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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada interaktivitas anggota komunitas virtual 

Indonesian Hoaxes Community, dalam kolom komentar konten jenis #Ask dengan 

topik kesehatan di grup Facebook. Maraknya komunitas berbasis online tersebut 

hadir bersamaan dengan, krisis kredibilitas informasi atau yang biasa disebut 

dengan informasi palsu (hoax) di Indonesia. Fenomena ini mendorong masyarakat 

untuk menciptakan komunitas virtual yang bertujuan untuk menanggulangi 

menyebarnya informasi palsu (hoax). Komunitas Indonesian Hoaxes Community 

memberikan kesempatan kepada anggota untuk menanyakan kebenaran mengenai 

informasi palsu melalui konten jenis #Ask tersebut. Salah satu topik yang 

ditanyakan adalah mengenai kesehatan. Namun konten tersebut tidak dapat 

memberikan kesimpulan jawaban mengenai kebenaran tersebut. Maka dari itu 

rumusan masalah penelitian ini adalah interaktivitas anggota komunitas virtual 

Indonesian Hoaxes Community, dalam kolom komentar konten jenis #Ask di grup 

Facebook.  

Kemudian tinjuan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

cyberspace : new media, informasi palsu (hoax), komunitas virtual, interaktivitas 

di media sosial dan peran moderator dalam komunitas virtual Facebook.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten kualitatif. Yaitu 

mendeskripsikan, mengkategorikan serta menganalisis teks yang telah dipilih. 

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa terjadi 

interaktivitas dalam kolom komentar namun tidak terjadi secara dua arah. Hal 

tersebut didukung oleh topik konten informasi palsu (hoax) yang diunggah serta 

keberadaan dan perbedaan peran moderator komunitas Indonesian Hoaxes 

Community tersebut. Apabila konten memiliki topik yang dekat dengan 

masyarakat, anggota terlihat aktif dalam mengirimkan pesan kembali namun tetap 

tidak secara dua arah. Kemudian bentuk interaktivitas juga didukung dengan 

adanya perbedaan peran moderator dalam komunitas tersebut.  

 

Kata Kunci : Informasi Palsu, Interaktivitas, Komunitas Virtual, Media 

Sosial, Moderator 
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PENDAHULUAN  

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan mendiskripsikan alur 

interaktivitas anggota komunitas virtual Indonesian Hoaxes Community berbasis 

Facebook dalam kolom komentar di konten jenis #Ask, yaitu konten yang 

digunakan untuk mengajukan pertanyaan mengenai kebenaran informasi yang 

didapatakan oleh anggota. Topik konten jenis #Ask yang peneliti pilih ialah 

informasi palsu tentang kesehatan. Yaitu informasi yang memiliki hubungan 

dengan kesehatan tubuh manusia secara psikis dan biologis, serta kebutuhan 

medis dalam pemeliharaan kesehatan. Serta peran moderator dalam kolom 

komentar tersebut.  

Fenomena tersebut berangkat dari adanya percepatan arus teknologi, yang 

menghadirkan berbagai bentuk informasi.  Adanya konektivitas yang dimiliki 

antar jaringan komputer, menjadikan informasi dapat dibagikan secara cepat dan 

mudah. Sehingga seiring berjalannya waktu dengan kemudahan tersebut, 

teknologi informasi telah menyentuh kehidupan berbagai masyarakat. Hal ini 

dapat diketahui melalui adanya peningkatan, pada penggunaan internet oleh 

masyarakat global. Kemudian, dalam kurun waktu tersebut hadirlah media sosial, 

yang merupakan wadah untuk melakukan interaksi kepada seluruh pengguna yang  

berada dalam internet. 

Dalam konteks tersebut, terdapat pengguna yang membagikan informasi 

atau menerima serta memberikan respon terhadap informasi yang ada. 

Fleksibilitas peran terjadi akibat percepatan arus interaksi dalam media sosial 

yang berada dalam ruang maya. Seperti yang dijelaskan oleh Thomas Ploug dalam 

bukunya yang berjudul Ethnics in Cyberspace, bahwa  

  
“Cyberspace is a virtual place, room or space 

sustained and accessed through networks of 

interconnected computers in which agents are 

interacting. The virtuality of cyberspace refers 

to its independence of any specific 

spatiotemporal location”. (Ploug, 2009 : 70) 
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Fenomena tersebut menimbulkan padatnya ruang maya dengan berbagai 

jenis informasi serta topik – topiknya. Heylighen dalam jurnalnya tahun 2006 

menjelaskan bahwa “The explosive development of the Internet and related 

information and communication technologies has brought into focus the problems 

of information overload, and the growing speed and complexity of developments 

in society” (Heylighen, 2006 : 1). Kini masalah yang diakibatkan oleh 

perkembangan teknologi itu sendiri adalah hadirnya informasi yang berlebihan. 

Sehingga menimbulkan kriris kredibilitas informasi itu sendiri. Seperti yang 

dijelaskan pula oleh Flanagin dan Metzger   

 

 

 

 

. Hal ini telah menjadi fenomena global yang kerap menimbulkan masalah 

seperti pertikaian antar ras, gangguan keamanan dan instabilitas politik. Menurut 

survei yang dilakukan oleh media BuzzFeed, bahwa negara yang paling memiliki 

masalah dengan informasi palsu atau hoax adalah Amerika Serikat. Kemudian 

diikuti oleh peringkat kedua yaitu Inggris lalu Kanada (Instinctif, 2017). Pada 

negara Indonesia sendiri, krisis kredibilitas informasi di media sosial semakin 

interns sejak tahun 2014. Menurut Direktur Riset Lembaga Studi & Advokasi 

Masyarakat (ELSAM) dikutip oleh media Kumparan, bahwa fenomena tersebut 

terjadi bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum) 2014, untuk 

mempengaruhi pereferensi pemilih (Indra S, 2017). 

Hal ini menjadi pemicu para pengguna internet yang berbasis di Indonesia, 

memiliki insiatif untuk membentuk komunitas berbasis online seputar 

penanggulangan informasi palsu di media sosial. Pembentukan ini didasari pula 

dengan maraknya bentuk komunitas virtual di Indonesia yang menggunakan 

media sosial sebagai pemersatunya. Komunitas virtual diciptakan agar dapat 

mengumpulkan pengguna, yang memiliki kesukaan atau kepentigan yang sama 

dari seluruh daerah. Seperti penjelasan Rheingold (1993) yang dikutip oleh Dodge 

“ At the same time however,the vast quantity of 

and accessibility to information online has 

prompted concerns about credibility because 

the origin of information, its quality, and its 

veracity are less clear than ever before” 

(Flanagin & Metzger, 2013 : 210) 
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dan Kitchin dalam buku Mapping Cyberspace (2001) , bahwa “Cyberspace allows 

the reclamation and development of the community without the locale; a space in 

which people form strong, cohesive and supportive groupings free of geographic 

location”(Dodge & Kitchin, 2001 : 35). Kemudian hal ini ditandai dengan 

munculnya berbagai forum diskusi yang digunakan untuk mendiskusikan 

permasalahan tertentu yang telah lampau ataupun isu yang masih terjadi ditengah 

masyarakat.  

Ruth Page menambahkan bahwa “Discussion forums typically have a 

defined purpose based on a shared topic of interest. Interest can range from 

serious to lighthearted subject matter” (Page, 2012 : 93). Topik-topik yang 

diangkat juga dapat mempengaruhi interaksi virtual yang terjadi nantinya. Maka 

melalui penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa media sosial telah mampu, 

menyediakan wadah untuk berdiskusi tanpa harus bertemu secara langsung antar 

pengguna. Dengan adanya kesempatan tersebut pengguna dapat menciptakan dan 

mengutarakan opini mereka terhadap permasalahan yang ada.  

Salah satu fitur yang memberikan wadah dengan interaktivitas cukup 

tinggi adalah fitur grup dalam media sosial Facebook. Pada konteks ini peneliti 

mengadopsi definisi mengenai interaktivitas oleh Sheizaf Rafaeli, bahwa 

interaktivitas adalah “Interactivity is an expression of the extent that in a given 

series of communication exchanges, any third (or later) transmission (or 

message) is related to the degree to which previous exchanges referred to even 

earlier transmissions. (Rafaeli, 1988 : 111). Melalui definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa interaktivitas merupakan suatu ekspresi yang diberikan antar 

anggota dalam komunitas, yang disebabkan adanya pertukaran pesan dalam 

proses komunikasi tersebut. 

Komunitas Indonesian Hoaxes Community merupakan komunitas yang 

memanfaatkan media sosial Facebook sebagai media pemersatunya. Tujuan yang 

dimiliki oleh  Indonesian Hoaxes Community ini adalah menjadi forum diskusi 

dalam mengklarifikasi adanya informasi palsu yang beredar. Hal tersebut 

dilaksanakan melalui salah satu kontennya, yaitu konten jenis #Ask.. Jenis konten 

yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan mengenai kebenaran informasi 
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yang didapatakan oleh anggota. Namun peneliti melihat bahwa belum ada 

jawaban yang disimpulkan, agar membantu anggota lain untuk mengetahui 

kebenaran informasi palsu yang ditanyakan tersebut. Meskipun telah terdapat 

moderator yang tertuliskan memiliki tugas dalam mengatur jalannya diskusi serta 

menyimpulkan jawaban. Berdasarkan fenomena ini, peneliti akan meneliti 

interaktivitas anggota serta peran moderator dalam kolom komentar konten#Ask 

komunitas Indonesian Hoaxes Community pada grup Facebook. 

 

PEMBAHASAN  

Sebelum menganalisisnya, peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu 

dengan memilih konten jenis #Ask dengan topik kesehatan dalam komunitas 

Indonesian Hoaxes Community tersebut. Yaitu informasi yang memiliki hubungan 

dengan kesehatan tubuh manusia secara psikis dan biologis, serta kebutuhan 

medis dalam pemeliharaan kesehatan. Peneliti memilih konten jenis #Ask pada 

periode waktu yang telah ditentukan. Yaitu konten yang diunggah pada bulan Juli 

– Agustus 2017. Lalu peneliti menemukan 6 konten pada periode tersebut dengan 

topik kesehatan.  

 

Konten I 5 Penyebab Anak Menderita Kanker dan Diabetes 

Konten II Fakta Mie Instan Pada Tubuh 

Konten III Jengkol Penyembuh Kanker 

Konten IV Cara Melembutkan Kaki 

Konten V Gejala Stroke Oleh Radiasi Gawai 

Konten VI Pengobatan Kanker Baru 

 

 

Interaktivitas anggota pada konten I 

Pada konten I dapat dijelaskan bahwa interaktivitas anggota dalam kolom 

komentar terjadi dua arah secara interaktif. Dengan tidak adanya moderator yang 

berpartipasi aktif dalam kolom komentar, antar anggota tetap dapat berdiskusi 
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secara terarah. Diawali dengan pendapat secara umum yang dibagikan oleh satu 

anggota kemudian diberi respon. Sehingga mengakibatkan anggota lain 

memberikan pendapatnya. Dalam masing-masing pendapat tersebut, terdapat 

informasi – informasi tambahan mengenai penyakit kanker serta diabetes serta 

pengalaman pribadi yang memiliki keterkaitan dengan informasi palsu dalam 

konten di atas. Kemudian, informasi tersebut direspon kembali dengan pernyataan 

bahwa pelaku kebingungan, kalimat dengan bahan bercandaan, pendapat yang 

merajuk pada pengalaman pribadi serta informasi-informasi tambahan mengenai 

konten terkait.  

Contoh-contoh alur komunikasi di atas menunjukkan adanya komunikasi 

dua arah secara interaktif. Kemudian dalam konteks tersebut, komentar yang 

paling banyak mengundang respon adalah komentar mengenai pendapat pribadi 

yang dianggap tidak memiliki data yang jelas oleh akun Wong Welly. Kegiatan 

pengiriman dan juga penerimaan pesan di atas sesuai dengan salah satu klasifikasi 

interaktivitas yaitu fully interactive communication. Rafaeli mendefinisikannya 

sebagai berikut “fully interactive communication requiring that both sides react to 

each other”. Pada definisi dapat dilihat bahwa fully interactive communication 

tersebut merupakan proses komunikasi yang membutuhkan dua sisi yang saling 

bereaksi satu sama lain, untuk menanggapi pesan yang saling dikirimkan dan juga 

diterima. (Rafaeli, 1988 : 119).  

Kemudian deskripsi di atas juga menunjukkan adanya suatu aksi karena 

adanya reaksi yang dikirimkan oleh penerima. Begitu pula sebaliknya, yaitu 

terdapat suatu reaksi yang diberikan akibat aksi yang diterima. Hal ini mendukung 

dan menunjukkan bahwa salah satu karakteristik new media adalah terjadinya 

interaktivitas, yang terdiri dari rentetan dari aksi dan reaksi (Djik, 2006 : 6). 

Dalam bukunya Djik mendefinisikan sebagai berikut “interactivity is a sequence 

of action and reaction. Diskusi pada kolom komentar di atas tidak bertahan lama, 

yaitu hanya hingga tanggal 12 Juli 2017. Selanjutnya pada kolom komentar ini, 10 

di antara 35 komentar utama yang lain telah terjadi proses komunikasi dua arah 

namun tidak interaktif.  
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Pengirim komentar tidak mengirimkan pesan yang memiliki hubungan, 

dengan pesan yang dikirimkan oleh pengirim sebelumnya. Namun pesan tersebut 

hanya ditujukan untuk memberikan respon terhadap konten pertanyaan yang telah 

diunggah. Pesan yang dikirimkan pun beragam bentuknya, yaitu pengalaman 

pribadi, informasi-informasi tambahan terkait topik yang diunggah hingga 

pernyataan izin untuk membagikan kembali konten tersebut. Sehingga proses 

komunikasi yang terjadi pada konteks tersebut ada pada salah satu klasifikasi 

interaktivitas yaitu non-interactive communication. Alur komunikasi yang tidak 

membawa pesan yang terkait, dengan pesan yang dikirimkan oleh pengirim 

komentar sebelumnya. Maka dari itu pesan tersebut merupakan pesan satu arah 

(linier) (Rafaeli, 1988 : 119).  

Kemudian melalui banyaknya jumlah pengirim komentar, dapat diketahui 

pula bahwa apabila konten yang diunggah memiliki keterkaitan dengan 

masyarakat. Semakin banyak pula anggota yang memberikan respon verbal pada 

konten tersebut. Kemudian, tidak ditemukan moderator atau adminstrator 

Indonesian Hoaxes Community yang terlibat secara langsung dalam kolom 

komentar. Namun diskusi antar pengirim komentar terjadi secara interaktif dan 

terarah tetapi tetap tidak ada kesimpulan jawaban yang jelas atas konten 

pertanyaan yang diunggah seperti konten-konten sebelumnya. Hal ini mendukung 

definisi yang dijelaskan oleh Baron dan Kenny   

 

 

 

 

Melalui definisi di atas dapat dijelaskan bahwa moderator merupakan pelaku yang 

memodifikasi arah dari proses komunikasi dalam hubungan, sehingga 

menghasilkan kekuatan komunikasi (Baron & Kenny, 1986 : 174). Dengan tidak 

adanya moderator yang terlibat dalam kolom komentar di atas, maka hal tersebut 

dapat menjadi faktor yang mendukung tidak adanya kesimpulan jawaban atas 

diskusi.  

“In general terms, a moderator is a qualitative (e.g., sex, race 

class) or quantitative (e.g., level of reward) variable that affects 

the direction and/or strength of the relation between an 

independent or predictor variable and a dependent or criterion 

variable”. (Baron & Kenny,1986 : 174) 
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Namun komunitas ini tetap memiliki peraturan-peraturan yang dikontrol 

dan diawasi oleh moderator. Apabila peraturan tersebut dilanggar, konten yang 

akan diunggah tidak dapat diterima oleh adminstrator grup Indonesian Hoaxes 

Community. Konten ini memenuhi peraturan untuk mengunggah nomor 2 dan 

nomor 3 yaitu menggunakan tagar serta menuliskan pertanyaan yang jelas. 

Melihat deskripsi di atas maka dari itu pada konteks ini, moderator grup Facebook 

Indonesian Hoaxes Community memiliki peran menjadi prober (penyelidik), yang 

mana memantau secara tidak langsung dan menyeleksi konten yang diunggah 

dalam grup tersebut.  

Seperti yang dijelaskan oleh Allen bahwa moderator dalam diskusi 

memiliki tiga peran yang menonjol yaitu encourager (pendorong) yang kerap 

mendapatkan prespektif berbeda. Kedua adalah prober (penyelidik) yaitu 

moderator yang kerap memeriksa apa yang terjadi dalam diskusi. Ketiga adalah 

facilitator yaitu moderator yang sejak awal berperan aktif dalam memulai hingga 

mengakhiri diskusi (fasilitator) (Allen, 2017 : 580). 

 

Interaktivitas anggota pada konten II 

Pada konten II dapat dijelaskan bahwa interaktivitas anggota dalam kolom 

komentar tersebut cenderung terjadi satu arah. Dengan tidak adanya moderator 

yang berpartipasi secara aktif, maka diskusi antar anggota menjadi tidak 

terarahkan. Maka dari itu anggota juga dapat secara leluasa memberikan 

informasi-informasi tambahan. Sehingga anggota Indonesian Hoaxes Community 

yang memberikan komentar atau yang membaca memiliki peluang untuk 

memiliki informasi baru mengenai kandungan mi instan itu sendiri.  Hal ini 

terlihat pada 22 komentar utama yang proses komunikasinya terjadi dengan satu 

arah (linier). Pengirim komentar tidak mengirimkan pesan yang memiliki 

hubungan, dengan pesan yang dikirimkan oleh pengirim sebelumnya.  

Namun pesan tersebut hanya ditujukan untuk memberikan respon terhadap 

konten pertanyaan yang telah diunggah. Pesan yang dikirimkan pun beragam 

bentuknya, yaitu pengalaman pribadi hingga informasi-informasi tambahan terkait 

topik yang diunggah. Sehingga proses komunikasi yang terjadi pada konteks 
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tersebut ada pada salah satu klasifikasi interaktivitas menurut Rafaeli yaitu Non-

interactive communication. Yaitu alur komunikasi yang tidak membawa pesan 

yang terkait, dengan pesan yang dikirimkan oleh pengirim komentar sebelumnya. 

Maka dari itu pesan tersebut merupakan pesan satu arah (linier) (Rafaeli, 1988 : 

119. Respon-respon yang diberikan berupa pernyataan bahwa pelaku 

kebingungan, kalimat dengan bahan bercandaan, pendapat yang merajuk pada 

pengalaman pribadi serta informasi-informasi tambahan mengenai konten terkait.  

Kemudian, komentar yang paling banyak mengundang respon adalah 

komentar tentang bahan bercandaan. Melalui deskripsi tersebut dapat dilihat 

bahwa terdapat suatu aksi karena adanya reaksi yang dikirimkan oleh penerima. 

Begitu pula terdapat suatu reaksi yang diberikan akibat aksi yang diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa salah satu karakteristik new media adalah terjadinya 

interaktivitas, yang terdiri dari rentetan dari aksi dan reaksi (Djik, 2006 : 6). 

Dalam bukunya Djik mendefinisikan sebagai berikut “interactivity is a sequence 

of action and reaction. Kegiatan pengiriman dan juga penerimaan pesan di atas 

sesuai dengan penjelasan quasi-interactive communication ,salah satu klasifikasi 

yang dijelaskan oleh Rafaeli (1988). Ia mendefinisikan bahwa tindak komunikasi 

yang dilakukan oleh sejumlah pihak , dengan membawa pesan-pesan yang masih 

mengacu pada topik pesan di awal interaksi (Rafaeli dalam Hacker & Djik, 2000 : 

47).  

Melalui banyaknya jumlah pengirim komentar, dapat diketahui pula 

bahwa apabila konten yang diunggah memiliki keterkaitan dengan masyarakat. 

Hal ini dikarenakan adanya anggota yang memberikan perhatian yang cukup besar 

kepada mi instan. Selanjutnya hal ini juga sesuai dengan Cognitive Dissonance 

Theory oleh Festinger (1957).  

Yaitu, teori yang membahas mengenai tindakan yang tidak sesuai dengan 

yang pelaku ketahui, dikarenakan adanya perasaan serta motivasi yang tidak 

sesuai pula (Festinger,1959). Selanjutnya dalam konten ini, tidak ada moderator 

atau admin Indonesian Hoaxes Community yang terlibat secara langsung dalam 

kolom komentar. Sehingga diskusi antar pengirim komentar pun tidak terarah dan 
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tidak ada kesimpulan jawaban yang jelas atas konten pertanyaan yang diunggah. 

Hal ini mendukung definisi yang dijelaskan oleh Baron dan Kenny 

 

 

 

 

 

Melalui definisi di atas dapat dijelaskan bahwa moderator merupakan 

pelaku yang memodifikasi arah dari proses komunikasi dalam hubungan, sehingga 

menghasilkan kekuatan komunikasi. Namun komunitas ini tetap memiliki 

peraturan-peraturan yang dikontrol dan diawasi oleh moderator. Apabila peraturan 

tersebut dilanggar, konten yang akan diunggah tidak dapat diterima oleh admin 

grup Indonesian Hoaxes Community. Konten ini memenuhi peraturan untuk 

mengunggah nomor 2 dan nomor 3 yaitu menggunakan tagar serta menuliskan 

pertanyaan yang jelas. Melihat deskripsi di atas maka dari itu pada konteks ini, 

moderator grup Facebook Indonesian Hoaxes Community memiliki peran menjadi 

prober (penyelidik), yang mana memantau secara tidak langsung dan menyeleksi 

konten yang diunggah dalam grup tersebut.  

Seperti yang dijelaskan oleh Allen bahwa moderator dalam diskusi 

memiliki tiga peran yang menonjol yaitu encourager (pendorong) yang kerap 

mendapatkan prespektif berbeda. Kedua adalah prober (penyelidik) yaitu 

moderator yang kerap memeriksa apa yang terjadi dalam diskusi. Ketiga adalah 

facilitator yaitu moderator yang sejak awal berperan aktif dalam memulai hingga 

mengakhiri diskusi (fasilitator) (Allen,2017 : 580).   

 

Interaktivitas anggota pada konten III 

 Pada konten III dapat dijelaskan bahwa interaktivitas anggota dalam 

kolom komentar tersebut cenderung terjadi satu arah (linier). Dengan tidak 

adanya moderator yang berpartipasi secara aktif, maka diskusi antar anggota 

menjadi tidak terarahkan. Maka dari itu anggota juga dapat secara leluasa 

memberikan informasi-informasi tambahan. Sehingga anggota Indonesian Hoaxes 

“In general terms, a moderator is a qualitative (e.g., sex, 

race class) or quantitative (e.g., level of reward) variable 

that affects the direction and/or strength of the relation 

between an independent or predictor variable and a 

dependent or criterion variable”.  (Baron dan Kenny, 1986 

: 174) 
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Community yang memberikan komentar atau yang membaca memiliki peluang 

untuk memiliki informasi baru mengenai tumbuhan jengkol, olahan jengkol, serta 

penyakit kanker dan juga pengobatannya. Namun, pesan-pesan tersebut hanya 

ditujukan untuk mengirimkan respon terhadap konten pertanyaan yang telah 

diunggah pengirim. Sehingga proses komunikasi yang terjadi pada konteks 

tersebut ada pada penjelasan salah satu klasifikasi interaktivitas yaitu non-

interactive communication.  

Alur komunikasi yang tidak membawa pesan yang terkait, dengan pesan 

yang dikirimkan oleh pengirim komentar sebelumnya. Maka dari itu pesan 

tersebut merupakan pesan satu arah (linier) (Rafaeli, 1988 : 119). Kemudian 

terdapat 6 dari 12 komentar utama yang saling diberikan respon oleh anggota 

Indonesian Hoaxes Community. Hal tersebut berupa pertanyaan, pengalaman 

kerabat hingga kalimat ekspresif terkait topik konten ini yaitu, jengkol 

penyembuh kanker. Alur komunikasi di atas menunjukkan adanya komunikasi 

dua arah. Lalu dapat dilihat komentar yang paling banyak mengundang respon 

adalah komentar tentang bahan bercandaan. Dalam kolom komentar tersebut 

terjadi adanya suatu aksi karena adanya reaksi yang dikirimkan oleh penerima, 

begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu karakteristik new 

media adalah terjadinya interaktivitas, yang terdiri dari rentetan dari aksi dan 

reaksi (Djik, 2006 : 6). Dalam bukunya Djik mendefinisikan sebagai berikut 

“interactivity is a sequence of action and reaction. 

Kegiatan pengiriman dan juga penerimaan pesan tersebut sesuai dengan 

penjelasan quasi-interactive communication ,yang dijelaskan oleh Rafaeli. Yaitu 

pesan-pesan yang dikirimkan oleh pengirim tersebut mengacu pada pesan 

sebelumnya, sehingga terjadi interaktivitas lebih lanjut. (Rafeli, 1988 : 119). 

Selanjutnya dalam konten ini, tidak ada moderator atau admin Indonesian Hoaxes 

Community yang terlibat secara langsung dalam kolom komentar lagi. Sehingga 

diskusi antar pengirim komentar pun tidak terarah dan tidak ada kesimpulan 

jawaban yang jelas atas konten pertanyaan yang diunggah lagi. Hal ini 

mendukung definisi berikut 

 



 

12 
 

 

 

 

 

Melalui definisi di atas dapat dijelaskan bahwa moderator merupakan pelaku yang 

memodifikasi arah dari proses komunikasi dalam hubungan, sehingga 

menghasilkan kekuatan komunikasi (Baron & Kenny, 1986 : 174).  

Lalu dengan tidak adanya moderator yang terlibat dalam kolom komentar 

di atas, maka hal tersebut dapat menjadi faktor yang mendukung tidak adanya 

kesimpulan jawaban atas diskusi. Namun komunitas ini tetap memiliki peraturan-

peraturan yang dikontrol dan diawasi oleh moderator, salah satunya terkait dengan 

konten jenis #Ask. Apabila peraturan tersebut dilanggar, konten yang akan 

diunggah tidak dapat diterima oleh admin grup Indonesian Hoaxes Community. 

Konten ini memenuhi peraturan untuk mengunggah nomor 2 dan nomor 3 yaitu 

menggunakan tagar serta menuliskan pertanyaan yang jelas. Melihat deskripsi di 

atas maka dari itu pada konteks ini, moderator grup Facebook Indonesian Hoaxes 

Community memiliki peran menjadi prober (penyelidik), yang mana memantau 

secara tidak langsung dan menyeleksi konten yang diunggah dalam grup tersebut.  

Seperti yang dijelaskan oleh Allen bahwa moderator dalam diskusi 

memiliki tiga peran yang menonjol yaitu encourager (pendorong) yang kerap 

mendapatkan prespektif berbeda. Kedua adalah prober (penyelidik) yaitu 

moderator yang kerap memeriksa apa yang terjadi dalam diskusi. Ketiga adalah 

facilitator yaitu moderator yang sejak awal berperan aktif dalam memulai hingga 

mengakhiri diskusi (fasilitator) (Allen,2017 : 580).  

 

Interaktivitas anggota pada konten IV 

 Pada konten IV dapat dijelaskan bahwa, interaktivitas anggota dalam 

kolom komentar tersebut cenderung terjadi satu arah. Sehingga belum dapat 

mengantarkan pada kesimpulan jawaban. Namun dengan tidak adanya moderator 

yang berpartipasi secara aktif dalam kolom komentar tersebut, maka anggota 

dapat secara memberikan informasi-informasi tambahan. Sehingga anggota 

“In general terms, a moderator is a qualitative (e.g., sex, race 

class) or quantitative (e.g., level of reward) variable that affects the 

direction and/or strength of the relation between an independent or 

predictor variable and a dependent or criterion variable”. (Baron 

dan Kenny ,1986 : 174) 
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Indonesian Hoaxes Community yang memberikan komentar atau yang membaca 

memiliki peluang untuk memiliki informasi baru mengenai larutan cuka, untuk 

mendukung pendapat masing-masing. Hal ini terlihat ketika pesan yang dikirim 

oleh pengirim tidak memiliki hubungan dengan pesan-pesan yang dikirimkan oleh 

pengirim sebelumnya. Namun pesan-pesan tersebut hanya ditujukan untuk 

merespon konten utama dengan pendapatnya masing-masing.   

Seperti yang dijelaskan oleh Rafaeli dalam buku Interactivity: From New 

Media to Communication (1988) bahwa proses komunikasi ini terjadi pada salah 

satu pengklasifikasiannya yaitu non-interactive communication. Di mana pesan 

dikirim tersebut tidak memiliki hubungan dengan pesan yang dikirim sebelumnya. 

Maka dari itu hanya terjadi percakapan satu arah (linier) (Rafaeli, 1988 : 119). 

Kemudian pada 2 dari 6 komentar utama telah terjadi komunikasi dua arah, antara 

anggota yang mengirimkan komentar terkait konten dengan anggota yang 

memberikan respon terkait komentar utama. Alur komentar di atas menunjukkan 

adanya komunikasi dua arah, namun pengirim mempertahankan kontrol utama 

atas komunikasi yang terjadi dalam kolom tersebut. Melalui deskripsi tersebut 

dapat dilihat bahwa terdapat suatu aksi karena adanya reaksi yang dikirimkan oleh 

penerima. Begitu pula terdapat suatu reaksi yang diberikan akibat aksi yang 

diterima. 

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Van Djik, bahwa salah satu 

karakteristik new media adalah terjadinya interaktivitas yang merupakan rentetan 

dari aksi dan reaksi (Van Djik, 2006 : 6). Dalam bukunya Djik mendefinisikan 

sebagai berikut “interactivity is a sequence of action and reaction. Respon yang 

diberikan berupa teks verbal yaitu berupa kalimat pernyataan atau pertanyaan, 

serta teks non-verbal berupa simbol emosi wajah (emoticon). Kegiatan pengiriman 

dan juga penerimaan pesan di atas berada pada salah satu penjelasan 

pengklasifikasian interaktivitas oleh Rafaeli (1988) yaitu quasi-interactive 

communication. Ia memberikan penjelasan bahwa komunikasi yang dilakukan 

oleh sejumlah pihak dengan membawa pesan-pesan yang masih mengacu pada 

topik pesan di awal interaksi (Rafeli, 1988 : 119).  
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Selanjutnya tidak ada moderator atau admin Indonesian Hoaxes 

Community yang berpartisipasi secara langsung dalam memoderatori proses 

komunikasi antar anggota tersebut. Diskusi antar pengirim komentar belum terjadi 

secara interaktif, terarah dan tetap tidak ada kesimpulan jawaban yang jelas atas 

konten pertanyaan yang diunggah seperti konten-konten sebelumnya. Hal ini 

mendukung definisi yang dijelaskan oleh Baron dan Kenny  

 

 

 

 

Dengan tidak adanya moderator yang terlibat dalam kolom komentar di 

atas, maka hal tersebut dapat menjadi faktor yang mendukung tidak adanya arah 

dan kesimpulan jawaban atas diskusi. Namun komunitas ini tetap memiliki 

peraturan-peraturan, salah satunya terkait dengan konten jenis #Ask.  Apabila 

peraturan tersebut dilanggar, konten yang akan diunggah tidak dapat diterima oleh 

admin grup Indonesian Hoaxes Community. Konten ini memenuhi peraturan 

untuk mengunggah nomor 2 dan nomor 3 yaitu menggunakan tagar serta 

menuliskan pertanyaan yang jelas. Pada konteks ini, moderator grup Facebook 

Indonesian Hoaxes Community memiliki peran menjadi prober (penyelidik), yang 

mana memantau secara tidak langsung dan menyeleksi konten yang diunggah 

dalam grup tersebut.  

Seperti yang dijelaskan oleh Allen bahwa moderator dalam diskusi 

memiliki tiga peran yang menonjol yaitu encourager (pendorong) yang kerap 

mendapatkan prespektif berbeda. Kedua adalah prober (penyelidik) yaitu 

moderator yang kerap memeriksa apa yang terjadi dalam diskusi. Ketiga adalah 

facilitator yaitu moderator yang sejak awal berperan aktif dalam memulai hingga 

mengakhiri diskusi (fasilitator) (Allen,2017 : 580). 

 

 

 

 

“In general terms, a moderator is a qualitative (e.g., sex, race 

class) or quantitative (e.g., level of reward) variable that affects 

the direction and/or strength of the relation between an 

independent or predictor variable and a dependent or criterion 

variable.” (Baron & Kenny, 1986 : 174) 
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Interaktivitas anggota pada konten V 

Pada konten V dapat dijelaskan bahwa, bahwa interaktivitas anggota 

dalam kolom komentar tersebut cenderung terjadi satu arah. Dengan tidak adanya 

moderator yang berpartipasi secara aktif, maka diskusi antar anggota menjadi 

tidak terarahkan. Maka dari itu anggota juga dapat memberikan informasi-

informasi tambahan. Sehingga anggota Indonesian Hoaxes Community yang 

memberikan komentar atau yang membaca memiliki peluang untuk memiliki 

informasi baru mengenai tes kesehatan, gejala penyakit stroke dan sinar radiasi 

pada gawai, untuk mendukung pendapat masing-masing. Proses komunikasi di 

atas sama halnya seperti dijelaskan oleh Rafaeli melalui level non interactive 

communication. Yang mana pengirim tetap mengirimkan pesan yang memiliki 

topik pembicaraan terkait pesan sebelumnya Namun hanya percakapan satu arah 

(linier) (Rafaeli, 1988 : 119).  

Kemudian di antara 5 dari 27 komentar utama di atas, telah terjadi proses 

komunikasi interaktif. Akun pengirim komentar diberi pesan kembali oleh 

anggota-anggota lainnya. Pesan yang dikirimkan berupa jawaban dari pertanyaan, 

kalimat yang menyetujui pendapat yang diberikan hingga pendapat terkait 

komentar yang ditulis oleh pengirim komentar utama. Hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh Van Djik, bahwa salah satu karakteristik new media adalah 

terjadinya interaktivitas yang merupakan rentetan dari aksi dan reaksi (Djik, 2006 

: 6). Dalam bukunya Djik mendefinisikan sebagai berikut “interactivity is a 

sequence of action and reaction. Pada kolom komentar tersebut pun telah terjadi 

pergantian peran antara pengirim (sender) dengan penerima (receiver). Di mana 

pengirim memberikan aksi melalui sebuah pesan kemudian penerima memberikan 

reaksi kepada pesan tersebut.  

Lalu penerima mengirimkan suatu aksi terhadap reaksi atas pesan yang 

dikirimkan oleh pengirim. Kemudian, pada konten ini pula anggota kerap 

memberikan pesan kembali kepada komentar yang memiliki topik tentang 

informasi baru dan pengalaman pribadi. Sehingga pada alur ini, telah terjadi 

komunikasi dua arah, yang mana pengiriman dan penerimaan pesan dilakukan 

oleh pengirim (sender) serta penerima (receiver). Seperti yang dijelaskan oleh 
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Rafaeli bahwa konteks komunikasi ini berada salah satu penjelasan 

pengklasifikasian interaktivitas yaitu quasi-interactive communication. Di mana 

pesan-pesan yang dikirimkan mengacu pada pesan sebelumnya (Rafeli, 1988 : 

119). 

Selanjutnya terdapat satu moderator Indonesian Hoaxes Community 

terlibat langsung pada kolom komentar tersebut. Akun bernama Brahmantyo 

Adiwasesa tersebut menjadi pengirim komentar utama pertama hingga ketiga. 

Dalam komentarnya ia memberikan referensi tambahan dan mempersilahkan 

anggota untuk melakukan diskusi. Pada kali ini, kontrol sementara terlihat ada 

pada moderator. Hal tersebut berkaitan terhadap peraturan-peraturan yang 

dikontrol dan diawasi oleh moderator. Apabila peraturan tersebut dilanggar, 

konten yang akan diunggah tidak dapat diterima oleh admin grup Indonesian 

Hoaxes Community. Konten ini memenuhi peraturan untuk mengunggah nomor 2 

dan nomor 3 yaitu menggunakan tagar serta menuliskan pertanyaan yang jelas. 

Dalam konteks ini, moderator grup Facebook Indonesian Hoaxes Community 

memiliki peran menjadi prober (penyelidik), yang mana memantau secara tidak 

langsung dan menyeleksi konten yang diunggah dalam grup tersebut. 

Kemudian moderator tersebut tidak terlibat secara langsung pada beberapa 

waktu berikutnya. Sehingga konten pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara 

jelas karena interaktivitas antar anggota hanya terjadi secara non interactive serta 

satu arah (linier). Hal ini mendukung definisi yang dijelaskan oleh Baron dan 

Kenny bahwa 

 

 

 

 

Melalui definisi di atas dapat dijelaskan bahwa moderator merupakan pelaku 

yang memodifikasi arah dari proses komunikasi dalam hubungan, sehingga 

menghasilkan kekuatan komunikasi. 

 

 

“In general terms, a moderator is a qualitative (e.g., sex, race class) or 

quantitative (e.g., level of reward) variable that affects the direction 

and/or strength of the relation between an independent or predictor 

variable and a dependent or criterion variable.” (Baron & Kenny, 

1986 : 174) 
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Interaktivitas anggota pada konten VI 

 Pada konten VI dapat dijelaskan bahwa  interaktivitas antar anggota 

cenderung terjadi dengan satu arah (linier). Dengan tidak adanya moderator yang 

berpartipasi secara aktif, maka diskusi antar anggota menjadi tidak terarahkan dan 

tidak memberikan kesimpulan jawaban. Maka dari itu anggota juga dapat 

memberikan informasi-informasi tambahan. Sehingga anggota Indonesian Hoaxes 

Community yang memberikan komentar atau yang hanya membaca memiliki 

peluang untuk memiliki informasi baru mengenai tokoh yang dibicarakan, 

penyakit kanker dan pengobatan penyakit kanker untuk mendukung pendapat 

masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari adanya 17 dari 22 pengirim komentar 

utama tersebut, telah mengirimkan pesan yang hanya terkait dengan konten 

pertanyaan yang diunggah. Maka dari itu proses komunikasi yang terjadi ini 

berada dalam salah satu penjelasan pengklasifikasian interaktivitas oleh Rafaeli 

yaitu non interactive communication.  

Yaitu alur komunikasi yang tidak membawa pesan yang terkait, dengan 

pesan yang dikirimkan oleh pengirim komentar sebelumnya. Maka dari itu pesan 

tersebut merupakan pesan satu arah (linier) (Rafaeli, 1988 : 119). Selanjutnya 

terdapat 5 dari 22 komentar utama yang diberikan pesan kembali oleh anggota 

Indonesian Hoaxes Community. Respon yang diberikan berupa pendapat yang 

merajuk pada pengalaman pribadi, referensi tambahan berupa artikel dan video, 

memberikan ekspresi emosi serta sekedar menyetujui pesan sebelumnya. 

Beberapa contoh komentar di atas menunjukkan adanya komunikasi dua arah, 

namun pengirim pertama mempertahankan kontrol utama atas komunikasi yang 

terjadi dalam kolom tersebut. Dalam konteks ini seperti yang dijelaskan oleh Van 

Djik, bahwa salah satu karakteristik new media adalah terjadinya interaktivitas 

yang merupakan rentetan dari aksi dan reaksi (Djik, 2006 : 6).  

Pada bukunya Djik mendefinisikan sebagai berikut “interactivity is a 

sequence of action and reaction. Pengiriman dan juga penerimaan pesan terkait 

topik pesan yang dikirimkan tersebut berada pada salah satu penjelasan 

pengklasifikasian interaktivitas oleh Rafaeli yaitu quasi-interactive 
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communication. Di mana pesan-pesan yang dikirimkan tersebut mengacu pada 

pesan sebelumnya (Rafeli, 1988 : 119).  

Kemudian komunitas ini tetap memiliki peraturan-peraturan yang 

dikontrol dan diawasi oleh moderator. Apabila peraturan tersebut dilanggar, 

konten yang akan diunggah tidak dapat diterima oleh administrator grup 

Indonesian Hoaxes Community. Konten ini memenuhi peraturan untuk 

mengunggah nomor 2 dan nomor 3 yaitu menggunakan tagar serta menuliskan 

pertanyaan yang jelas. Lalu pada kolom komentar ini, moderator komunitas 

virtual Indonesian Hoaxes Community terlihat berpartisipasi secara langsung 

kembali seperti akun sebelumnya. Akun bernama Brahmantyo Adiwasesa tersebut 

memberikan himbauan kepada anggota, untuk menggunakan kata yang baik 

dalam berkomentar. Pada konteks ini, moderator grup Facebook Indonesian 

Hoaxes Community memiliki peran menjadi prober (penyelidik), yang mana 

memantau secara tidak langsung dan menyeleksi konten yang diunggah dalam 

grup tersebut dalam komentar kesembilan. Namun moderator tersebut tidak 

berpartisipasi kembali dalam mengendalikan diskusi. Hal ini juga mendukung 

definisi yang dijelaskan oleh Baron dan Kenny (1986).  

 

 

 

 

Melalui definisi di atas dapat dijelaskan bahwa moderator merupakan 

pelaku yang memodifikasi arah dari proses komunikasi dalam hubungan, sehingga 

menghasilkan kekuatan komunikasi. Lalu dengan tidak adanya moderator yang 

terlibat dalam kolom komentar di atas, maka hal tersebut dapat menjadi faktor 

yang mendukung tidak adanya kesimpulan jawaban atas diskusi. Namun di sisi 

lain, ketidakhadiran moderator ini memberikan kesempatan anggota untuk 

membagikan berbagai bentuk jawaban. Yang pada akhirnya jawaban dari sudut 

pandang-sudut pandang tersebut dapat menjadi informasi tambahan bagi anggota 

Indonesian Hoaxes Community.  

“In general terms, a moderator is a qualitative (e.g., sex, race 

class) or quantitative (e.g., level of reward) variable that affects 

the direction and/or strength of the relation between an 

independent or predictor variable and a dependent or criterion 

variable.”  (Baron & Kenny, 1986 : 174). 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan rumusan masalah pertama penelitian yaitu interaktivitas 

anggota Komunitas Virtual Indonesian Hoaxes Community dalam kolom 

komentar konten jenis #Ask di Grup Facebook. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa telah terjadi interaktivitas anggota dalam kolom komentar namun tidak 

secara dua arah. Interaktivitas tersebut telah terjadi melalui alur diskusi yang 

mana antar anggota menyatakan opininya masing-masing terlebih dahulu, 

kemudian anggota tersebut akan membagikan konten tersebut ke rekan yang 

dianggapnya memiliki ketertarikan dalam bidang terkait. Pada konten tersebut, 

interaktivitas terjadi pada konten yang topiknya dekat dengan masyarakat. 

Maksud dari dekat dengan masyarakat adalah adanya unsur kesehatan 

dalam topik tersebut, diketahui secara masif. Sehingga topik tersebut akan 

terdengar dan menarik anggota komunitas tersebut untuk mengirimkan komentar. 

Selanjutnya bentuk interaktivitas di atas tidak terlepas dari kontribusi moderator 

komunitas Indonesian Hoaxes Community. Melalui penelitian ini diketahui pula 

bahwa terdapat keberadaan serta perbedaan peran moderator, yang dapat 

mendorong interaktivitas antar anggota tersebut. Bahwa moderator komunitas 

tidak berkontribusi langsung dalam kolom komentar tersebut. Maksud dari 

berkontribusi dalam konteks ini adalah mengingatkan secara langsung terhadap 

anggota yang melanggar peraturan dalam kolom komentar. Kemudian apabila 

terdapat anggota yang melanggar peraturan terkait penulisan komentar, maka 

moderator tersebut akan mengirimkan pesan berupa peringatan.  

Kemudian dalam konteks ini, pelaku moderator dalam komunitas virtual 

memiliki peran yang berbeda yakni moderator dapat memberikan kontribusi 

secara tidak langsung. Yaitu menyeleksi konten yang ingin diunggah oleh para 

anggota komunitas tersebut. Apabila permintaan atau konten tersebut sesuai 

dengan peraturan umum komunitas ,maka moderator akan mengizinkan anggota 

tersebut untuk mengunggah konten yang diinginkan. Maka dari itu seluruh konten 

yang terdapat pada laman komunitas tersebut, merupakan konten yang telah 

disetujui secara langsung oleh moderator. 
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