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DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DIKALANGAN MAHASISWA 

FISIP UNAIR) 

( Oleh : Marizal ) 

 

Abstrak 

Perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat 

ini. Salah satunya adalah internet yang merupakan bagian dari teknologi yang 

canggih, yang di dalamnya terdapat berbagai macam media sosial. Media sosial 

sebagai produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

menjadikannya sebagai kebutuhan baru bagi semua kalangan, tidak terkecuali 

merambah kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

kemampuan literasi media dalam menggunkan media sosial dikalangan mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR. Peneliti menggunakan konsep dari 

Individual Competence Framework untuk mengetahui gambaran kemampuan literasi 

media yang ditinjau dari technical skills, critical understanding dan communicative 

abilities. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan lokasi 

penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang difokuskan pada mahasiswa 

S-1. Sedangkan dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode  simple 

random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat technical skills mahasiswa dalam tataran 

medium ini dikarenakan kemampuan mengoperasikan medianya cukup tinggi, 

sedangkan critical understanding dalam tataran advanced hal ini karena kemampuan 

dalam menganalisis informasinya sangat tinggi dan mendalam, sedangkan 

communicative abilities dalam tataran advanced, hal ini dikarenakan mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR mampu berkomunikasi aktif melalui 

media sosial. 

Keyword : kemampuan literasi media, media sosial, Individual Competence 

Framework, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR 
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Abstract 

The development of tekonologi information and communication enormous 

gains currently .One is the internet is part of advanced technology , in which is an 

assortment of social media .Social media as the product of development information 

and communication technology may need new for all the circles , including spread 

among students .This report aims to review the ability literacy the media in both 

social media among students the faculty of social and political science unair 

.Researchers used the concept of individuals competence framework to know the 

ability media literacy in terms of technical skills , critical understanding and 

communicative abilities .This research using descriptive quantitative methods , with 

survey areas in the faculty of social and political science focusing on student s-1 . 

While in the sample , researchers in a simple random sampling of samples from 100 

respondents .The result of this research indicates that the technical skills students in 

landscape medium this is because the ability to operate medianya high , while critical 

landscape understanding in advanced this is because the ability to analyse the 

information was high and depth , while communicative abilities in advanced 

landscape , this is because students the faculty of social and political science unair 

able to communicate active through social media .  

Keyword : Ability literacy media , social media , individual competence framework , 

students of the faculty of social science and political UNAIR 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini Indonesia telah 

memasuki media saturated era, 

yaitu era dimana media massa 

mengalami perkembangan 

yang sangat pesat, baik dari sisi 

teknologi media maupun 

konten medianya itu sendiri. 

Media disini mencakup 

berbagai macam jenis media, 

baik televisi, radio, surat kabar, 

majalah, buku, rekaman, film, 

maupun internet. Kekuatan 

media dalam memberikan 

informasi kepada khalayak atau 

masyarakat luas menjadikan 

media massa menjadi 

kebutuhan bagi sebagian 

masyarakat. Korporasi media 

industri memiliki posisi yang 

penting ketika tumbuh bersama 

masyarakat untuk menyebarkan 
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gagasan. Media yang 

berkembang memang bisa 

dikatakan sebagai pemegang 

arus informasi yang dapat 

mempengaruhi kehidupan bagi 

masyarakat yang 

memanfaatkan media tersebut, 

sehingga kehadiran media 

mampu menggantikan peran 

seseorang dalam memberikan 

informasi kepada khalayak.  

Konten- konten 

informasi yang di bawa oleh 

media sendiri, saat ini 

sebenarnya menciptakan 

kegelisahan di tengah 

masyarakat dengan banyaknya 

konten informasi yang dibawa 

oleh media. Dari data Polda 

Metro jaya sepanjang 2016 

Kasus kejahatan di dunia maya 

atau cyber crime menjadi kasus 

paling banyak yang ditangani 

Ditreskrimsus.  Dari 1.627 

kasus yang ditangani polisi, 

1.207 kasus merupakan 

kasus cyber crime. Dari 1.207 

laporan kasus tersebut, 

sebanyak 699 kasus telah 

diselesaikan. Dari kasus 

tersebut diantaranya 

merupakan kasus – kasus yang 

berupa ujaran provokatif 

seperti kasus Provokator 

Jakmania yang muncul karena 

provokasi lewat akun media 

sosial Facebook dan Instagram 

yang mengakibatkan 

kerusuhan, kemudian kasus 

pornografi, seperti misalnya 

kasus pornografi anak di media 

sosial Facebook dengan nama 

'Official Candys Group'. 

Tersangka bertindak sebagai 

admin grup untuk menjadikan 

grup itu sebagai wadah saling 

berbagi video maupun gambar 

yang memuat konten 

pornografi anak.  Kasus – 

kasus tersebut tentunya 

menimbulkan kegelisahan di 

masyarakat. 

 Dalam sebuah survey 

yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) dalam hasil 

surveinya menyebutkan ada 

tiga (3) media sosial yang 
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paling banyak dikunjungi. 

Menurut survei tersebut, 

Facebook berada di posisi 

pertama sebagai media sosial 

yang paling banyak menyedot 

pengguna internet Indonesia, 

dengan 71,6 (tujuh puluh satu 

koma enam) juta pengguna (54 

persen). Hal ini sebetulnya 

tidak terlalu mengejutkan, 

mengingat laporan We Are 

Social pun menempatkan 

Facebook sebagai media sosial 

dengan pengguna aktif 

terbanyak kedua, tepat setelah 

BlackBerry Messenger (BBM) 

di posisi pertama, Kemudian di 

tempat kedua, media sosial 

untuk berbagi foto dan video 

pendek Instagram berhasil 

merebut hati para pengguna 

internet Indonesia dengan 

jumlah pengguna mencapai 

19,9 juta (15 persen). 

Sementara itu sikap 

literasi media adalah salah satu 

kunci keberhasilan masyarakat 

dalam upaya mempertahankan 

moral, serta sebagai bekal 

pembelajaran seumur hidup 

bagi masyarakat khususnya 

mahasiswa supaya mereka 

mempunyai kemampuan dalam 

menyelesaikan permasalahan 

secara kritis, logis, dan tidak 

mudah percaya terhadap 

informasi yang diterima. Selain 

itu dengan kemampuan literasi 

media juga membantu 

masyarakat supaya dapat 

berinteraksi terhadap informasi 

yang berbeda-beda, dan 

khalayak juga dapat melihat 

konten media sebagai sebuah 

makna yang dibuat oleh 

pembuat pesan, yaitu ada nilai 

moral baik atau buruk yang 

diberikan (Tamburaka, Apriadi. 

2013). Kemampuan tersebut 

menjadi langkah yang strategis 

untuk menghadapi berbagai 

tantangan media di era 

globalisasi informasi yang 

sudah merambah ke seluruh 

lapisan masyarakat. 

Media sosial memang 

tidak bisa lepas dari proses 

perkembangan mahasiswa 
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dikampus. Bisa dikatakan 

hampir semua menggunakan 

media sosial saat ini. Media 

sosial seperti line, instgram, 

twitter, path dan lainya 

merupakan  media yang banyak 

digandrungi oleh mahasiswa 

saat ini. Media sosial 

dimanfaatkan untuk berbagai 

macam kebutuhan dan media 

sosial menjadi suatu alat yang 

terus melekat di setiap kegiatan 

yang dilakuakan. Kemampuan 

literasi media, wajib dimiliki 

para mahasiswa. Kemampuan 

literasi media yang dimiliki 

dapat menyikapi dan 

memanfaatkan yang ada di 

media sosial, sehingga 

masyarakat mampu dalam 

menentukan informasi mana 

yang sesuai untuknya. Ledakan 

informasi memang harus 

disikapi dengan bijaksana, agar 

informasi yang tersebar luas 

tidak menimbulkan kegelisan 

dan kebingungan di tengah 

masyarakat. Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik unair yang berada 

dilingkungan sosial dan politik 

tentunya sangat akrab dengan 

informasi yang hadir di 

masyarakat karena berkaitan 

dengan bidang ilmu mereka 

yang mengkaji tentang sosial 

dan politik. Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik biasanya sering 

melakukan pengkajian dengan 

mengangkat isu-isu yang 

sedang berkembang di media, 

terutama yang sedang 

berkembang di media sosial 

saat ini dan biasanya dilakukan 

secara online melalui media 

sosial seperti Whatsapp, dan 

Line. 

 

METODE DAN PROSEDUR 

PENELITIAN 

Penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini 

bertipe deskriptif. Menurut 

Bungin (2005) penelitian 

kuantitatif deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan 
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atau kondisi dan berbagai 

faktor yang muncul di dalam 

masyarakat yang menjadi objek 

penelitian. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini 

adalah metode survey dengan 

mengambil satu populasi dan 

menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpulan data 

pokok.  Lokasi dalam 

penelitian ini berada di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik UNAIR. 

Teknik pengambilan 

sampel dilakukan secara 

purposive sampling. Purposive 

sampling menurut Sugiyono 

(2010) adalah teknik untuk 

mementukan sampel penelitian 

dengan beberapa pertimbangan 

atau kriteria tertentu yang 

bertujuan agar data yang 

diperoleh nantinya bisa lebih 

representasif. Pada penelitian 

ini peneliti memberikan 

keriteria dalam penentuan 

sampel diantaranya, yang 

pertama mahasiswa S-1 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, kemudian setidaknya 

memiliki media sosial 

Whatsapp, Line, dan 

Instagram. Kemudian sampel 

yang diambil hanya 100 

responden. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kemampuan Literasi Media 

Menurut Pasal 52 

Undang-undang No.32/2003 

tentang Penyiaran memaknai 

literasi media sebagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

meningkatkan sikap kritis 

masyarakat. Pada sisi lain, 

pendidikan media merupakan 

bentuk pemberdayaan khalayak 

media. Hal ini sesungguhnya 

terkait dengan tujuan 

pendidikan media yang tidak 

lagi bertujuan untuk 

melindungi khalayak media 

sebagai konsumen produk yang 

dihasilkan industri media, 

tetapi juga mempersiapkan 

khalayak sebagai konsumen 

media untuk hidup di dunia 

yang dunia sosialnya sangat 
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bergantung pada media massa. 

Karena itu, salah satu prinsip 

dalam pendidikan media atau 

literasi media adalah 

memberdayakan khalayak. 

Disebut memberdayakan, 

karena dalam pandangan Brow 

(dalam Iriantara 2009:13), 

literasi media menjadi kompas 

baru dalam mengarungi dunia 

media. Karena, dalam penilaian 

Brow, “bila orang tidak 

diberdayakan, maka orang akan 

menjadi korban media.” 

Tujuan literasi media 

adalah memberi kita kontrol 

yang lebih besar atas 

interpretasi karena semua 

pesan media merupakan hasil 

konstruksi. Berkenaan dengan 

pemberdayaan khalayak media 

untuk membangun khalayak 

yang berdaya tersebut, kita 

akan kembali melihat tujuan 

dan aliran pendidikan media 

untuk mencapai melek-media. 

Dari sisi tujuan literasi media, 

ada dua pandangan yang 

berbeda yang sama-sama 

memiliki pengaruh di kalangan 

praktisi pendidikan 

media/literasi media. 

Pandangan pertama yang 

disebut kelompok proteksionis 

menyatakan, pendidikan media 

/literasi media dimaksudkan 

untuk melindungi warga 

masyarakat sebagai konsumen 

media dari dampak negatif 

media massa. Pandangan kedua 

yang disebut preparasionis 

yang menyatakan bahwa 

literasi media merupakan 

upaya mempersiapkan warga 

masyarakat untuk hidup di 

dunia yang sesak-media agar 

mampu menjadi konsumen 

media yang kritis. Artinya, 

dalam pandangan kelompok 

preparasionis, warga 

masyarakat secara umum perlu 

diberi bekal kompetensi melek 

media untuk bisa mengambil 

manfaat dari kehadiran media 

massa. 

Kemampuan literasi 

media dapat diukur dengan 

menggunakan Individual 
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Competence Framework dalam 

Final Report Study on 

Assessment Criteria for Media 

Literacy Levels tahun 2009 

yang dilaksanakan oleh 

European Commision. 

Sebelumnya framework 

tersebut digunakan untuk 

mengukur tingkat literasi 

media pada masyarakat di 

negara-negara Uni Eropa. 

Individual Competence adalah 

kemampuan seseorang dalam 

menggunakan dan 

memanfaatkan media. Di 

antaranya kemampuan untuk 

menggunakan, memproduksi, 

menganalisis dan 

mengkomunikasikan pesan 

melalui media. Individual 

competence ini terbagi dalam 

dua kategori:  

1. Personal competence, 

yaitu kemampuan seseorang 

dalam menggunakan media dan 

menganalisis konten-konten 

media. Personal competence 

ini terdiri dari dua kriteria, 

yaitu:  

a. Technical skills, yaitu 

kemampuan teknik dalam 

menggunakan media. Artinya, 

seseorang mampu 

mengoperasikan media sosial 

dan memahami semua jenis 

instruksi yang ada didalamnya. 

Technical skills ini mencakup 

beberapa kriteria, yaitu:  

1) Kemampuan untuk 

menggunakan komputer dan internet  

2) Kemampuan untuk 

menggunakan media secara aktif  

3) Kemampuan 

menggunakan internet yang tinggi  

b. Critical understanding, 

yaitu kemampuan 

kognitif dalam 

menggunakan media 

seperti kemampuan 

memahami, menganalisis 

dan mengevaluasi konten 

media. Kriterianya antara 

lain:  

1) Kemampuan memahami konten 

dan fungsi media  

2) Memiliki pengetahuan tentang 

media dan regulasi media  
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3) Perilaku pengguna dalam 

menggunakan media  

2. Social competence, yaitu 

kemampuan seseorang dalam 

berkomunikasi dan 

membangun relasi sosial lewat 

media serta mampu 

memproduksi konten media. 

Social competence ini terdiri 

dari Communicative abilities, 

yaitu kemampuan komunikasi 

dan partisipasi melalui media. 

Communicative abilities ini 

mencakup kemampuan untuk 

membangun relasi sosial serta 

berpartisipasi dalam 

lingkungan masyarakat melalui 

media. Selain itu 

communicative abilities ini 

juga mencakup kemampuan 

dalam membuat dan 

memproduksi konten media 

mengukur tingkat kemampuan 

literasi media. Communicative 

abilities ini mencakup 

beberapa kriteria, yaitu :  

1) Kemampuan 

berkomunikasi dan 

membangun relasi 

sosial melalui media.  

2) Kemampuan 

berpartisipasi dengan 

masyarakat melalui media  

3) Kemampuan untuk 

memproduksi dan 

mengkreasikan konten media. 

Setelah mengetahui bobot 

tiap komponen penilaian 

literasi media tersebut, 

selanjutnya adalah 

menganalisis hasil perhitungan 

kuesioner dan memadukannya 

dengan bobot masing-masing 

komponen. Hasil perhitungan 

tersebut selanjutnya akan 

menentukan tingkat 

kemampuan literasi media. 

Dalam hal ini, tingkat 

kemampuan literasi media 

dibedakan menjadi tiga 

kategori, yaitu basic, medium, 

dan advanced.  

1. Basic, kemampuan dalam 

mengoperasikan media tidak 

terlalu tinggi, kemampuan 

dalam menganalisis konten 

media tidak terlalu baik dan 
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kemampuan berkomunikasi 

lewat media terbatas.   

2. Medium, kemampuan 

mengoperasikan media cukup 

tinggi, kemampuan dalam 

menganalisis dan mengevaluasi 

konten  media cukup bagus, 

serta aktif dalam memproduksi 

konten media dan 

berpartisipasi secara sosial.  

3. Advanced, kemampuan 

mengoperasikan media sangat 

tinggi, memiliki pengetahuan 

yang tinggi sehingga mampu 

menganalisis konten media 

secara  

mendalam, serta mampu 

berkomunikasi secara aktif 

melalui media. 

 

PEMBAHASAN 

Kemampuan Literasi Media dalam 

Menggunakan Media Sosial 

Kemampuan literasi 

media menjadi suatu yang 

penting di era saat ini. 

Pertumbuhan media sosial 

yang sangat massive menyuruh 

kita untuk mampu 

menggunakan media sosial 

dengang bijak. Mahasiswa  

FISIP Unair dalam penelitian 

sebagai objek penelitian sangat 

dituntut memiliki kemampuan 

literasi media yang baik. Dan 

Blake dalam Potter (2013) 

menyebutkan literasi media 

dibutuhkan pelajar karena 

hidup di lingkungan bermedia, 

literasi media menekankan 

pada pemikiran kritis, menjadi 

literat terhadap media 

merupakan bagian dari 

pembelajaran terhadap warga 

negara, membuat dapat 

berperan aktif dalam 

lingkungan yang dipenuhi 

dengan media dan, pendidikan 

media membantu dalam 

memahami teknologi 

komunikasi sehingga 

mahasiswa mampu 

menyikapinya secara bijak.  

Setelah melakukan 

penelitian terhadap mahasiswa  

FISIP berikut penulis uraikan 

hasil analisa dari penelitian 
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yang telah dilakukan sesuai 

dengan dimensi dan indikator 

yang telah di tetapkan 

sebelumnya. 

Personal competence 

Personal Competence 

didefi-nisikan oleh lembaga 

riset European Commision 

sebagai kapasitas individu 

untuk latihan keterampilan 

tertentu (termasuk pengolahan 

kognitif, analisis, komunikasi 

dan lain-lain). Kompetensi ini 

menarik berbagai kemampuan 

seseorang dalam menggunakan 

dan memanfaatkan media, 

diantaranya kemampuan untuk 

menggunakan, mem-produksi, 

meng-analisis, dan meng-

komunikasikan pesan.  

  Technical skills 

Merupakan salah satu 

indikator dari kemapuan 

literasi media dalam melihat 

kemampuan teknik dalam 

menggunakan dan mengakses 

media (European Commission, 

2009). Konsep tersebut dapat 

dimaknai yakni kemampuan 

dalam mengoperasikan media 

sosial dan kemampuan dalam 

memahami intruksi – intruksi 

di media sosia 

Kemampuan dalam 

mengoperasikan media sosial  

menunjukan bahawasanya pada 

pernyataan saya mampu dalam 

mengoperasikan semua media 

sosial responden sebagaian 

besar setuju bahwasanya 

mereka mampu 

mengoperasikan semua media 

sosial ditunjukan dengan 

persentase 50 % dari 100 

responden. Terkait dengan hal 

tersebut, European Commision 

2009 menyatakan bahwa 

seseorang yang berada pada 

kemampuan media literacy tipe 

medium memiliki karakteristik 

sudah mengetahui bagaimana 

cara untuk mengoperasikan 

serta menggunakan strategi 

yang tepat. Hal ini 

menisyaratkan ketika 

mahasiswa  FISIP menurut 

European Commision 2009 

ketika sudah mampu 
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mengoperasikan media sosial 

tersebut telah berada pada level 

tengah. Mahasiswa pada saat 

ini memang sangat melek akan 

hadirnya media sosial, dapat 

dilihat disetiap smartphone 

yang dimiliki kalangan 

mahasiswa hampir semua 

media sosial ada, dan dapat 

dikatakan bahwasanya media 

sosial sudah menjadi 

kebutuhan pokok bagi para 

mahasiswa setiap hari. 

Selanjutnya berkaitan 

dengan kemampuan 

mengoperasikan media sosial 

pertamakali, responden setuju 

bahwasanya mereka dipandu 

oleh teman ketika pertama kali 

menggunakan media sosial. 

Meskipun responden setuju 

bahwasanya mereka dipandu 

pertamakali menggunkan 

media sosial namun dilain sisi 

mahasiswa  FISIP tidak 

kebingungan dalam 

menggunakan media sosial hal 

ini terlihat dari jawaban 

responden yang sebagaian 

besar tidak setujuyakni 38 % 

dari 100 responden jika mereka 

kebingunan dalam mendaftar 

akun media sosial. Hal ini 

menunjukan bahwasanya 

mahasiswa  FISIP Unair setuju 

apabila mereka dipandu teman 

pertamakali menggunakan 

media sosial namun tidak 

mengalami kebingungan saat 

mendaftar keakun media 

sosial.. Berkaitan dengan hal 

ini mahasiswa yang tidak 

kebingungan dalam 

menggunakan media sosial 

mengacu kepada urain Jenkins 

dituntut kepada tahap untuk 

mengeksplorasi media tersebut. 

Kemampuan dalam 

mehami instruksi di media 

sosial. Responden setuju 

bahawasanya memahami 

instruksi di media sosial dan 

sebagaian memilih netral 

ketika apakah menggunakan 

semua fitur di media sosial. 

Menurut Jenkins (2009), 

pengguna media wajib 

mengeksplorasi dan 
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mengetahui seluk-beluk 

aplikasi media yang digunkan 

atau tidak hanya sekedar 

mengakses. Demikian dapat 

dikatakan sesungguhnya ketika 

telah mampu mengoperasikan 

dan mengakses media sosial 

juga harus dituntut mampu 

memahami dan mengakses 

fitur- fitur yang ada di media 

sosial sebagai bentuk 

eksplorasi dan mengetahui 

seluk – beluk media sosial 

tersebut. 

 

 

Critical understanding 

Merupakan salah satu 

indikator kemampuan literasi 

media dalam melihat 

kemampuan kognitif dalam 

menggunakan media seperti 

kemampuan memahami, 

menganalisis dan mengevaluasi 

konten media European 

Commission, (2009). 

Berdasarkan temuan data yang 

diperoleh dari lapangan, tabel 

3.8 Kemampuan memahami 

konten dan fungsi media sosial. 

Responden sangat setuju 

bahwasanya menyeleksi 

informasi yang sedang beredar. 

Menurut Area dan Teressa 

(2012, 18-19), menguraikan 5 

elemen dari teori model 

literasi, yang salah satu 

elemenya menguraikan tentang 

Kompetensi kognitif-intelektua 

yang dimana Ini merujuk 

kepada praktek pengetahuan 

akuisisi tertentu dan 

keterampilan yang 

memungkinkan subjek untuk 

mencari, pilih menganalisis, 

menafsirkan dan menciptakan 

sejumlah informasi yang 

memiliki akses melalui 

teknologi baru dan 

berkomunikasi dengan orang 

lain melalui sumber daya 

digital . sebagai subjek dalam 

mengakses, menganalisi, 

mencari dan menyeleksi 

informasi. Uraian tersebut juga 

mengacu pada pernyataan 

dimana responden sebagaian 

besar setuju dapat memilih 
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informasi yang tepat di media 

sosial. Hal ini 

mengidentifikasikan 

bahwasanya kemampuan 

kognitif yang diuraikan oleh 

Area dan Tressa berpengaruh 

kepada kemampuan mahasiswa  

FISIP Unair dalam menyeleksi 

dan memilih informasi yang 

sesuai di media sosial. Hal ini 

juga diperkuat oleh uraian 

Jenkins et al (2009), dimana 

dari dua belas keterampilan 

bermedia salah satunya Jenkins 

dan kawan- kawan 

menguraikan bahwa salah 

satunya adalah keterampilan 

simulation yang di artikan 

sebagai kemampuan dalam 

mengiterprestasikan, mengenali 

kredibilitas, serta memilih 

konten informasi. Hal ini juga 

berkaitan dengan pernyataan 

dimana mahasiswa mampu 

memahami informasi yang 

beredar yang sebagian besar 

responden setuju dengan 

persentase 53%. Hal ini 

mengisyaratkan mahasiswa 

dalam hal ini telah mampu 

menginterprestasikan informasi 

yang beredar sehingga mampu 

memahami dan mengenali 

kredibilitas informasi yang ada. 

Era membanjirnya informasi 

saat ini memang menuntut 

mahasiswa untuk mampu 

menyeleksi, memilih dan 

memahami informasi yang 

beredar. Informasi saat ini 

bukan terletak pada sulitnya 

mencari informasi, akan tetapi 

yang ,menjadi tantangan adalah 

informasi man yang memiliki 

kredibilitas. Oleh sebab itu 

mahasiswa diharuskan mampu 

mengatasi tantangan tersebut 

sehingga tidak terjebak pada 

informasi karbitan. 

Selanjutnya berkaitan 

dengan fenomena dimana 

informasi yang telah di seleksi 

dan dipilih biasanya kalangan 

mahasiswa ini akan 

membagikan informasi tersebut 

kepada orang lain. Sebagian 

besar setuju bahwa informasi 

tersebut setelah di peroleh 
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dibagiakan hal ini terlihat dari 

persentase 44 % dari 100 

responden. Jadi perilaku 

berbagi informasi ini dapat 

dilakukan dengan sharing 

antara komunitas dengan 

komunitas, komunitas dengan 

individu ataupun individu 

dengan individu secara virtual 

seperti yang sudah disebutkan 

oleh Blanchard and Horan 

(2000). Kemudian setelah 

informasi itu dibagikan maka 

diakalngan mahasiswa tersebut 

akan terjadi diskusi akan 

informasi itu. Hal ini 

ditunjukan dimana responden 

setuju melakukan diskusi 

tentang informasi yang 

bersedar dengan persentase 61 

% dari 100 responden. 

Aktivitas yang dilakukan oleh 

mahasiswa  FISIP di media 

sosial biasanya menggunkan 

line, whatsaap, instagram, 

facebook, dan lainya, yang 

digunakan untuk berinteraksi 

dengan orang lain pada laporan 

net index tahun 2009 hingga 

2011 bahwa ternyata selama 

tiga tahun tersebut 

memperlihatkan aktivitas yang 

cukup tinggi. Interaksi 

berjejaring di forum – forum 

online tersbut terus meningkat 

atau dari hasil temua tersebut 

didapatkan bahwasnya 91 dari 

100 pengguna menggunakan 

untuk berjejaring. Berdiskusi 

akan suatu informasi antar 

individu ataupun kelompok 

merupakan fenomena yang 

sudah melekat bagi pengguna 

media sosial. Diskusi maya 

tersbut dikalangan mahasiswa 

dari pengamatan penulis 

dikalang mahasiswa  FISIP 

selain berkaitan dengan 

perkuliahan biaanya berkaitan 

dengan fenomena sosial dan 

politik yang sedang viral. 

Seperti misalnya informasi 

tentang pilkada DKI Jakarta 

kemaren, tidak sedikit dari 

mahasiswa yang secara sengaja 

ataupun spontan menciptakan 

iklim diskusi di media sosial 

mereka. 
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Regulasi terhadap 

media massa dimaksudkan 

adalah adanya berbagai 

peraturan-peraturan yang 

ditujukan untuk media massa 

dan industrinya. Hal ini 

berfungsi agar pengguna 

mengetahui batas dan koridor 

bermedia sosial. Pengetahuan 

tentang regulasi media, 

sebagian besar setuju 

bahwasanya mereka 

memahami tentang UU ITE 

dengan persentase 51 % dari 

100 responden. Dalam 

bermedia sosial pemahaman 

akan suatu regulasi perlu untuk 

di ketahui. Dalam hal ini juga 

sesuai dengan apa yang ada 

dalam Europen Commission 

2009, di mana dapat dikatakan 

bahwa individu sadar ataupun 

tidak dan juga tahu ataupun 

tidak terhadap berbagai 

peraturan serta fungsi dari 

adanya suatu media sosial. Di 

Indonesia regulasi media ini 

diatur dalam  Undang Undang 

nomor 11 tahun 2008 atau UU 

ITE adalah UU yang mengatur 

tentang informasi serta 

transaksi elektronik, atau 

teknologi informasi secara 

umum. UU ITE yang juga telah 

di pahami oleh mahasiswa 

sebagai acuan mereka dalam 

bermedia sosial. Namun yang 

menjadi pertanyaan saat 

sekarang di tengah maraknya 

pelanggaran dimedia sosial 

apakah mahasiswa  FISIP 

Unair mengaplikasikan regulasi 

tersebut dalam bermedia sosial. 

Mengacu pada temuan data 

tabel 3.9 sebagain mahasiswa 

berada pada jawaban netral 

ketika ditanya apakah 

melakukan pelanggaran UU 

ITE di media sosial. Temuan 

ini mengisyaratkan masih 

banyak diantara mahasiswa 

yang melakukan pelanggaran 

dimedia sosial. Seperti 

contohnya melakukan 

postingan hujatan, pencemaran 

nama baik, hingga penyebaran 
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konten ponografi di media 

sosial. 

Selaian permasalah 

diatas, yang menjadi polemik 

besar sekarang ini adalah 

banyaknya informasi hoax 

yang bertebaran. Secara singkat 

informasi hoax adalah 

informasi yang tidak benar
 

Dalam cambridge dictionary.  

kata hoax sendiri berarti tipuan 

atau lelucon. Kegiatan menipu, 

trik penipuan, rencana 

penipuan disebut dengan hoax. 

Kemudian, situs hoaxes.org
 

dalam konteks budaya 

mengarahkan pengertian hoax 

sebagai aktivitas menipu: 

“Ketika koran sengaja 

mencetak cerita palsu, kita 

menyebutnya hoax. Kita juga 

menggambarkannya sebagai 

aksi publisitas yang 

menyesatkan, ancaman bom 

palsu, penipuan ilmiah, 

penipuan bisnis, dan klaim 

politik palsu sebagai hoax”. 

Penyebaran informasi hoax ini 

memang tidak terbendung lagi, 

dan yang lebih parahnya hal ini 

menimbulkan kegaduhan di 

tengah masyarakat. Berkaitan 

dengan informasi hoax ini 

mahasiswa FISIP UNAIR 

sebagain besar setuju 

bahwasanya mereka 

mengabaikan informasi hoax 

hal ini ditunjukan dengan 

persentase 39 %. Meskipun 

mereka terkadang melakukan 

pelanggaran UU ITE namun 

dalam hal penyebaran 

informasi hoax mahasiswa 

FISIP berada pada posisi 

mereka mengabaikan informasi 

hoax yang ada. Dalam hal ini 

juga sesuai dengan  dalam 

Europen Commission 2009 

yang dimana mahasiswa FISIP 

UNAIR dapat dikatan pada 

level advanced karena telah 

mampu menganalisa suatu 

informasi dengan tepat. 

Perilaku dalam 

mengaplikasikan media sosial 

menunjukan responden 

sebagian besar setuju 

bahwasanya dalam 
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mengaplikasikan media sosial 

menggunakan identitas pribadi 

dengan persentase 61 % dari 

100 responden. Namun 

sebagain dari mereka masih 

ada juga yang 

menyembunyikan nidentitas 

pribadinya. Membenarkan hal 

ini Menurut Judith Donath 

(2005), dalam artikelnya yang 

berjudul “identity and 

deception in the virtual 

community”, memperlihatkan 

bahwa dalam beberapa kasus 

kemungkinan terjadinya 

pemalsuan identitas dan kepura 

– puraan dalam jejaring 

mungkin sangat mungkin 

dilakukan . menurut Donath, 

sumber petunjuk pertama untuk 

menggali identitas seseorang di 

dunia maya yaitu melalui 

pemeriksaan  terhadap akun 

nama individu itu sendiri. 

Selanjutnya berkaitan 

denga keterbaruan dalam 

informasi  sebagai besar setuju 

bahwasanya melakukan 

pengecekan terhadap 

keterbaruan informasi. 

Kecendrungan mahasiswa di 

era digital cendrung ingin 

mengetahui setiap informasi 

terbaru. Hal ini disebabkan 

karena informasi yang tersebar 

didunia maya semakin 

berlimpah dan bahkan dalam 

hitungan detik bisa terjadi 

penambahan yang luar biasa 

maka dikalangan mahasiswa 

FISIP Unair pun ada 

kecendrungan untuk selalu 

melakukan pengecekan 

keterbaruan informasi. Lyotard 

(2009) melihat fenomena ini 

sebagai suatu upaya 

intensifikasi yang dilakukan  

yang tak henti – hentinya untuk 

mencari keterbaruan. 

Kemudiaan proses pengecekan 

keterbaruan informsi juga 

didorang oleh sikap penasaran 

akan informasi yang sedang 

viral di media sosial, 47% 

responden dari 100 responden 

setuju bahwasanya mereka 

mereka mengikuti informasi 

yang sedang viral. Informasi 
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viral apapun yang sedang 

terjadi akibat kemajuan di era 

digital ini membuat orang 

semakin mudah dalam 

menggapai informasi tanpa 

terhalang jarak dan waktu. 

Celot (2010, 10) 

menjelaskan Kompetensi 

individu diilustrasikan oleh 

tingkat kedua piramida, yang 

dimulai dengan penggunaan, 

prasyarat sekunder 

pengembangan melek media. 

Kegunaan adalah 

persimpangan antara 

ketersediaan dan keterampilan 

operasional. Mereka adalah 

keterampilan praktis dengan 

tingkat kesadaran yang rendah 

sadar diri. Di bawahnya ada 

pemahaman kritis, yang 

merupakan pengetahuan, sikap 

dan pemahaman tentang 

konteks media dan konten, dan 

bagaimana memanifestasikan 

dirinya dalam perilaku. Ini 

mencakup semua proses 

kognitif yang mempengaruhi 

praktik pengguna (efektivitas 

tindakan, derajat kebebasan 

atau pembatasan, peraturan dan 

norma-norma, dll).. Faktor ini 

membutuhkan meta 

pengetahuan (pengetahuan 

tentang pengetahuan). Hal ini 

memungkinkan pengguna 

untuk mengevaluasi aspek 

media, dengan cara 

membandingkan jenis dan 

sumber informasi yang 

berbeda, tiba ke kesimpulan 

tentang kebenaran dan 

kesesuaian, dan membuat 

pilihan informasi. Mahasiswa 

FISIP dalam hal  technical 

skills mengacu pada Europen 

Commission (2009) berada 

pada leve advanced dimana 

kemampuan mengoperasikan 

media sangat tinggi, memiliki 

pengetahuan yang tinggi 

sehingga mampu menganalisis 

konten media secara 

mendalam. 

Social competence 

Communicative abilities 

Merupakan salah satu 

indikator kemampuan literasi 
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media dalam melihat 

kemampuan komunikasi dan 

partisipasi melalui media.  

 

Kemampuan dalam 

berkomunikasi di media 

sosial dan Kemampuan 

berpartisipasi dengan 

masyarakat melalui media 

sosial 

Memperlihatkan 

bahwasanya kemampuan 

komunikasi dan partisapasi 

melalui media mahasiswa 

FISIP UNAIR  dalam kategori 

tinggi. Hal ini terlihat dari 

sebagian besar responden 

setuju bahwasanya memiliki 

pertemanan yang banyak di 

media sosial. Media sosial  

memang hampir dimiliki setiap 

orang sehingga peranyapun 

dapat menggatikan peran sehari 

– hari, misalnya ketika 

memiliki banyak teman di 

media sosial hal demikian 

biasanya menunjukan orang 

tersebut memilik peran aktif 

dimedia sosial. sebuah studi 

yang dilakukan ilmuwan dari 

Georgia Institute of 

Technology di Atlanta, AS 

mengungkap, cara terbaik 

untuk menarik banyak 

pengikut/pembaca di media 

sosial adalah dengan 

memperbanyak kata-kata 

positif, pesan yang jelas, dan 

sering melakukan share. 

Kemudian dalam menggunakan 

media sosial dari temuan data 

tabel 3.11 dikalangan 

melakukan aktivitas chating 

yang intensitanya dilakukan 

setiap hari. Dalam hal ini 

menurut European Commision 

( 2009 ) dalam level advanced. 

Selanjutnya juga dalam 

Kemampuan dalam 

berkomunikasi di media sosial 

dan Kemampuan berpartisipasi 

dengan masyarakat melalui 

media sosial, mengundang 

teman saat ada kegiatan, dan 

selalu melakukan unggahan di 

media sosial memperlihatkan 

bahwasanya sebagaian besar 

responden setuju. Hal ini 
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memperlihatkan tingginya 

interaksi yang dilakukakan di 

media sosial oleh mahasiswa 

FISIP UNAIR. Temuan ini 

sesuai dengan konsep yang di 

uraikan oleh Sam Decker 

(2013) bahwasanya media 

sosial adalah konten digital 

yang menciptkan interaksi 

yang dibuat oleh dan antara 

satu sama lain. Dalam 

European Commision  2009,  

kemapuan dalam 

berkomunikasi di media sosial 

dan Kemampuan berpartisipasi 

dengan masyarakat melalui 

media sosial maha siswa FISIP 

UNAIR pada level advanced. 

Diaman  Individu pada 

tingkatan ini sangat aktif dalam 

penggunaan media, menjadi 

sadar dan tertarik dalam 

berbagai regulasi yang 

mempengaruhi 

penggunaannya.pengguna 

memiliki pengetahuan yang 

mendalam tentang teknik dan 

bahasa serta dapat 

menganalisis kemudian 

mengubah kondisi yang 

mempengaruhinya. Dapat 

melakukan hubungan 

komunikasi dan penciptaan 

pesan. Dibidang sosial, 

pengguna mampu 

mengaktifkan kerjasama 

kelompok yang memungkinkan 

dia untuk memecahkan 

masalah.  

Mengkreasikan konten media 

sosial 

Dalam melakukan 

unggahan dimedia sosial 

mahasiswa FISIP menunjukan 

bahwasanya mereka setuju 

melakukan kreasi di media 

sosial, serta mengkreasikan 

konten caption pada unggahan. 

Unggahan yang dilakukan pun 

merupakan kreasi pribadi. 

Hasil pada tabel 3.36 tersebut 

didukung dengan adanya 

penelitian dari Derk, Bos, dan 

Von Grumbkow (2008). Hasil 

dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa 

menggunakan kreasi ketika 

sedang berinteraksi melalui 
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media sosial dapat dijadikan 

sebagai pengganti non verbal 

yang berfungsi sebagai 

perilaku tatap muka yang 

dilakukan secara online dan 

juga memiliki dampak pada 

interpretasi sebuah pesan. 

Kreasi yang dilakukan 

biasanya bertujuan agar 

menarik perhatian pengguna 

lain sehingga konten yang 

diunggah pun menjadi sebuah 

konten yang dilirik. Hal ini 

merupakan sebuah kewajaran 

dalam berjejaring dimedia 

sosial, Karena hal ini sangat 

berkaitan pula dengan ekspresi 

diri dalam media sosial. 

Merujuk dari uraian 

Communicative abilities diatas 

menujukan bahwasanya 

mahasiswa FISIP UNAIR 

menurut European Commision 

( 2009) berada pada level 

advanced diamana mahasiswa 

FISIP UNAIR mampu 

melakukan jejaring dan 

berpartisasi di media sosial, 

selain itu juga konten yang 

unggahpun merupakan 

unggahan sendiri dan 

dikreasikan dengan menarik. 

 

Kesimpulan  

Personal competence 

Yaitu kemampuan 

seseorang dalam menggunakan 

media dan menganalisis 

konten-konten media. 

Kemampuan ini meliputi 

technical skills dan critical 

understanding. 

Technical skills 

Merupakan salah satu 

indikator dari kemapuan 

literasi media dalam melihat 

kemampuan teknik dalam 

menggunakan media. Pada 

kemampuan technical skills 

mahasiswa FISIP UNAIR 

menghasilkan rata – rata 3.44 

yang berada pada kategori 

tinggi. Kemudian mengacu 

pada European Commission 

(2009) kemampuan literasi 

media mahasiswa FISIP 

UNAIR berada pada level 
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medium, yang mana hal ini 

ditandai oleh kemampuan 

mahasiswa FISIP UNAIR yang 

mampu dalam mengoperasikan 

media sosial cukup tinggi dan 

tidak mengalami kebingunan 

dalam mendaftarkan akun 

media sosial pertama kali, 

namun hanya saja ketika 

pertama kali menggunakan 

media sosial masih perlu 

dipandu tetapi tidak mengalami 

kebingunang dalam mendaftar. 

Criticall understanding 

Yaitu kemampuan 

kognitif dalam menggunakan 

media seperti kemampuan 

memahami, menganalisis dan 

mengevaluasi konten media. 

Pada kemampuan ini 

menunjukan bahwasanya 

mahasiswa FISIP UNAIR 

mendapatkan rata –rata 3.90 

yang berada pada level kategori 

tinggi. Kemudian mengacu 

pada European Commission 

(2009) kemampuan literasi 

media mahasiswa FISIP 

UNAIR berada pada level 

advanced, yang mana hal ini 

ditandai oleh kemampuan 

mahasiswa FISIP UNAIR yang 

mampu dalam memahami, 

menyeleksi dan memilih 

informasi yang beredar di 

media sosial yang tinggi dan 

mendalam. Hal ini juga 

menunjukan bahwasanya 

mahasiswa FISIP UNAIR 

menunjukan sikap kekrtitisanya 

akan informasinya yang ada di 

media sosial 

Social Competence 

Communicative 

abilities 

Communicative 

abilities ini mencakup 

kemampuan untuk membangun 

relasi sosial serta berpartisipasi 

dalam lingkungan masyarakat 

melalui media sosial. Pada 

kemampuan ini menunjukan 

bahwasanya mahasiswa FISIP 

UNAIR mendapatkan rata –

rata 3.77 yang berada pada 

level kategori tinggi. Kemudian 

mengacu pada European 

Commission (2009) kemampua 
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literasi media mahasiswa FISIP 

UNAIR berada pada level 

advanced, yang mana hal ini 

ditandai oleh kemampuan 

mahasiswa FISIP UNAIR yang 

mampu dalam berjejaring di 

media sosial yang tinggi, 

mampu berkomunikasi secara 

aktif di media sosial, serta 

mampu menciptakan kreasi 

konten yang juga berada pada 

level yang tinggi. 
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