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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dalam isu berita hoax mengenai vaksin covid 19 yang diangkat oleh media 

liputan6.com ini dan kompas.com dapat disimpulkan permasalahan atau isu yang 

coba ingin dibedah adalah pengujian kebenaran sumber berita melalui tahapan 

tahapan pembedahan yang dilakukan pihak liputan6.com melalui tim cek fakta 

guna mengetahui apakah benar berita hoax tentang vaksin covid 19 itu 

valid,terutama pesan berantai yang sudah dijelaskan diatas. 

 Fenomena tentang berita hoax tentang vaksin covid ini selalu bertambah 

kasusnya,bukan hanya dari ucapan mulut ke mulut akan tetapi dengan mudah 

menyebar di kancah social melalui media online yang saaat ini sangat banyak dan 

dapat diakses dengan mudah,kapanpun dan dimanapun Menurut pandangan saya 

pribadi,berita hoax yang berskala nasional sangatlah berbahaya jika tidak segera 

teratasi oleh pihak yang berkompeten,selain membuat gaduh,isu berita hoax 

tentang vaksin covid 19 ini juga bias jadi alat tempur antara kepercayaan 

masyarakat dengan pemerintah tersebut sangat berbahaya jika masyarakat tidak 

segera diluruskan logikanya baik dengan cara menyuguhkan berita yang actual 

maupun dengan membedah berita hoax yang belum jelas sumber 

informasinya.dalam  hal ini sebaiknya masyarakat lebih bijak damal memilah dan 

memilih berita,bukan hanya tentabng vaksin itu sendiri tetapi juga semua berita 

terutama yang dimungkinkan akan memiliki dampak berskala nasional. 
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 Belum lagi saat ini masih banyak masyarakat pengguna media online 

belum bisa memilih berita yang mana itu opini dan yang mana itu fakta Tak hanya 

itu, saat ini juga masih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi atau 

berita di internet langsung menganggap berita itu selalu valid dan benar,bahkan 

berita yang sudah jelas itu belum diketahui sumber kebenaranyya dari 

mana,pikiran seperti inilah yang diharapkan semoga kedepannya masyarakat 

semakin belajar bahwa memilih dan menyebarkan berita yang belum jelas sumber 

kebenaranyya mempunyai resiko yang besar dalam membuat kegaduhan 

masyarakat lainnya. 

 Terkait beberapa factor atau point yang telah coba dijelaskan diatas,dapat 

diartikan bahwasanya kita tidak bisa percaya sepenuhnya terhadap berita yang ada 

di media social atau berita informasi yang tiba tiba di sebarkan melalui pesan 

berantai yang bahkan kita tidak tahu sumber kebenarannya,oleh sebab itu 

hendaknya bijak bijaklah dalam membaca dan menalan sebuah berita apalagi yang 

hanya berbentuk potongan ataupun kalimat kalimat receh yang walaupun jika di 

baca secara kasar seakan akan berita itu ada benarnya dan seolah olah benar benar 

terjadi. 

B. Saran 

Pada penelitian kali ini penulis akan memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk para pembaca 

penelitian ini.selain itu penulis berharap agar penelitian ini nantinya bermanfaat 

dalam mengkaji bidang keilmuan, khususnya padang bidang informasi dan 

pemberitaan,saran saran ini antara lain ialah : 
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Perkembangan teknologi di bidang penyiaran informasi dan pemberitaan 

diharapkan kedepannya dapat berdampak positif pada kalangan masyarakat 

Kita sebagai generasi muda yang notabene melek dalam hal teknologi bisa 

memilih dan membantu masyarakat lain dalam pengkajian sebuah berita terutama 

berita yang bertebaran di internet yang belum diketahui sumber kebenaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


