
BAB IV 

PENUTUP 

Studi komunikasi yang menggambarkan tentang pengalaman individu komunikator 

dalam berinteraksi dengan berbagai informasi berkonten SARA dari sejumlah media 

massa dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari ini, mengkaji bagaimana individu 

melakukan pemrosesan informasi terhadap sejumlah informasi yang berkonten SARA 

di dalam sistem kognitifnya. Pemrosesan informasi SARA yang dilakukan individu 

secara aktif, mendorong adanya perubahan skema kognitif dan sikap atau suasana 

emosional mereka yang telah terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu, di dalam sistem 

kognitif mereka, terbentuk pemahaman individual mengenai informasi SARA dan 

fenomena hoaks SARA yang secara dominan menjadi realitas digital pada situasi saat 

ini. 

 4.1. Simpulan 

Beberapa hasil temuan dari penelitian ini yang dapat disimpulkan antara lain : 

1) Pada kehidupan sehari-hari, para individu aktif mencari dan juga berbagi 

informasi yang bersifat aktual-domestik secara bervariasi, seperti informasi 

yang berkaitan dengan pekerjaan, akademik atau ilmiah, kesehatan, keuangan, 

keagamaan, relasi sosial, serta informasi yang berkaitan dengan diskon atau 

promosi barang kebutuhan rumah tangga. Selain itu, mereka juga masih 

mencari informasi lainnya yang bersifat hiburan atau tambahan pengetahuan 

yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan situasional mereka secara 



individual, karena tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan utama 

sehari-hari. Informasi-informasi tambahan tersebut berkaitan dengan bidang 

politik, ekonomi, sosial, atau olahraga. Secara tersirat, aktivitas individu 

mencari dan mengakses informasi teraktual yang beragam jenis ini, berkaitan 

dengan jenis serta jumlah aktivitas individu yang berbeda-beda seperti 

bekerja, menjalani studi, bekerja dan melanjutkan studi, melakukan pekerjaan 

tambahan, serta aktivitas-aktivitas lainnya. Hampir setiap hari, para individu 

dapat terhubung dengan jaringan aktif internet selama minimum tiga jam 

untuk aktivitas pencarian informasi (information seeking) teraktual.  

2) Kemunculan media internet mendorong individu untuk menggunakannya 

sebagai saluran informasi dan komunikasi yang lebih diutamakan, yang 

dimaksudkan untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan, karena 

media internet lebih bersifat universal-archived bagi para penggunanya. 

Sejumlah situs dari internet yang diakses untuk memperoleh informasi antara 

lain email (gmail), portal berita online (detik.com, CNN Indonesia, 

kumparan.com), e-learning, situs resmi pemerintah pusat dan daerah, 

UNESCO, United Nations (UN), World Health Organization (WHO), 

Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), serta situs yang berkaitan 

dengan keagamaan (konsultasisyariah.com, muslim.or.id, rumaysho.com, 

jejakiman.com, ammartour.com, nusantarakini.com).  



3) Para individu juga terhubung dengan situs Facebook, Twitter, Instagram, 

Blog, LinkedIn, aplikasi Line, dan What’sapp, yang secara umum digunakan 

untuk melakukan lima kegiatan yaitu mencari informasi, membagikan 

informasi, bersosialisasi dengan teman dan kerabat yang jarang bertemu, 

menyimpan dokumentasi pribadi (foto), serta untuk kepentingan pekerjaan 

utama atau pekerjaan tambahan.  

4) Jenis media lain seperti televisi (Kompas TV, MetroTV, TvOne, NetTV), 

radio, media cetak (Koran dan Majalah), media luar ruang (Baliho dan 

Billboard), serta word of mouth (WOM), cenderung menjadi sumber atau 

saluran informasi tambahan bagi para individu. 

5) Faktor penting dalam aktivitas individu menggunakan internet adalah 

ketersediaan perangkat teknologi seperti handphone dan komputer (laptop). 

Secara tersirat, faktor latar belakang atau tingkat pendidikan juga menjadi 

faktor yang berkaitan dengan perilaku individu dalam mengakses informasi, 

karena individu yang berpendidikan tinggi cenderung menggunakan media 

dan mengakses informasi lebih banyak, yang secara langsung berkaitan 

dengan beban pekerjaan (kegiatan rutin) dan jumlah kegiatannya sehari-hari. 

Durasi dalam menggunakan media internet, juga berkaitan dengan jumlah 

aktivitas utama yang dilakukan oleh individu dalam satu hari. Mereka dapat 

mengakses internet minimum selama tiga jam sehari melalui perangkat 



teknologi pribadi atau asset kantor. Bahkan dua orang individu mengaktifkan 

jaringan internetnya selama 24 jam sehari. 

6) Informasi berkonten SARA relatif mudah ditemukan melalui Facebook, 

Instagram, Twitter, Blog, dan aplikasi Line, yang terhubung dengan jaringan 

internet. Namun demikian, informasi yang berkonten SARA juga dapat 

ditemukan pada jenis media lainnya seperti portal berita online (CNN 

Indonesia), situs kumparan.com, Word of Mouth (WOM) dalam aktivitas face-

to-face interaction, dan juga siaran berita stasiun televisi (Metro TV dan 

TvOne).  

7) Informasi berkonten SARA merupakan informasi yang berkaitan atau 

berkonten mengenai etnis, agama, dan golongan atau kelompok lainnya. 

Secara dominan informasi SARA berkonten mengenai etnis dan agama. 

Sedangkan informasi yang berkaitan dengan golongan atau kelompok tertentu 

lainnya, cenderung lebih sedikit. Sejumlah kasus yang berkaitan dengan 

golongan atau kelompok (politik) yaitu jalan tol Jokowi, pohon plastik di 

Provinsi DKI Jakarta, dan jalan tol Cipali. Informasi SARA yang berkaitan 

dengan etnis dan agama yaitu kasus pembantaian Muslim di Thailand, Tenaga 

Kerja Asing (TKA) dari Cina, pelarangan tempat ibadah untuk berpolitik, 

teroris adalah Islam, isu ulama dalam Pilkada Provinsi Jawa Barat, informasi 

tentang agama Kristen dan etnis Cina, dan amandemen UUD‟45 untuk 

mengakomodasi para warga non pribumi. Kemudian terdapat juga kasus 



mengenai pernikahan individu etnis Cina dan pribumi Indonesia, Presiden 

Jokowi keturunan etnis Cina, Iriana Jokowi dan Ani Yudhoyono beragama 

Kristen, kasus Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kristenisasi melalui seragam 

perusahaan, etnis Rohingya dan etnis Madura di Jakarta, server sistem 

komputerisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibajak oleh hacker 

Cina, kasus yang berkaitan dengan Ahok, dan kasus yang berkaitan dengan 

sepakbola antara Liverpool (Inggris) dengan Real Madrid (Spanyol) pada 

final Liga Champions Eropa tahun 2018. 

8) Pada awal kemunculan informasi berkonten SARA, para individu dihadapkan 

pada situasi unaware, sehingga mendorong munculnya involuntary attention 

secara individual, karena secara dominan informasi-informasi yang muncul 

tersebut tidak menjadi bagian dari informational goal mereka sehari-hari. 

Kemunculan informasi-informasi berkonten SARA merupakan dampak lain, 

yang merupakan secondary effect dalam aktivitas mereka memilih serta 

mengakses informasi sehari-hari dari saluran informasi. Oleh karena itu, 

mereka melakukan information grouping untuk informasi aktual-domestik, 

informasi tambahan pengetahuan, dan informasi SARA.   

9) Jenis media atau saluran informasi dan komunikasi mempengaruhi bentuk 

fisik dari informasi SARA. Informasi yang berwujud gambar video secara 

audio visual diberitakan oleh stasiun televisi. Sedangkan pemberitaan melalui 

portal berita online CNN Indonesia dan situs kumparan.com berwujud narasi 



berita. Wujud fisik informasi berkonten SARA yang disebarkan melalui 

Facebook, Instagram, Twitter, dan aplikasi Line dapat berupa video (audio-

visual), narasi tulisan, serta komentar dari para netizen. Sedangkan informasi 

yang disebarkan melalui word of mouth, berwujud cerita (lisan) yang didengar 

secara berkelanjutan. 

10) Sebagian informasi berkonten SARA yang diikuti perkembangannya dari 

waktu ke waktu yaitu informasi tentang agama Kristen dan etnis Cina, 

informasi tentang kasus yang berkaitan dengan Ahok atau Pemilihan Kepala 

Daerah Khusus Ibukota tahun 2017, isu Kristenisasi seragam kantor, kasus 

etnis Rohingya, etnis Madura di Jakarta, dan kasus yang berkaitan dengan 

sepakbola antara Liverpool (Inggris) dengan Real Madrid (Spanyol) pada 

final Liga Champions Eropa tahun 2018, karena mendorong rasa penasaran 

dan menimbulkan cognitive dissonance pada individu. 

11) Perkembangan informasi yang berkaitan dengan agama Kristen dan etnis 

Cina, disebarkan melalui Facebook secara terus-menerus, sehingga 

menyebabkan seorang individu merasa jengkel dan membaca konten 

pesannya secara berkelanjutan. Kasus yang berkaitan dengan etnis Rohingya 

diperoleh melalui pemberitaan media, yang dikomparasikan dengan kasus 

etnis Madura di Jakarta (dari pengalaman pribadi), artikel pada sebuah Blog, 

serta pengalaman dari seorang atasan di kantor. Kasus yang berkaitan dengan 

final Liga Champions Eropa, diikuti perkembangannya melalui Instagram dan 



Google. Sementara perkembangan isu Kristenisasi karyawan melalui seragam 

kerja, diperoleh melalui informasi yang bersumber dari perusahaan lain dan 

tim manajemen internal. Sedangkan pada kasus yang berkaitan dengan Basuki 

Tjahaja Purnama (Ahok), perkembangannya diikuti melalui sejumlah media 

massa seperti televisi atau internet.  

12) Informasi SARA yang berkaitan dengan kasus Ahok cenderung lebih 

diperhatikan, karena menjadi pemberitaan sejumlah media massa secara luas. 

Seorang individu (wanita) mengikuti perkembangan kasusnya dari awal 

hingga putusan pengadilan melalui televisi dan internet. Selain itu, informasi 

SARA yang berkaitan dengan Ahok, memunculkan sejumlah informasi 

berkonten SARA lainnya, sehingga mendorong perubahan sikap atau suasana 

emosional dari tiga orang informan. Bahkan seorang informan mengikuti 

kegiatan aksi massa 212 yang diselenggarakan di sekitar Monumen Nasional 

Jakarta, yang menuntut Ahok untuk dihukum, karena telah dinilai melakukan 

penistaan terhadap Kitab Suci Al-Quran dan agama Islam.  

13) Sejumlah informasi SARA yang muncul sebagai akibat dari adanya kasus 

Ahok adalah etnis Cina adalah kafir, Jokowi keturunan etnis Cina, Cina 

merupakan bangsa penjajah, orang Cina tidak dapat menjadi pemimpin di 

Indonesia, orang Kristen tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, dan Ahok 

adalah orang Cina kafir.  



14) Adanya informasi berkonten SARA, juga mendorong individu untuk 

mencermati berbagai macam kontennya. Realitas ini mendorong adanya 

kesadaran (awareness) diantara mereka mengenai informasi yang diterima 

dan diprosesnya sebagai berita faktual atau hoaks. Oleh karena itu, diperlukan 

beberapa pengamatan yang cermat dan teliti seperti : membaca atau 

mendengarkan dengan teliti secara berulang-ulang, berpikir dari sudut 

pandang yang berbeda, melakukan komparasi dengan berita dari sumber lain 

yang dapat diperoleh melalui mesin pencari Google atau media lain (seperti 

televisi, surat kabar, dan media konvensional lainnya), bertanya kepada 

sumber resmi atau para wartawan. 

15) Ciri-ciri informasi hoaks SARA antara lain tidak memiliki kejelasan sumber, 

pihak pengirim informasi cenderung memalsukan jati dirinya, dan terdapat 

ketidaksesuaian di dalam elemen visual gambar, karena hasil pengaturan 

(editing) dengan menggunakan teknologi komputerisasi yang tidak sempurna, 

serta cenderung tidak berkelanjutan. 

16) Sejumlah informasi berkonten SARA dinilai oleh para individu sebagai hoaks, 

yang ditransmisikan melalui Instagram, Facebook, Twitter, Blog, aplikasi 

Line, word of mouth, portal berita online CNN Indonesia, situs 

kumparan.com, dan stasiun televisi (TvOne dan MetroTV). Informasi 

berkonten SARA yang dinilai sebagai hoaks yaitu jalan tol Jokowi, pohon 

plastik di Provinsi DKI Jakarta, dan jalan tol Cipali, kasus pembantaian 



Muslim di Thailand, Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina, pelarangan tempat 

ibadah untuk berpolitik, teroris adalah Islam, isu ulama dalam Pilkada 

Provinsi Jawa Barat, informasi tentang agama Kristen dan etnis Cina, dan 

amandemen UUD‟45 untuk mengakomodasi para warga non pribumi. 

Kemudian terdapat juga kasus mengenai pernikahan individu etnis Cina dan 

pribumi Indonesia, Presiden Jokowi keturunan etnis Cina, Iriana Jokowi dan 

Ani Yudhoyono beragama Kristen, kasus Sri Sultan Hamengkubuwono X, 

Kristenisasi melalui seragam perusahaan, etnis Rohingya dan etnis Madura di 

Jakarta, server sistem komputerisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 

dibajak oleh hacker Cina, kasus yang berkaitan dengan Ahok, dan kasus yang 

berkaitan dengan sepakbola antara Liverpool (Inggris) dengan Real Madrid 

(Spanyol) pada final Liga Champions Eropa tahun 2018. 

17) Terdapat empat pemaknaan yang muncul mengenai hoaks SARA. Pertama, 

hoaks SARA merupakan berita yang penyebab peristiwanya belum tentu 

benar atau berdasarkan fakta. Termasuk di dalamnya terdapat upaya dari 

pihak-pihak tertentu untuk menggeser fakta terjadinya suatu peristiwa. Kedua, 

hoaks SARA berisi kalimat yang salah, karena berasal dari pemahaman atau 

logika berpikir yang keliru. Ketiga, hoaks SARA merupakan berita yang tidak 

sesuai dengan realitas. Keempat, hoaks SARA menampilkan realitas yang 

tidak utuh. Pemberitaan yang tidak berlanjut merupakan bagian dari penilaian 

ini. 



18) Kemunculan hoaks SARA digunakan untuk mencapai tujuan atau maksud 

tertentu yang tidak berkaitan dengan persoalan yang disampaikan secara 

langsung, yaitu untuk membentuk sentimen atau provokasi sosial masyarakat, 

menciptakan citra positif, menjatuhkan citra, mencari keuntungan finansial, 

atau menutupi realitas dari suatu persoalan. Terdapat lima faktor pendorong 

munculnya informasi hoaks SARA : Faktor pertama yaitu adanya kepentingan 

politik dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama dan agenda 

setting media. Selain itu, juga diupayakan untuk membentuk sentimen atau 

provokasi sosial di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi terpecah-belah. 

Faktor kedua adalah adanya rasa fanatisme yang berlebih dengan agama, 

etnis, atau kelompoknya sendiri pada sebagian masyarakat Indonesia, 

sehingga individu cenderung tidak menggunakan akal sehatnya dalam 

menyikapi hoaks. Faktor ketiga yaitu kurangnya penghayatan dalam 

menjalankan semboyan hidup berbangsa Bhinneka Tunggal Ika, sehingga 

mendorong adanya sikap tidak menghargai perbedaan dan keragaman 

identitas warga. Faktor keempat adalah adanya keinginan untuk menciptakan 

kehebohan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan finansial dari 

viralnya suatu informasi atau manfaat lain dari efek yang ditimbulkan 

tersebut. Faktor kelima adalah adanya kekecewaan politik terhadap kelompok 

atau komunitas agama tertentu. 



19) Hoaks SARA yang diakses seluruh individu, cenderung mempengaruhi 

perilaku mereka dalam merespon setiap informasi yang diperolehnya, yang 

berkaitan dengan jenis saluran informasi dan komunikasi yang digunakannya. 

Dua orang informan pria yang berdomisili di Semarang cenderung bersikap 

lebih tenang, karena telah terbiasa memperoleh informasi yang berkonten 

hampir sejenis melalui Facebook dan Twitter. Namun demikian, pada kasus 

tertentu, mereka berkomentar atas hoaks SARA tersebut, sehingga 

memunculkan pendapat yang kontradiktif dengan informasi yang sedang 

disebarkan. Sedangkan informan wanita yang berdomisili di Jakarta 

cenderung bereaksi secara emosional, dengan menekan tombol unfriend pada 

sejumlah akun, yang menyebarkan hoaks melalui media sosial Facebook. 

Selain itu, wanita ini juga melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan 

informasi berkonten SARA atau konten yang dianggapnya tidak pantas 

kepada pihak pengelola Facebook. Reaksi berbeda ditunjukkan oleh informan 

pria Bekasi dalam merespon informasi yang disebarkan melalui mulut ke 

mulut (word of mouth), yang mendorong informan untuk bersikap diam 

terlebih dahulu dan tidak menanggapinya secara langsung. Sementara, 

informan wanita Semarang cenderung merespon informasi berkonten SARA 

dengan cara menghapus konten tersebut melalui akun Line dan Instagram 

miliknya. Selain itu, ia juga melakukan report to spam untuk sejumlah 

informasi yang diperolehnya melalui Instagram. Namun demikian, reaksi 



yang berbeda ditunjukkannya pada saat merespon informasi yang 

disampaikan melalui word of mouth. Dirinya menanggapi informasi tersebut 

dengan memberikan komparasi pendapat secara langsung.  

20) Dalam proses penyebarannya, informasi hoaks SARA melibatkan produsen 

dan penyebar informasinya. Produsen dipahami sebagai pihak yang terdiri 

dari dua kategorisasi yaitu berdasarkan karakteristik-sifat (tingkat kecerdasan 

dan moral) serta posisi atau statusnya secara individual. Penyebar dipahami 

sebagai pihak yang tidak cerdas dan bijaksana serta ingin menimbulkan 

kekacauan di masyarakat. 

21) Upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran hoaks SARA dipahami 

secara berbeda-beda. Namun demikian, secara umum individu menilai 

pemerintah dalam dua perspektif yaitu positif-konstruktif,  yang cenderung 

memberikan apresiasi bagi kinerja pemerintah serta memberikan masukan 

bagi kekurangan pemerintah, dan negatif-kritis yang cenderung menganggap 

bahwa pemerintah tidak melakukan upaya penanggulangan hoaks SARA 

dengan serius. Bahkan sebagian individu beranggapan pemerintah 

berkontribusi “memproduksi” hoaks SARA. Sebagai penegak hukum, peran 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga dinilai oleh para individu. Mereka 

memiliki beragam pendapat, namun terdapat dua pendapat yang menonjol. 

Menurut mereka Polri telah berupaya mengatasi persoalan hoaks SARA 

secara operasional. Pada sisi yang berbeda, mereka juga beranggapan bahwa 



Polri menunjukkan sikap tidak tegas dan tidak adil dalam penanganan kasus 

yang berkaitan dengan hoaks SARA. 

22) Seluruh informan penelitian cenderung memiliki sikap yang terbuka dengan 

individu lain yang berbeda identitas SARA, karena ruang pergaulan di 

sekitarnya berisi orang-orang yang beragam etnis atau agama, sehingga 

mendorongnya untuk berinteraksi dengan para mitra. Wilayah pergaulan 

mereka dengan individu lain meliputi tempat kerja, tempat kuliah, sekitar 

tempat tinggal, dan tempat-tempat lain. Mitra interaksinya terdiri dari rekan 

kerja, teman sekolah, teman kuliah, kerabat, sahabat, dan tetangga.  

23) Seluruh informan dapat membicarakan berbagai topik pembicaraan dengan 

para mitranya, termasuk persoalan hoaks SARA. Namun demikian, hanya 

lima jenis kasus yang dijadikan topik pembahasan yaitu kasus yang berkaitan 

dengan Ahok, kasus yang berkaitan dengan etnis Rohingya dan Madura, kasus 

Kristenisasi melalui seragam kerja, dan kasus yang berkaitan dengan 

pernikahan individu etnis Cina dan pribumi Indonesia. Kasus yang berkaitan 

dengan Ahok, menjadi topik pembicaraan yang dominan.  

24) Pada pembahasan kasus Ahok, situasi diskusi para individu yang berdomisili 

di wilayah Jakarta dan Bekasi, cenderung membentuk poros yang saling 

melakukan resistensi diantara para individu, yang mengarah pada competitive 

symmetric relationship. Salah satu faktor tidak langsung yang membentuk 

iklim „kompetisi‟ komunikasi ini adalah keterlibatan sejumlah individu 



(termasuk seorang informan) dalam aksi demonstrasi yang disebut aksi “Bela 

Islam” 212 di Jakarta, sehingga memunculkan jarak komunikasi diantara 

individu selama beberapa waktu. Secara dominan, para individu yang 

berdomisili di wilayah Jakarta dan Bekasi membentuk in group feeling yang 

terafiliasi dengan identitas keagamaan mereka, yang mengarah pada bingkai 

Muslim dan Non Muslim.  

25) Pembahasan kasus Ahok pada individu yang berdomisili di Kota Semarang, 

diwarnai dengan suasana yang beragam pendapat secara individual dan 

dengan suasana yang lebih santai. Relasi mereka cenderung mengarah pada 

symmetric relationship. Mereka tidak terbagi ke dalam kelompok-kelompok 

yang saling melakukan resistensi seperti para individu di Jakarta atau Bekasi, 

namun mereka diwarnai variasi pendapat secara individual, dimana setiap 

individu dapat mengemukakan pendapat dan sudut pandangnya yang berbeda-

beda. Namun demikian, sebagian individu yang beragama Islam, cenderung 

menganggap persoalan Ahok sebagai persoalan penistaan agama dan 

pendzoliman warga Muslim di Kepulauan Seribu. Hanya sebagian kecil yang 

beranggapan bahwa persoalan Ahok bukan berada dalam wilayah agama, 

namun bagian dari dinamika politik di pusat kekuasaan.  

26) Perilaku individu mencari dan mengakses informasi teraktual sehari-hari, 

secara tidak langsung memperlihatkan adanya hubungan simbiosis diantara 

individu dengan media sebagai saluran atau sumber informasinya. Meskipun 



para individu memiliki „kewenangan‟ untuk memilih serta mengakses 

berbagai macam jenis informasi dari saluran informasi dan komunikasi yang 

bervariasi sesuai dengan keinginannya, namun mereka tetap 

mempertimbangkan jenis-jenis media yang mampu menjadi media 

gratifications. Oleh karena itu, di dalam struktur kognitif individu juga 

terbentuk „daftar‟ berbagai jenis media yang akan digunakan sehari-hari, 

meskipun urutannya tidak selalu sama setiap harinya. 

4.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Pencarian informasi (information seeking), yang secara konseptual diperkenalkan 

oleh ahli informasi dan kepustakaan, merupakan bagian dari gagasan information 

seeking behavior. Konsep ini ditujukan bagi individu yang memiliki atribut atau 

predikat khusus yaitu dosen, pustakawan, dan masyarakat akademik lainnya. Namun 

pada perkembangannya, pencarian informasi juga menjadi fokus kajian dari bidang 

lain seperti komunikasi pemasaran untuk studi consumer behavior, sehingga 

menganulir batas-batas yang bersifat atributif seperti yang diusulkan oleh para ahli 

sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, perilaku individu dalam melakukan 

pencarian informasi teraktual, berkaitan dengan sejumlah faktor yang mendorongnya. 

Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan, jenis kegiatan, jumlah kegiatan, 

durasi (waktu) mencari informasi, serta ketersediaan perangkat teknologi yang berada 

di sekitar individu, sehingga memudahkannya mengakses informasi.  



Gagasan pemikiran teoritik Information Seeking Theory yang diusulkan oleh 

para ahli, cenderung masih hanya terbatas membahas aspek-aspek umum yang 

dialami individu dalam aktivitas pencarian informasi teraktual seperti karakter 

pencarian informasi, sehingga terkesan kurang fleksibel serta realistis dalam 

penggunaannya untuk penelitian komunikator pada ilmu komunikasi. Hasil penelitian 

ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor individual seperti tingkat pendidikan, jenis 

kegiatan, jumlah kegiatan, durasi (lama waktu) mengakses informasi dari media, serta 

ketersediaan perangkat teknologi di sekitar individu, berkaitan dan menunjang 

aktivitas pencarian informasi (information seeking) teraktual yang dilakukan oleh 

individu. Oleh karena itu, keberadaan faktor-faktor tersebut dapat dipertimbangkan 

untuk pengembangan gagasan pemikiran Information Seeking Theory.  

Konsep pemrosesan informasi yang secara dominan berada di dalam wilayah 

kajian ilmu komunikasi pemasaran (consumer behavior), periklanan, psikologi 

komunikasi, atau komunikasi massa (khalayak aktif dan efek media), tidak selalu 

berkaitan dengan perilaku individu mengakses informasi teraktual yang berhubungan 

dengan aktivitas atau kebutuhan utamanya sehari-hari. Pemrosesan informasi di 

dalam sistem kognitif individu juga terjadi, ketika individu terterpa informasi 

berkonten SARA, yang tidak secara langsung menjadi informational goal individu.  

Dalam konteks ini, terpaan informasi berkonten SARA mendorong 

munculnya perhatian yang tidak disengaja (involuntary attention), sehingga 

mendorong perubahan sikap atau suasana emosional individu, yang memunculkan 



rasa penasaran dan motivasi (motivation) individu untuk melakukan pencarian 

informasi lain yang masih terkait. Pada proses ini, individu melakukan komparasi 

informasi dari sumber atau saluran informasi yang berbeda serta mengikuti 

perkembangan dari kelanjutan informasinya, sehingga mengaktifkan kesadaran 

(awareness) individu bahwa informasi yang diperolehnya merupakan hoaks SARA.  

Pada sudut pandang teoritis atau akademis, bangunan teoritik yang mengkaji 

pengalaman individu dalam memproses informasi berkonten SARA melalui gagasan 

Elaboration Likelihood Theory (ELT), masih terbatas pada gagasan para ahli 

mengenai pembahasan faktor motivasi dan kemampuan individu yang mempengaruhi 

cara individu memproses serta mengevaluasi pesan atau informasi. Realitas pada 

kasus ini memperlihatkan bahwa dalam aktivitas pemrosesan informasi berkonten 

SARA, terdapat faktor-faktor lain yaitu perhatian (attention), motivasi (motivation), 

dan kesadaran (awareness), sehingga individu dapat memperoleh struktur kognitif 

mengenai fenomena hoaks SARA. Oleh karena itu, cakupan teoritis (theoritical 

scope) dari Elaboration Likelihood Theory (ELT) perlu diperluas atau dikembangkan 

dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor psikologis di dalam internal 

individu, sehingga terdapat variasi di dalam asumsi teoritiknya.  

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan tentang pengalaman individu yang 

memproses informasi berkonten SARA, sehingga memperoleh pemahaman mengenai 

informasi SARA dan fenomena hoaks SARA yang cenderung telah menjadi realitas 

digital tak terhindarkan pada situasi saat ini. Setiap pengalaman individu dalam 



penelitian ini menggambarkan berbagai upaya yang variatif dari para individu ketika 

memproses terpaan informasi berkonten SARA yang bukan merupakan informational 

goal individu sehari-hari. Gambaran pengalaman individu dalam melakukan berbagai 

cara dalam memproses informasi SARA ini dapat digunakan sebagai referensi atau 

rujukan bagi individu yang mengalami situasi hampir sama.  

Gambaran pengalaman individu dalam memproses informasi berkonten 

SARA memberikan penjelasan bahwa informasi SARA relatif mudah ditemukan 

dalam aktivitas sehari-hari mengakses informasi teraktual dan menggunakan media 

atau saluran informasi, terutama melalui Facebook, Twitter, Instagram, Blog, dan 

aplikasi Line yang terhubung dengan jaringan aktif internet. Oleh karena itu, sebagai 

komunikator dan pengguna media informasi yang aktif, pengalaman para individu 

terutama dalam konteks memiliki sikap yang cermat dan pemahaman yang logis 

untuk melihat suatu informasi SARA, dapat bermanfaat sebagai materi penambah 

pengetahuan ketika berinteraksi dengan informasi berkonten SARA, sehingga 

cenderung tidak mudah melakukan aktivitas penyebaran informasi yang diperoleh 

kepada orang lain, tanpa melalui proses filterisasi kognitif secara individual.  

4.3. Rekomendasi 

a) Studi aktivitas pemrosesan informasi SARA dari media sosial ini, 

menggunakan genre interpretif, tradisi sibernetika, dan tradisi fenomenologi, 

yang berfokus pada pengalaman sadar individu dalam memproses serta 

mengevaluasi informasi berkonten SARA di dalam sistem kognitifnya. Studi 



berikutnya dapat menggunakan tipe penelitian dan paradigma yang berbeda 

yaitu penelitian kuantitatif dengan paradigma positivistik yang melakukan 

perhitungan serta pengukuran variabel untuk memperoleh data kuantitatif 

yang berkaitan dengan terpaan informasi berkonten SARA terhadap individu 

pengguna Facebook, karena Facebook diasumsikan sebagai saluran informasi 

dan hoaks SARA terbanyak serta memiliki jumlah pengguna yang paling 

banyak di Indonesia, sehingga memiliki peluang yang lebih tinggi dalam 

jumlah atau intensitas terpaan informasi berkonten SARA yang dapat diakses 

pengguna. 

b) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi hoaks SARA digunakan 

oleh pihak tertentu untuk mencapai sejumlah tujuannya. Salah satu tujuan 

yang tampak dari hasil penelitian ini adalah politik dan ekonomi (finansial). 

Studi berikutnya dapat menggunakan pendekatan studi kasus untuk melihat 

dan mendapatkan data mengenai informasi berkonten SARA dan hoaks 

SARA yang cenderung bersifat situasional dengan kondisi sosial politik yang 

sedang terjadi seperti pemilihan umum legislatif dan presiden, sebagai 

fenomena dan realitas kontemporer serta terbatas untuk waktu tertentu. 

c) Penelitian ini menghasilkan struktur pengetahuan (kognitif) individu 

mengenai fenomena hoaks SARA yang berasal dari interpretasi dan 

pemahaman subyektif mereka. Studi selanjutnya dapat menggunakan 

pendekatan atau metode lain seperti analisis resepsi untuk mengetahui dan 



memahami wacana yang ada di Facebook atau Twitter sebagai saluran atau 

sumber informasi berkonten SARA dan hoaks SARA serta penerimaan yang 

muncul dari (interpretasi) individu sebagai khalayak atau pengguna media, 

yang terterpa informasi SARA dalam konteks kasus yang lebih spesifik, 

sehingga dapat diketahui kategori pemaknaan yang dapat dikelompokkan 

yaitu The Dominant-Hegemonic Position, The Negotiated-Code or Position, 

dan The Oppositional Code, yang dapat memberikan variasi pemaknaan 

individu mengenai fenomena hoaks SARA. 

 


