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Balangkas:
• Panimula

• Historiograpiya at methodo ng kasaysayan

• Dambuhalang Pagkakahating
Pangkalinangan

• Pekeng Balita – Bakit ba ito kalat teh?
– Paano ba natin masusuri at lalaban ang

Pekeng Balita?

• Pagtatapos



Panimula:



Panimula:

• Sa paglaganap ng Pekeng Balita sa Social
media na lalong lumaki pagkatapos ng
eleksyon noong 2016. Malinaw na dahil din
dito ay makikita ang dambuhalang
pagkakahating pangkalinangan ngunit sa
tulong ng metodo ng historiograpya -bilang
pantulong sa pagsusuri sa partikular na
kaso/ sitwasyon ng Pilipinas. 1



Pekeng Balita
• Dapat nalaman natin ang kahulugan ng

bawat salita na kasama sa usapin ukol sa
Pekeng Balita:
– Fake News

– Online Trolls

– Bots



Mga kahulugan ng salita

• Pekeng Balita (Fake News) –

• false reports of events, written and read on
websites Many of us seem unable to
distinguish fake news from the verified sort.

• Fake news creates significant public
confusion about current events.2







Mga kahulugan ng salita

• A troll is a member of an Internet community
who posts offensive, divisive and controversial
comments. Often, a troll will make obvious
and inflammatory statements that are meant
to bait new users (newbies) into reacting. This
is sometimes called trolling. Despite multiple
attempts at limiting trolling on the Internet, it
is still widespread in social networks,
comment sections and anywhere else where
users can post in relative anonymity.3





Mga kahulugan ng salita

• A socialbot is a type of bot that controls a
social media account. Like all bots, a
socialbot is automated software. The exact
way a socialbot replicates depends on the
social network, but unlike a regular bot, a
socialbot spreads by convincing other users
that the socialbot is a real person.

• A socialbot is also known as social
networking bot, or social bot.4





Pekeng Balita
• Kahit ang kumalat sa ating mga mainstream

media na ang Pamahalaan ay nagbabayad ng
Trolls mula 2016 eleksyon hanggang ngayon para
malaban ang mainstream na balita. Malinaw din
sa ibang nilathala ng pekeng balita ang
dambuhalang pagkakahating Pangkalinangan (sa
mga halimbawa) ngunit sa bawat dilim ay may
liwanag na para laban ang pekeng balita. Ayon
sa Smithsonian na – “The Remedy for the Spread
of Fake News? History Teachers”. 5



• “as if there could be such a thing, but to
destroy truth altogether, to set us adrift in a
world of belief without facts, a world where
there is no defense against lies.”









Historiograpiya at metodo ng
Kasaysayan



Historiograpiya

• the writing of history; especially : the
writing of history based on the critical
examination of sources, the selection
of particulars from the authentic materials,
and the synthesis of particulars into a
narrative that will stand the test of critical
methods.6







Metodo ng kasaysayan7

• Kailan naisulat o nasulat ang balitang ito?

• Saan ba ito naisulat?

• Sino ang nagsulat o mga sumulat?

• Paano mo masusuri ang mga naunang
dokumento o materyales?

• May integridad ba sa naisulat?

• May kredibilad ba ang sumulat?





Kritisismong Panlabas

Pangunahing
Dokumento

Tunay o 
Totoo??

Kailan ito
naisulat? Saan ito

naisulat?

Bakit ito
nanatili?

Sino ang totoong
nagsulat?



Kritisismong Panloob

Pangunahing
Dokumento

Kahulugan
ng

konteksto?

Pangunahing
o ikalawang

saksi?

Bakit ito
naisulat?

Literal na
pakahulugan?

Panloob na
katibayan?

Kahulugan ayon sa
salita?



Dalumbahang Pagkakahati ng
Pangkalinangan8





• Ang namamayaning kultura-at-lipunan ng elite
ay nabuo sa pagsusumikap na pulitikal ng mga
“intelektuwal” at ng akulturadong uring
panlipunan. Ang akulturasyon ng mga ito ay
malinaw na matatalima sa pagkasunud-sunod na
ladino = paring sekular = ilustrado = pensionado/
Fulbright-Mombusho scholar/makabagong
intelektuwal. Ang huling kawing ay
napapalooban ng lahat ng klase ng “iskolar,”
‘fellow,” “manunulat,” at iba pang “padala” o
“panauhin” sa Estados Unidos, Hapon at iba
pang bansa sa panahong kolonyal at hanggang
ngayon.



• ang “kulturang nasyonal” na nagmula sa Propaganda
bilang resulta ng pagkatatag ng nacion/ nation (nasyon) sa
pamumuno ng elite at ang “kalinangang bayan” bilang
kinalabasan ng proseso ng pagkabuo ng mga pamayanang
Pilipino sa isang Bayang Pilipino, ang Inang Bayan ng
Himagsikan 1896… Hindi lang pangkami ang pananaw ng
kulturang nasyonal — i. e. hindi lamang pagpapataas ng
noo ng nakatataas/nakalalamang-sa-lipunan vis-à-vis sa
banyaga o dili kaya katas lamang ng kanilang pakikipag-
ugnayan sa mga tagalabas. Pantayo rin ang pananaw ng
kulturang ito kung ang nag-uusap-usap ay mga elite
lamang bilang tagapagpagalaw ng lipunan-at-estadong
nasyonal. Gaya ng nabanggit na, ito ang nabuong kultura
ng mga elite, sa kabila ng pagiging xerox copy lamang nila
— i.e., ng kanilang pagiging anino o aninag lamang ng
Kanluran.



Pekeng Balita – Bakit ba
ito kalat teh?















The Minneapolis Tribune prints this cartoon which at
the bottom states “The Senate Philippine Bill offers
great inducements to the bad Filipino.” The picture
shows the “savage” Filipino as bad and at the bottom of
the pit. He is surrounded by reptiles and other animals
that are labeled hunger, disease, the water torture, and
all kinds of trouble. While the “civilized” Filipino is
labeled good on the other side of the wall next to a flag
that reads peace, lands for the people, public
improvements, public education,
prosperity. Everything with the “bad Filipino” are
negative connotations of words, while the “good
Filipino” who followed the Americans is labeled with
positive connotation words.
http://philippines1900.tumblr.com/page/2







Pekeng Balita
• Ang paglanap ng Pekeng balita sa

kasalukuyan ay makikita ang mas aggresibo
ngayon ang mga bangayan mula sa mga
tinatawag na Dutertards – BBM laban sa
mga Dilawan. Ang nakakatakot nito ay ayon
sa World Economic Forum – “Truth can’t
always compete with fiction”9. Sa madaling
salita na kung yung gumamit ng Social
Media ay nasa panganip sa pagkilala sa totoo
balita at peke.



Paano ba natin masusuri at 
lalaban ang Pekeng Balita?10



Sa Pagsusuri

• Suriin mabuti ang batis (Balita, Bidyo o
larawan) sa address ng websayt na kung
totoo bang websayt o blog? O di kaya isa
itong dummy sayt? O kasama sa mga
napapabalitang pekeng balita sayt.















Sa Pagsusuri

• Tignan ang impormasyon ng sayt na
kadalasan kapag lehitimo ay kumpleto ang
mga menu di tulad ng iba na halos recta
lang ang sayt (iba pa ang may
impormasyon ngunit halatang may bahid
politika ang sayt).









Sa Pagsusuri

• Mahalaga din malaman ang kredibilidad ng
sayt o ang may akda mismo – Tunay? Pang-
asar? Peke?

















Sa Pagsusuri

• Ang konteksto ba ay akma sa
pagsasapanahon? o nasuring mabuti ang
balita? Kadalasan pa nga kung ito lang ang
tanging batis sa Online ay malaking tsansa
na ito ay peke.













Pagtatapos



• “Ang reading ko sa fake news ay isang
bagong medium ng oral tradition. Dahil
hindi talaga yan news sa konteksto ng likas
na pagbabalita, Isinakay sa tila news na
format ang kontekstwalisadong damdamin
ng gumagawa ng balita. Parang dasalan at
tocsohan ni Plaridel. Di talaga dasal un
kundi Isinakay dito ang kontekstwalisadong
damdamin ni Plaridel tungkol sa kabuktutan
ng frailocracia at soberania monacal.”9



“…Ang role ng historyador ay ipoint-out ang
pagiging fake news nito at suriin at unawain
ito, hindi ang maging kasangkapan pa sa
pagpapalaganap nito. Kailangan din ng
kritikang panlabas at kritikang panloob sa mga
pinopost at shinashare natin. Hindi rin
pwedeng palusot na ibang larangan naman
ang social media. Larangan din ng historyador
ang social media sa diwa ng kasaysayang
pangmadla (public history). At hindi rin
makakatulong sa talastasan -- pangkasaysayan
man o hindi”10



• Matakot sa kasaysayan pagka’t
walang lihim na di nahahayag.
– Gregoria de Jesus11



1 – Panayam kay Dok Zeus A. Salazar sa Peybuk messenger noong ika – 6ng Abril,
2018
2 - https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/fake-news
3 - https://www.techopedia.com/definition/429/troll
4 - https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/fake-news
5 – The Remedy for the Spread of Fake News? History Teachers
Read more: https://www.smithsonianmag.com/history/remedy-spread-fake-news-
history-teachers-180961310/#BrLvegi1ZG6zz80m.99
7- Gilbert J. Garraghan and Jean Delanglez AGuide to Historical Method p. 168
8– Navarro, Atoy, Mary Jane Rodriguez at Vicente Villan. Pantayong Pananaw:
Ugat at Kabuluhan. Lunsod Quezon: Palimbagan ng Lahi. Pahina 98 - 112
9 – Direktang mensahe sa akin ni Dok Vic Villan (11 ng gabi 04/12/2018)
10 – Paskil ni G. Atoy Navarro sa Peybuk noong ika – 8ng Abril, 2018. 9:44 ng
umaga
11- https://funitikan.wordpress.com/2014/10/06/mga-tala-ng-aking-buhay-
gregoria-de-jesus


