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BAB IV  

ANALISIS DATA PENELITIAN  

A. Hoax menurut Persepsi DutaIslam.com. 

Hoax, yang seharusnya dibaca hōks, tapi kita di sini lebih senang 

membacanya seperti orang ingin muntah (hoaks), berarti "memperdayai" atau 

"mengelabui". Tapi, hoax sekarang ini disamakan dengan "berita yang 

membohongi". 

Laporan Majalah Tempo (2 Januari 2017) membedakan hoax (berita palsu) 

dari fake news (berita rekayasa). Secara sangat ringkas, hoax masih menampilkan 

fakta tapi dilebih-lebihkan atau dipelintir untuk mendukung isu yang sedang 

aktual diperbincangkan. Fake news tidak merujuk fakta apa pun. Atau, kalau itu 

berupa foto adalah hasil penyuntingan. (Contoh: Tifatul Sembiring Ngapain Ikut 

Sebar Hoax).  

Tujuan hoax dan fake news serupa belaka: membohongi orang lain dengan 

merekayasa fakta yang ada menjadi sangat provokatif atau menampilkan "fakta" 

dari praktik-prakti ilusif. Misalnya, tenaga kerja asing yang berasal dari Cina 

secara faktual berjumlah puluhan ribu. Oleh pembuat hoax digelembungkan 

menjadi dua puluhan juta. Tujuannya adalah menciptakan kekisruhan dan 

memompa semangat kebencian terhadap etnis Tionghoa. 

Dalam jurnalisme tabloid yang menyukai kehebohan itu, hoax diarahkan ke 

dalam mantra: if it bleeds, it leads. Jika informasi yang dipelintir itu menciptakan 

pertikaian yang sungguh brutal, maka semakin pula layak dirayakan penuh 

kehebohan.
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Hoax,  sebenarnya,  tidak  muncul  pada  era  digital  ini  .  Secara 

etimologis (awal mula), kata ini diketahui telah ada sekitar 1796 untuk merujuk 

kata hocus. Kata itu, demikian Robert Nares (1753-1829) menjelaskan, 

merupakan ringkasan dari kata hocus pocus: sebuah jargon yang dipakai oleh 

pesulap yang berlagak. Hocus sendiri bermakna sebagai menipu atau mengibuli. 

Jadi, hoax, hocus, juga hocus pocus di era internet ini merupakan hasil 

permainan  yang  menjadikan  khalayak  tersihir  oleh  muslihat  hebat  para 

pesulap informasi. Aksi tipu-tipu itu menjadikan orang banyak terkesima dan 

terpana. Tapi, ekspresi selanjutnya bukanlah wajah-wajah yang menghadirkan 

kekaguman, melainkan silang sengketa yang menggelontorkan perbantahan dan 

bahkan perkelahian. 

B. Peran DutaIslam dalam Memerangi Hoax. 

DutaIslam.Com telah banyak mengupload berita untuk menangkal hoax. 

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan redaksi ada 19 berita untuk menangkal 

hoax: 

Ada 19 berita yang kami buat untuk menangkal hoax mbak, bahkan selalu 

bertambah. Hal ini karena kami selalu berupaya memerangi hoax yang efeknya 

begitu menghawatirkan bagi kehidupan ummmat Islam”
21

.  

 

  

                                                             
21

Wawancara  dengan  Badri,  Pimpinan  Redaksi  dutaislam.con,  yang  dilaksanakan  

tanggal  2 Agustus 2021. 
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Berikut adalah beberapa postingan DutaIslam.Com dalam memerangi hoax adalah 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Usaha dutaislam.com memerang hoax 

   Berdasarkan peran yang dilakukan oleh dutaislam.com adalah dengan 

memberikan berita yang bagus, sehingga sesuai dengan kejadian aslinya tanpa 

adanya unsur rekayasa.  Karna pada dasarnya hoaxs merupakan rangkaian 

infromasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Hal 

ini sesuai dengan tujuan yaitu untuk membuat opini publik, menggiring opini 

publik, membentuk persepsi juga untuk hufing fun yang menguji kecerdasan dan 

kecermatan  pengguna  internet  dan media  sosial. Tujuan penyebaran  hoax 

beragam tapi pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar  

iseng,  menjatuhkan  pesaing  (black  campaign),  promosi  dengan penipuan. 

Sehingga dengan adanya berita hoaxs, di harapkan pembaca mampu membedakan 

yang benar dan yang salah dan tidak langsung membenarkannya tanpa adannya 

proses penyaringan berita tersebut.  
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C. Upaya Memerangi Hoax ala dutaislam.com 

Banyak cara dan upaya yang telah dilakukan dutaislam.com dalam memerangi  

hoax.  menurut  Dimaz  Fathroen,  praktisi  anti  hoax  sekaligus alumni Institut 

Teknologi Bandung (ITB) memaparkan empat langkah mengecek berita hoax. 

1. Bila berita memiliki 5 tanda berikut, karena ada kemungkinan hoax: 

a. Ada kata-kata: Sebarkanlah! Viralkanlah! (dan sejenisnya). b. 

Artikel penuh huruf besar dan tanda seru. 

b. Merujuk  ke  kejadian  dengan  istilah  kemarin,  dua  hari  yang  

lalu, seminggu yang lalu, tanpa ada tanggal yang jelas. 

c. Ada link asal berita tapi waktu ditelusuri, beritanya sama sekali beda 

atau malah link sudah mati. Cek terlebih dahulu link yang ada di info 

tersebut. Contoh ketika ada berita Sri Mulyani antri Nike Great Sale 

berjam-jam. Ternyata nama sama, tapi bukan Menkeu. 

d. Link berita asal merupakan opini seseorang, bukan fakta. Harus 

diingat, beda opini dan fakta.  

2. Coba cari di Google tema berita spesifik yang ingin dicek, diikuti dengan 

kata hoax di belakangnya. Biasanya kalau memang hoax, akan ketemu 

pembahasannya. Contoh berita viral tentang rape drug progesterex yang 

membuat mandul. Coba cari di Google, progesterex diikuti dengan kata 

hoax. Pasti ketemu. Jadi tugas kita, cari di Google dengan kata kunci yang 

spesifik atau unik. 

3. Kalau ada gambar beserta berita, save gambarnya, kemudian cari gambar 

sejenis di https://images.google.com/ (harus desktop mode, tidak bisa 



45 
 

 
 
 

mobile mode). Kadang ketemu artikel-artikel lain dengan gambar sejenis. 

Kadang ketemu artikel lama yang sama sekali beda yang memakai gambar 

yang sama. Cara mencari berdasarkan gambar (search by image) ada di 

link                        berikut:                        https://www.google.com/intl/en-

419/insidesearch/features/images/searchbyimage.html. 

4. Sekarang     sudah     ada     juga     aplikasi     untuk     mengecek     hoax: 

http://hoaxanalyzer.com/. Silakan dicoba dan mari kita bebaskan media 

sosial dari berita hoax. (Fet). [dutaislam.com/gg].  


