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BAB III  

METODOLOGI 

3.1.  Metodologi  Pengumpulan Data  

Seperti yang dikutip dari Catherine Marshal dalam Sarwono (2006), kualitatif 

riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi 

manusia. Kompleksitas menggambarkan bahwa target audience yang ditelita 

bersifat kompleks, rumit dan saling terkait (hlm.193-194). Menurut Sugiyono 

(2008), terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, 

wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (hlm.63). Teknik tersebut 

diterapkan pada thesis sebagai berikut:  

 

3.1.1. Metode Observasi 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2008) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (hlm.145). Metode 

observasi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:  

a. Observasi Partisipatif 

Teknik observasi dimana peneliti mengumpulkan data penelitian dengan 

cara terlibat langsung dalam keseharian responden terkait 
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b. Observasi tersamar atau terus terang 

Pada obeservasi tersamar, peneliti tidak mengungkap indentitasnya sebagai 

observer untuk menghindari jika data yang dicari merupakan data yang 

bersifat rahasia, sedangkan observasi terus terang adalah teknis observasi 

yang menyatakan maksud dan tujuan penelitian secara langsung.  

c. Observasi tak berstruktur 

Observasi tak berstuktur dilakukan dengan tidak menggunakan guide.  

Dalam thesis ini, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara 

langsung yakni dengan mendatangi lokasi kampanye. 

1. Observasi Terus Terang 

Pada observasi terus terang, peneliti meminta izin untuk terlibat dalam kampanye 

sosial yang dilakukan oleh MAFINDO yang berlokasi di SMA Kolese Gonzaga 

pada tanggal 1 April 2017 dengan tema seminar edukasi “Ayo Bijak Bermedsos”. 

 

Gambar 3.1. Observasi di SMA Kolese Gonzaga 

(Dokumentasi Penulis) 

 

Pada kesempatan observasi tersebut, Penulis mengamati beberapa aspek dari 

berlangsungnya acara yaitu konten acara, pembawaan dan respon peserta.  
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Pada segi konten acara, seminar edukasi berlangsung selama satu setengah 

jam mulai dari jam 12.00-13.30. Acara mengalami keterlambatan selama 30 

menit. Seminar edukasi dibawakan oleh tiga pembicara yang saling bergantian 

membawakan materi, kurang lebih per satu materi yaitu 15-20 menit. Seminar ini 

membawakan edukasi mengenai etika dalam bermedia sosial dan pentingnya 

beretika serta menjelaskan fenomenda hoax sendiri. Setelah pemberian edukasi, 

acara ditutup dengan permainan kelompok yaitu komunikata. Secara keseluruhan, 

seminar ini terbilang baik karena mengedukasi tentang pentingnya menjaga etika 

dalam bermedia sosial. Kekurangan dari konten acara yaitu terlalu fokus terhadap 

dasar-dasar beretika di dunia maya dan mengingatkan kebiasaan untuk saring 

informasi sebelum share sehingga tidak membicarakan konten yang krusial 

seperti bagaimana mengenali suatu informasi di media adalah hoax. Padahal hal 

ini adalah bagian penting dari literasi media. Seminar ini lalu ditutup dengan doa, 

tanpa ada media apapun yang dibagikan kepada audiens. 

Dari segi pembawaan, pembicara sudah sangat kredibel sebagai 

narasumber dan atraktif sehingga pembawaan materi tidak monoton. Pembicara 

yang didatangkan berasal dari relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 

(MAFINDO) dengan latar belakang yang berbeda-beda mulai dari lulusan S2 

filsafat UGM hingga pekerja Badan Pusat Statistik. Para pembicara setelah 

diwawancarai, mengatakan bahwa alasan mereka terjun sebagai relawan pada 

LSM Anti-Hoax ini karena mereka merasa Indonesia telah dikhianati dengan 

perilaku hoaxer (orang yang membuat berita hoax) yang menyesatkan pikiran 

masyarakat dengan informasi bohong.  
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Pada segi respon peserta, penulis menanyakan pendapat peserta terhadap 

keberlangsungan acara. Peserta menyatakan bahwa acara tidak memberikan kesan 

berarti karena tidak ada bedanya dengan seminar pada umumnya bahkan beberapa 

siswa sibuk bermain gadget dan ngobrol. Peserta mengharapkan seminar 

dibawakan dengan lebih menarik dan unik. Slide presentasi yang terlalu banyak 

dan lama juga membuat para siswa tidak memperhatikan isi dari konten seminar. 

Ketika ditanya apa yang dipelajari dari seminar, mereka hanya menyimpulkan 

untuk berhati-hati dalam menerima berita dan tidak asal sebar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Pembicara Seminar  

(Dokumentasi Penulis) 

 

2. Observasi Tersamar 

Pada obersevasi tersamar, Penulis mengikuti sebuah seminar Anti-Hoax yang 

diadakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi dibawah naungan Universitas Pancasila 

pada tanggal 18 April 2017. Seminar tersebut bertemakan “Literasi Media sebagai 

Pencegah Hoax” yang mendatangkan orang-orang ternama yaitu Dra.Mulharnetti 
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Syas, M.S (Ketua Apsikom Jabodetabek), Ubdaillah, S.Sos., M.Pd. (Komisioner 

Komisi Penyiaran Daerah DKI Jakarta), Dra. Sosarita Niken Widyastuti, M.SI 

(Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik & KOMINFO RI). Penulis turut 

melakukan observasi melalui ketiga aspek : konten acara, pembawaan dan respon 

peserta. 

 

 

Gambar 3.3. Observasi di Universitas Pancasila 

(Dokumentasi Penulis) 

 

 Segi konten acara, seminar ini diadakan di halaman Fakultas Ilmu 

Komunikasi sehingga situasi kurang kondusif baik dari segi cuaca maupun 

tempat. Seminar berisi konten yang sangat baik namun sangat disayangkan karena 

dua dari tiga pembicara yaitu Ubdaillah, S.Sos., M.Pd. (Komisioner Komisi 

Penyiaran Daerah DKI Jakarta), Dra. Sosarita Niken Widyastuti, M.SI (Dirjen 

Informasi dan Komunikasi Publik & KOMINFO RI) berhalangan untuk hadir 

sehingga hanya terdapat dua pembicara dan satu moderator yaitu Bapak Gede 

selaku dosen dan jurnalis wartakota selaku moderator, Riza Dharma Putera, 

M.Ikom selaku Dosen Ilmu Komunikasi dan sedang menjalani studi S3 yang 
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mempelajari literasi media, dan Dra.Mulharnetti Syas, M.S selaku Ketua Apsikom 

Jabodetabek. Secara keseluruhan konten dinilai baik karena mampu menyajikan 

pemahaman akan etika dan kemampuan literasi media. Etika yang disampaikan 

yaitu etika dalam bermedia sosial dan hukum-hukum yang menjerat. Konten 

literasi media yang disampaikan berupa definisi, penyebab, bahaya, solusi, ciri-

ciri berita hoax. Hal ini dirasa sudah cukup mewakili dari segi literasi media 

namun penyampaian dianggap kurang menarik karena hanya menggunakan teks, 

tidak ada gambar, padahal hoax dikategorikan menjadi dua yaitu hoax dan semi-

hoax yang butuh kejelian dalam menganalisis.  

 Pada segi penyampaian, penyampaian dilakukan baik dan tidak 

membosankan. Narasumber berjalan dan melibatkan mahasiswa untuk aktif 

bertanya. Penyampaiannya pun informatif. Dari hal penyampaian, kekurangannya 

hanya terletak pada materi yang berisi teks tanpa ada foto contoh berita hoax, dan 

tidak disampaikan bahwa ada beragam jenis hoax. Pada sesi tanya jawab, penulis 

juga mengajukan pertanyaan yaitu, bagaimana cara memberikan pemahaman 

literasi media pada orang yang memiliki ideologi tertentu karena pada dasarnya 

mereka selalu mencari pembenaran bukan kebenaran. Kemudian hal ini dijawab 

oleh Ibu Netti, “Hal ini memang sulit, karena akan kembali ke individu masing-

masing, bagaimana seorang individu menghendaki dirinya untuk berubah.” 

 Dari segi respon peserta, Penulis mengamati dan berkenalan dengan salah 

satu mahasiswa yang duduk bersebelahan dengan Penulis yaitu Anggi, mahasiswi 

Ilmu Komunikasi angkatan 2014. Selama seminar, Anggi dan peserta lainnya 

sempat mengeluhkan mengantuk, hal ini didapati karena ternyata mereka hadir 
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dalam seminar karena kewajiban. Total peserta yang hadir pada saat itu sekitar 40-

50 orang dengan kesempatan tiga penanya yang berasal dari Atma Jaya, UMN 

(Penulis), dan Universitas Pancasila.  

 

3.1.2. Metode Wawancara 

Narasumber untuk wawancara dilakukan dengan Bapak Septiaji Nugroho selaku 

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Alfatihah Retno selaku Hoax Buster 

sekaligus staff Badan Pusat Statistik, Eva Pastora dan Vicky Firmansyah dari 

Kriminologi UI, Helmy Yudasdhia selaku staff sub divisi tindakan pelanggaran 

dan informasi Kementrian Komunikasi dan Informasi, dan Riza Dharma Putera 

selaku Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif yang mendukung topik penelitian. 

Dari hasil wawancara didapatkan data yang mendukung thesis sebagai berikut: 

 

1. Septiaji Eko Nugroho, selaku Ketua LSM MAFINDO 

Wawancara dengan Septiaji dilakukan pada tanggal 27 Februari dan 15 Maret 

2017. Septiaji memaparkan hoax yang kini kian meresahkan menjadi latar 

belakang berdirinya LSM Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, (MAFINDO) sebuah 

lembaga nonprofit yang berperan untuk memberantas hoax dengan salah satu 

program kampanyenya yaitu Turn Back Hoax. Septiaji menjelaskan bahwa 

fenomena hoax di Indonesia sudah ada semenjak kemunculan internet, tetapi 

kasusnya sendiri mulai marak semenjak PILKADA tahun 2012, kemudian dengan 

kemudahan akses internet dan tawaran mendapatkan penghasilan dari iklan situs, 
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pelaku pembuat hoax semakin merebak dengan berbagai kepentingan baik 

ekonomi maupun personal. Dalam sehari, setidaknya ada 30 konten pelaporan 

hoax yang diterima MAFINDO melalui forum diskusi facebook maupun website 

data.turnbackhoax.id. 

Septiaji menyatakan bahwa masalah hoax yang beredar ini sebenarnya tak 

luput dari kebutuhan akan peran sentral generasi millennial. Segenap relawan 

MAFINDO pada saat ini juga sedang mencari cara untuk mengajak generasi 

millennial agar berperan sentral memerangi hoax baik secara aktif maupun pasif. 

Memerangi secara aktif yang dimaksud yaitu terjun mencari fakta atas berita hoax 

dan membagikannya (dalam kata lain menjadi hoax buster) atau memerangi 

secara pasif dengan mampu mengidentifikasi berita hoax bagi diri sendiri dan 

tidak membagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Hal ini diungkapkan 

karena generasi millennial merupakan konsumen internet sekaligus target pelaku 

hoax. Apabila generasi millennial dapat mulai melek literasi media, maka pelaku 

akan kehilangan targetnya. 

 

 

 

 

 

 

               

    Gambar 3.4. Wawancara Septiaji 

              (Dokumentasi Pribadi Penulis) 
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2. Eva Pastora, Kriminolog UI 

Berdasarkan wawancara dengan Ka Eva yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 

2017, ia mengatakan bahwa salah satu motif hoax yaitu framing, usaha 

menempatkan seseorang pada sebuah persepsi baru dengan tujuan menjatuhkan 

atau menaikan status seseorang. Framing biasanya dilaukan oleh cyberarmy dan 

akan semakin membentuk sebuah konstruksi sosial apabila diliput oleh pers 

terpercaya. Namun pada kenyataannya, pers di Indonesia terkadang masih bias 

karena adanya intervensi dari pimpinan perusahaan dan lain sebagainya. Satu-

satunya jalan untuk menghilangkan hoaxer adalah dengan membuat masyarakat 

dapat berpikir kritis dan analisis sehingga hoaxer dan buzzer dapat menghilang 

dengan sendirinya. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini buzzer dan hoaxer 

menganggap publik itu bodoh. 

Gambar 3.5. Wawancara Kriminolog 

(Dokumentasi Pribadi) 
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3. Alfatihah Reno, selaku Hoax Buster dan staff BPS 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfa pada kesempatan wawancara berbagai 

sumber pada tanggal 15 Maret 2017, Alfa menjelaskan bahwa menjadi hoax 

buster adalah hal yang seru diibaratkan seperti detektif. Ia menjadi hoax buster 

karena gerah melihat grup keluarganya yang sering mengunggah berita bohong, 

kemudian ia mulai memberanikan diri untuk memberikan fakta. Namun awalnya, 

sikap ini dianggap sok tau oleh keluarganya, walau pada akhirnya keluarga Alfa 

semakin terbuka untuk melakukan cross check dulu sebelum sharing. Saring 

sebelum sharing, istilah yang dipergunakan oleh Alfa.  

Menurutnya, siapa saja bisa menjadi hoax buster. Ia menuturkan bahwa 

hal terpenting menjadi hoax buster atau orang yang melawan hoax adalah 

kesadaran untuk tetap skeptis dalam melihat suatu hal, sehingga tidak hanya dapat 

menyaring informasi bagi diri sendiri, namun juga dapat mendidik publik untuk 

mengetahui kebenarannya. Pengalaman Alfa sebagai hoax buster tidak selamanya 

lancar, ia bercerita bahwa pertama kali ia mencari dan memberikan fakta atas 

hoax di media publik, akun facebooknya hampir di-hack orang sebanyak tujuh 

kali dalam sehari. Ia lalu mulai sadar bahwa ada pihak-pihak yang ingin 

mempertahankan hoax yang ada. Meskipun sempat diancam dengan cara hacking, 

ia tetap teguh untuk menjadi hoax buster untuk mencerdaskan bangsa. Alfa 

menyataan bahwa seluruh hoax buster adalah orang yang hobi membaca. 

Masalahnya adalah para konsumen hoax adalah mereka yang tidak terlalu minat 

dalam membaca sehingga diperlukan tips agar tidak termakan berita hoax. 
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Gambar 3.6. Wawancara Hoax Buster 

                                 (Dokumentasi Pribadi Penulis) 
 
 
 

4. Helmy Yurasdhia, Divisi Tindakan Pelanggaran Informasi KOMINFO 

Helmy selaku staff sub divisi tindakan pelanggaran informasi Kementrian 

Komunikasi dan Informasi bertugas untuk melakukan penyidikan, tindakan 

pidana UU ITE, menerima laporan pelanggaran UU ITE oleh lembaga, 

berkoordinasi dengan POLRI dan mengadakan bimbingan non teknis ke Polda 

seluruh Indonesia. Menurut Helmy, penyebaran hoax biasanya berawal dari 

kalangan muda, yang kemudian tersebar ke generasi yang lebih tua, dan hanya 

diteruskan saja.  

Penyebabnya sendiri adalah rendahnya literasi media, yaitu sikap kritis, 

analisis dalam mennggunakan media di tengah masyarakat. Hoax di Indonesia 

sendiri sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, untuk memberhentikan 

hoax diharapkan adanya regulator dari pemerintah untuk mengklarifikasi hoax 
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yang sesuai dengan bidangnya. Helmy menjelaskan bahwa masyarakat perlu sikap 

skeptis, karena pada saat ini sudah banyak sekali manipulasi data untuk menipu 

orang. Contohnya, alamat situs (diluar pers terverifikasi) yang berdomain .com, 

tidak boleh langsung mudah percaya, tetapi kalau untuk domain .id lebih dapat 

dipercaya karena perlu mendaftarkan KTP.  

Helmy berpendapat bahwa media sosial kini menjadi media penyebaran 

hoax yang sangat banyak, untuk menangani hal ini KOMINFO memiliki rencana 

untuk membuat facebook versi Indonesia dimana satu orang sama dengan satu 

akun, akun tersebut akan didaftarkan dengan KTP dan domain Indonesia. 

Keuntungan dari perencanaan facebook versi Indonesia ini adalah lebih aman dan 

terpercaya, yang mana apabila memilih akun luar negeri banyak penipuan dan 

harus tunduk pada UU Amerika. Inovasi ini dianggap dapat menjadi jalan keluar 

atas hoax yang beredar, namun rencana membuat facebook versi Indonesi ini 

belum tahu dapat terlaksana kapan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Wawancara dengan berbagai sumber, Pak Helmy (baju putih) 

           (Dokumentasi Pribadi Penulis) 

Perancangan Kampanye Sosial..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017



63 
 

5. Riza Dharma Putera, selaku Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila 

Riza Dharma Putera merupakan dosen Ilmu Komuniasi Universitas Pancasila dan 

sekarang sedang menempuh S3 yang mempelajari pula literasi media di Institut 

Pertanian Bogor. Penulis mendapat kesempatan untuk mewawancarai Bapak Riza 

pada acara seminar yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Pancasila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Wawancara dengan Pak Riza 

                          (Dokumentasi Pribadi Penulis) 
 

Melalui wawancara, beliau mengatakan bahwa literasi media saat ini 

memang menjadi modal utama dalam menekan penyebaran hoax. Namun 

memang banyak masyarakat awam yang belum tahu bentuk dari literasi media 

seperti apa, sedangkan dalam ilmu komunikasi, hal ini dipelajari karena sangat 

penting bagi jurnalis. Literasi media seharusnya dapat diterima oleh kalangan 

mana saja namun sulit sekali untuk masuk ke dalam masyarakat yang ekstrimis 
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dan memiliki ideologi. Maka dari itu, diperlukan peran seperti desainer grafis 

untuk membuat grafis-grafis yang mampu menyadarkan masyarakat akan 

berliterasi media yang baik agar mencegah terkonsumsinya berita hoax. 

 

6. Junaedi, selaku Hubungan Masyarakat POLRI 

Wawancara dengan AKBP Junaedi dilakukan pada tanggal 28 April 2017. 

Melalui wawancara, beliau mengatakan bahwa hoax telah menjadi masalah serius 

belakangan ini. Hoax dikatakan beredar melalui media yang beragam mulai cetak 

hingga digital. Melihat fenomena hoax, POLRI telah berperan penting dalam 

menangani hoax dengan menggerakkan divisi multimedia. Penanganan hoax 

tentunya tidak hanya difokuskan pada POLRI karena pada dasarnya POLRI 

bekerjasama dengan KOMINFO untuk sama-sama mencari situs penyebaran 

hoax. Beliau mengatakan bahwa KOMINFO berperan untuk memblokir situs, 

sedangkan POLRI bertugas untuk menangkap dan menerapkan pasal pidana 

terhadap pelaku penyebaran hoax.  

Melalui wawancara, beliau juga menuturkan alasan dan taktik penyebaran 

berita hoax. Pada dasarnya, hoax bermotif masalah personal terjadi karena terkait 

aspek kehidupan lain seperti kemiskinan. Apabila kemiskinan didukung dengan 

EQ rendah dapat menyebabkan seseorang mudah menyalahkan keadaan 

dibandingkan dirinya sendiri. Maka dari itu, kita sering melihat hoax yang berbau 

memfitnah seseorang. Pak Junaedi juga menuturkan taktik yang digunakan pelaku 

penyebaran hoax untuk meraih perhatian masyarakat atupun menjadikan 

kontennya semakin viral. Taktik tersebut yaitu dengan menyebarkan konten 
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kepada haters. Ia mencotohkan tokoh politik Ahok, dimana konten hoax yang 

dibuat biasa disebarkan melalui group-group anti Ahok.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Wawancara dengan POLRI 

   (Dokumentasi Penulis) 

3.1.2.1. Kesimpulan 

Melalui wawancara yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa penyebaran 

hoax terjadi karena kurangnya literasi media ditengah pengguna internet. 

Kekurangan tersebut membuat pengguna internet kurang kritis, analisis, dalam 

memanfaatkan, menggunakan, mencari informasi dalam media. Apabila sikap 

tersebut dapat ditumbuhkan pada pengguna internet, buzzer atau hoaxer akan 

mulai menyadari bahwa masyarakat mulai semakin pintar dan tidak dapat ditipu 

lagi sehingga hoax akan menghilang dengan sendirinya.  
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3.1.3. Focus Group Discussion 

Menurut Sarwono (2006), focus group discussion merupakan sebuah metode yang 

dilakukan melalui pertanyaan dan diskusi dengan suatu kelompok dengan tujuan 

untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Dari permasalahan yang diketahui, 

maka dapat dijadikan acuan solusi atas masalah yang diteliti (hlm.226). Focus 

Group Discussion terhadap responden dilakukan guna mendapatkan informasi 

dari tiga aspek mengenai berita hoax yaitu : pengetahuan, awareness, dan tes 

berita hoax.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Gambar 3.9. Pertanyaan FGD 

                              (Dokumentasi Pribadi Penulis) 
 

Pada aspek pengetahuan, penulis membuat beberapa pertanyaan terkait fenomena 

hoax dan kebiasaan responden saat dihadapkan dengan berita hoax, untuk aspek 

tes, penulis menanyakan penilaian responden terhadap dirinya sendiri dalam 

menilai kemampuan mendeteksi berita hoax yang diimbangi dengan tes berita 
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hoax yang telah disediakan oleh penulis .Di tahap awareness, penulis mengajukan 

beberapa pertanyaan berkaitan dengan awareness responden akan program milik 

pemerintah dan LSM yang memiliki program anti-hoax serupa. Pada tes gambar, 

penulis memberikan 9 soal gambar yang terdiri dari berita benar (tingkatan hijau), 

hoax sepenuhnya (tingkatan merah), semi-hoax (tingkatan kuning), dan 

unidentified hoax (tingkatan merah-kuning) berdasarkan teori Harley (2008). 

Melalui tes masing-masing nomor dikategorikan sebagai:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.10. FGD nomor 1 dan 2 

                             (Dokumentasi Pribadi Penulis) 
 

1. Nomor 1, hoax sepenuhnya (tingkatan merah). Berita ini dikutip dari 

website tribunstyle.com dengan judul “Tak Hanya Menderita Diskleksia, 

Bocah SD Salah Sebut Nama Ikan Tongkol Kabarnya Seorang Piatu”. 

Apabila ditelaah dengan pendalaman literasi media, hal yang harus 

dilakukan yakni dengan menganalisa terlebih dahulu. Dari judul 
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disebutkan kata “Kabarnya”, maka berita dapat dikategorikan sebagai 

berita yang belum tentu kebenarannya walaupun website yang 

menampilkan berita cukup meyakinkan dan memiliki rekam jejak yang 

lumayan kredibel; 

2. Nomor 2 dikategorikan sebagai semi-hoax (tingkatan kuning). Hal ini 

disebabkan berita tersebut memiliki campuran fakta dan kebohongan. Pada 

soal test ditampilkan berita proses persidangan kasus megaproyek E-KTP 

yang menghadirkan Nazarudin. Namun berita ini dicampurkan hoax, 

dimana tertulis Nazarudin menyebut nama Ahok yang pada kenyataannya 

tidak terjadi demikian; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. FGD nomor 3 dan 4 

                                  (Dokumentasi Pribadi Penulis) 
  
 

3. Nomor 3 dikategorikan unidentified hoax. Berita ini dikategorikan sebagai 

unidentified hoax karena sangat sulit membedakan antara hoax dan fakta. 
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Dalam berita tersebut, saat dianalisis tidak menunjukkan kejanggalan sama 

sekali. Namun apabila kita melakukan double check melalui internet, 

timbul sebuah masalah bahwa redaksi situs terkait tidak melakukan 

wawancara kepada narasumber yang dituliskan. Otomatis hal ini 

menyebabkan berita tergolong tidak benar; 

4. Nomor 4 dikategorikan berita benar. Berita ini mengandung kebenaran 

walau judulnya terkesan framing (menyusun atau mengemas informasi 

suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi 

publik terhadap sebuah peristiwa);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. FGD nomor 5,6, dan 7 

                                    (Dokumentasi Pribadi Penulis) 
 

5. Nomor 5 dikategorikan sebagai berita benar atau fakta. Bayi dalam 

kandungan dapat didaftarkan ke BPJS sebagai bentuk antisipasi bayi 

menderita penyakit saat lahir.  
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6. Nomor 6 dikategorikan semi-hoax sepenuhnya, karena menggunakan 

sebuah foto peristiwa lama yang tidak terkait dengan judul berita. Foto 

yang ditampilkan yaitu foto kecelakaan pengendaran ojek online bukan 

karena perselisihan. 

7. Nomor 7 dikategorikan fakta karena benar-benar terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. FGD nomor 8 dan 9 

                  (Dokumentasi Pribadi Penulis) 

 

8. Nomor 8 dikategorikan hoax sepenuhnya. Foto yang ditampilkan 

menggunakan teknik manipulasi foto. 

9. Nomor 9 dikategorikan hoax sepenuhnya, karena solusi tersebut bukan 

berasal dari penelitian. Akibat hoax ini, sudah terdapat 3 orang korban 

yang meninggal karena tidak langsung dilarikan ke rumah sakit tetapi 

justru ditusukan jarinya terlebih dahulu.  
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Focus Group Discussion dilakukan dengan menyesuaikan responden sesuai 

pembagian kategori kecenderungan perilaku pengguna media sosial berdasarkan 

usia yang dikemukakan Heidi Cohen (2015) : 

1. Usia dibawah 16 tahun 

Pada kesempatan Focus Group Disucussion untuk meneliti kecenderungan 

perilaku pengguna media sosial, Peneliti turut melaksanakan FGD bagi siswa 

SMP dan SMA guna mengetahui kecenderungan merespon fenomena berita 

hoax: 

a. SMP Regina Pacis Bogor 

Penulis melakukan FGD dengan siswa SMP usia 14-15 tahun yang berjumlah 5 

orang yang dilakukan pada tanggal 16 April 2016. Pada kesempatan tersebut, 

Penulis bertemu dengan siswa kelas IX SMP Regina Pacis yaitu Jonan (14), 

Calvin (15), Yoseph (15), Rizky (14) dan Nathan Viandi (14).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. FGD SMP Regina Pacis Bogor 

                       (Dokumentasi Pribadi Penulis) 
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Kelima responden memiliki pengeluaran dibawah 700.000 dalam sebulan 

yang semuanya berasal dari orangtua. Pengeluaran pribadi siswa sebagian besar 

dipergunakan untuk jajan (membeli makanan, minuman, voucher bermain) dan 

bermain game online di warung internet sepulang sekolah. Paket internet per 

bulan dari masing-masing responden cukup beragam. Satu responden 

menggunakan paket 2 GB/ bulan, dua responden menggunakan paket 1 GB/bulan, 

dua responden menggunakan paket 500 MB/ bulan karena lebih sering 

menggunakan wifi. Pada aspek pengetahuan, penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Pernah mendengar berita heboh via smartphone? 

5/5 responden menyatakan pernah mendengar berita heboh 

yang berasal dari social media (facebook dan instagram) dan 

social messenger (whatsapp dan line).  

2. Apakah beritanya berasal dari orang seumuran/lebih tua/lebih muda? 

5/5 responden menyatakan mendengar berita heboh dari 

orang yang lebih tua. Responden menyatakan rentan usianya 

yaitu orangtua dan usia 20 ke atas.  

3. Apakah pernah menyebarkan berita heboh? Biasanya ke siapa? 

2/4 responden menyatakan pernah menyebarkan berita heboh 

yang disebarkan ke teman-temannya melalui facebook dan 

line. Berita heboh yang disebarkan biasanya terkait dari 

games online. 
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4. Jenis berita heboh yang paling menarik perhatian Anda? 

3/5 responden menyatakan jenis berita heboh yang paling 

menarik yaitu mengenai berita seputar game. 2 responden 

lainnya mengatakan agama karena sangat mencuri perhatian 

dan kesehatan karena berharap memiliki manfaat di waktu 

mendatang. 

5. Apakah Anda terbiasa mencari fakta atas berita heboh yang terjadi? 

0/5 responden menyatakan terbiasa mencari mencari fakta 

atas berita heboh dikarenakan malas dan tidak punya waktu. 

 

6. Pernah menyadari bahwa berita heboh tersebut adalah hoax/berita 

bohong? 

5/5 responden menyatakan sering menemukan bahwa berita 

heboh yang tersebar ternyata bohong. 

 

7. Darimana Anda mendapat klarifikasi berita hoax tersebut? 

2/5 menyatakan mengetahui klarifikasinya dari social media 

sedangkan 2 responden lain mengatakan dari TV, dan 1 

responden menyatakan mendengar dari omongan orang. 

8. Dari klarifikasi yang ditemukan, disimpan sendiri atau dibagikan? 

0/5 responden menyatakan bahwa klarifikasi yang mereka 

dapat lalu dibagikan. Responden cenderung menyimpan 

klarifikasi seorang diri. 
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9. Apakah Anda tahu alasan orang membuat hoax? 

5/5 responden menyatakan tahu alasan orang membuat berita 

hoax yaitu karena ingin membuat sensasi agar terkenal. 

 

10. Apakah Anda pernah menyebarkan berita heboh yang ternyata hoax? 

0/5 responden menyatakan pernah menyebarkan berita heboh 

yang ternyata hoax. 

 

 

Pertanyaan Test 

1. Sebutkan skala 1-10, seberapa bisa mendeteksi hoax? 

3/5 responden memberikan skala 8 atas kemampuan mendeteksi berita hoax, 

2 responden lain menjawab 7. Responden pertama yang memberikan skala 8, 

benar 6 dari 9 soal, responden kedua dan ketiga dengan skala 8, benar 5 dari 9 

soal, dan responden keempat dan kelima yang memberikan skala 7, benar 5 

dari 9 soal.  

2. Bagaimana cara Anda membedakan hoax dan fakta? 

4/5 responden menyatakan cukup dengan melihat berita tersebut terkesan 

logis atau tidak, 1 responden menjawab dengan memperoleh dari situs yang 

terpercaya. Ketika ditanya situs terpercaya itu yang seperti apa, responden 

tidak dapat menjawab.  
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3. Test Gambar 

 

 

 

 

 

1. 3/5 menjawab benar karena mencurigai tulisan “kabarnya” dan postingan 

facebook. 

2. 5/5 menjawab benar karena tidak mempercayai situs gerilya politik 

3. 3/5 menjawab benar karena tidak yakin dengan situs 

4. 3/5 menjawab benar karena tidak merasa ada yang salah dengan kontennya 

5. 0/5 menjawab benar karena tidak mengetahui mengenai topik kesehatan 

6. 4/5 menjawab benar karena mencurigai postingan di social media dan 

penggunaan kata yang seperti mencari sensasi 

7. 4/5 menjawab benar karena merasa tidak ada yang salah dengan 

pernyataan di surat terlampir 

8. 5/5 menjawab benar karena pernah mendengar isu tersebut 

9. 0/5 menjawab benar karena mempercayai hal tersebut 

 

Pertanyaan Awareness 

1. Apakah anda mengetahui LSM/Instasi/Forum terkait? MAFINDO 

(Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)? KOMINFO? Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax? 
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0/5 responden mengetahui apa itu MAFINDO, 5/5 

mengetahui KOMINFO, 0/5 tidak mengetahui Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax 

2. Apakah Anda mengetahui program LSM/Instasi/Forum yang Anda 

ketahui terkait dengan antisipasi berita Hoax? 

0/5 menjawab pernah mengetahui program seputar anti-hoax 

dari KOMINFO. 

 

3. Apakah Anda pernah melihat konten cara mengidentifikasi hoax 

ataupun ajakan memerangi Hoax? Kalau ada darimana dan apa 

yang Anda pelajari? 

0/5 menjawab pernah melihat konten mengenai Anti-Hoax. 

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten 

yang dilakukan pemerintah/LSM belum efektif. 

4. Sebutkan sumber berita yang Anda percayai 

3/5 responden menjawab TV, 1 responden menjawab 

detik.com, 1 responden menjawab internet dan kompas. 

Alasan memilih media tersebut adalah karena sering melihat 

dan terlihat terpercaya. 

5. Baru-baru ini Dewan Pers mengeluarkan putusan bahwa terdapat 74 

pers terverifikasi. Apakah pernah mendengar berita tersebut? 

0/5 responden menyatakan pernah mendengar berita tersebut 

ataupun mengetahui pers-pers yang terverifikasi apa saja. 
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6. Apakah Anda pernah mendapat edukasi literasi media? Bagaimana 

cara memilah, menggunakan, media yang baik? 

0/5 menjawab tidak pernah mendapatkan edukasi literasi 

media dan tidak tahu apa yang dimaksud literasi media.   

 

Kesimpulan 

Hasil FGD bersama siswa SMP Regina Pacis dapat ditemukan bahwa berita 

heboh juga masuk di kalangan siswa SMP, namun karena waktu yang padat dalam 

sekolah membuat mereka memanfaatkan waktu luang lebih kepada penghiburan 

bagi diri sendiri salah satunya yaitu dengan bermain game online bukan kepada 

aktivitas mencari informasi. Minat yang berbeda pula menyebabkan pada jenis 

berita hoax tertentu seperti kesehatan, mereka cenderung mudah percaya. Pada 

kalangan siswa SMP, dapat ditemukan bahwa skala kemampuan mendeteksi hoax 

dan hasil uji coba test memiliki perbedaan namun tidak terpaut terlalu jauh. 

Sebagian besar sudah memberikan sikap skeptis pada alamat situs, namun belum 

mampu menganalisa sepenuhnya sebuah konten berita. 

 

b. SMA Kolese Gonzaga 

Peneliti turut melakukan FGD di kalangan siswa SMA yang dilakukan pada 

tanggal 1 April 2017. Focus Group Discussion dilakukan dengan 4 siswa SMA 

Kolose Gonzaga Jakarta berusia 15-16 tahun yaitu Sekar (15), Putri (16), Monica 

(16) dan Raissa (16). 
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Gambar 3.15. FGD SMA Kolese Gonzaga Jakarta 

    (Dokumentasi Pribadi) 
   
 

Keempat responden memiliki pengeluaran dibawah 700.000/bulan yang 

digunakan untuk uang jajan. Uang jajan yang dipergunakan yaitu untuk membeli 

jajanan (makanan dan minuman) dan transportasi menuju rumah ataupun ke 

rumah teman. 5 dari 5 responden menyatakan bahwa dalam sebulan mereka 

berlangganan paket internet dengan bermacam kuota mulai dari 500 MB (1 

orang), 1 GB (2 orang) dan 2 GB (2 orang). Pada aspek pengetahuan, penulis 

mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Pernah mendengar berita heboh via smartphone? 

4/4 responden menyatakan pernah mendengar berita heboh 

yang berasal dari social media dan social messenger. 

Responden mendefinisikan berita hoax sebagai berita yang 
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dibuat untuk mencari sensasi, informasi bohong dan berita 

yang dibuat untuk menjatuhkan pihak tertentu. 

2. Apakah beritanya berasal dari orang seumuran/lebih tua/lebih muda? 

4/4 responden menyatakan mendengar berita heboh dari 

orang yang lebih tua yaitu saudara, dan orang yang tidak 

dikenal dari facebook. 1 responden menambahkan pernah 

pernah disebarkan pula melalui yang seumuran. 

3. Apakah pernah menyebarkan berita heboh? Biasanya ke siapa? 

3/4 responden menyatakan pernah menyebarkan berita heboh 

yang disebarkan ke teman-temannya. Berita heboh yang 

sering disebarkan biasanya mengenai artis tertentu. 

4. Jenis berita heboh yang paling menarik perhatian Anda? 

4/4 responden menyatakan jenis berita heboh yang paling 

menarik yaitu mengenai gossip artis (Entertainment). 1 

responden memiliki dua ketertarikan yaitu gossip artis dan 

politik. 

5. Apakah Anda terbiasa mencari fakta atas berita heboh yang terjadi? 

0/4 responden menyatakan terbiasa mencari fakta atas berita 

heboh disekitarnya dikarenakan bukan menjadi prioritas 

mereka, tidak tertarik, dan tidak punya waktu.  

6. Pernah menyadari bahwa berita heboh tersebut adalah hoax/berita 

bohong? 
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4/4 responden menyatakan sering menemukan bahwa berita 

heboh yang tersebar ternyata bohong. 

 

7. Darimana Anda mendapat klarifikasi berita hoax tersebut? 

3/4 menyatakan mengetahui klarifikasinya dari social media 

(instagram artis terkait) sedangkan 1 responden menjawab 

mendapat klarifikasi dari TV.  

8. Dari klarifikasi yang ditemukan, disimpan sendiri atau dibagikan? 

2/4 responden menyatakan bahwa klarifikasi yang mereka 

dapatkan dibagikan kalau benar-benar penting saja melalui 

group keluarga sedangkan 2 responden lain tidak 

membagikan. 

9. Apakah Anda tahu alasan orang membuat hoax? 

4/4 responden menyatakan tahu alasan orang membuat berita 

hoax yaitu karena ingin membuat sensasi dan motif ekonomi. 

Tetapi tidak mengetahui bagaimana sistem yang berjalan 

hingga mereka mendapatkan uang.  

10. Apakah Anda pernah menyebarkan berita heboh yang ternyata hoax? 

0/4 responden menyatakan tidak pernah menyebarkan berita 

heboh yang ternyata hoax. 
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Pertanyaan Test 

1. Sebutkan skala 1-10, seberapa bisa mendeteksi hoax? 

2/4 responden memberikan skala 8 atas kemampuan mendeteksi berita hoax, 

2 responden lain menjawab 7. Responden pertama dan kedua yang 

memberikan skala 8, benar 6 dari 9 soal dan benar 5 dari 9 soal. Responden 

kedua dan ketiga dengan skala 7, benar 5 dari 9 soal. 

2. Bagaimana cara Anda membedakan hoax dan fakta? 

4/4 responden menyatakan cukup dengan melihat berita tersebut terkesan 

logis atau tidak. Hal ini diutarakan oleh para siswa yaitu dengan melihat 

kesinambungan antara judul dan isinya. Menurut responden, hoax semacam 

ini paling mudah dideteksi.  

3. Test Gambar 

 

 

 

 

 

 

1. 2/4 menjawab benar karena mencurigai tulisan postingan facebook, 2 

sisanya menjawab salah karena percaya pada nama situs 

2. 4/4 menjawab benar karena tidak mempercayai situs gerilya politik 

3. 2/4 menjawab benar karena merasa tidak yakin dengan alamat situs 

4. 3/4 menjawab benar karena konten terkesan logis 
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5. 1/4 menjawab benar karena berpendapat mungkin benar 

6. 4/4 menjawab benar karena penggunaan kata yang seperti mencari sensasi 

7. 3/4 menjawab benar karena tahu persoalan tersebut 

8. 4/4 menjawab benar karena tahu hal tersebut tidak benar dan editan 

9. 2/4 menjawab benar karena mencurigai hal semacam broadcast 

 

Pertanyaan Awareness 

1. Apakah anda mengetahui LSM/Instasi/Forum terkait? MAFINDO 

(Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)? KOMINFO? Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax? 

3/4 responden mengetahui apa itu MAFINDO karena baru 

saja mendapatkan seminar dari MAFINDO namun 1 

responden tidak sadar siapa penyelenggara seminar, 5/5 

mengetahui KOMINFO, 0/5 tidak mengetahui Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax 

2. Apakah Anda mengetahui program LSM/Instasi/Forum yang Anda 

ketahui terkait dengan antisipasi berita Hoax? 

0/4 menjawab pernah mengetahui program seputar anti-hoax 

dari KOMINFO. 3/4 responden menjawab program 

MAFINDO yang dilaksanakan berupa seminar. 

3. Apakah Anda pernah melihat konten cara mengidentifikasi hoax 

ataupun ajakan memerangi Hoax? Kalau ada darimana dan apa 

yang Anda pelajari? 
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0/4 menjawab pernah melihat konten mengenai Anti-Hoax. 

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten 

yang dilakukan pemerintah/LSM belum efektif. 

4. Sebutkan sumber berita yang Anda percayai 

4/4 responden menjawab sumber di internet seperti pers 

kompas, detik dan tribun. 2 responden menambahkan 

brightside dan insider. 

5. Baru-baru ini Dewan Pers mengeluarkan putusan bahwa terdapat 74 

pers terverifikasi. Apakah pernah mendengar berita tersebut? 

0/4 responden menyatakan pernah mendengar berita tersebut 

ataupun mengetahui pers-pers yang terverifikasi apa saja. 

 

6. Apakah Anda pernah mendapat edukasi literasi media? Bagaimana 

cara memilah, menggunakan, media yang baik? 

4/4 menjawab tidak tahu maksud dari literasi media.   

 

 

Kesimpulan 

Hasil FGD bersama siswi SMA Kolese Gonzaga dapat ditemukan bahwa berita 

heboh dikenal pula di kalangan SMA. Penyebaran berita hoax sendiri belum 

terlalu marak dan hanya dilakukan oleh segelintir temannya yang berjenis kelamin 

wanita, jumlahnya pun sangat sedikit hanya 1 atau 2 orang dengan latar belakang 

mencari sensasi. Sebagian besar jenis berita hoax yang disenangi adalah seputar 
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artis, responden juga menyatakan kurangnya minat untuk menyebarkan fakta 

karena faktor tidak memiliki waktu luang.  

 

2. Usia 16-24 tahun 

Focus Group Discussion pengguna sosial media usia 16-24 tahun disebarkan 

melalui mahasiswa Universitas dan Politeknik dengan menyesuaikan perkiraan 

Socio Economic Status mahasiswanya; 

c. Politeknik Kent Prasetya Mandiri 

Politeknik Kent Prasetya Mandiri Bogor yaitu sebuah institusi pendidikan yang 

berdiri sejak tahun 2003 dan terakreditasi C berdasarkan BAN-PT. Penulis 

melakukan focus group discussion terhadap mahasiswa dengan socio economic 

status berkategori middle class, lower middle class. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Politeknik Kent Prasetya Mandiri 

           (kent.ac.id) 
   

Pada kesempatan focus group discussion, Penulis melakukan diskusi dengan 

empat mahasiswa jurusan Ilmu Komputer yaitu Lutfi (19), Jefta (21), Fahrizal 
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(19), dan Haris (20). Pengeluaran rata-rata mahasiswa yakni 700.000-1.000.000 (2 

orang) dan dibawah 700.000 (2 orang). Keempat mahasiswa tinggal bersama 

keluarganya maupun saudaranya. Pengeluaran keempat mahasiswa tersebut 

digunakan untuk uang jajan, pulsa, dan bensin motor.  

Keempat mahasiswa menyatakan tidak terlalu sering melakukan aktivitas 

nongkrong. Aktivitas nongkrong yang biasa dilakukan yaitu bermain futsal dan 

sesekali mengunjungi lokasi wisata baru seperti Hutan Pinus, Sentul dengan 

rombongan motor. Makanan yang dipilih saat melakukan aktivitas nongkrong 

yaitu angkringan dibandingkan rumah makan. Dalam sebulan, dua dari empat 

mahasiswa menggunakan paket bulanan 2 GB karena sekaligus berprofesi sebagai 

driver online. Sedangkan 2 mahasiswa lainnya menggunakan paket 1 GB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.17. FGD Politeknik Kent Prasetya Mandiri 

                   (Dokumentasi Penulis) 
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Pada aspek pengetahuan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Pernah mendengar berita heboh via smartphone? 

4/4 responden menyatakan pernah mendengar berita heboh 

yang berasal dari word of mouth (ucapan orang-orang), 

brosur, social media (Facebook, Instagram), dan social 

messenger (Line dan BBM). 

2. Apakah beritanya berasal dari orang seumuran/lebih tua/lebih muda? 

4/4 responden menyatakan mendengar berita heboh dari 

orang yang seumuran. 1 responden menambahkan mendengar 

pula dari yang lebih tua dengan perbedaan usia tidak terlalu 

jauh yaitu kisaran usia 30.  

3. Apakah pernah menyebarkan berita heboh? Biasanya ke siapa? 

3/4 responden menyatakan pernah menyebarkan berita heboh 

yang disebarkan ke teman-temannya. Jenis berita heboh 

bermacam-macam namun lebih dominan dengan berita heboh 

disekitar lingkungan kampus. 

4. Jenis berita heboh yang paling menarik perhatian Anda? 

2/4 responden menyatakan jenis berita heboh yang paling 

menarik yaitu mengenai berita heboh mengenai teman 

sendiri. Mereka menceritakan salah satu contoh berita heboh 

yaitu berita kehamilan temannya sendiri. 2 responden lain 

menjawab olahraga dan politik. 
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5. Apakah Anda terbiasa mencari fakta atas berita heboh yang terjadi? 

2/4 responden menyatakan terbiasa mencari fakta atas berita 

heboh. 2 responden ini mengacu pada berita heboh mengenai 

temannya sedangkan 2 responden lain tidak terbiasa mencari 

fakta. 

6. Pernah menyadari bahwa berita heboh tersebut adalah hoax/berita 

bohong? 

4/4 responden menyatakan sering menemukan bahwa berita 

heboh yang tersebar ternyata bohong. 

 

7. Darimana Anda mendapat klarifikasi berita hoax tersebut? 

2/4 menyatakan mengetahui klarifikasinya dari social media 

(posting temannya yang memberi klarifikasi) sedangkan 2 

responden menjawab mendapat klarifikasi dari berita.  

8. Dari klarifikasi yang ditemukan, disimpan sendiri atau dibagikan? 

1/4 responden menyatakan bahwa klarifikasi yang mereka 

dapatkan dibagikan kalau benar-benar penting saja. 

 

9. Apakah Anda tahu alasan orang membuat hoax? 

4/4 responden menyatakan tahu alasan orang membuat berita 

hoax yaitu karena ingin membuat sensasi dan populer. 
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10. Apakah Anda pernah menyebarkan berita heboh yang ternyata hoax? 

0/4 responden menyatakan tidak pernah menyebarkan berita 

heboh yang ternyata hoax. Mereka menambahkan bahwa 

teman mereka yang wanita lebih sering menyebarkan berita 

heboh yang ternyata adalah hoax dibandingkan teman-teman 

prianya. 

 

Pertanyaan Test 

1. Sebutkan skala 1-10, seberapa bisa mendeteksi hoax? 

2 responden memberikan skala 8 atas kemampuan mendeteksi berita hoax, 1 

responden menjawab 7, 1 responden lain menjawab 9. Responden pertama 

dan kedua yang memberikan skala 8, benar 6 dari 9 soal dan benar 1 dari 9 

soal. Responden kedua yang memberikan skala 7, benar 4 dari 9 soal. 

Responden terakhir yang memberikan skala 9 benar 5 dari 9 soal.  

 

2. Bagaimana cara Anda membedakan hoax dan fakta? 

4/4 responden menyatakan cara membedakan hoax dan fakta adalah dengan 

mencari informasi melalui teman-temannya. 2 dari responden menambahkan 

pula, mereka membedakan fakta dengan mencari informasi yang akurat dan 

menimbang logis tidaknya sebuah berita. 
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3. Test Gambar 

 

 

 

 

 

 

1. 1/4 menjawab benar karena mencurigai tahu permasalahan tersebut 

2. 1/4 menjawab benar karena merasa aneh dengan kontennya 

3. 3/4 menjawab benar karena merasa tidak yakin dengan alamat situs 

4. 1/4 menjawab benar karena konten terkesan logis 

5. 2/4 menjawab benar karena berpendapat mungkin benar 

6. 1/4 menjawab benar karena penggunaan kata yang seperti mencari sensasi 

7. 1/4 menjawab benar karena menganggapnya logis 

8. 3/4 menjawab benar karena tahu hal tersebut tidak benar 

9. 3/4 menjawab benar karena curiga dipublikasikan via facebook 

 

Pertanyaan Awareness 

1. Apakah anda mengetahui LSM/Instasi/Forum terkait? MAFINDO 

(Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)? KOMINFO? Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax? 
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0/4 responden mengetahui apa itu MAFINDO, 5/5 

responden mengetahui KOMINFO, 0/5 tidak mengetahui 

Forum Anti Fitnah Hasut Hoax 

2. Apakah Anda mengetahui program LSM/Instasi/Forum yang Anda 

ketahui terkait dengan antisipasi berita Hoax? 

0/4 menjawab pernah mengetahui program seputar anti-

hoax dari KOMINFO maupun  

 

3. Apakah Anda pernah melihat konten cara mengidentifikasi hoax 

ataupun ajakan memerangi Hoax? Kalau ada darimana dan apa 

yang Anda pelajari? 

0/4 menjawab pernah melihat konten mengenai Anti-Hoax. 

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten 

yang dilakukan pemerintah/LSM belum efektif. 

4. Sebutkan sumber berita yang Anda percayai 

4/4 responden menjawab sumber yang dipercayai yaitu 

line today, kompas, metro tv, babe, dan teman sendiri. 

Namun ketika terdapat teman yang mengucapkan metro tv 

mereka tertawa karena menganggapnya sebagai stasiun 

televisi yang berpihak pada golongan tertentu. 

5. Baru-baru ini Dewan Pers mengeluarkan putusan bahwa terdapat 74 

pers terverifikasi. Apakah pernah mendengar berita tersebut? 
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0/4 responden menyatakan pernah mendengar berita 

tersebut ataupun mengetahui pers-pers yang terverifikasi 

apa saja. 

6. Apakah Anda pernah mendapat edukasi literasi media? Bagaimana 

cara memilah, menggunakan, media yang baik? 

4/4 menjawab tidak pernah mendapat edukasi literasi media.   

 

 

Kesimpulan 

Hasil FGD bersama mahasiswa Politeknik Kent Prasetya Mandiri Bogor 

menunjukkan bahwa berita heboh yang mampu menarik perhatian mereka masih 

dalam kalangan lingkungan sendiri seperti gossip teman sendiri. Bagi responden, 

mereka tidak terlalu menanggapi berita heboh untuk disebarkan melalui social 

media platform karena mereka cenderung membicarakannya secara langsung. 

Mereka memberikan pernyataan pula bahwa teman wanitanya lebih sering 

menyebarkan dibandingkan yang pria. Penilaian terhadap kemampuan 

membedakan hoax mereka cenderung berbeda jauh dengan jawaban yang 

diberikan, contohnya yang memberikan skala 8 ternyata hanya mampu menjawab 

benar 1 dari 9 soal. Dalam hal ini, berita hoax dapat merugikan mereka secara 

personal karena telah menyesatkan pengetahuan mereka. Perilaku nongkrong 

secara massal juga mampu membuat informasi menyesatkan dibagikan melalui 

perbincangan. Dari hasil FGD ini, jelas bahwa kampanye sosial harus menyasar 

pula kepada kalangan mahasiswa menengah, menengah-bawah. 
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d. Universitas Pancasila 

Universitas Pancasila adalah sebuah institusi pendidikan yang berada di Depok 

dan telah berdiri sejak tahun 1996. Universitas Pancasila sendiri memiliki 

akreditasi B berdasarkan BAN-PT.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Universitas Pancasila 

            (hoteldekatkampus.com) 
  

 Penulis melakukan Focus Group Discussion terhadap empat mahasiswi 

Universitas Pancasila jurusan Pariwisata dengan rentan usia 19-20 tahun yaitu 

Julya (19), Lutsvia (20), Govinda (20) dan Tyas (19). Pengeluaran keempat 

mahasiswi rata-rata 1.500.000-2.000.000 (3 orang), dan 1.000.000-1.500.000 (1 

orang). Tiga dari empat mahasiswa tinggal bersama keluarganya sedangkan 1 

lainnya tinggal di kost. Biaya kost yang disewa yaitu 800.000 sehingga dalam 

sebulan uang jajan yang dipergunakan sekitar 700.000-1.200.000.  

Pengeluaran dalam sebulan keempat mahasiswi dipergunakan untuk uang 

jajan, transportasi online, bensin motor. Responden cenderung melakukan 

aktivitas nongkrong yang menghabiskan uang jajan di cafe-cafe kecil dekat 

kampus yang dalam sebulan rata-rata menghabiskan uang minimal 1.000.000. 
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Keempat mahasiswi juga tidak membawa bekal sehingga cenderung membeli 

makan pada jam istirahat yang dalam sekali pembelian menghabiskan minimal 

20.000. Tiga dari empat mahasiswa menggunakan paket internet perbulan 2 GB, 

dan sisanya menggunakan paket 4 GB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. FGD Universitas Pancasila 

                (Dokumentasi Penulis) 
 

Pada aspek pengetahuan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Pernah mendengar berita heboh via smartphone? 

4/4 responden menyatakan pernah mendengar berita heboh 

yang berasal dari social media dan social messenger 
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2. Apakah beritanya berasal dari orang seumuran/lebih tua/lebih muda? 

4/4 responden menyatakan mendengar berita heboh dari 

orang yang seumuran 

 

3. Apakah pernah menyebarkan berita heboh? Biasanya ke siapa? 

4/4 responden menyatakan pernah menyebarkan berita heboh 

yang disebarkan ke teman-temannya baik melalui social 

messenger, social media maupun secara langsung (word of 

mouth) 

4. Jenis berita heboh yang paling menarik perhatian Anda? 

4/4 responden menyatakan jenis berita heboh yang paling 

menarik yaitu tentang entertainment. 

 

5. Apakah Anda terbiasa mencari fakta atas berita heboh yang terjadi? 

1/4 responden menyatakan sering mencari fakta atas berita 

heboh yang terjadi. 3 responden lainnya tidak mencari fakta 

atas berita heboh 

6. Pernah menyadari bahwa berita heboh tersebut adalah hoax/berita 

bohong? 

4/4 responden menyatakan sering menemukan bahwa berita 

heboh yang tersebar ternyata bohong.  
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7. Darimana Anda mendapat klarifikasi berita hoax tersebut? 

4/4 menyatakan mengetahui klarifikasinya dari social media. 

2 responden menambahkan mengetahui klarifikasi dari 

teman. 

8. Dari klarifikasi yang ditemukan, disimpan sendiri atau dibagikan? 

2/4 responden menyatakan bahwa klarifikasi yang mereka 

dapatkan dibagikan secara langsung (word of mouth) kepada 

teman terdekat apabila berita dianggap sangat penting. 

9. Apakah Anda tahu alasan orang membuat hoax? 

4/4 responden menyatakan tahu alasan orang membuat berita 

hoax yaitu karena untuk mencari sensasi dan kepentingan 

ekonomi.   

10. Apakah Anda pernah menyebarkan berita heboh yang ternyata hoax? 

1/4 responden menyatakan pernah menyebarkan berita heboh 

yang ternyata hoax, setelah menemukan ternyata berita 

tersebut hoax, responden cenderung tidak membagikan 

klarifikasi karena malu. 

 

Pertanyaan Test 

1. Sebutkan skala 1-10, seberapa bisa mendeteksi hoax? 

1 responden memberikan skala 8 atas kemampuan mendeteksi berita hoax, 1 

responden menjawab 5, 1 responden lain menjawab 8, 1 responden menjawab 

4. Responden pertama yang memberikan skala 7, benar 3 dari 9 soal. 
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Responden kedua yang memberikan skala 5, benar 6 dari 9 soal. Responden 

ketiga yang memberikan skala 8, benar 4 dari 9 soal. Responden terakhir 

yang memberikan skala 4, benar 5 dari 9 soal.   

2. Bagaimana cara Anda membedakan hoax dan fakta? 

4/4 responden menyatakan cara membedakan hoax dan fakta adalah dengan 

melihat logis tidaknya sebuah berita dan melihat kolom komentar pada 

konten yang dilihat. 

3. Test Gambar 

 

 

 

 

 

 

1. 2/4 menjawab benar karena mencurigai tahu permasalahan tersebut 

2. 2/4 menjawab benar karena merasa aneh dengan kontennya 

3. 2/4 menjawab benar karena merasa tidak yakin dengan alamat situs 

4. 2/4 menjawab benar karena konten terkesan logis 

5. 2/4 menjawab benar karena berpendapat mungkin benar 

6. 1/4 menjawab benar karena penggunaan kata yang seperti mencari sensasi 

7. 3/4 menjawab benar karena menganggapnya logis 

8. 3/4 menjawab benar karena tahu hal tersebut tidak benar 

9. 1/4 menjawab benar karena curiga dipublikasikan via facebook 
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Pertanyaan Awareness 

1. Apakah anda mengetahui LSM/Instasi/Forum terkait? MAFINDO 

(Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)? KOMINFO? Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax? 

0/4 responden mengetahui apa itu MAFINDO, 5/5 

responden mengetahui KOMINFO, 0/5 tidak mengetahui 

Forum Anti Fitnah Hasut Hoax 

 

2. Apakah Anda mengetahui program LSM/Instasi/Forum yang Anda 

ketahui terkait dengan antisipasi berita Hoax? 

0/4 menjawab pernah mengetahui program seputar anti-hoax 

dari KOMINFO.  

 

3. Apakah Anda pernah melihat konten cara mengidentifikasi hoax 

ataupun ajakan memerangi Hoax? Kalau ada darimana dan apa 

yang Anda pelajari? 

0/4 menjawab pernah melihat konten mengenai Anti-Hoax. 

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten yang 

dilakukan pemerintah/LSM belum efektif. 

4. Sebutkan sumber berita yang Anda percayai 

4/4 responden menjawab sumber yang dipercayai yaitu 

line today, lambe turah, tribun, detik, dan TV One.  
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5. Baru-baru ini Dewan Pers mengeluarkan putusan bahwa terdapat 74 

pers terverifikasi. Apakah pernah mendengar berita tersebut? 

0/4 responden menyatakan pernah mendengar berita tersebut 

ataupun mengetahui pers-pers yang terverifikasi apa saja. 

 

6. Apakah Anda pernah mendapat edukasi literasi media? Bagaimana 

cara memilah, menggunakan, media yang baik? 

4/4 menjawab tidak pernah mendapat edukasi literasi media.   

 

 

Kesimpulan 

Hasil FGD bersama mahasiswi Universitas Pancasila dapat ditemukan bahwa 

kebiasaan membagikan konten yang belum jelas kebenarannya didominasi oleh 

wanita. Hasil FGD juga menunjukkan bahwa responden yang menyebarkan berita 

heboh yang ternyata adalah hoax tidak memberikan klarifikasi lagi karena 

cenderung malu. Media yang dipercaya responden juga cukup beragam, namun 

tidak cukup kredibel untuk dijadikan sumber. Awarenesss terhadap program 

pemerintah/LSM yang bergerak dalam memerangi hoax juga belum tinggi.  

 

e. Universitas Multimedia Nusantara 

Universitas Multimedia Nusantara adalah sebuah institusi pendidikan yang telah 

berdiri sejak tahun 2006 dan berlokasi di Gading Serpong, Tangerang. 

Berdasarkan keputusan BAN-PT, UMN memiliki Akreditasi A.  
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Gambar 3.20. Universitas Multimedia Nusantara                

(http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/) 

 

Pada kesempatan FGD, Penulis melakukan FGD dengan 10 mahasiswa jurusan 

Desain Komunikasi Visual yaitu Novi, Luthfi, Alyssa, Kelsey, Glory, Wilhan, 

Dhia, Edbert, Adel dan Edbert. 4 dari responden memiliki pengeluaran diatas 

3.000.000 dalam sebulan, 3 responden lainnya memiliki pengeluaran 2.000.000-

3.000.000, dan 3 responden sisanya memiliki pengeluaran sebesar 1.500.000-

2.000.000. Pengeluaran bagi responden diatas 3.000.000 yaitu untuk uang jajan, 

bensin mobil, keperluan kampus. Pengerluaran bagi responden berjumlah 

2.000.000-3.000.000 yaitu untuk uang jajan, keperluan kampus, uang transportasi 

motor maupun transportasi online. Rata-rata tempat nongkrong responden dengan 

pengeluaran 2.000.000-3.000.000 yaitu di mall dengan alasan pilihan yang lebih 

beragam. Bagi responden yang memiliki pengeluaran berjumlah 2.000.000-

3.000.000, mall juga menjadi pilihan, namun ditambah dengan cafe dan rumah 

makan ruko.  
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Gambar 3.21. FGD Universitas Multimedia Nusantara 

         (Dokumentasi Penulis) 
 
 

Pada aspek pengetahuan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Pernah mendengar berita heboh via smartphone? 

10/10 responden menyatakan pernah mendengar berita heboh 

yang berasal dari social media dan social messenger 

2. Apakah beritanya berasal dari orang seumuran/lebih tua/lebih muda? 

10/10 responden menyatakan mendengar berita heboh dari 

orang yang seumuran, 6 diantara responden juga menyatakan 

mendapat dari orangtua ataupun saudaranya.  

3. Apakah pernah menyebarkan berita heboh? Biasanya ke siapa? 

9/10 responden menyatakan pernah menyebarkan berita 

heboh yang disebarkan ke teman-temannya baik melalui 
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social messenger, social media maupun secara langsung 

(word of mouth) 

4. Jenis berita heboh yang paling menarik perhatian Anda? 

6/4 responden menyatakan jenis berita heboh yang paling 

menarik yaitu tentang politik, 1 responden menyatakan jenis 

berita yang menarik yaitu berita teknologi, 1 responden 

menjawab kesehatan dan 2 responden lain menjawab 

entertainment. 

5. Apakah Anda terbiasa mencari fakta atas berita heboh yang terjadi? 

4/10 responden menyatakan mencari fakta atas berita heboh 

yang terjadi asalkan berita tersebut cukup urgent atau 

dianggap penting 

6. Pernah menyadari bahwa berita heboh tersebut adalah hoax/berita 

bohong? 

10/10 responden menyatakan sering menemukan bahwa 

berita heboh yang tersebar ternyata bohong.  

 

7. Darimana Anda mendapat klarifikasi berita hoax tersebut? 

6/10 menyatakan mengetahui klarifikasinya dari social 

media, 4 responden lain menjawab melihat dari TV dan 

media berita lainnya 
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8. Dari klarifikasi yang ditemukan, disimpan sendiri atau dibagikan? 

2/10 responden menyatakan bahwa klarifikasi yang mereka 

dapatkan dibagikan melalui group-group keluarga dan teman 

terdekat. Responden lain memilih menyimpan sendiri.  

9. Apakah Anda tahu alasan orang membuat hoax? 

10/10 responden menyatakan tahu alasan orang membuat 

berita hoax yaitu karena untuk mencari sensasi dan 

kepentingan ekonomi.   

10. Apakah Anda pernah menyebarkan berita heboh yang ternyata hoax? 

5/10 responden menyatakan pernah menyebarkan berita 

heboh yang ternyata hoax dan biasanya disebarkan melalui 

facebook dan line. Beberapa berita hoax yang disebarkan 

motifnya adalah mencari sensasi dan sebagai bentuk candaan 

untuk teman-teman terdekat. Namun mereka tidak 

membagikan klarifikasi yang ada karena malu. 

 

Pertanyaan Test 

1. Sebutkan skala 1-10, seberapa bisa mendeteksi hoax? 

5 responden memberikan skala 8 atas kemampuan mendeteksi berita hoax, 3 

responden menjawab 7, 2 responden lain menjawab 6. Lima responden yang 

menjawab skala 8, 1 diantaranya benar 7 dari 9 soal, 2 responden benar 6 dari 

9 soal, 2 responden lainnya menjawab benar 5 dari 9 soal. Tiga responden 

yang memberikan skala 7, dua diantaranya benar 5 dari 9 soal, satu responden 

Perancangan Kampanye Sosial..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017



103 
 

benar 4 dari 9 soal. Dua responden yang memberikan skala 6, benar 5 dari 9 

soal.   

2. Bagaimana cara Anda membedakan hoax dan fakta? 

7/10 responden menyatakan cara membedakan hoax dan fakta adalah dengan 

melihat logis tidaknya sebuah berita dan melihat kolom komentar pada 

konten yang dilihat. 

3. Test Gambar 

 

 

 

 

 

 

1. 5/10 menjawab benar karena mencurigai tahu permasalahan tersebut 

2. 7/10 menjawab benar karena merasa aneh dengan kontennya 

3. 4/10 menjawab benar karena merasa tidak yakin dengan alamat situs 

4. 5/10 menjawab benar karena konten terkesan logis 

5. 5/10 menjawab benar karena berpendapat mungkin benar 

6. 6/10 menjawab benar karena penggunaan kata yang seperti mencari 

sensasi 

7. 5/10 menjawab benar karena menganggapnya logis 

8. 8/10 menjawab benar karena tahu hal tersebut tidak benar 

9. 7/10 menjawab benar karena curiga dipublikasikan via facebook 
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Pertanyaan Awareness 

1. Apakah anda mengetahui LSM/Instasi/Forum terkait? MAFINDO 

(Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)? KOMINFO? Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax? 

0/10 responden mengetahui apa itu MAFINDO, 5/5 

responden mengetahui KOMINFO, 0/5 tidak mengetahui 

Forum Anti Fitnah Hasut Hoax 

 

2. Apakah Anda mengetahui program LSM/Instasi/Forum yang Anda 

ketahui terkait dengan antisipasi berita Hoax? 

0/10 menjawab pernah mengetahui program seputar anti-

hoax dari KOMINFO.  

 

3. Apakah Anda pernah melihat konten cara mengidentifikasi hoax 

ataupun ajakan memerangi Hoax? Kalau ada darimana dan apa 

yang Anda pelajari? 

1/10 menjawab pernah melihat konten mengenai Anti-Hoax 

yang dilihat dari sebuah website media berita. Dari hal ini 

dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten yang 

dilakukan pemerintah/LSM belum efektif. 
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4. Sebutkan sumber berita yang Anda percayai 

10/10 responden menjawab sumber yang dipercayai yaitu 

media berita online seperti kompas, detik, line today, 

wikipedia.  

5. Baru-baru ini Dewan Pers mengeluarkan putusan bahwa terdapat 74 

pers terverifikasi. Apakah pernah mendengar berita tersebut? 

0/10 responden menyatakan pernah mendengar berita 

tersebut ataupun mengetahui pers-pers yang terverifikasi 

apa saja. 

6. Apakah Anda pernah mendapat edukasi literasi media? Bagaimana 

cara memilah, menggunakan, media yang baik? 

0/10 menjawab tidak pernah mendapat edukasi literasi 

media.   

 

 

Kesimpulan 

Hasil FGD bersama mahasiswa-mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara 

dapat diketahui bahwa kesulitan mendeteksi hoax dirasakan pula bagi mahasiswa-

mahasiswi kalangan menengah-atas. Beberapa penilaian atas kemampuan 

responden juga tidak terlalu jauh dengan hasil test. Hasil tes responden 

menunjukkan bahwa dalam hal manipulasi foto, responden cukup melek untuk 

mengetahui bohong tidaknya sebuah konten. Responden memiliki kekurangan 

yaitu cenderung percaya pada media dengan reputasi terkenal dan menghiraukan 
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konten. Untuk soal test yang menunjukkan judul bersifat framing, responden 

cenderung tidak percaya sekalipun menunjukkan kebenaran. 

 

4. Usia 25-34 tahun 

Pada FGD untuk rentan usia 25-34 tahun, Penulis melakukan Focus Group 

Discussion terhadap 4 orang pekerja yang berprofesi sebagai gojek, uber, 

karyawan swasta, dan gocar. Keempat pekerja tersebut yaitu Andri (26), Raden 

(27), Rian (30), Suratno (34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. FGD Usia 25-34 tahun 

              (Dokumentasi Penulis) 
 

Melalui Focus Group Discussion bersama kalangan usia 25-34 tahun, Penulis 

menanyakan beberapa aspek mengenai fenomen berita hoax mulai dari 

pengetahuan, awareness, dan test berita hoax. Pada aspek pengetahuan, penulis 

mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Pernah mendengar berita heboh via smartphone? 

4/4 responden menyatakan pernah mendengar berita heboh 

yang berasal dari social media dan social messenger 

 

2. Apakah beritanya berasal dari orang seumuran/lebih tua/lebih muda? 

3/4 responden menyatakan mendengar berita heboh dari 

orang yang yang lebih muda sedangkan 1 responden 

menyatakan mendengar dari yang seumuran. 

3. Apakah pernah menyebarkan berita heboh? Biasanya ke siapa? 

1/4 responden menyatakan pernah menyebarkan berita heboh 

yang disebarkan melalui group social messenger 

 

4. Jenis berita heboh yang paling menarik perhatian Anda? 

4/4 responden menyatakan jenis berita heboh yang paling 

menarik yaitu tentang politik, kesehatan dan entertainment 

 

5. Apakah Anda terbiasa mencari fakta atas berita heboh yang terjadi? 

1/4 responden menyatakan sering mencari fakta atas berita 

heboh yang terjadi. 3 responden lainnya tidak mencari fakta 

atas berita heboh 

6. Pernah menyadari bahwa berita heboh tersebut adalah hoax/berita 

bohong? 
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4/4 responden menyatakan sering menemukan bahwa berita 

heboh yang tersebar ternyata bohong.  

 

7. Darimana Anda mendapat klarifikasi berita hoax tersebut? 

4/4 menyatakan mengetahui klarifikasinya dari  kerabat yang 

tergabung dalam aplikasi social messenger, Whatsapp. 

Responden lain menambahkan media sosial.  

8. Dari klarifikasi yang ditemukan, disimpan sendiri atau dibagikan? 

0/4 responden menyatakan bahwa klarifikasi yang mereka 

dapatkan dibagikan. Responden cenderung membiarkan 

klarifikasi yang ada. 

 

9. Apakah Anda tahu alasan orang membuat hoax? 

4/4 responden menyatakan tahu alasan orang membuat berita 

hoax yaitu karena untuk mencari sensasi dan ingin 

menjatuhkan seseorang. 

  

10. Apakah Anda pernah menyebarkan berita heboh yang ternyata hoax? 

2/4 responden menyatakan pernah menyebarkan berita heboh 

yang ternyata hoax, setelah menemukan ternyata berita 

tersebut hoax, responden cenderung tidak membagikan 

klarifikasi karena malu. 
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Pertanyaan Test 

1. Sebutkan skala 1-10, seberapa bisa mendeteksi hoax? 

2 responden memberikan skala 7 atas kemampuan mendeteksi berita hoax, 2 

responden lainnya memberikan skala 5. Dua responden yang memberikan 

skala 7, benar 4 dari 9 soal dan benar 5 dari 9 soal. Dua responden sisanya 

yang memberikan skala 5, benar 2 dari 9 soal dan benar 4 dari 9 soal.  

2. Bagaimana cara Anda membedakan hoax dan fakta? 

4/4 responden seluruhnya menyatakan cara membedakan hoax dan fakta 

adalah dengan mencari informasi dari teman/group. Satu responden lain 

menambahkan dengan melihat situsnya, apakah kredibel atau abal-abal. 

3. Test Gambar 

 

 

 

 

 

 

1. 2/4 menjawab benar karena mencurigai tahu permasalahan tersebut 

2. 2/4 menjawab benar karena merasa aneh dengan kontennya 

3. 2/4 menjawab benar karena merasa tidak yakin dengan alamat situs 

4. 2/4 menjawab benar karena konten terkesan logis 

5. 2/4 menjawab benar karena berpendapat mungkin benar 

6. 1/4 menjawab benar karena penggunaan kata yang seperti mencari sensasi 
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7. 3/4 menjawab benar karena menganggapnya logis 

8. 3/4 menjawab benar karena tahu hal tersebut tidak benar 

9. 1/4 menjawab benar karena curiga dipublikasikan via facebook 

 

Pertanyaan Awareness 

1. Apakah anda mengetahui LSM/Instasi/Forum terkait? MAFINDO 

(Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)? KOMINFO? Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax? 

0/4 responden mengetahui apa itu MAFINDO, 5/5 

responden mengetahui KOMINFO, 0/5 tidak mengetahui 

Forum Anti Fitnah Hasut Hoax 

 

2. Apakah Anda mengetahui program LSM/Instasi/Forum yang Anda 

ketahui terkait dengan antisipasi berita Hoax? 

0/4 menjawab pernah mengetahui program seputar anti-

hoax dari KOMINFO.  

 

3. Apakah Anda pernah melihat konten cara mengidentifikasi hoax 

ataupun ajakan memerangi Hoax? Kalau ada darimana dan apa 

yang Anda pelajari? 

0/4 menjawab pernah melihat konten mengenai Anti-Hoax. 

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebaran konten 

yang dilakukan pemerintah/LSM belum efektif. 
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4. Sebutkan sumber berita yang Anda percayai 

4/4 responden menjawab sumber yang dipercayai yaitu 

republika, liputan 6, group gojek, vivanews.com, dan 

koran sindo.  

 

5. Baru-baru ini Dewan Pers mengeluarkan putusan bahwa terdapat 74 

pers terverifikasi. Apakah pernah mendengar berita tersebut? 

0/4 responden menyatakan pernah mendengar berita 

tersebut ataupun mengetahui pers-pers yang terverifikasi 

apa saja. 

6. Apakah Anda pernah mendapat edukasi literasi media? Bagaimana 

cara memilah, menggunakan, media yang baik? 

4/4 menjawab tidak pernah mendapat edukasi literasi 

media.   

 

 

Kesimpulan 

Hasil FGD bersama pekerja usia 25-34 tahun dapat disimpulkan bahwa literasi 

media di kalangan responden pun dapat dibilang kurang dalam hal analisis konten.  

 

5. Usia 45-54 tahun 

Penulis melaksanakan Focus Group Discussion pada 5 orang kalangan usia 45-54 

tahun pada kesempatan acara Zumba di Bogor yaitu Diana (51), Margaretha (53), 
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Agung (50), Sebastianus (45), Doni (45). Kelima responden sudah berkeluarga 

dan memiliki pengeluaran diatas 3.000.000/bulan. Paket internet yang digunakan 

yaitu sebesar 5 GB (2 orang), 4 GB (3 orang).  

 

Gambar 3.23. FGD Usia 45-54 tahun 

               (Dokumentasi Penulis) 
 
 

Pada aspek pengetahuan, penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Pernah mendengar berita heboh via smartphone? 

5/5 responden menyatakan pernah mendengar berita heboh 

yang berasal dari social media dan social messenger.  

 

2. Apakah beritanya berasal dari orang seumuran/lebih tua/lebih muda? 

5/5 responden menyatakan mendengar berita heboh pertama 

kali dari orang yang lebih muda. Adapun dua responden 

menambahkan sering mendengar pula dari orang yang 

seumuran lewat group social messenger. 
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3. Apakah pernah menyebarkan berita heboh? Biasanya ke siapa? 

2/4 responden menyatakan pernah dan sering menyebarkan 

berita heboh yang disebarkan ke group keluarga dan teman 

terdekat 

4. Jenis berita heboh yang paling menarik perhatian Anda? 

3/5 responden menyatakan jenis berita heboh yang paling 

menarik yaitu mengenai berita mengenai politik. 2 responden 

lainnya mengatakan kesehatan dan entertainment. 

5. Apakah Anda terbiasa mencari fakta atas berita heboh yang terjadi? 

2/5 responden menyatakan terbiasa mencari mencari fakta 

atas berita heboh 

 

6. Pernah menyadari bahwa berita heboh tersebut adalah hoax/berita 

bohong? 

5/5 responden menyatakan sering menemukan bahwa berita 

heboh yang tersebar ternyata bohong. 

 

7. Darimana Anda mendapat klarifikasi berita hoax tersebut? 

2/5 menyatakan mengetahui klarifikasinya karena mencari 

sendiri. 3 responden lain menjawab mendengar dari teman-

teman di group Whatsapp, dan klarifikasi dari media sosial. 

8. Dari klarifikasi yang ditemukan, disimpan sendiri atau dibagikan? 
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0/5 responden menyatakan bahwa klarifikasi yang mereka 

dapat lalu dibagikan. Responden cenderung menyimpan 

mendiamkan klarifikasi ataupun menyimpannya untuk diri 

sendiri. 

9. Apakah Anda tahu alasan orang membuat hoax? 

5/5 responden menyatakan tahu alasan orang membuat berita 

hoax yaitu karena ingin membuat sensasi dan untuk tujuan 

menjatuhkan seseorang. 

 

10. Apakah Anda pernah menyebarkan berita heboh yang ternyata hoax? 

3/5 responden menyatakan pernah menyebarkan berita heboh 

yang ternyata hoax tetapi tidak menyebarkan pula klarifikasi 

karena malas dan malu. 

 

Pertanyaan Test 

1. Sebutkan skala 1-10, seberapa bisa mendeteksi hoax? 

Satu responden memberikan skala 8, dua responden memberikan skala 7 dan 

satu responden memberikan skala 5.  

2. Bagaimana cara Anda membedakan hoax dan fakta? 

2 responden menjawab dengan bersikap skeptis, dengan tidak langsung 

percaya. 2 responden menjawab cara membedakan berita hoax dan fakta yaitu 

dengan menggunakan logika. Satu responden menjawab dengan melihat ada 

atau tidaknya sumber. 

Perancangan Kampanye Sosial..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017



115 
 

3. Test Gambar 

 

 

 

 

 

 

1. 0/5 menjawab benar karena percaya pada tribun, dan mengundang simpati 

2. 3/5 menjawab benar karena tidak mempercayai situs gerilya politik 

3. 2/5 menjawab benar karena tidak yakin dengan situs 

4. 1/5 menjawab benar karena tidak merasa ada yang salah dengan kontennya 

5. 2/5 menjawab benar karena tidak mengetahui mengenai topik kesehatan 

6. 4/5 menjawab benar karena mencurigai postingan di social media dan 

penggunaan kata yang seperti mencari sensasi 

7. 3/5 menjawab benar karena merasa tidak ada yang salah dengan 

pernyataan di surat terlampir 

8. 5/5 menjawab benar karena pernah mendengar isu tersebut 

9. 3/5 menjawab benar karena mempercayai hal tersebut 

 

Pertanyaan Awareness 

1. Apakah anda mengetahui LSM/Instasi/Forum terkait? MAFINDO 

(Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)? KOMINFO? Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax? 
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0/5 responden mengetahui apa itu MAFINDO, 5/5 

mengetahui KOMINFO, 0/5 tidak mengetahui Forum Anti 

Fitnah Hasut Hoax 

2. Apakah Anda mengetahui program LSM/Instasi/Forum yang Anda 

ketahui terkait dengan antisipasi berita Hoax? 

0/5 menjawab pernah mengetahui program seputar anti-

hoax dari KOMINFO. 

 

3. Apakah Anda pernah melihat konten cara mengidentifikasi hoax 

ataupun ajakan memerangi Hoax? Kalau ada darimana dan apa 

yang Anda pelajari? 

0/5 menjawab pernah melihat konten mengenai Anti-

Hoax. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebaran 

konten yang dilakukan pemerintah/LSM belum efektif. 

4. Sebutkan sumber berita yang Anda percayai 

3/5 responden menjawab detik.com dan kompas. Dua 

responden lain menjawab babe, dan tribun 

 

5. Baru-baru ini Dewan Pers mengeluarkan putusan bahwa terdapat 74 

pers terverifikasi. Apakah pernah mendengar berita tersebut? 

0/5 responden menyatakan pernah mendengar berita 

tersebut ataupun mengetahui pers-pers yang terverifikasi 

apa saja. 
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6. Apakah Anda pernah mendapat edukasi literasi media? Bagaimana 

cara memilah, menggunakan, media yang baik? 

0/5 menjawab tidak pernah mendapatkan edukasi literasi 

media dan tidak tahu apa yang dimaksud literasi media.   

 

Kesimpulan 

Hasil FGD bersama kalangan usia 45-54 tahun dapat disimpulkan bahwa berita 

heboh yang diterima berasal dari kalangan yang usianya lebih muda. Hal ini 

membenarkan pernyataan Pak Helmy dari KOMINFO bahwa kalangan tua hanya 

meneruskan saja dari kalangan yang lebih muda.  

 

Kesimpulan FGD 

Hasil keseluruhan FGD disimpulkan bahwa penyebaran hoax biasa dilakukan 

pertama kali pada kalangan usia 18-24 tahun. Pada generasi yang lebih tua 

sifatnya hanya meneruskan saja. Kemampuan menilai deteksi hoax pada kalangan 

usia 18-24 tahun juga cukup berbeda, seperti salah satu contohnya terdapat 

responden yang memberikan skala 8 atas kesanggupannya mendeteksi hoax tetapi 

ternyata hanya dapat menjawab benar 1 soal. 

 

 3.1.4.   Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan memperoleh baik sumber statistik penggunaan 

internet hingga program-program yang dilakukan oleh LSM Masyarakat Anti 

Fitnah Indonesia.  
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1. Dokumentasi Hoax di Indonesia  

Masyarakat Telematika Indonesia disingkat Mastel, mengadakan survei mengenai 

wabah hoax nasional pada tahun 2016. Berdasarkan survei yang dilakukan 

didapatkan fakta sebagai berikut:  

a. Menurut survei yang dilakukan oleh mastel.id, setidaknya 30.30% masyarakat 

merasa sulit membedakan hoax. Kemudian dari segi media, media penyaluran 

hoax terbanyak yang dilihat oleh masyarakat yaitu melalui media sosial disusul 

dengan aplikasi chatting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Membedakan Hoax 

(http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/) 
 

Hasil survei mastel turut menunjukkan hampir setiap netizen melihat 

konten berita hoax.  Jenis hoax yang dilihat pun bermacam-macam, berdasarkan 

jenis hoax yang paling sering dilihat adalah jenis sosial politik (91,80%), SARA 

(88,60%) dan kesehatan (41,20%). Keadaan ini menyebabkan sebanyak 43,50% 
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masyarakat merasa sangat terganggu dan sebanyak 75,90% masyarakat merasa 

bahwa hoax dapat mengganggu kerukunan masyarakat.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.25. Jenis Hoax 

(http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/) 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Dampak Hoax 
(http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/) 

 

2. Dokumentasi Perilaku Pengguna Internet Indonesia 

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

didapatkan data bahwa pengguna internet berdasarkan usia didominasi oleh usia 

18-25 tahun sebesar 49% dan usia 26-35% sebesar 33,90%. Pada survei pengguna 

internet berdasarkan pekerjaan, mayoritas pengguna internet adalah mahasiswa. 
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Gambar 3.27. Pekerjaan Pengguna Internet 

(APJII) 
 

Perilaku pengguna internet berdasarkan survei, menunjukkan bahwa alasan utama 

untuk mengakses internet didominasi oleh memperbaharui informasi sedangkan 

dari hasil survei jenis konten yang diakses menunjukkan bahwa 97,40% 

masyarakat mengakses internet untuk mengakses media sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Alasan Pengguna 

(APJII) 
 

 

Perancangan Kampanye Sosial..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3.29. Jenis Konten Internet 

      (APJII) 
 

3. Dokumentasi Social Media Platform 

Berdasarkan survei we are social (2017), yakni sebuah agensi marketing sosial, 

didapatkan data mengenai social media platform yang paling banyak digunakan di 

Indonesia sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.30. Social Media Platform 

(we are social) 
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             Gambar 3.31. Pengguna Facebook 

                (we are social) 
 

4. Dokumentasi Mata Najwa 

Melalui program acara Mata Najwa di Metro TV tanggal 22 Maret 2017, tim 

redaksi melakukan wawancara dengan pelaku hoax yang bermotif ekonomi. Dari 

hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa sang pelaku memanfaatkan 

kelompok haters untuk meraih keuntungan. Caranya adalah dengan membuat 

konten hoax yang memojokkan figure yang dibenci publik, hal itu menyebabkan 

secara tidak langsung publik menjadi tergiur untuk mengakses berita hoax karena 

sama dengan kepentingannya.  Ia mencotohkan, seorang artis seperti Syahrini 

pasti memiliki haters yang membenci gaya hidupnya karena terkesan sombong, 

maka dari itu ia hanya perlu membuat berita hoax yang dihiperbola dengan 

menjelekkan artis tersebut. Dengan cara ini, publik akan tertarik untuk membuka 

situs yang ia miliki. Sang pelaku mengakui bahwa dengan bisnis hoax, dalam 

sebulan ia mendapatkan uang 300-500 juta. Keuntungan tersebut diperoleh berkat 

pemasangan iklan Google Adsense dalam situsnya. Menurut pelaku, publik 
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umumnya mengakses hoax karena terpicu berita yang tidak masuk akal dan 

sensasional. Contohnya, penampakan ekor naga yang bermuara di sungai.  

 Teknik yang digunakan pelaku dalam membuat hoax yaitu dengan 

mengganti judul berita menjadi provokatif dan mengambil gambar asal yang tidak 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pelaku tersebut mengakui, bahwa ia tidak 

peduli dengan konten yang ia buat, karena yang ia pentingkan adalah seberapa 

banyak orang melihat situsnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Dokumentasi Mata Najwa 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=gf2m5Aj-S-U&t=1s) 

 

5. Dokumentasi Tindakan Represif terhadap Hoax 

Tindakan represif terhadap pelaku penyebaran hoax diatur dalam Undang-Undang 

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakti Elektronik.  Berdasarkan UU 

ITE, perbuatan penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat satu dan dua 

yakni: 
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(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik 

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras 

dan antargolongan (SARA) 

Sedangkan hukum pidana yang dapat menjerat hoaxer diatur dalam Pasal 45 ayat 

dua (2) yaitu: 

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

(1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

Hingga saat ini, tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah hanya 

memberikan hukuman bagi pembuat hoax bukan penyebarnya. Di Indonesia, 

deretan kasus hoax didokumentasikan oleh tim redaksi program TV Mata Najwa 

melalui Metro TV (22 Maret 2017) sebagai berikut: 

1. Andri Purba (Mei 2008) 

Divonis 4 bulan penjara oleh kejati DKI Jakarta atas pencemaran nama 

baik PT Tempo Scan Pacific selaku produsen daftar obat yang dikabarkan 

terlarang di pasaran 

2. Yogi Samtani (15 Mei 2012) 

Ditetapkan polisi sebagai tersangka pelaku penyebaran foto palsu korban 

kecelakaan skhoi superjet 100 di gunung salak, jawa barat 
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3. Setiyardi Budiono & Darmawan Spriyossa (22 November 2016) 

Divonis 8 bulan penjara oleh PN Jakarta Pusat atas pencemaran nama baik 

Joko Widodo pada 2014 lalu melalui obor rakyat 

4. Abu Uwais (26 November 2016) 

Ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus penyebaran hoax rush money 

5. Bambang Tri (31 Desember 2016) 

Ditahan dan ditetapkan polisi sebagai tersangka atas kasusu penyebaran 

kebencian dan menyebarkan informasi yang tidak valid dalam "Jokowi 

Undercover" 

6. William Hadi (5 Januari 2017) 

Ditahan dan ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus penyebaran 

ancaman dan informasi palsu atas terornya di DAAI TV pada 2 Januari 

2017 dan Trans TV, 31 Oktober 2015 

7. Puji Anugrah Nugroho (3 Maret 2017) 

Ditetapkan polisi sebagai tersangka penyebaran foto rekayasa joko widodo 

serta percakapan palsu antara kapolri dengan kapolda jawa barat 

 

8. Dokumentasi Pemberantas Hoax 

Berdasarkan penelitian Universitas Colombia yang diadakan melalui 

twittersphere oleh peneliti Fillipo Menczer (2016), terdapat perbedaan 

penyebaran berita hoax dengan peran counter hoax (pemberantas hoax) dan 

tidak. Pada kumpulan di sebelah kanan, terlihat jumlah titik ungu (penyebar 

berita hoax) tanpa counter hoax (berwarna kuning) sedangkan pada kumpulan 
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di sebelah kiri terlihat terdapat dua counter hoax yang menyebabkan 

penyebaran hoax semakin ditekan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.33. Information Bubbles 

(http://theconversation.com/misinformation-on-social-media-can-technology-save-us-69264) 

 

3.1.4. Studi Existing 

1. Turn Back Hoax 

Turn Back Hoax adalah sebuah kampanye sosial yang diusung oleh LSM 

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia dan berdiri sejak bulan Desember 2016. 

Kampanye turn back hoax memiliki beberapa program yaitu narasi kontra hoax, 

edukasi literasi, advokasi dan silahturahmi. Kampanye ini memiliki relawan dari 

berbagai lulusan dengan mayoritas rentan usia diatas 35 tahun. Sebagai pelopor 

kampanye anti hoax, turn back hoax sudah mendeklarasikan narasi tolak hoax 

lebih dari 8 kota besar di Indonesia.  
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Gambar 3.34. Dokumentasi Narasi Kontra Hoax 

(Dokumentasi MAFINDO) 
 
 

a. Dokumentasi Desain Kampanye Sosial Turn Back Hoax 

Ketua kampanye turn back hoax yaitu Septiaji Eko Nugroho mengatakan, bahwa 

selama ini MAFINDO masih kekurangan relawan dalam bidang-bidang yang 

dapat mempermudah pelaksanaan kampanye seperti desain kampanye. Hal ini 

dikarenakan mayoritas dari LSM ini berprofesi sebagai seorang IT. Maka untuk 

mendukung aksi kampanye sosial ini, ia mengundang partisipasi mahasiswa-

mahasiswi ISI Solo untuk membuat desain baik digital maupun cetak terkait hoax. 

Berikut merupakan dokumentasi desain yang dibuat oleh para relawan hoax:  
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Gambar 3.35. Dokumentasi Desain Turn Back Hoax 

(Dokumentasi MAFINDO) 

 

b. SWOT 

Menurut Jogiyanto (2005:46), SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang 

dihadapi. SWOT sendiri terbagi atas Strenght, Weakness, Opportunities, dan 

Threats: 

1. Strength: sumber daya, keterampilan, atau keungulan-keungulan lain yang 

berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang 

dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani.  
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2. Weakness: keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 

keterampilan, dan kapabilitas secara efektif menghambat kinerja 

perusahaan. 

3. Opportunities, situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. 

4. Threats, situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. 

Penulis membagi analisi SWOT Jogiyanto terhadap kampanye sosial turn back 

hoax sebagai berikut: 

 

STRENGHT WEAKNESS 

- Pelopor kampanye anti hoax 

- Mobilisasi banyak dengan 
melakukan deklarasi berbagai kota 

- Memiliki website untuk upload hoax 

- Program tatap muka sangat banyak 

- Tidak memanfaatkan social media 
kecuali untuk forum 

- Tidak memiliki SDM Desain 
sehingga konten sangat terbatas 

OPPORTUNITIES THREATS 

- Mendapatkan perhatian dari audiens 
yang tidak terlalu aktif media sosial 

- Lebih mudah melakukan sosialisasi 
ke sekolah-sekolah karena sudah 
cukup dikenal 

- Masyarakat tidak mengetahui 
program kamsos karena lebih 
condong pada sosialisasi tatap 
muka 

- Awareness rendah  

 

Bagan 3.1. SWOT Turn Back Hoax 
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3.2. Metodologi Perancangan 

Penulis melakukan metode perancangan menurut Safanayong (2006) yang 

mengatakan bahwa ada delapan tahap dalam metode perancangan kampanye 

sosial, yaitu: 

1. Fakta/latar belakang/situasi 

Tahap dimana dalam merandang suatu kampanye sosial harus didasari dari 

pengumpulan data maupun fakta yang berhubungan dengan perancangan 

kampanye sosial yang akan dilakukan. 

2. Identifikasi Masalah 

Merupakan tahap pengklarifikasian masalah secara sepessifik dan kritis, sehingga 

sangat perlu dilakukan perancangan kampanye sosial. 

3. Analisis situasi 

Tahap untuk mencari informasi yang relevan tentang objek kampanye secara 

spesifik ditinjau dari manfaat dan nilainya. Agar dapat menjadi bahan untuk 

merancang  kampanye. 

4. Analisis tantangan dan peluang 

Merupakan tahap dimana dalam membuat kampanye sosial sudah harus bisa 

memprediksi halangan yang akan terjadi dalam merancang kampanye, dilihat dari 

segi internal maupun eksternal. 

5. Analisis tantangan dan peluangg 

Merupakan tahap dimana dalam membuat kampanye sosial sudah harus bisa 

memprediksi halangan yang akan terjadi dalam merancang kampanye, dilihat dari 

segi internal maupun eksternal. 
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6. Strategi kampanye 

Merupakan tahap untuk menentukan cara agar informasi yang ingin disampaikan 

bisa tertuju dengan tepat dan sesuai dengan target. Dalam merancang strategi 

kampanye harus ditentukan juga berdasar dari tujuan dan juga cara pendekatan 

terhadap target.  

7. Komponen kampanye/pemilihan media 

Tahap untuk menentukan media yang akan digunakan agar dalam penyampaian 

kampanye bisa mencapai target yang sesuai, dilihat dari  strategi dan tujuan yang 

sebelumnya sudah direncanakan. 

8. Visualisasi 

merupakan tahap untuk merealisasikan apa yang sudah direncanakan dalam 

strategi perancangan sebelumnya melalui bentuk visual berupa gaya, warna, dan 

juga typografi. 

9. Produksi 

Merupakan tahap yang terakhir dimana konsep perancangan visual dan strategi 

yang sudah dilakukan sebelumnya dapat diaplikasikan ke media yang ingin dituju 

dalam menyampaikan kampanye sosial. (hlm.72) 

 

3.2.1. Profil Penyelenggaran Kampanye 

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau disingkat MAFINDO, merupakan lembaga 

masyarakat non-profit yang bergerak untuk melawan ketidakadilan dan 

ketidakjujuran di media sosial. LSM ini berdiri sejak bulan Desember 2016. LSM 

MAFINDO melakukan berbagai program untuk baik jangka pendek maupun 
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jangka panjang. Program jangka pendek meliputi mendukung komuntas anti hoax 

berjejaring di dunia nyata, membangun dukungan para Duta Anti Hoax, 

mengadakan kegiatan seremonial publik dengan deklarasi relawan anti hoax di 6 

daerah. Sedangkan, program jangka panjang dari LSM ini adalah melakukan 

kolaborasi dengan berbagai tokoh masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36. Struktur Kepengurusan MAFINDO 

(Sumber: MAFINDO)

Perancangan Kampanye Sosial..., Amelia Ruby Hagieswari, FSD UMN, 2017




