BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjaraban yang dilakukan penulis diatas terkait penelitian
yang berjudul Peran Fact Checking Journalism Pada Media Online (Studi
Kasus Peran Fact Checking Journalism Pada Media Online Suara.comdalam
Menangkal Hoax di Masa Pandemi Covid-19) dapat disimpulkan peran cek
fakta yang dilakukan Suara.com dalam menangkal hoax di masa Pandemi
Covid-1ini dengan membentuk kanal cek fakta itu sendiri dan rutin melakukan
cek fakta, bekerja sama dengan jaringan pemeriksa fakta lain seperti media lain
dan organisasi asosiasi , republikasi ulang cek fakta yang dilakukan media lain
maupun organisasi asosiasi dengan pemanfaatan media sosial untuk
memposting artikel cek fakta juga dilakukan Suara.com dapat dikatakan sudah
sesuai dengan standar asas cek fakta.
Cek fakta Suara.com dalam melakukan verifiaksi dengan standar jurnalistik
yaitu 5W+1H dan menggunakan narasumber yang kredibel dan kompeten dapat
membantu menangkal hoax sebagaimana peran media itu senditi yaitu
verifikasi, dan klarifikasi. Suara.com sebagai salah satu bagian dari media
online di Indonesia juga mengambil peran sabagai salah satu garda terdepan
dalam menangkal hoax dengan rutin melakukan verifikasi dan cek fakta terkait
informasi yang dirasa memiliki penting untuk publik. Karena cek fakta ini
sangat penting selain menangkal hoax juga sebagai sarana edukasi masyarakat
dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap media.
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Selain itu tahap dalam melakukan cek fakta yang dilakukan Suara.com juga
pada umumnya sama dengan media maupun organisasi pemeriksaan fakta
lainnya diantaranya meliputi Menemukan Klaim, yang faktanya dapat
diungkapkan dan fakta mana yang harus diungkapkan. Menemukan Fakta,
dalam metode ini Suara.com melakukan pencarian fakta yang relevan dengan
mencari bukti untuk menyimpulkan hasil isu yang diangkat. Dalam mengecek
kebenaran fakta yang dilakukan Suara.com yaitu memeriksa sumber dan asal
usul klaim beredar. Meninjau apakah sumber klaim beredar terverifikasi atau
tidak

dan

ditinjau

konsistensinya.

Melakukan

perbandingan

dengan

pemberitaan oleh media lain, situs-situs resmi, akun media sosial resmi lembaga
maupun tokoh terkait. Kemudian konfirmasi dilakukan terhadap tokoh dan
perwakilan lembaga yang terkait serta pihak yang kredibel dan berwenang di
bidangnya. Untuk menafsirkan data terkait konteks permasalahan Suara.com
menghubungi ahli dalam metode pencarian kebenaran terharap fakta yang
diangkat, juga tidak menggunakan sumber yang anonim dalam melakukan
verifikasi.
C. Saran
1. Untuk Suara.com
a. Agar dapat membuat highlight tersendiri untuk cek fakta dan
memposting artikel cek fakta pada highlight yang ada di akun
Instagram Suara.com untuk memudahkan pembaca.
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b. Menggunakan hastag khusus untuk setiap artikel di media sosial
Suara.com untuk memudahkan pembaca dalam mencari artikel cek
fakta yang disediakan Suara.com
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Skripsi yang ditulis penulis ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga
penulis memiliki beberapa saran untuk penelitian berikutnya agar lebih baik lagi
dalam membuat penelitian, dimana saran tersebut ialah untuk penulis yang ingin
meneliti dengan tema serupa diharapkan untuk menampilkan data yang sekiranya
lebih mendalam lagi dan memiliki pandangan yang beragam tentang peran cek fakta
media online dalam menangkal hoax agar memperkuat hasil penelitian. Peneliti
juga berharap agar masyarakat untuk selalu menyaring informasi yang beredar
sebelum sharing, terlebih jika informasi tersebut belum jelas kebenarannya.
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