
KIMIA ANTI HOAKS MELALUI CARA BERTINDAK ILMIAH SEBAGAI UPAYA 
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BINA HATI ATLIT 

(BIJAKSANA, HATI-HATI, DAN TELITI) 
 

Oleh: 
EVA EARLY N.H., ST., M.Pd. 

 
 

 

“Haaaaa…..benarkah? Kok bisa? Aku kan juga sering minum itu?”  

“Eits….sebentar...sebentar….kok seperti ada yang aneh yaaa” 

“Lho…tapi kalau benar gimana dooonk! sudah terlanjur sering sih” 

Lontaran kecemasan demi kecemasan makin sering mewarnai hari-hari kita 

akhir-akhir ini, seolah bahaya demikian jahatnya mengancam berbagai sendi 

kehidupan kita. Apalagi bila di dunia maya kita berteman dengan banyak grup, penuh 

sesak rasanya ruang di berbagai media dengan berita, informasi, gambar, video yang 

jarang tanpa sumber, yang akhirnya sering ribut diperdebatkan benar tidaknya. 

Sebagian besar pengirim merasa bahwa yang dikirimnya adalah hal penting, hal baik 

untuk segera diketahui, dan tentu hal yang menarik. Tujuan pengirimnya beragam, 

mulai ingin dianggap eksis, dianggap kekinian, hingga dianggap paling berjasa 

menyebarkan berita atas nama kebaikan. Hoaks juga sering tidak menyebutkan 

sumber. Menyebutkan sumber pun kadang mesti diwaspadai, karena kerap nama, 

alamat, lembaga, dan identitas sumber dicatut begitu saja tanpa konfirmasi. Hoaks 

semakin menjadi hal yang harus segera dibuang jauh-jauh manakala sering 

menggunakan perintah untuk menyebarkan, apalagi disertai ancaman. Sebuah 

penelitian dilakukan oleh Universitas Stanford terhadap lebih dari tujuh ribu remaja 

dari berbagai latar belakang  untuk menilai kebenaran suatu artikel. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa remaja lebih fokus pada isi artikel daripada sumbernya. Ini 

menunjukkan betapa remaja rentan terpapar hoaks.  

Banyak cara yang dilakukan untuk memerangi hoaks. Sebagai bagian penting 

dari pembentukan karakter bangsa, sekolah seharusnya memberikan ruang dan 

waktu untuk ikut memberikan dan meluruskan informasi yang sesat, setidaknya ketika 

seorang pendidik berada di hadapan peserta didiknya. Sesuai bidang keilmuannya 

seorang pendidik dapat mengajak peserta didik belajar cerdas menyikapi segala 

informasi dan mengemasnya dalam sebuah pembelajaran. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah melalui kumpulan telaah atau kajian dari berbagai sumber. 



Kumpulan hasil karya peserta didik disebut portofolio. Portofolio dimaksud berupa 

hasil penelitian atau klarifikasi terkait pemberitaan tertentu dari pihak yang berwenang 

sehingga bermanfaat sebagai referensi anti hoaks. Didasari oleh pentingnya 

penguatan pendidikan karakter bijaksana, hati-hati dan teliti yang selanjutnya 

disingkat bina hati atlit inilah maka dipandang penting untuk mengembangkan 

pembelajaran kimia anti hoaks. 

Di berbagai sekolah, Kurikulum 2013 merekomendasikan cara belajar dengan 

pendekatan ilmiah. Anak dan remaja diharapkan terbiasa mengamati, menanya, 

mengolah informasi atau data, menalar atau menganalisis, dan membentuk jaringan 

untuk menyajikan hasilnya. Sebagai pendidik, apapun bidangnya, harus ada upaya 

membahasnya dengan peserta didik dengan cara “ILMIAH”, (Ingat, Lihat, Mulai, 

Indah, Alami, dan Halau): 

I   =Ingat, semua perlu dibuktikan. 

L  =Lihat, siapa yang diuntungkan dan siapa pula yang dirugikan. 

M =Mulai kumpulkan data dan fakta 

I =Indah, sampaikan dengan cara yang indah dan tetap santun hasil 

mengumpulkan data. 

A =Alami, sebisa mungkin ada kesaksian bahwa kita sudah membuktikan 

sendiri 

H =Halau semua keraguan, kecemasan, dan kegalauan. 

 Berikut adalah sedikit pengalaman diri penulis sebagai pendidik mata pelajaran 

kimia ketika ditanya peserta didik perihal kebenaran suatu berita yang ia dapat dari 

media sosial tentang reaksi yang terjadi ketika seseorang mengkonsumsi udang akan 

berujung kematian adalah: 

1. Menjawab pertanyaan peserta didik dengan sebuah hipotesis singkat:  

reaksi: udang + vitamin C → bukan penyebab kematian 

Hipotesis membutuhkan pembuktikan. 

2. Mendiskusikan dengan peserta didik:  

a. Siapa yang dirugikan dengan berita itu? Produsen minuman/ makanan 

bersuplemen vitamin C 

b. Siapa yang diuntungkan dengan pemberitaan itu? tidaklah jelas 

3. Memberi waktu untuk mengkaji literatur serta mengumpulkan data dan fakta: 

a. Apakah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah melakukan 

klarifikasi terkait berita tersebut?  



Terjawab: sudah dan berita tersebut hoaks 

b. Kandungan kimiawi udang atau kandungan kimiawi vitamin C yang 

membahayakan hasil reaksi keduanya? 

Terjawab: udang berbahaya bila mengandung Arsen anorganik. Udang sehat 

mengandung arsen organik maks. 4%, dan akan berakibat kematian bagi yang 

mengkonsumsinya bila lebih dari 100 kg sekaligus udang ia habiskan! Jadi tidak 

ada hubungannya dengan reaksi kimiawi vitamin C. 

4. Sedapat mungkin peserta didik menyampaikan kebenaran hasil pembahasan dan 

diskusi tersebut di media sosial tempat ia menemukan berita hoaks tersebut 

dengan bahasa yang indah dan santun. 

5. Pendidik dapat membuktikan hipotesisnya dengan cara bersama-sama 

mengkonsumsi udang dan mengkonsumsi minuman bervitamin C sesudahnya 

tanpa berlebihan. Dan hal itu terbukti: tidak berakibat kematian. 

6. Pendidik secara kontinu menghalau keresahan akan berita hoaks tersebut dengan 

berbagi pengalamannya bersama peserta didik pada grup di media sosial untuk 

sesama pendidik, dan terpenting adalah mengumpulkan hasil kajian peserta didik 

dalam sebuah portofolio  

Portofolio dapat menjadi salah satu alat untuk menilai kompetensi 

keterampilan, sedangkan bina hati atlit dapat menjadi penentu untuk menilai sikap 

peserta didik. Alat untuk menilainya dapat berupa observasi selama proses 

pembelajaran. Portofolio dibuat oleh masing-masing peserta didik setelah pendidik 

memberinya kebebasan untuk memilih salah satu dari banyak konten berita yang 

disarankan. Ketika banyak orang melakukan kajian dan menuangkannya dalam 

sebuah tulisan, maka terciptalah banyak portofolio untuk berbagai kelompok belajar. 

Demikian berkelanjutan hingga pendidik dapat mengembangkannya menjadi cara 

belajar yang handal dan menguatkan. Semoga! 

 


