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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Fenomena hoax yang marak terjadi di abad millennium ini, terlebih pada 

media sosial, telah meracuni pikiran dan membawa dampak negatif bagi 

masyarakat. Ditambah lagi,Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai 

negara dengan pengguna internet terbesar di dunia dan dapat dipastikan mayoritas 

pengguna media sosial dan terkena dampaknya adalah umat Islam. karena dampak 

negatifnya begitu masif bagi kehidupan sosial masyarakat, menarik perhatian 

penulis untuk mengkaji Hoax dari perspektif Islam
1
.  

Adanya  media  sosial  ikut  menyumbang  tersebarnya  hoax  dengan sangat 

cepat keseluruh kalangan masyarakat pengguna, bahkan berita apapun dapat 

dengan mudah dengan cepat menyebar setelah melewati tangan orang- orang yang 

tidak bertanggung jawab, yaitu mereka yang tidak mengklarifikasi terlebih dahulu 

berita-berita yang diterimanya. Contoh kecil yang sering terjadi, broadcast melalui 

media social whatsapp, dalam hitungan detik sudah menyebar sampai pelosok 

desa. Seringkali broadcast tersebut hanyalah informasi sepele, dan tidak sedikit 

yang terkait dengan hal-hal yang positif, seperti permohonan bantuan,  

permohonan  menyebarkan  informasi  orang hilang, lowongan kerja, beasiswa 

pendidikan, atau yang lebih ngeri adalah berita tentang penistaan agama. Tetapi 

berita seperti itu membawa dampak buruk yang cukup besar kepada masyarakat, 

antara lain merusak ketentraman dan kepercayaan masyarakat, membingungkan 
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masyarakat, serta membuat perdebatan antar anggota masyarakat. Berita-berita 

yang ditunggu masyarakat pada setiap harinya tidak meberikan informasi baru 

atau jawaban atas permasalahan mereka, melainkan berita-berita bohong yang 

hanya memberikan dampak buruk secara psikologis hingga terjadinya kekerasan. 

Contok hoax yang akhirnya menimbulkan kekerasan dan melebar adalah masalah 

pengibaran bendera di asrama Papua di Surabaya. Berita hoax yang menyebar 

akhirnya membuat kegaduhan di Surabaya. Bahkan ditambah lagi berita  Hoax  di  

Papua  hingga  terjadi  kekerasan  yang  meluas  dan  banyak korban jiwa. 

Betapa mengerikannya Hoax yang terjadi biloa tidak disikapi dengan hati 

yang dingin. Hal ini akan membuat kegaduhan hingga korban jiwa. Dakwah 

menjadi sangat penting terutama dalam memerangi Hoax. Salah satu penyebab 

tersebarnya Hoax adalah rendahnya literasi serta minimnya Tabayyun. Sehingga 

setiap berita dianggap benar dan tanpa mencari sumber referensi lain yang 

terpercaya akan membuat berita disebarkan dengan cepatnya. 

Rendahnya tingkat literasi ini membuat masyarakat mengalami kesulitan 

memilah konten-konten yang positif di antara banjir informasi di dunia maya. Di 

sisi lain, fenomena anonimitas di dunia digital juga membuat orang mudah 

terdorong untuk melakukan perilaku tak bertanggung jawab, seperti tindakan hate 

speech, produksi dan penyebaran hoaks, model-model penipuan   online,   dan   

sebagainya.   Sebuah   studi   dalam   ilmu   sosial menunjukkan bahwa seseorang 

dapat bertindak lebih agresif ketika ia yakin tidak akan dikenali atau diketahui. 

Ditambah lagi, algoritma media social turut mendorong berkembangnya 

homogenitas masyarakat di media social sehingga orang menjadi tidak terbiasa 
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dengan perbedaan dan tidak terlatih melihat   persoalan   dari   berbagai   sisi.   

Homogenitas   ini   mengarahkan masyarakat pada kutub-kutub polarisasi yang 

saling bertentangan satu sama lain
2
.  

Menyikapi  penyebaran  Hoax,  Dutaislam.com  juga  telah  berupaya penuh 

untuk memerangi Hoax dan memberikan informasi yang benar kapada masyarakat 

Jepara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dutaislam.com  yang  

beralamat  di  Jl.  Pesajen  Depan  SMPN  03  Demaan, Jepara  Kota,  Jateng 

59415,  juga  melakukan  banyak  kajian  dengan  rubrik khusus. Berdasarkan 

pantauan peneliti pada tanggal 15 April 2021 dalam laman websitenya rubric 

khusus berisi artikel tentang Radikalisme sebanyak 354 artikel, Amaliyah 

sebanyak 276 artikel, sejarah 265 artikel, Wahabi 243 artikel dan Asbabunnuzul 

139 artikel. 

Upaya memerangi hoax juga Nampak pada beritanya yang berupaya 

memeranginya melalui kajian yang menarik. Diantara artikelnya pada opini 

tanggal 30 Maret 2021, Nampak bahwa ada artikel yang berjudul “Demokrasi 

kita:  Radikalisme  Halal  tapi  Terorisme  Haram”.  Dalam  artikel  tersebut 

Nampak upaya dutaislam untuk memberikan literasi tentang bahaya terorisme 

yang seringkali dilakukan dengan menebarkan berita hoax atas pemerintah yang 

membuat kecewa sehingga menimbulkan radikalisme hingga menuju terorisme. 

Menurut opini tersebut, pemicu radikalisme dan terorisme berada di luar diri umat 

beragama, yaitu kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa  

yang tidak sesuai dengan harapan dan estimasi, serta cenderung   merugikan.   

                                                             
2
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Keadaan   ini   melahirkan   rasa   kecewa   kepada pemerintah sehingga 

muncullah kebencian kepada pemerintah dan negara. Kondisi ini mempercepat 

dan memperkuat alibi gerakan radikal guna melakukan  aksi  teror.  Radikalisme  

akan  mengkristal  menjadi  aksi  teror karena terorisme merupakan metode 

gerakan radikal dalam mewujudkan tujuannya. Jika radikalisme itu air, maka 

terorisme adalah ikannya. Tanpa air, tidak mungkin ada ikan bisa hidup tenang. 

Radikalisme adalah habitus bagi terorisme
3
. 

Cara   pelurusan   berita   dalam   memerangi   hoax   terutama   dalam 

memerangi radikalisme patut diacungi jempol, sehingga peneliti tertarik 

melakukan penelitian ini. Upaya dutaislam dalam memerangi hoax adalah dengan   

cara   memberikan   informasi   berimbang   dan   selalu   berupaya memerangi 

hoax. Hal ini senada dengan dengan pemerintah melalui Diskominfo Jepara yang 

menyatakan pelaporan berita Hoax bisa melalui Kominfo untuk dikroscek dulu 

kebenarannya bahkan dari masyarakat sendiri juga   bisa   memanfaatkan   

aplikasi   dari  Kominfo,   Hoax   Booster   untuk mengecek kebenaran berita yang 

tersebar tersebut benar atau hoax melalui hp masing-masing.  

Berdasarkan observasi awal  di Dutaislam.com. Maka  penelliti  ingin 

meneliti tentang Peran Jurnalisme dutaislam.com  dalam memerangi Hoax. 

  

                                                             
3
https://www.dutaislam.com/2021/03/demokrasi-kita-radikalisme-halal-tapi-terorisme- 

haram.html, diakses 15 April 2021, pukul 08.43. 

http://www.dutaislam.com/2021/03/demokrasi-kita-radikalisme-halal-tapi-terorisme-
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B. Rumusan masalah  

Bagaimana Peran Jurnalisme Dutaislam.com dalam Memerangi berita 

Hoax?.  

C. Tujuan dan manfaat penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

Untuk mengetahui bagaimana peran jurnalisme Dutaislam.com dalam 

memerangi berita hoax.  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran 

jurnalisme dalam memerangi dan menghalau berita hoax.  

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat diketahui proses jurnalisme 

Dutaislam.com dalam memerangi berita hoax. 

b. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi 

masyarakat untuk lebih hati-hati dan dapat membedakan berita yang 

benar dan berita yang hoax.  

D. Tinjauan pustaka  

Pokok dalam kajian penelitian atau kajian pustaka adalah sebagai 

bahan perbandingan terhadap kajian penelitian yang terdahulu, dan 

menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas 
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permasalahan yang sama dengan penelitian lain.  

Hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi penelitian 

diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nur nanda ayu riqyah devi 

dengan judul “ Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 

dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong ( Hoax) pada Media Online di 

Samarinda”, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meskripsikan upaya 

mengurangi penyebaran berita bohong ( hoax) pada media online dan faktor 

penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan upaya mengurangi 

penyebaran berita bohong ( hoax) pada media online di Kota Samarinda. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan 

menggunakan analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh miles, 

huberman dan saldana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang 

dilakukan oleh diskominfo Kalimantan timur dalam mengurangi penyebaran 

berita bohong ( hoax) pzada media online disamarinda cukup optimal, yaitu 

melalui sosialisasi anti hoax berupa dialog publik ke TVRI dan RRI, ke 

sekolah-sekolah, pertemuan di gor yang mendatangkan pelajar, masyarakat 

dan elemen masyarakat lainnya.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh febriansyah dan nani 

nurani muksin dengan judul fenomena media: antara hoax, destruksi 

demokrasi, dan ancaman disintegrasi bangsa, penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan bahwa  media sosial menjadi media yang paling diminati dalam 

mengakses informasi. Selain itu, kecepatan dan  kemudahan,  serta  konten  

dari  pengguna  menjadikan  media  sosial  sebagai  media  yang  paling  
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banyak  menyebarkan hoax,  hal  ini  terbukti  dari  banyaknya  contoh  kasus  

penyebaran  hoax  di  media  sosial.  Penyebaran  berita  hoax  ini  sangat 

meresahkan masyarakat, dampaknya tidak hanya terjadi kegaduhan di tengah-

tengah masyarakat, tetapi juga dapat merusak (destruksi) kualitas demokrasi 

di Indonesia, bahkan berpotensi mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) 

bangsa
4
. 

Selain itu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tujuan  dari  penelitian  

ialah  mengatahui bagaimana kesalahan pemberitaan dapat terjadi di 

Tribunnews.com dari kasus #JusticeForAudrey dilihat dari Kode Etik 

Jurnalistik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif dengan menggunakan kumpulan  data  dari  hasil  

wawancara  dengan  informan  dari  Tribunnews  dan  Tirto.id,  observasi,  

dan  dokumentasi. Kesimpulan yang dihasilkan ialah Tribunnews tidak 

mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku. Tribunnews tidak melakukan 

konfirmasi ulang terhadap orang-orang yang bersangkutan, serta 

menggunakan kalimat yang tendensius.  

Kesimpulan dari beberapa penelitian di atas yaitu, sama- sama 

membahas tentang hoax, tetapi dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan 

terhadap peran dutaislam.com dalam memerangi berita hoax dengan 

menggunakan jenis penelitian metode penelitian kualitatif. 

 

 

                                                             
4
 Febriansyah, dkk., Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, Dan 

Ancaman Disintegrasi Bangsa , Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.  



8 
 

 
 

E. Metode penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini adalah kualitatif, bertujuan untuk memahami 

tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara 

menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.
5
 Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan 

metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan terjadi pada saat ini atau 

saat yang lampau.
6
  

2. Subyek penelitian  

Subyek penelitian ini adalah peran dutaislam.com dalam memerangi hoax 

yang sampelnya diambil melalui tehnik snowball sampling
7
. 

3. Sumber Data 

Ada dua sumber data
8
 yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian 

sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang menjadi 

data sumbernya adalah hasil wawancara dengan dutaislam.com, data 

                                                             
5
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 6. 
6
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2015), hlm. 54. 
7
 Sugiono, Metedo Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 85.   
8
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. VI, hlm. 

91. 
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utama ini di catat dan di tulis atau melalui sebuah perekam suara dan 

pengambilan foto. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, 

tidak langsung diperoleh dari objek penelitian. Data skunder bersifat 

sebagai pendukung data primer. Data skunder dalam penelitian ini berupa 

data tertulis  yang berkaitan dengan dutaislam.com dalam memerangi 

hoax. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Observasi 

Metode observasi merupakan cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata langsung tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut atau dengan kata lain datang langsung ke 

tempat yang akan diteliti.
9
 Teknik observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat observasi partisipan, yaitu suatu proses 

pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh observer dengan ikut 

mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di 

observasi.
10

  

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang 

peran dutaislam.com dalam memerangi hoax.  

 

                                                             
9
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 175. 

10
 Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, ( Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005), hlm.175. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-

barang tertulis.
11

 Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa 

rekaman suara dan foto yang berfungsi untuk mendapatkan 

informasi yang berhubungan dengan peran dutaislam.com dalam 

memerangi hoax.  

c. Wawancara  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

wawancara secara mendalam.
12

 Jenis wawancara ini tidak terstuktur, 

karena dengan pertimbangan supaya pertanyaan- pertanyaannya 

dapat mengarah sesuai kepentingan peneliti. Peneliti mewawancarai 

beberapa narasumber yang berhubungan dengan peran 

dutaislam.com dalam memerangi hoax.  

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelaahan seluruh data dari berbagai sumber yang ada yaitu, data hasil 

dari wawancara, observasi dan dokumentasi. 

b. Mereduksi data yaitu dengan merangkum, memilih- milih hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola dari data 

yang terkumpul.  

                                                             
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 201. 
12

 Ibid.,hlm. 198. 
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c. Menyusun dalam satuan- satuan ( unityzing ), kemudian dikategorisasikan. 

Kategori- kategori itu dilakukan dengan membuat koding.  

d. Terakhir yaitu penafsiran data.
13

 Dalam penafsiran data ini, peneliti 

menggunakan metode deskriptif analitik yaitu menganalisis data yang di 

kumpulkan berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka, data yang di 

peroleh dari kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

kemudian data tersebut di analisis dan dideskripsikan sehingga dapat 

memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas secara menyeluruh 

atas obyek penelitian tersebut.
14

  

F. Sistematika Penulisan 

Supaya memperoleh hasil data pembahasan yang sistematis dan utuh, maka 

dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini akan dimuat beberapa halaman, diantaranya adalah 

Halaman persetujuan pembimbing, Halaman pengesahan, Halaman 

pernyataan, Kata pengantar, Persembahan, Motto, Abstrak, Daftar isi, Daftar 

gambar, Daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian ini memuat lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, 

obyek penelitian, analisis hasil penelitian dan penutup.  

                                                             
13 Lexy J. Moleong, op.cit., hlm. 190-198.   
14

 Sudarto, Metodologi Penelitian filsafat, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

hlm. 16.  
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Bab Pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi.  

Bab Kedua yaitu landasan teori yang membahas tentang Pengertian 

Peran, Jenis-Jenis Peran, Pengertian Jurnalisme, Tujuan Utama Jurnalisme, 

Utama Jurnalisme, Pengertian Media, Pengertian Hoax, Saluran Penyebaran 

Hoax.  

Bab Ketiga yaitu obyek penelitian yang membahas tentang deskripsi 

Tentang Redaksi DutaIslam.com, Pengurus Redaksi DutaIslam.com, Alamat 

DutaIslam.com dan Sistem pembayaran pamphlet. 

Bab Keempat yaitu analisis tentang yang membahas tentang Hoax 

menurut Persepsi DutaIslam.com, dan Peran DutaIslam dalam Memerangi 

Hoax. 

Bab Kelima yaitu penutup yang berisi tentang simpulan, saran dan kata 

penutup. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini akan memuat halaman daftar pustaka dan lampiran- 

lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti. 


