita dan 51% adalah pria. 

Menurut penelitian dan hasil survey dari Brand Development Lead Instagram 

APAC Paul Webster, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna 

Instagram sebanyak 89% dengan rentan usia 18-34 tahun. Usia ini terbilang usia 

peralihan dari masa remaja. Menurut Deswita (2006) Batasan usia remaja yang 

umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu 

usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun merupakan masa 

remaja awal, 15 – 18 tahun memasuki masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun 

adalah masa remaja akhir. 

 Menurut Daradjat (1994) bahwa perilaku remaja tidak stabil, keadaan 

emosinya goncang, mudah condong kepada ekstrim, sering terdorong, 

bersemangat, peka, mudah tersinggung, pemikiran dan perhatiannya terpusat pada 

diri sendiri. Masa remaja ialah masa dimana karakter dan pikiran masih 
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labil,emosional serta belum bisa berpikir dengan nalar yang baik dan belum bisa 

menyaring mana yang dapat menyebabkan dampak positif dan negatif untuk masa 

depan. Sedangkan remaja yang memiliki konsep diri baik akan melakukan 

perbuatan positif yang diharapkan masyarakat. Konsep diri negatif akan membuat 

remaja cerderung melanggar peraturan dan norma-norma masyarakat, dan akhirnya 

terlibat dalam kenakalan remaja (Coopersmith dalam Partosuwido, 1992). Emosi 

dan pemikiran yang labil dapat membuat remaja mudah terhasut akan berita Hoaks 

atau berita palsu. Pendapat bahwa Hoaks yang disebar berkali-kali nantinya akan 

dipercaya juga tampaknya menjadi prinsip yang dipegang para penyebar Hoaks. 

Seperti yang dipaparkan oleh Budiman Sudjatmiko (2019) bahwa kebenaran bisa 

tercipta dari Hoaks yang disampaikan ulang secara terus menerus karena emosi dan 

kepercayaan suatu individu bisa diaduk-aduk melalui cara tersebut 

 Menurut penelitian Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) terhadap 

1.116 responden terbukti Hoaks menyebar paling banyak melalui media sosial yaitu 

sebanyak 31,90% . Sisanya adalah media massa 29,10% , sumber yang dapat 

dipercaya 29,10% dan yang mengetahui sebenarnya sebanyak 14.40% . Berita 

Hoaks sangat meresahkan bagi generasi muda,tak tanggung-tanggung karena 

mudahnya mengakses berita yang tidak diketahui itu benar atau tidak, para generasi 

muda bisa saling tuduh-menuduh. Isu Hoaks yang tersebar di media sosial 

mempunyai dampak yang cukup berpengaruh kepada korban. 

 Seperti isu garam bercampur pecahan kaca yang di produksi oleh PT 

Sumatraco merek Kerapan Sapi dan Sarcil pada tahun 2017 yang berdampak pada 

konsumen menjadi tidak percaya lagi dengan produknya  dan kemrosotan nilai 

penjualan (Rois Jajeli, 2017, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-

3604842/garam-campur-kaca-dan-tawas-bpom-tidak-ada-itu-Hoaks). Ada juga isu 

tentang vaksin imunisasi yang cukup viral yang merupakan konspirasi penyebaran 

virus atau penyakit melalui vaksin. Dikabarkan vaksin yang digunakan imunisasi 

mengandung sel-sel hewan, virus, bakteri, darah, dan nanah. Imbasnya masyarakat 

menjadi ragu bahkan takut untuk memberikan imunisasi pada anak-anak mereka 

(Kesmas.id, 2017, http://kesmas-id.com/kontroversi-imunisasi-mulai-teori-

konspirasi-hingga-isu-vaksin-haram/). 
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 Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hoaks menyebar 

dengan cepat melalu media sosial dimana pengguna dari media sosial mayoritas 

dari kalangan remaja. Dimana remaja sangat beresiko terpengaruh oleh berita 

Hoaks yang mengakibatkan dampak seperti pembunuhan karakter, diskriminasi ras 

dan etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya 

konflik sosial. Masalah tersebut harus segera dicarikan solusinya, peneliti 

mengusulkan media visual berupa komik digital yang berbasis media sosial 

instagram. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka  

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rancangan komik edukasi 

Hoaks berbasis media sosial Instagram. 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menghasilkan media visual 

berupa komik digital yang berbasis media sosial instagram untuk masyarakat. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan serta tujuan perancangan akan 

tercapai. 

1. Komik dirancang dengan format utamanya untuk media sosial Instagram 

2. Konten komik spesifik tentang edukasi 

3. Instagram ini menghasilkan 9 feed dengan komposisi 6 cerita  dan 3 ilustrasi . 

4. Penelitian ini tidak sampai tahap evaluasi dari pihak kepolisian. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis, diharapkan hasil penulisan laporan penciptaan karya ini 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang media edukasi yang 

mengacu pada ilmu Desain Komunikasi Visual di bidang komik yang 

memuat informasi tentang Hoaks. khususnya bagi mahasiswa prodi Desain 

Komunikasi Visual Universitas Internasional Semen Indonesia. Selain itu, 

diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan menambah sumber bacaan 

dalam bidang Desain Komunikasi Visual yang digunakan sebagai bahan 

kajian seputar komik serta Hoaks. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

mengenai berita palsu/ Hoaks yang ada di lingkungan masyarakat dan 

kepercayaan masyarakat terhadap berita yang ada di media sosial. 

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih atau 

masukkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan yang 

berkenaan dengan berita Hoaks dan juga dapat berguna dalam penerapan 

praktis di kehidupan sehari – hari, khususnya bijak dalam memilah dan 

memilih informasi di media sosial. 
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1.6. Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

Tabel 1.6 Kerangka Pemikiran 

sumber : olahan peneliti (2019) 


