
 
 

 Universitas Pelita Harapan 

1 

BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan pengguna internet memang berlangsung pesat. Di Indonesia, 

berdasarkan survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

tentang penetrasi pengguna internet disebutkan bahwa hingga 2016 pengguna 

internet sudah mencapai 132,7 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia 

256,2 juta orang. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dari 

survey sebelumnya pada 2014 ketika jumlah pengguna internet di Indonesia baru 

mencapai 88,1 juta orang dari total populasi 252,4 juta orang. 

Pesatnya pertumbuhan pengguna internet tersebut tidaklah lepas dari 

dukungan inovasi teknologi. Webster (2014: 11) menyebutkan bahwa adanya 

inovasi teknologi sejak akhir tahun 1970an merupakan indikator paling nyata dari 

dimulainya suatu era baru dan juga dapat dijadikan tanda munculnya masyarakat 

informasi. Ia mendefinisikan masyarakat informasi sebagai era di mana 

munculnya masyarakat yang menggunakan beragam inovasi teknologi dalam 

lingkup sosialnya dengan tujuan untuk saling menyebarkan dan menggunakan 

informasi yang diperoleh. 

Di era masyarakat informasi kini, ada beragam konten yang bisa diakses 

oleh masyarakat melalui internet. Survey APJII tahun 2016 menyebutkan bahwa 

sebanyak 31,3 juta orang mengakses internet dengan alasan untuk update 

informasi. Dari survey yang sama kemudian diperoleh hasil tentang jenis konten 
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internet yang diakses yaitu sebanyak 127,9 juta orang mengakses berita dan 129,2 

juta orang mengakses konten di media sosial. 

Beragam informasi dan berita yang dapat diakses itu kemudian dapat 

disebarkan kepada orang lain. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan fasilitas media sosial.  APJII kemudian juga menyebutkan bahwa 

129,3 juta orang setuju telah menggunakan media sosial untuk berbagi informasi. 

Namun, tidak semua informasi yang beredar tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada kenyataannya ada pula beragam 

informasi yang isinya berupa kebohongan, penipuan atau dapat disebut sebagai 

hoaks. 

Sejarah keberadaan hoaks di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. 

Santosa (2017) dalam artikelnya di harian Kompas yang berjudul "Hoaks, dari 

Era Soekarno hingga Kini", menjelaskan adanya peristiwa penipuan hoaks yang 

sudah terjadi sejak era Soekarno. Berita palsu atau hoaks bernuansa kebencian dan 

memanipulasi sentimen agama dan rasial merebak di masyarakat Indonesia dalam 

satu tahun terakhir ini. Di Indonesia, hoaks sudah dikenal sejak dari era Soekarno. 

Sejarawan alumnus Universitas Paramadina, Hendri Isnaeni, dalam artikel 

tersebut mengatakan bahwa Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, hingga 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjadi korban dari hoaks dan 

Presiden Joko Widodo juga menjadi sasaran pembuat berita hoaks dan kebencian. 

Dalam artikel tersebut kemudian diceritakan beberapa peristiwa 

munculnya hoaks mulai dari era Soekarno hingga era Joko Widodo. Pada era 

Soekarno, sempat terjadi peristiwa penipuan yang dilakukan Idrus dan Markonah 
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yang mengaku sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam. Idrus dan Markonah 

mengaku ingin menyumbang harta benda untuk kepentingan merebut Irian Barat 

dari tangan Belanda. Saat itu, Raja Idrus dan Ratu Markonah mendapat liputan 

media massa besar-besaran. Namun, kemudian diketahui bahwa rupanya Idrus 

adalah tukang becak dan Markonah adalah perempuan malam asal Tegal, Jawa 

Tengah. 

Selanjutnya, dua peristiwa fenomenal muncul di era Soeharto yaitu kasus 

janin ngaji di dalam kandungan dan kasus emas "Busang" di Kalimantan Timur. 

Kasus janin ngaji terjadi pada akhir 1970-an. Peristiwa terjadi ketika masyarakat 

Indonesia dihebohkan dengan bayi ajaib dalam kandungan yang bisa diajak 

berbicara dan mengaji di perut Cut Zahara Fona, wanita asal Aceh. Presiden 

Soeharto dan wakilnya sempat tertarik dengan fenomena tersebut. Presiden dan 

wakilnya juga menjadi korban dari hoaks bayi ajaib karena ternyata setelah 

diperiksa oleh tim dokter RSCM, Cut Zahara dinyatakan tidak memiliki janin di 

rahimnya. Suara yang seolah-olah berasal dari janin dalam kandungan rupanya 

berasal dari sebuah tape recorder yang disembunyikan dalam pakaiannya. Adanya 

fenomena ini tak hanya diliput oleh media dalam negeri tetapi juga media asing 

seperti BBC. Kemudian, kasus kedua yakni skandal tambang emas Busang terjadi 

pada tahun 1990-an. Tulisan karya Bondan Winarno berjudul "Bre-X Sebungkah 

Emas di Kaki Pelangi" mencatat nama-nama besar di lingkaran Presiden Soeharto 

yang terlibat dalam skandal ini. Namun, rupanya pertambangan emas di Busang 

hanyalah fiktif belaka sehingga menyebabkan kerugian yang dialami para 

pemodal di bursa saham.  
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Di era reformasi, yakni pada masa pemerintahan Presiden KH 

Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo, berita bohong tetaplah ada. 

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, ada kasus Soewondo yang berhasil 

membobol uang Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Badan 

Urusan Logistik (Bulog) senilai Rp 35 miliar karena sebagai tukang urut presiden, 

ia memiliki akses dan kekuasaan, serta menjual nama-nama para petinggi negara. 

Berlanjut ke era Presiden Megawati, terjadi penggalian "Harta Karun" Batutulis 

oleh Menteri Agama Said Agil Al-Munawar yang kabarnya harta tersebut bisa 

digunakan untuk membayar utang negara. Harian Kompas memberitakan bahwa 

menteri agama bersikeras melanjutkan penggalian situs tersebut meski mendapat 

tentangan. Namun, hingga kini keberadaan harta karun tersebut tidak terbukti 

kebenarannya. Kemudian, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 

terdapat isu yang kemudian tetap tidak terbukti kebenarannya yaitu skandal banyu 

geni atau penggunaan air sebagai bahan bakar. Kini, di era Presiden Joko Widodo, 

hoaks tetap berlanjut. Presiden Joko Widodo bahkan pernah menjadi korban hoaks 

yang mengatakan bahwa Jokowi berayahkan Tionghoa Singapura, bahkan terkait 

dengan PKI. 

Dari beragam peristiwa kemunculan hoaks tersebut, diperoleh fakta bahwa 

media massa juga memberitakan kasus-kasus hoaks atau skandal adanya hoaks 

yang menimpa para presiden dan yang merebak di tengah-tengah masyarakat di 

Indonesia. Posisi media massa dalam kelembagaan persnya bukan sebagai 

penyebar informasi hoaks, melainkan sebagai pembuat berita yang 
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menginformasikan tentang realitas adanya hoaks yang merebak di tengah-tengah 

masyarakat. 

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini, pemberitaan yang akan dikaji secara mendalam yaitu 

tentang peristiwa penyebaran hoaks yang diberitakan oleh media massa. Media 

massa banyak memberitakan tentang hoaks karena topik tersebut memiliki nilai 

berita yaitu konflik yang dianggap penting oleh wartawan untuk diberitakan. 

Dalam artikel di harian Kompas berjudul "Memperkecil Ruang Gerak 

Petualang 'Hoaks'", Antony Lee (2017) memaparkan fakta terkait merebaknya 

pemberitaan tentang hoaks di media massa khususnya harian Kompas: 

Fenomena penyebaran informasi bohong atau hoaks menguat pada tahun 

2016. Pusat Informasi Kompas mencatat, penggunaan diksi hoaks 

melonjak tajam pada triwulan IV-2016 hingga pekan I-2017. Selama 

kurun waktu 2010-2015, rata-rata hanya lima berita atau foto yang 

diterbitkan harian Kompas dengan menggunakan diksi hoaks. Sementara 

pada tahun 2016, ada 53 berita atau foto yang menggunakan diksi itu. Jika 

dilihat rentang waktunya, diksi hoaks terbanyak muncul bulan Oktober-

Desember. Pada pekan pertama tahun 2017, sudah 15 berita dan foto 

muncul dengan diksi itu. Jika dilihat dari relasi media massa dan 

masyarakat yang saling memengaruhi, data statistik "mentah" ini secara 

anekdotikal bisa dimaknai hoaks menarik perhatian masyarakat. 

 

 

Ada pula temuan dari hasil pengamatan pada media mainstream di 

Indonesia yaitu penggunaan diksi “wabah” dan “virus” yang  dipakai oleh media 

massa seperti Kompas dan Tempo dalam menuliskan berita-berita tentang 

merebaknya hoaks. Penggunaan kedua diksi tersebut menandakan bahwa media 

massa tersebut menganggap berita hoaks sebagai sesuatu yang menular dan perlu 
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dibasmi/ditanggulangi layaknya virus/wabah penyakit karena bertentangan 

dengan kode etik jurnalistik. 

Majalah Tempo merupakan salah satu media yang menggunakan diksi 

“wabah” hoaks dalam pemberitaanya. Pada edisi 2-8 Januari 2017, Tempo 

mengusung laporan utama terkait hoaks dengan cover bertuliskan: “Wabah 

Hoaks.”  

Ada tiga berita yang ditulis oleh Tempo yaitu “Kicau Kacau di Media 

Sosial”, “Dirisak karena Berita Palsu”, dan “Modal Jempol dan Akun Anonim”. 

Pada berita berjudul “Kicau Kacau di Media Sosial”,Tempo membahas mengenai 

adanya berita palsu dan pelintiran yang bertebaran di media sosial terkait isu 

„serbuan‟ 10 juta tenaga kerja asal Cina. Selanjutnya, pada berita kedua yang 

berjudul “Dirisak karena Berita Palsu”, Tempo menulis tentang pihak yang 

menjadi korban fitnah dari hoaks dan kerepotan dalam mengklarifikasi. Terakhir, 

dalam berita ketiga yang berjudul “Modal Jempol dan Akun Anonim”, Tempo 

menuliskan adanya orang di balik akun anonim yang menggunakan akun robot 

untuk menyebarkan hoaks. 

Ketiga berita yang ditulis oleh Tempo tersebut secara keseluruhan ingin 

menggambarkan sebuah fenomena merebaknya hoaks di masyarakat melalui 

media sosial dengan fokus pembahasan pada pola penyebaran dan pelaku yang 

terlibat sebagai pembuat dan penyebar hoaks. Dilihat dari ketiga beritanya, Tempo 

tidak mendalami satu kasus hoaks yang spesifik, tetapi dalam pemberitaannya 

menyebutkan beberapa kasus yang sudah menyebar di media sosial seperti hoaks 

tentang tenaga kerja asal Cina, hoaks tentang produsen Sari Roti yang dikabarkan 
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mengirim roti untuk konsumsi demonstran di silang Monumen Nasional, Jakarta, 

dan hoaks dari gambar wajah Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian yang 

bersanding dengan wajah Ketua Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit. 

Dengan menyebutkan beberapa hoaks yang sempat beredar di media sosial 

tersebut, Tempo merangkum beritanya dengan tujuan untuk menelusuri pola 

penyebaran dan menemukan mereka yang diduga menjadi pelaku penyebar hoaks. 

 Dilihat dari sisi hoaksnya itu sendiri maka peristiwa merebaknya hoaks 

menarik dan penting untuk diteliti karena hoaks memiliki pengaruh terhadap 

kehidupan di masyarakat. Chen et. al. (2014) berpendapat bahwa hoaks 

merupakan informasi sesat dan berbahaya karena dapat menyesatkan persepsi 

manusia dengan menyampaikan informasi yang palsu sebagai kebenaran serta 

mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra kredibilitas. 

Selain itu, berdasarkan survey yang dilakukan online oleh Masyarakat Telematika 

Indonesia (MASTEL)  terhadap 1.116 responden pada 7 Februari 2017, hoaks 

juga dapat mempengaruhi opini publik dan menjadi marak karena faktor stimulan 

terbesar yaitu sosial politik dan SARA (40.60%). Maraknya hoaks dirasa 

menganggu sebagian besar responden (84.5%) dan responden juga menyetujui 

bahwa hoaks menganggu kerukunan masyarakat (75.90%) dan jalannya 

pembangunan (70.20%). 

Selain memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, hoaks juga erat 

kaitannya dengan media massa. Temuan survey MASTEL lainnya menyatakan 

bahwa sebesar 29.10% responden bisa mengetahui suatu berita sebagai hoaks 



8 
 

Universitas Pelita Harapan 
 

berkat adanya klarifikasi dari media massa. Media massa, khususnya media massa 

arus utama akan mengklarifikasi hoaks melalui berita yang mereka tulis. 

Penelitian ini membahas tentang Majalah Tempo sebagai salah satu media 

massa mainstream yang juga ikut memberitakan tentang peristiwa merebaknya 

hoaks. Di sini, peran Tempo bukanlah sebagai saluran penyebaran hoaks 

melainkan untuk mengklarifikasi dan menyajikan interpretasi peristiwa 

mewabahnya hoaks melalui pemberitaanya. 

Namun, realitas adanya hoaks tersebut merupakan hasil konstruksi yang 

dilakukan oleh media massa melalui berita. Bungin (2011) menyebutkan bahwa 

media massa merupakan variabel penting yang ikut berpengaruh dalam proses 

konstruksi sosial. Selain itu, peranan media massa dalam proses konstruksi sosial 

juga telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu tentang konstruksi sosial 

media massa. 

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian terdahulu, terdapat kesamaan 

fokus penelitian yaitu para peneliti ingin melihat bagaimana media massa 

melakukan upaya konstruksi pemberitaan. Pada penelitian Putri (2016) yang 

berjudul "Konstruksi Pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Media 

Online Kompas.com, Republika Online dan Detik.com" diperoleh hasil bahwa 

ketiga media online tersebut dalam melakukan pemberitaanya tidak bisa 

menyembunyikan nilai-nilai dan bias mereka pada produk mereka yaitu berita. 

Pada penelitian Haposan (2010) yang berjudul "Konstruksi Pemberitaan LPP 

TVRI Jateng Tentang pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010”, konstruksi 

pemberitaan rupanya juga dilakukan oleh LPP TVRI Jateng.  Pada pemberitaanya, 
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LPP TVRI Jateng berupaya menampilkan berita menjelang pemilihan walikota 

Semarang tahun 2010 yang cenderung merepresentasikan institusi, seperti KPU 

dan Panwas sehingga terkesan berfungsi sebagai media promosi instansi 

bersangkutan. Januarti (2012) melalui penelitiannya yang berjudul "Konstruksi 

Realitas Pemberitaan Brankas Nazaruddin dalam Laporan Utama Majalah 

Tempo" memperoleh simpulan bahwa dalam laporan utamanya, Majalah Tempo 

berusaha mengkonstruksi dengan cara menggiring opini pembaca dengan 

menyampaikan data-data yang berkaitan dengan alur keuangan perusahaan Grup 

Permai pimpinan Nazaruddin dan anak perusahaaannya. 

Selain itu, jika dilihat dari sisi penggunaan metode penelitian, baik Putri, 

Haposan, dan Januarti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode 

analisis isi framing. Beberapa penelitian tentang konstruksi pemberitaan yang 

dilakukan oleh media massa lainnya juga menggunakan metode analisis framing. 

Misalnya pada penelitian Abdat (2014) yang menggunakan metode analisis 

framing Zhongdan Pan dan Kosicki dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

media massa mengkonstruksi realitas dalam pemberitaan pemilihan calon 

Gubernur DKI Joko Widodo. Cheregi (2015) dalam penelitiannya menganalisis 

271 berita dari tiga surat kabar yang paling banyak dibaca di UK (The Guardian, 

Daily Mail, & The Independent) untuk menemukan bingkai (frame) yang dibuat 

oleh jurnalis di UK dalam mengkosntruksi citra kaum Romani. 

Penggunaan pendekatan kualitatif dan metode analisis framing tersebut 

disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin membantu masyarakat menyikapi 

pers dan pemberitaannya. Dengan menggunakan analisis isi framing, masyarakat 
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bisa memahami dan menyadari adanya upaya media dalam melakukan konstruksi 

sosial yang diwujudkan dalam berita. 

Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu tersebut, memang terlihat 

penelitian ini masih fokus kepada media dan upaya konstruksi pemberitaan oleh 

media massa. Namun, unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu terletak pada 

permasalahan mengenai hoaks, khususnya tentang adanya fenomena hoaks yang 

diangkat di media massa. Di sini, standing point peneliti akan melihat secara lebih 

spesifik dalam kajian konstruksi sosial mengenai sejauh manakah media massa 

berupaya mengkonstruksi pemberitaan tentang hoaks melalui narasi berita. 

Jika penelitian terdahulu menggunakan metode analisis isi seperti framing, 

maka penelitian ini akan menggunakan analisis naratif. Alasan peneliti 

menggunakan analisis naratif karena pada dasarnya media massa berperan untuk 

mengkonstruksi peristiwa kepada masyarakat melalui narasi beritanya. 

Dalam penelitian sebelumnya, upaya media dalam mengkonstruksi 

pemberitaan terlihat dilakukan dengan strategi tertentu. Penelitian Månsson 

(2016) tentang konstruksi pemberitaan media cetak di Swedia tentang ganja yang 

berjudul  "The Same Old Story? Continuity and Change in Swedish Print Media 

Constructions of Cannabis" memperoleh simpulan penelitian bahwa sebenarnya 

media cetak di Swedia punya strategi pendekatan crime-centred dan pencegahan 

terkait pemberitaan ganja. 

Pada penelitian ini, peneliti juga akan berupaya memperoleh gambaran 

tentang konstruksi pemberitaan di media tetapi perbedaannya dengan penelitian 

Månsson yaitu terkait penggunaan metode analisisnya. Peneliti berpendapat 
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bahwa perlu untuk menggunakan analisis naratif karena melihat bahwa media bisa 

menciptakan dan mengontrol suatu narasi. Media memang memiliki peranan 

penting dalam menciptakan narasi berita. Menurut Fulton (2005: 1) media 

berperan sebagai pengontrol utama narasi: “Since the media are now the major 

controllers of narrative production and consumption in the Western World, the 

stories that seem the most „natural‟ are the ones to which the media have 

accustomed us.” Selain itu, Fulton (2005: 4) juga berpendapat bahwa narasi pada 

media ada bukan hanya untuk menghibur khalayak tetapi sudah dikonstruksi 

untuk mendukung bisnis media massa demi menghasilkan keuntungan. 

Fungsi narasi untuk menginterpretasi sekaligus menciptakan dunia sosial 

dikemukakan oleh Jan dalam jurnal berjudul The “War on Terror” and The Social 

Construction of Reality. Jan (2014) menulis bahwa: “Narratives  interpret, as well 

as create, the  social world; they are created to understand events and to  

communicate  that understanding to others.” Jan kemudian melengkapi 

pendapatnya dengan pendapat Bruner (1991) dalam jurnalnya yang mengatakan 

“We organize our experience and our memory of human happenings mainly in the 

form of narrative—stories, excuses, myths, reasons for doing and not doing, and 

so on.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu narasi dapat menciptakan 

dunia sosial sebagai cara untuk memahami peristiwa dan melalui narasilah setiap 

peristiwa dapat dikemukakan yang salah satunya melalui cerita. 

Narasi selama ini memang selalu dikaitkan dengan karya fiksi, tetapi 

narasi ternyata juga bisa dikaitkan dengan berita yang berdasarkan pada fakta. 

Dalam narasi berita, ada tokoh seperti di cerita fiksi dan ada alur cerita yang bisa 
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diikuti oleh pembaca. Diharapkan dengan menggunakan analisis naratif, 

konstruksi pemberitaan tentang hoaks ini dapat terungkap dalam hasil penelitian. 

Dengan menggunakan analisis naratif dalam mengkaji konstruksi 

pemberitaan di media massa, maka penelitian ini ingin memberi nilai lebih yaitu 

ingin menunjukkan bahwa metode analisis naratif yang digunakan dalam studi 

linguistik dapat pula diterapkan dalam bidang jurnalistik. Dalam bidang 

jurnalistik, penerapan analisis naratif dapat dipraktikkan untuk menganalisis teks 

berita (nonfiksi). 

Selain itu, dengan melihat bahwa fokus pembahasan di Laporan Utama 

Majalah Tempo yaitu pada pola penyebaran,  siapa pelaku pembuat, dan penyebar 

hoaks di media sosial, maka metode penelitian yang cocok digunakan yaitu 

analisis naratif dibandingkan dengan metode analisis framing. Analisis naratif 

lebih tepat digunakan karena salah satu alat analisis dalam metode ini yaitu 

membedah karakter tokoh dalam narasi. Untuk dapat membedah karakter tokoh 

dalam narasi berita tidak dapat menggunakan analisis framing yang fokusnya pada 

menemukan bingkai media dalam mengemas suatu realitas melalui perangkat 

framing seperti sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. 

Dalam Laporan Utamanya, Majalah Tempo menyajikan berita dengan 

gaya bercerita oleh karena itu penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis naratif. Ketiga berita yang ditulis oleh Tempo tersebut berupa 

narasi berita yang memiliki alur dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyebaran 

hoaks dan memenuhi syarat-syarat suatu teks dapat dikategorikan sebagai narasi 
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yaitu memuat rangkaian peristiwa, mengikuti logika tertentu, dan ada pemilihan 

peristiwa. 

Berdasarkan pemaparan terkait gejala-gejala spesifik tentang pemberitaan 

penyebaran hoaks di media sosial maka dirumuskanlah masalah penelitian sebagai 

berikut: Bagaimana konstruksi pemberitaan tentang hoaks pada Laporan Utama 

Majalah Tempo? Rumusan masalah tersebut kemudian akan diperinci menjadi dua 

pertanyaan penelitian yaitu: 

1) Bagaimana konstruksi pemberitaan tentang hoaks pada Laporan Utama 

Majalah Tempo yang tergambar lewat karakter dalam narasi? 

2) Bagaimana konstruksi pemberitaan tentang hoaks pada Laporan Utama 

Majalah Tempo yang tergambar lewat struktur dalam narasi? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 Ada banyak pemberitaan yang dibuat oleh media tentang hoaks di media 

sosial ini, baik yang dapat ditemukan di portal-portal berita online atau media 

konvensional. Namun pada penelitian ini, peneliti akan menetapkan batasan 

mengenai masalah yang dibahas agar fokus pada objek penelitian hanya dari 

pemberitaan yang dikeluarkan oleh Majalah Tempo edisi 2-8 Januari 2017 tentang 

penyebaran hoaks. Terdapat tiga buah berita dalam edisi tersebut yang 

memberitakan tentang fenomena hoaks ini yaitu pada rubrik Laporan Utama. 

Ketiga berita itu berjudul “Kicau Kacau di Media Sosial”, “Dirisak karena Berita 

Palsu”, dan “Modal Jempol dan Akun Anonim”. Ketiga berita itulah yang nanti 
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dianalisis dengan menggunakan metode analisis naratif untuk dapat menjawab 

permasalahan penelitian. 

 Berikut ini yang merupakan alasan peneliti memilih Majalah Tempo yaitu 

karena: 

1) Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa Tempo yang secara khusus 

mengeluarkan satu edisi yang membahas tentang hoaks dengan menggunakan 

cover story “Wabah Hoax”. Penggunaan diksi hoax ini menarik perhatian peneliti 

karena Tempo rupanya menyamakan fenomena penyebaran hoaks ini sebagai 

sebuah penyakit yang mesti disembuhkan layaknya penyakit pada tubuh manusia, 

bedanya fenomena yang terjadi ini lebih mengarah kepada penyakit sosial. Di 

situlah muncul ketertarikan awal peneliti untuk mencari tahu bagaimana Tempo 

mengkonstruksi pemberitaan tentang penyakit sosial berupa hoaks ini. 

2) Ketiga berita yang terdapat dalam rubrik Laporan Utama tersebut dapat 

dikategorikan sebagai berita feature jenis Overview Story. Jenis feature Overview 

Story menurut Friedlander dan Lee dalam Kurnia (2005: 40) adalah kisah-kisah 

yang mengulas sebuah fenomena aktual di masyarakat di mana khalayak diberi 

ulasan informasi mengenai problema sosial dengan pengisahan yang menyentuh 

rasa manuasiawinya.  

Berdasarkan pandangan tersebut, maka peneliti menganggap ketiga berita 

yang dibuat oleh Tempo mampu menggambarkan tentang penyebaran hoaks di 

media sosial sebagai suatu fenomena, bukan sebagai satu kasus spesifik tentang 

hoaks A, hoaks B, dan seterusnya. Dalam merumuskan permasalahan penelitian, 

peneliti melihat bahwa peristiwa terkait hoaks ini sebaiknya dilihat secara 
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menyeluruh (overview) sesuai tujuan peneliti untuk mendapatkan gambaran 

mengenai peristiwa ini dan Tempo justru menghadirkan pemberitaan tentang 

hoaks tersebut dalam satu edisi. 

Melalui edisi “Wabah Hoax” ini Tempo membuat perbedaan dari media 

massa lain dalam menyampaikan berita tentang hoaks. Tempo berusaha 

menangkap keresahan dan fenomena yang terjadi di masyarakat dan 

merangkumnya dalam tiga berita. Sementara itu, kebanyakan dari berita-berita 

yang dibuat oleh media lain, khususnya media online jenisnya berupa hard news 

dan lebih fokus membahas satu peristiwa yang terjadi secara aktual. Berbeda 

dengan Tempo yang mengeluarkan satu edisi khusus ini berbarengan dengan 

momentum kampanye pilkada pada Januari 2016. Tempo menuliskan berita 

featurenya secara mendalam dengan menyertakan hasil penelusuran tentang pola 

penyebaran hoaks dan siapa yang diduga pelakunya. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

konstruksi pemberitaan tentang hoaks dalam Laporan Utama Majalah Tempo 

yang tergambar lewat karakter dan struktur dalam narasi. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan 

pemikiran bagi dunia Ilmu Komunikasi, khususnya untuk pengembangan kajian 

media yang terkait dengan konstruksi yang dilakukan media massa dalam 

memberitakan tentang hoaks dan pengetahuan tentang kajian analisis naratif berita 

dengan menggunakan struktur dan karakter dalam narasi. 

2) Manfaat praktis 

Diharapkan penelitian pemberitaan media massa tentang realitas hoaks yang dikaji 

melalui metode analisis naratif ini dapat memberikan pengetahuan praktis kepada 

pihak media tentang teknis penulisan narasi berita. Dengan menggunakan struktur 

narasi dan menempatkan tokoh-tokoh dalam berita ke dalam karakter tertentu, 

maka penulis berita dapat mengkonstruksi realitas sesuai dengan angle dan 

kebutuhan redaksional media. 

3) Manfaat sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

bahwa pemberitaan tentang hoaks merupakan hasil dari proses konstruksi yang 

dilakukan oleh media massa. Selain itu, masyarakat juga bisa mengetahui bahwa 

narasi yang selama ini dikaitkan dengan cerita fiksi seperti misalnya dongeng, 

fabel, atau cerita rakyat juga bisa dikaitkan dengan cerita yang berdasarkan pada 

fakta seperti berita. Alasannya karena berita juga memiliki struktur narasi dan 

karakter yang menjalankan fungsi/peran tertentu dalam narasi. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini akan dibagi menjadi enam bab. Pada bab pertama, 

peneliti akan memaparkan latar belakang pemilihan topik penelitian yaitu terkait 

peristiwa merebaknya hoaks, menuliskan gejala-gejala spesifik terkait 

pemberitaan hoaks oleh media massa, dan alasan-alasan penting dalam meneliti 

masalah yang dipertanyakan. Pada bab pertama ini juga berisi perumusan 

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian terkait konstruksi pemberitaan tentang 

hoaks di Majalah Tempo. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai subjek dan 

objek penelitian yang telah dimunculkan pada bab pertama, maka pada bagian 

selanjutnya di bab kedua, peneliti akan memberikan gambaran mengenai subjek 

penelitian yaitu Majalah Tempo. Pada bagian ini juga akan dipaparkan berita-

berita apa saja yang menunjukkan peristiwa penyebaran hoaks yang terdapat 

dalam Majalah Tempo. 

Berikutnya pada bab ketiga, peneliti akan menuliskan kajian pustaka 

mengenai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan pertanyaan penelitian 

yaitu yang terkait konstruksi pemberitaan tentang hoaks  pada Laporan Utama 

Majalah Tempo. Kajian pustaka ini nantinya dapat digunakan peneliti untuk 

membangun argumentasi teoritis dan membantu menjelaskan permasalahan 

penelitian yang sedang diteliti. Selain itu, pada bab ini juga disajikan kerangka 

pemikiran untuk memperlihatkan bagaimana peneliti akan memulai penelitian 

hingga mencapai jawaban dari permasalahan penelitian. 

Selanjutnya pada bab keempat, peneliti akan memaparkan metodologi 

yang akan dipakai dalam penelitian. Di sini akan diuraikan mengenai paradigma 
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konstruktivisme, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, keabsahan 

penelitian, dan tentang metode analisis naratif sebagai alat analisis untuk 

menganalisis data penelitian. 

Bab kelima pada tesis ini akan berisi hasil penelitian dan pembahasannya. 

Pada subbab hasil penelitian akan dipaparkan hasil temuan berupa data mentah 

yang didapatkan peneliti melalui proses analisis naratif dari berita tentang hoaks 

pada Majalah Tempo. Hasil tersebut kemudian akan diuraikan secara 

komprehensif pada bagian pembahasan dengan menyertakan argumentasi dan 

interpretasi peneliti berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan pada 

bab tiga. Setelah mendapatkan hasil penelitian beserta pembahasannya, maka 

penulisan akan berlanjut ke bab keenam. Pada bab keenam, peneliti akan 

mengemukakan simpulan hasil penelitian berupa pernyataan mengenai temuan-

temuan penelitian berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Terakhir, untuk menutup tesis ini, peneliti akan menuliskan saran yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, media, dan bidang akademik. 




