
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN WAWANCARA 

A. Personal Competence 

1. Technical skills untuk mengetahui kemampuan tekhnik  mahasiswa dalam 

menggunakan media internet. 

a. Jenis Smartphone apa yang ada miliki? 

b. Apa keunggulan smartpone anda dibandingkan dengan merek yang lain 

c. Fitur apa yang dismartpone anda yang anda sukai sehingga anda 

memutuskan untuk memlih membeli merek tersebut? 

d. Fitur atau aplikasi apa saja yang ada di samrtpone anda? 

e. Apakah anda dapat menggunakan semua aplikasi yang ada pada 

smartphone anda? 

f. Aplikasi apa saja yang paling anda senangi atau yang paling sering anda 

gunakan? 

g. Apabila anda mencari informasi atau  tugas kuliah anda mencarinya 

melalui apa? (search engine, google crome atau di media sosial) 

h. Aplikasi apa yang menurut anda baaik untuk mencari informasi yang 

bebas hoax? 

2. Critical Understanding untuk mengetahui kemampuan kognitif mahasiswa 

dalam menggunakan media internet seperti kemampuan memahami, 

menganalisis, dan mengevaluasi konten media internet. 

a. Konten apa yang paling sering anda cari di media sosial? 

b. Apakah menurut anda konten atau berita yang ada di internet itu 

merupakan sesuatau yang benar benar terjadi atau bagaimana? 

c. Apakah anda mengetahui tentang hoax? 

d. Apakah anda bisa membedakan mana konten hoax dan bukan? 

e. Bagaimana reaksi anda apabila menerima suatu konten hoax di media 

sosial? 



f. Apakah menurut anda informasi yang tersebar di media sosial itu hoax 

atau bukan? 

g. Apakah anda melakukan pemilahan pemilahan berita yang ada dapat di 

media sosial seperti facebook? 

h. Bagaimana cara anda memilah berita hoax dan bukan? 

i. Bagaimana pendapat anda mengenai berita hoax yang ada di bawah ini ? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Sosial Competence 

1. Communicative abilities kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi 

dan membangun relasi sosial melalui media internet. 

a. Berapa banyak akun media sosial anda? 

b. Apa alasan anda membuat akun media sosial? 

c. Berapa banyak teman anda di media sosial? 

d. Seberapa dekat anda dengan teman anda di media sosial? 

e. Apakah anda sering membuat status di facebook? 

f. Kalau misalnya anda membuat status di facebook anda sering membuat 

status tentang apa? 

g. Informasi apa yang paling sering anda share di facebook? 

h. Apabila anda mngetahui suatu informasi apakah anda langsung membuat 

status di facebook? 

i. Pesan-pesan atau informasi apa saja yang sering kamu bagikan kalau 

kamu mengetahuinya?  

j. Apabila anda menshare suatu berita apakah anda memberikan komentar 

pada berita tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

 

1. RUSNIAWATI MARSUDI 
a. Personal Competence 1. Samsung J7 prime  2. Eh terutama kamera itu sangat focus dan mempercantik dan kemudian RAM Nya juga sangat tinggi dan jaringannya juga tentunya 4g 3. Fiturnya sangat banyak salah satunya itu sepeerti google, whatshap facebook, Instagram  dsb 4. Iya tapi di waktu waktu tertentu  5. Whatshap, facebook, google crome dan lain sebagainya \ 6. Di google, atau lebih sering itu di jurnal atau google scoolar 7. Google, tapi di jurnal 
b. Critical Understanding 8. Yang lebih sering di cari itu tentu yang berkaitan dengan media sosial, terlebih lagi yang lagi viral misalnya kita ingin tau dan kita ketinggalan berita bisa langsung searching distu  9. Tidak, jelasnya tidak, karena tdak semua berita yang ada di intrnet itu benar  10. Iya, yang saya kethaui tentang hoax yaitu berita bohong atau berita yang tidak benar atau berita yng tidak sesuai dengan realita 11. Iya bisa, sangat terlihat sekali dari penerbitnya atau biasa kita memuka suatu judul yang isinya itu tidak sesuai dengan judulnya nah itu salah satu berita hoax Jelas saya hanya mengabaikannya  12. Iya tentunya 13. Saya tidak melihat dari satu sumber tapi saya melihat juga dari sumber lainnya misalnya dari wa atau teman yang lebih mengetahuinya dan lebih sharing dengan teman teman  14. Hanya melihat lihat saja 15. Mungkin hanya saja mengabaikannya dan hanya bergeleng geleng kepala saja karena untuk melihatnya itu sebenarnya ingin marah Karena seseorang membuatnay untuk 



cari sensasi, tapi haknya mereka , tapi kita sebagai yang melihatnya itu mengabaikannya saja  
c. Sosial Competence 16. Kalau fb ada dua, ig satu, wa 1 17. Alasannya karena di media sosial itu kita bisa berteman dengan banyak orang dan bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh 18. Kalau di fb sekitar 500 kalau di wa sekitar 100 lebih, Instagram 500 19. Kalau teman yang saya kenal seperti teman sd, sma itu jelas delkat sekali tapi kalau hanya sekedar teman mungkin hanya biasa saja kayak terbatas pendekatannya  20. Tidak  21. Kayaknya lebih sering posting foto dari status 22. Informasi tentang kesehatan, apalagi yang berbaur tentang islam, apalagi kan ini mendekati bulan Ramadan jadi sering share share informasi sperti itu 23. Iya seperti kemarin lagi viral tentang rector IAIN Yang baru jadi kita sempat menshare share  24. Lebih sering informasi tentang kampus karena kita sekrang sudah mau mendekati datangnya mahasiswa baru jadi lebih sering menshare tentang berita berita kampus  25. Tidak, tapi kalau   biasa memberikan 26. Mungkin lebih tepatnya kita mngetahui terlebih dahulu bagaimana caranya kita mnggunkan media sosial jangan sampai kita menggunakannya dengan yang salah kemudian untuk seseorang yang sering memberikan berita hoax dan kita itu harus terhindar dari orang orang tersebut  yah contohnya dari menshare share berita tersebut jangn sampae dari satu berita itu hoax kita juga membagikannya otomatis kita juga akan terjerumus seperti orang itu 

2. NILMAWATI  
b. Personal Competence 1. Vivo Y71 2. Keunggulannya itu saya bisa mendengarkan music dengan baik dan kameranya lumayan bagus dan masih banyak lagi keunggulan keunggulan yang ada didalamnya. Seperti aplikasi aplikasi yang memudahkan kita untuk belajar dan mencari materi kuliah” 3. Yaitu Whatshap, fb, ig, line, dan masih bnyak lagi kak 



4. Iya saya menggunkan semua aplikasi yang ada di smartpone saya 5. Yang paling sering yaitu aplikasi whatshap, facebook, dan Instagram 6. Mencari di google crome atau di google biasa atau mencarinya juga di Instagram kana da juga di Instagram terus di fb sebagian 7. Google scholar atau di jurnal 
b. Critical Understanding 8. Berita berita yang tidak menyangkut hoax hoax begitu keseringan saya mencari sesuatu itu di google, seperti misal kalau sekarang ini kan lagi viral viralnya tentang pilpres dan yang baru baru kemarin ini yaitu pelantikan rector IAIN Kendari  9. Mungkin kita harus pintar pintar cari berita karena kebanyakan dari media media itu banyak yang hoax jadi kita harus pintar membedakan mana yang hoax dan mana yang bukan , tidak kebanyakan yang hoax juga 10. Ya, hoax itu suatu berita yang tidak benar benar sesuai dengan apa yang ada di kenyataanya itu  11. Ya segi dari pengertiannya kan kita pelajari sedikit mana yang hoax dan mana yang bukan , kita harus baca secara detail dulu, terus kalau misal kita belum percaya pada berita tersebut kita cari berita yang lebih jelas lagi kesohihannya 12. Kalau misal sudah dari judul besarnya sudah kentara kalau itu hoax saya lebih sering mengabaikannya  13. Ya sering saya kalau misal dari judul besarnya itu kurang menarik atau saya  tdak sepehaman dengan berita itu sya kurang memperhatikan atau saya jarangt buka itu  14. Kalau menurut saya itu terlalu nyeleneh , kadang sya koment atau kalau misalnya ada yang taq begitu yang tidak senonoh lah begtu saya lebih sering komentar atau kalau misalnya hoaxnya cuman biasa biasa saja sya mengabaikannya  15. Yah kalau lihat yang begini liat secara detail dulu kalau datang malasnya mengabaikan  
c. Sosial Competence 16. Kalau akun fb 1, ig 1, wa 1 17. Alasannya itu memudahkan kita berkomunikasi dengan teman teman kita yang jauh dan kita bisa mendapatkan informasi dari media tersebut  18. Kalau di fb bnayaklah, terus di wa ratusan, kalau ig ratusan juga 



19. Kalau yang di fb kan yang sering kontek kontekan Cuma teman terdekat saya misalnya teman dari sd dari kecil dari SMA yang cuman itu kdang juga kita janjian lewat facebook , kalau di wa kayaknya lebih dekat lagi , kalau di Instagram itu tidak  terlalu karena sya memilah milah unutk teman saya yang ada di Instagram  20. Kalau di fb jarang 21. Kalau saya membuat status di fb kadang Cuma memposting foto terus kasih caption kalau kita sama sama teman sama kleuarga  22. Informasi kalau yang di fb Cuma informasi kampus, kalau pilpres jarang  23. Tidak terlalu sering mengumbar ngumbar suatu informasi langsung ke fb  24. Pesan pesannya itu misalnya kalau ada yang menurut saya baik baik saya bagikan tapi kalau misalnya yang biasa biasa saya jarang membagikan di fb  25. Kalau saya jarang juga kadang kalau misalnya saya sdah baca terus sesuai dengan yang saya pikir saya  langsung bagikan sya tdk kasih caption  26. Yah kayaknya kita harus pandai pandai menggunakan media sosial yang kita miliki maksudnya ketika kita melihat berita hoax kita harus pandai memilah milahnya jangan langsung menelan mentah mentah yah karena kalau misal kita hanya lihat share lihat share pasti orang orang yang melihat postingan kita pasti berfikir ini anak tidak bisa membedakan mana hoax dan mana yang betul dan langsung membagikannya saja . mungkin kita harus pandai memilah milah berita mana yang baik dan mana yang buruk dan kalau msial ada teman kita yang sering begitu sebaiknya kita nasehati begitu  
3. MUHAMMAD ABDULLAH 

a. Personal Competence 1. Vivo Y71 2. Keunggulannya itu saya bisa mendengarkan music dengan baik dan kameranya lumayan bagus dan masih banyak lagi keunggulan keunggulan yang ada didalamnya. Seperti aplikasi aplikasi yang memudahkan kita untuk belajar dan mencari materi kuliah” 3. Yaitu Whatshap, fb, ig, line, dan masih bnyak lagi kak 4. Iya saya menggunkan semua aplikasi yang ada di smartpone saya 5. Yang paling sering yaitu aplikasi whatshap, facebook, dan Instagram 6. Mencari di google crome atau di google biasa atau mencarinya juga di Instagram kana da juga di Instagram terus di fb sebagian 



7. Google scholar atau di jurnal 
b. Critical Understanding 8. Berita berita yang tidak menyangkut hoax hoax begitu keseringan saya mencari sesuatu itu di google, seperti misal kalau sekarang ini kan lagi viral viralnya tentang pilpres dan yang baru baru kemarin ini yaitu pelantikan rector IAIN Kendari  9. Mungkin kita harus pintar pintar cari berita karena kebanyakan dari media media itu banyak yang hoax jadi kita harus pintar membedakan mana yang hoax dan mana yang bukan , tidak kebanyakan yang hoax juga 10. Ya, hoax itu suatu berita yang tidak benar benar sesuai dengan apa yang ada di kenyataanya itu  11. Ya segi dari pengertiannya kan kita pelajari sedikit mana yang hoax dan mana yang bukan , kita harus baca secara detail dulu, terus kalau misal kita belum percaya pada berita tersebut kita cari berita yang lebih jelas lagi kesohihannya 12. Kalau misal sudah dari judul besarnya sudah kentara kalau itu hoax saya lebih sering mengabaikannya. 13. Ya sering saya kalau misal dari judul besarnya itu kurang menarik atau saya  tdak sepehaman dengan berita itu sya kurang memperhatikan atau saya jarangt buka itu 14. Kalau menurut saya itu terlalu nyeleneh , kadang sya koment atau kalau misalnya ada yang taq begitu yang tidak senonoh lah begtu saya lebih sering komentar atau kalau misalnya hoaxnya cuman biasa biasa saja sya mengabaikannya  15. Yah kalau lihat yang begini liat secara detail dulu kalau datang malasnya mengabaikan  
c. Sosial Competence 16. Kalau akun fb 1, ig 1, wa 1 17. Alasannya itu memudahkan kita berkomunikasi dengan teman teman kita yang jauh dan kita bisa mendapatkan informasi dari media tersebut  18. Kalau di fb bnayaklah, terus di wa ratusan, kalau ig ratusan juga 19. Kalau yang di fb kan yang sering kontek kontekan Cuma teman terdekat saya misalnya teman dari sd dari kecil dari SMA yang cuman itu kdang juga kita janjian lewat facebook , kalau di wa kayaknya lebih dekat lagi , kalau di Instagram itu tidak  terlalu karena sya memilah milah unutk teman saya yang ada di Instagram  



20. Kalau di fb jarang 21. Kalau saya membuat status di fb kadang Cuma memposting foto terus kasih caption kalau kita sama sama teman sama kleuarga  22. Informasi kalau yang di fb Cuma informasi kampus, kalau pilpres jarang  23. Tidak terlalu sering mengumbar ngumbar suatu informasi langsung ke fb  24. Pesan pesannya itu misalnya kalau ada yang menurut saya baik baik saya bagikan tapi kalau misalnya yang biasa biasa saya jarang membagikan di fb  25. Kalau saya jarang juga kadang kalau misalnya saya sdah baca terus sesuai dengan yang saya pikir saya  langsung bagikan sya tdk kasih caption  26. Yah kayaknya kita harus pandai pandai menggunakan media sosial yang kita miliki maksudnya ketika kita melihat berita hoax kita harus pandai memilah milahnya jangan langsung menelan mentah mentah yah karena kalau misal kita hanya lihat share lihat share pasti orang orang yang melihat postingan kita pasti berfikir ini anak tidak bisa membedakan mana hoax dan mana yang betul dan langsung membagikannya saja . mungkin kita harus pandai memilah milah berita mana yang baik dan mana yang buruk dan kalau msial ada teman kita yang sering begitu sebaiknya kita nasehati begitu  
4. RABIATUL ADHAWIYAH 

a. Personal Competence  1. Oppo 2. Kamera, keunggulannya kamera dengan banyak aplikasi yang bisa membantu belajar dan mencari materi.  3. Fiturnya, apa yah? kamera itu aja sih nggak ada yang lain  4. Aplikasinya banyak, mulai dari google, yah ini yang paling utama terus media sosial dengaan alat-alat bantu ketika belajar seperti buku tajwid dan al-quran. 5. Iya, bisa 6. Aplikasinya yang pertama itu adalah alquran terus webtoon , dengan croom untuk membaca novel 7. Google crom, dengan kalau misalnya kita cari di playstore buku-bukunya disitu kita cari  8. Itu tergantung kita sendiri sih yang pilih informasinya bagaimana, kalau ssaya tetap di google crome, terus tapi narasumbernya kita liat dulu dengan tulis tulisannya jangan terfokus sama satu link saja, jadi tetap google crome 



b. Critical Understanding 9. Yang paling sering itu hiburan, hiburannya seperti ketika saya lagi bosan pasti saya akan membaca novel, nah novel kan salah satu konten hiburan, kalau dimedia sosial seprti video-video lucu, komedi  10. Belum tentu semua itu benar karena kita liat dulu dari narasumbernya, yah itu saja diliat dari narasumbernya diliat dari beritanya apakah ini benar-benar terjadi atau tidak 11. Tau sedikit, kalau yang saya tau hoax adalah berita bohong yang belum tentu benar-benar terjadi  dan kadang itu dilebih lebihkan  12. Kembali lagi seperti yang taadi, kalau kita ingin membedakannya kita liat dari narasumbernya jangan melihat cuma dari satu narasumber tapi lebih dari satu narasumber kalau begitu mau dilihat 13. Diabaikan malas tau 14. Iya, nah seperti misalnya ada berita mengenai dikolaka timur yang belum tentu itu benar misalya itu pns dapat gaji naik eh gajinya naik begitu, tapi ternyata yang saya ketahui saya telfon yang pihak tertentunya yang disana ternyata belum tentu 15. Lihat juga dari narasumbernyat seperti yang tadi disebutkan 16. Kalau sya misalnya kalau ada yang saya tau dari informasii ini misalnya sya tau kebenaran dari ini saya anu harus dibenarkan tapi kalau misalnya sya tdk tau tentang ini toh memperbaiki informasi dari ini tapi kalau sya tdk tau tentang itu sya abaikan saja karena toh untuk apa dipikirkan 17. Melihat lihat sja 
c. Sosial Competence 18. Twitter, whatshap, Instagram, line, apa lagi yah, facebook, gmail 19. Ikut ikut trend 20. Kalau facebook, kalau yang ini terakhir hamper cukup 4000, kalau di whatshaap ndk cukup seratus, twitter kurang tau sekarang belum pernah dibuka, gmail guru guru ku ji 21. Kalau facebook nggak terlalu dekat, kalau di whatshap orang orang yang dikenal betul, kalau Instagram nggak tau soalnya jarang dibuka karena nggak punya paket 22. Jarang, tapi kalau upload foto sering, soalnya sedikit yang like 23. Statusnya tentang makanan 24. Informasinya mengenai kampus iain 



25. Mdk 26. Informasinya seperti pembukaan pendaftaran dan biasanya ada berita berita dari fajar news, fajar news kan komunitas disini jadi kita sudah tau keasliannya 27. Kadang kasih kadang tidak, karena biasanya sudah ada yang tertera diberitanya sudah ada penjelasannya jadi nggak, kan sya kadang taq taq yang senior senior kadang lebih dijelaskan lagi 28. Kalau mau diterapkan solusinya susah sekali karena pengguna facebook itu banyak, nah solusinya itu kalau rabiyah sendiri memilah milah berita dulu terus jangan asal menshare share sesuatu yang belum tentu benar-benar terjadi dan yang penting tetap positif thinking.  
5. MUHIBIN 

a. Personal Competence 1. Oppo 2. Awet baterainya, tidak lemot, procecornya bagus, tidak cepat panas dan RAM Nya juga besar jadi tidak perlu deh pakai memori luar. 3. Biar ndk loading buat games, buat bermain game tidak loading dan buku buku elektronik 4. Facebook, whatshap, Instagram, notepad, freepayer, al-quran, hadis-haadis, belajar al-quran 5. Bisa semua 6. Whatshap sama facebook 7. Pake google crome 8. Aplikasi yah, yah google crome 

b. Critical Understanding 9. Konten lucu dan berita 10. Ada juga yang hoax dan ada juga yang bernar benar terjadi, tapi intinya semua yang diposting kebnayakan yang terjadi 11. Sedikit, hoax itu adalah berita yang tidak tau alur ceritanya mengarang-ngarang dan menjatuhkan saru sisi 12. Bisa,  13. Cara membedakannya, kita baca dulu itu berita kalau seandainya itu memang benar-benar terjadi pasti itu tidak hoax, tapi kalau Cuma mengarang-ngarang sih itu namnya hoax. 



Jadi diteliti dulu ibaratanya apa namanya, yah kita cari tau dulu lah permasalahannya ini bagaimana, maksudnya kita mencari tau tentang berita kebenarannya 14. Yh pertama diteliti dulu dibaca dulu, apakah ini benar atau tidak  15. Iya,  16. Melakukan pemilahan yah kita, kan disitu ada biasanya halaman yah, menyukai halaman itu yang mengandung hoax jangan disukai nanti dia akan muncul terus kan kalau kita sukai, jadi yang bermanfaat saja  17. Jengkel, kenapa harus menyebarkan berita hoax, sementara berita yang benar benar fakta dan real masih banyak  kenapa berita hoax disebarkan begitu buat menjatuhkan satu sisi orang lain  18. Cuma cukup membaca saja kalau berita  kalau seandainya beritanya hoax yah sudah Cuma diliat 
c. Sosial Competence 19. Ada lima, facebook, terus telegram , whatshap, istagram, tantan 20. Alasanku sebenarnya yang tpertama itu buat akun media sosial itu buat bisnis web dan buat mnghubungi teman-teman yang jauh karena kehilangan kontak semua yanh jadi begitu 21. Tidak banyak, kalau di fb kurang lebih seribuan, di whatshap itu Cuma 500, di ig sedikit, 22. Yah sedekat karena hampir setiap hari sih kita baku saling kabar-kabari , kalau di facebook dekat, apalgi di whatshap masih lebih dekat sering telfonan  23. Satu dua kali sih, jarang jarang , yang sering Cuma share berita berita yang kayak motivasi motivasi saja 24. Kalau saya sendri tentang motivasi kebanyakan  25. Informasi kayak hari hari besar , kayak hari pahlawan yah seperti itu  26. Tidak , kita analisis dulu itu berita apakah ini benar informaaasi yang bagus untuk di share  27. Biasanya informasi tenatng ksehatan, obat-obat penyembuh 28. Iya sya menambahkan sedikit caption 29. Kalau buat para pengguna media sosial, lebih baik bijak bijaklah kalaian menggunakan media sosial , dicermati dulu, diteliti dulu jangan langsung percya kalau itu benar   



6. MUHAMMAD SYAWAL 

a. Personal Competence 1. Xiaomi redmi 5 a 2. Smartphone sya itu kualitasnya lebih bagus, RAM nya juga lebih tinggi dan kualitas kameranya juga lebih enak dipake 3. Yang pertama ituu whatshap, Instagram, facebook, dan game. 4. Yah kadang kadang juga sih, karena yang lebih diutamakan itu whatshap. Kenapa whatshap karena whatshap itu sumber informasi tentang kuliah, informasi-informasi dari teman 5. Whatshap 6. Google firefox 
7. Bebas hoax itu tergantung pribadi sendiri sih, misalnya dia mau cari di google croom  atau dilihat dari sumbernya atau beritanya, jangan terpau dari satu sumber saja, cari sumber yang lain 

b. Critical Understanding 8. Tentang masalah berita, hiburan 9. Itu harus di cek dulu yang mana benarnya atau tidak jangan terpaku hanya dari satu sumber, harus cari informasi-informasi yang lain 10. Hoax itu semacam berita yang tidak benar, itu berita yang tidak benar benar terjadi , itu harus dihapuskan itu orang yang buat berita hoax,  11. Bisa, caranya kembali lagi yang tadi cari informasi jangan hanya terpaku dari satu sumber saja cari sumber yang lain. 12.  Itu semacam, misalnya saya dapat begitu, saya akan melaporkan dipihak berwajib semacam polisi atau masyarakat yang bisa turun tangan akan hal itu 13. Ndk, misalnya menurut sya itu bagus untuk masyarakat 14. Kembali ke yang tadi, jangan terpaku hanya dengan satu sumber saja , cari sumber sumber lain supaya tidak adanya hoax atau yang lainnya 15. Kembali lagi seperti yang tadi , jangan terpaku hanya dengan satu sumber , misalnya jangan hanya di radar banten saja, cari juga radar yang lain 16. Kalau yang hoax itu menurut sya itu harus di liat liat saja karena kalau misalnya di share sama halnya kita mengirim pesan yang tidak benar 



c. Sosial Competence 17. Whatshap, ig, facebook, frepayer, messenger 18. Karena itu sebgai sumber informasi dan sebagai hiburan,  19. Berhubung facebook saya facebook baru, jadi itu sekitaran 500 lah , whatshap sekitar 164, Instagram follower 447 20. Itu semacam keluarga ji kalau di sosial media, contohnya di whatshap itukan ada grup keluarga dari sulsel di kendari maupun bombana itu sya anggap keluarga, iya jadi dekat sekali. Kalau di facebook teman teman SMA , kalau instagram jarang 21. Jarang , hanya share share berita yang enak untuk masyarakat tentang informasi yang ada  22. Upload foto sih, status jarang  23. Hiburan, berita 24.  Ndk  25. Itu semacam teknologi, berita viral yang lagi hits 26. Langsung share saja  27. Solusinya itu kembali lagi pada pihak berwajib solusinya menurut sya, kembali ke masyarakat sebenarnya hal semacam itu harus diberantas, ndk boleh disebar, tapi kan negara kita kan ini negara demokrasi, demokrasi 
7. FREDI MUHTAR LUTFI 

a. Personal Competence 1. Samsung 2. Keunggulannya karena kameranya bagus bisa akses internet lebih cepat  3. Iyakan kana da whatshapnya , pokoknya fiturnya ada banyak kok, yang pertama ada fitur , fitur apa yah,  sya membelinya ndk tergantung dari fiturnya sih  4. Ada banyak , ada whatshap , facebook, Instagram,  apalagi yah twitter ada google,  gmail , kalkulator, dan masih banyak lagi  5. Ya tentu, karena ndk mungkin ndk bisa gunakan baru sya pasang di hpku 6. Whatshap. Yotobe, pictsart, opera mini buat searching . Dll 7. Google go, atau croom 8. Google croom 
b. Critical Understanding 9. Konten music, hiburan, puisi, essay 



10. Tergantung sih kan kadang ada berita hoax yang benar benar terjadi, ndk selamanay benar ada juag hoaxnya begitu  11. Hoax itu adalah suatu berita yang belum tentu benar benar terjadi dan diesarkan begitu saja dan di share  12. Tergantung dari bloknya sih kalau misalnya masih pake blogspot atau kalau misalnya begini www fredi muhtar.com.blogspot kalau misalnya konten  begitu, biasa paling banyak digunakan untuk situs berita berita hoax  13. Didiamin aja nggk usah dishare kalau berita hoax. 14. Logika kan aja judul berita aja udah ditau mana yang benar mana yang ndk  15. Caranya sih, dari segi judulnya sudah kentara,  sama dari alamatnya  16. Kalau saya sih, diamin aja buat apa dishare gitu kan udah hoax nggak benar,terus kita liat dari beritanya, misalnya ini menjerumuskan ke satu pihak, pasri kita juga ikut kayak menghujat . tapi toh kita harus pintar pintar memilih mana berita hoax dan mana yang ndk  17. Melihatny saja  
c. Sosial Competence 18. Ada banyak, adaa ig, fb, wa, sama twitter 19. Alasan sya sih, supaya lebih update, supaya lebih tau banyak informasi yang masuk  20. Fb sepertinya udah full 5000, wa 180, kalau ig hanya 900  21. Tergantung sih siapa teman sya, kalau memang dia teman keseharian saya jelas saya dekat tapi kalau hanya sebatas temanan begitu yang begitu aja. Kalau di whatshap iya dekat sekali atapi ada juga yang ndk  22. Sering ,  23. Tentang diri sya, upload foto gitu, kalau tentang tulisan saya jarang  24. Informasi tentang pendiidkan, agama gitu, tapi liat dulu ini dari blogspot dari mana  25.  Ndk , masa bodoh, tapi aku baca, tapi malas nulis di fb 26. Tentang informasi pediidkan 27.  Iya, memberikan komentar  28. Solusinya gimana yah, jangan terlalu mudah atau gampang percaya sama berita berita yang muncul begitu saja apalagi di facebook karena di facebook itu paling banyak disharenya berita hoax itu sdah difacebook , jaadi diliat aja mungkin dari judul kita bisa 



kentarai mana berita hoax dan mana yang bukan, karena berita hoax itu judulnya aneh-aneh  
8. SUSI ANGGUN SARI 

a. Personal Competence 1. Huawei  2. Bisa wa an yang penting android lah  3. Whatshap, Instagram, youtobe yang sering saya gunakan 4. Oh itu banyak, dua lingo, pembelajaran, , kamusku, whatshap, Instagram, youtobe, google tentunya, google classroom, dan lain sebagainya 5. Ndk semua juga  6. Whatshap, Instagram, youtobe  7. Tergantung kadang juga di search engine, media sosial dan kadang juga juga buku  8. Wikipedia, google scholar, atau cendikia 
b. Critical Understanding 9. Tentang berita terkini lah tentunya 10. Belum tentu  11. Iya tau , hoax itu sesuatu hal yang bersifat opini atau masih belum tentu kebenarannya iya atau tidak, jadi masih fifiti fifiti kebenarannya dan masih di pertanyakan  12. Bisa, karena pernah saya mendengarkan seminar kalau misalnya yang hoax itu kita bisa cari kalau misalnya link nya dari kayak contoh detik.com dia kan sudah terkenal jadi insyallah itu tidak hoax tapi kayak misalnya link link yang tidak begitu banyak viewnya itu mungkin bisa jadi hoax  13. Contohnya di whatshap. Kalau di wa itu kita baca dulu kalau misalnya itu tidak sesuai dengan nalar yah nggak usah di teruskan  14. Sangat suka  15. Tergantung kondisi  16. Saya mencari tau , apalgi kayak misalnya berita buming itu tentang dulu flashback masa lalu aksi 212 yah tentu kita cari tau dan saya mendapat informasi langsung di ILC sehingga kebenarannya sangat akurat  17. Langsung laporkan saja, misalnya kalau di youtobe langsung laporkan orang ini  



18. Itu kayak semacam , d sangat mengganggu tentunya , tapi kita sebagai orang yang berpendidikan tentunya tidak langsung serta merta percaya dengan itu yah kita mencari tau dengan melalui youtobe walaupun Cuma yotobe dan berita berita tapi itu menambah wawsan kita jadi kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah  
c. Critical Understanding 19. Sangat banyak , twitter, Instagram ,fb, whatshap, pad, yah itu saja  20. Yah untuk hiburan semata dan mencari informasi yang terkini  21. Kalau di wa itu sudah lumayan ratusan , kalau Instagram juga sudah ratusan, terus kalau fb itu sudah ribuan , terus kalau di pad itu baru belasan  22. Kalau yang paling dekat itu di whatshap dan Instagram itu sangat sangat dekat karena langsung ngechat dan vc dan lain sebagainya 23. Uh sangat jarang kalau facebook , kalau di fb tentu dakwalah dengan isu isu tentang motivasi  24. Kalau di facebook meneruskan berita saja bukan saya yang mencari karena kebanyakn ada yang taq taq dan meneruskan berita itu  25. Tidak serta merta karena sekarang kan sudah banyak provokasi jadi saya mencari tau kebenarnnya terlebih dahulu terus langsung memberitahukan kepada orang lain tapi tidak facebook , biasanya wa saja  26. Pesan pesan maksudnya disini,  tentulah karena kalau memang itu untuk menyelamatkan orang lain atau memberitahukan informasi ke orang lain tentu di sebarkan  27. Yah sangat sering juga  28. Biasa di youtobe menambahkan komentar  

9. JUWITA RIZKI ZAHRA 

a. Personal Competence 1. Oppo  2. Kalau dibandingkan dengan merek yang lain itu, smartphone oppo dia memori internalnya lebih besar daripada hp hp yang lain gitu. 3. Yang pada umumnya biasanya google gitu, perangkat perangkat yang lain play store tapi misalnya saya gunakan di hp saya lebih kepada aplikasi aplikasi yang saya butuhkan kayak misalnya sosmednya pun juga saya Cuma pakai yang saya butuhkan kayak 



misalnya messenger, wa, sama instagrampun jarang saya gunakan Cuma beberapa kali saja, selebihnya dari itu paling untuk belajar Bahasa inggris begitu begitu saja 4. Tidak semuanya 5. Wa, selain wa itu email terus sms, terus itu untuk telfon  6. Biasanya saya cari di google, kan di google juga banyak website website apa jurnal untuk di cari untuk referensi tugas  7. Aplikasi yang bebas hoax, saya biasanya itu cari diwebsite langsungnya kalau aplikasi tidak  
b. Critical Understanding 8. Konten di medsos, oh itu kayak konten hijrah, selain itu gambar, dulu suka gambar jadi kadang saya cari cari tentang komik apa, tapi sekarang lebih ke folunter begitu untuk jadi relawan informasi informasi begitu , dia lebih ke cari informasi karena kan juga jurusanku penyuluh jadi kayak butuh yang sesuatu konten yang menghubungkan saya ke informasi terbaru gitu  9. Sebenarnya saya kalau dapat berita yang begitu saya tidak langsung percaya, saya cari dulu berita ini , maksudnya tidak Cuma satu website saja begitu tapi saya bandingkan dengan website website yang lain, terus kemudian kalau misalnya sya pribadi tidak pro dengan itupun saya tidak apa namanya , saya tidak langsung berfikir ahh itu benar atau itu salah saya lebih ke diam dulu begitu karena saya juga kalau misalnya kita di daerah kendari kan tidak bisa langsung menyikapi itu secara langsung saya lebih menghindari begitu  10. Tau , hoax itu kan sperti kita tahu berita bohong , nah berita bohong disitu bisa jadi , iya hoax itu berita bohong  11. Bisa  12. Biasanya kalau konten hoax itu dia membawa sesuatu yang tidak masuk akal begitu biasanya terus kayak konten konten kalau misalnya tidak menyebarkan ini nanti dapat ini yang kayak begitu , itukan salah satu konten hoax juga yang sering tersebar di sosmed  13. Berhenti menyebarkannya , biasanya langsung hapus begitu  14. Biasanya kalau di sosmed saya laporkan kepihak facebooknya atau kepihak instagramnya begitu  15. Saya biasanya cari kebenaran infonya  



16. Biasanya saya cari ke sumber yang terpercaya, tapi itu saya cermati baik baik apakah kontennya ini memang benar benarHOAX ataukah saya yang salah pemahaman tentang itu , lebih apa kalau misalnya saya sudah salah paham saya lebih ke langsung melaporkannya 
c. Sosial Competence 17. terhubung dengan teman teman , terutama dosen, karena biasanya dosen kalau kirim tugas lewat wa atau email tapi kalau tugas saya lebih ke email karena kalau di wa saya harus kasih pindah lagi di hp kalau di email kan langsungg kirim gitu, kalau fb itu saya jarang gunakan fb sebnarnya Cuma karena kebutuhan Instagram terhubung di fb jadi saya gunakan juga fb kalau di instgram saya biasanya foloow foloow itu yang bersifat relawan relawan gitu uspaya untuk cari informasi sja  18. Kalau misalnya difb ada seribuan lebih, di wa itu ada hamper 500 400 gitu di Instagram 500 lebih  19. Tidak terlalu dekat, lebih dekat di wa kalau misalnya fb juga beberapa orang sama Instagram karena saya lebih ke wa sih kalau misalnya berhubungan sama orang orang begitu  20. Jarang sekali , biasanya kalau misalnya ada kegiatan terus sesuatu yang bersifat urgent saya ingin ungkpkan biasanya baru saya buat status di fb  21. Biasanya tentang beasiswa atau apa di , itu sih yang sering sama motivasi motivasi begitu  22. Ndak  23. Terkait berita update tapi itupun karena  saya sangat jarang pake sosmed gitu , itupun wa kalau misalnya ada yang mau di hubungi jadi ndk pernah update status  24. Cuma di wa selain itu ndk , tapi di wa juga Cuma berapa kali Cuma pendapatku saja begitu yang sudah saya cari tau juga toh baru saya ungkapkan mi disitu  25. Ndk pernah, jarang juga share berita  

10. SITI HADIJAH DINA JAYANTTI 

a. Personal Competence 1. Oppo  2. Iya seperti kayaknya fiturnya masih sama dengan yang lainnya, internet bisa kecepatan jaringannya juga lumayan diataas rata rata terus mulai dari kamera juga bagus  3. Kameranya 



4. Banyak banget sih mulai dari whatshap, facebook, Instagram, joox  5. Iya bisa,  6. Game, gamenya home skip 7. Pake uc browser  8. Saya rasa kalau misalnya itu tergantung penggunanya juga sendiri kalau saya kan sudah pake uc browser dan itu jug acara menyikapinya juga bagaimana  
b. Critical Understanding 9. Tugas tugas saja , seperti makalah makalah, kalau di fb hanya cari pertemanan 10. Kalau saya sendrii mungkin, mungkin itu benar terjadi tapi mungkin disitu kata katanya ada yang di lebihkan atau ditambahkan begitu jadi menurut saya sudah terjadi  11. Iya tau, hoax pernyataan pernyataan yang belum tentu kebenarannya yang harus di pastiakn dulu  12. Bisa , kalau misalnya konten hoax itu kita liat saja dari tanggal tanggalnya munculnya begitu, misalnya itu kan banyak wacana wacana dia mengajukan, mulai dari awal itu dia sdah  banyak menceritakan banyak hal terus tiba tiba disitu tercantum tanggal misalnya tgl 19 bulan 11 tahun 2030 misalnya itukan belum tentu terjadi itu misalnya salah satunya nah sering juag dapat pesan ujung ujungnya pas dibaca tanggalnya ndk sesuai dengan tanggal hari ini malah lebih jauh kedepan  13. Reaksinya saya kurang merespon kalau dapat begitu, kayak kasusnya Audrey kemarin katanya itu dilakukan mulai dari kekerasan fiisiknya sampai di intimnya, itu tapi ternyata semua yang benar itu semuanya hoax ndk ada yang benar  14. Kalau sya sendiri sya juga melakukan pemilahan kalau misalnya sya kurang tertarik sya juga nggk akan baca beritanya 15. Kita liat dlu kan kalau misalnya dari gambar ini, yah kan sekarang sudah , sekarang kan juga sudah terbukti kan kalau memang ini nyatanya hoax dan kemarin juga sempat ikut juga dalam hal hal seperti Ini, maksudnya juga ikut gabung bagaimana perkembangannya supya kita pantau terus dan ternyata ini memang hoax dan kita nggk usah asal sebar sebar begitu karena waktu itu kan juga belum tau kebenarannya bagaimana tapi sekarang sudah tau kebenarannya kalau misalnya gambar sebelah sini yang ini kan nggk dipukulin orang tapi karena kesalahan operasi plastik  



16. Kalau misalnya sya tertarik untuk ikut gabung pasti saya akan memberikan komentar tapi lebih sering yang terjadi saat ini itu lebih sering saya hanya membaca saja ditakutkan nanti kalau misalnya saya ikut koment jangan smpai nanti itu ternyata beritanya hoax saya sudah ikut anu ikut komen tapi ternyata itu salah 
c. Sosial Competence 17. Fb, ig, email, telegram 18. Yang pertma untuk komunikasi ,yang kedua untuk berdagang  19. Kalau teman fi fb 2000an yang akrab hanya 100 orang, wa 100 orang  20. Sangat dekat sih kalau untuk sebatas teman saja  21. Sudah ndk 3 bulan terkakhir sudh tidak aktif 22. Tentang kesehariann 23. Kalau untuk informasi kayaknya nggak ada hanya gabung di grup grup saja, biasanya sya sharing tentang masakan  24. Hanya sya ikut cukup tau kalau misalnya ada permasalahan seperti ini karena jangn sampai saya ikut menyebar sya juga sudah ikut menyebar hoax dong dan itu belum tau kebenarannya  25. Misalnya kalau saya sendri sya kurang mensharing hal hal seperti itu Karen apa yah sya terlalu takut jangan sampai kejaadian itu tidak benar, kecuali saya melihat kejadian itu langsung  26. Iya, kayak misalnya kemarin habis gempa di morowali kan kebetulan ada keluarga disana nah itu memang saya ndk mensharing beritanya tapi saya ikut komentar disitu katanya kan ada pabrik tambang disana, katanya lampunya disana mati total di satu pabrik itu dan sya ikut komen dan sya mempertegas kan ada yang bilang “bahaya ini gempa kali ini menyebabkan lampu di sini mati total” nah sya mempertegas disitu soalnya banyak yang nggak percaya  27. Kalau darii say sendiri yah mungkin kalau misalnya kita dapat berita di fb itu harusnya kita cari kebenarnnya di media yang lain juga misalnya kalau kita dapat berita di fb mungkin kita bisa sharing dulu ke google gitu cari dulu kebenarannya kayak gimana. Mungkin ada deh pesan singkat yang waktu itu yang menyatakan kalau misalnya ada radiasi yang besar besaran di suruh matikan hp. Laptop kalau mau tidur, ternyata kan beritanya itu hoax mungkin kita disuruh begini begini biar ndk kejadian tapi pas buka 



dilaman sebelah ternyata itu kejadian nggka benar dan ituhanya pesan singkat untuk menakut nakuti begitu  
11. Wawancara dengan ketua prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ibu Yusrifah Halid, 

M.I.Kom 1. “kalau saya pribadi kita banyak sekali hoax toh, sebenarnya kalau kiyta bisa, kita liat sumbernya dari mana. Jangan asal langsung percaya kalau itu berita benar. Seperti yang paling di share itu dari islam pos, padahal sebenarnya islam pos itu sudah diterbitkan oleh oleh polisi bahwa itu salah satu akun yang sering menyebarkan hoax. Jadi solusinya banyak baca jangan langsung menshare berita.kalau misalnya kamu dapat berita cari sumber yang lain kalau perlu cari sumber pembanding. Seperti kemarin kan waktu kampanye begitu toh, kita harus dengar dari kedua belah pihak jangan satu pihak saja, jelas kalau misalnya kita dengar dari satu pihak saja pasti pihak yang satu itu jelek sekali. Jadi banyak baca saja jangan malas membaca apalagi mahasiswa toh” 
    



 



     

         
Dok. Wawancara dengan mahasiswi KPI Semester IV (empat)             
Dok. Wawancara dengan Mahasiswi KPI Semster IV (empat)   



             Dok. Wawancara Mahasiswi KPI semester II (dua)               
Dok. Wawancara mahasiswa KPI semester IV (empat)  



             Dok. Wawancara mahasiswa KPI semester II (dua)               Dok. Wawancara Mahasiswi KPI Semester IV (empat)  



              Dok. Wawancara dengan Mahasiswa KPI semester II (dua)             
Dok. Wawancara dengan mahasiswi KPI semester II (dua) 



                
Dok. Wawancara dengan mahasaiswa KPI semester II (dua)          

 

 

Dok. Wawancara dengan mahasiswi KPI semester II (dua) 
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