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ABSTRAK

Seiring dengan perubahan masyarakat yang telah memasuki abad ke 21,
dunia telah disuguhi perubahan industri media yang begitu pesat. Pertumbuhan
pesat  sangat  dipengaruhi  oleh kemajuan teknologi,  sehingga muncul  berbagai
macam  bentuk  media  sosial  yang  berkembang  diseluruh  lapisan  masyarakat,
tidak terkecuali  di  kalangan masyarakat  rural  di  Kabupaten Lamongan.  Akan
tetapi dalam realita dewasa ini tidak sedikit para remaja yang terjebak pada sifat
ekses. Fenomena  tersebut  yang  menjadi  perhatian  peneliti  untuk  mengetahui
gambaran kemampuan literasi  media  di  kalangan remaja rural  di  Kabupaten
Lamongan.  Peneliti  menggunakan  konsep  Individual  Competence  Framework
untuk  mengetahui  gambaran  kemampuan  literasi  media  yang  ditinjau  dari
technical skills, critical understanding dan communicative abilities. Penelitian ini
menggunakan  metode  deskriptif,  dengan  lokasi  penelitian  di  Kabupaten
Lamongan  yang  difokuskan  pada  remaja.  Sedangkan  pengambilan  sampel,
peneliti  menggunakan  metode  multistage  random  sampling  dengan  jumlah
sebanyak  100  responden.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat
technical  skills  remaja  rural  dalam  tataran  medium,  sedangkan  critical
understanding  dalam tataran  basic, sedangkan communicative  abilities  dalam
tataran advanced. Sedangkan faktor pendidikan non formal yang didapatkan dari
keluarga,  sangat  jarang  sekali  ada  suatu  diskusi  ataupun  kumpul  dengan
membahas suatu permasalahan, meskipun demikian juga dapat diketahui melalui
tabel  silang  bahwa  pendidikan  non  formal  dari  keluarga  tidak  berdampak
terhadap tingkat literasi media remaja rural. Sementara itu, berdasarkan tabel
silang  justru  faktor  peer  group  yang  berdampak  pada  tingkat  literasi  media
remaja  rural.  Dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwa  remaja  rural  yang  aktif
berkontribusi  dalam  kelompok  bermain,  mereka  akan  lebih  kritis  terhadap
berbagai jenis informasi baru yang didapatkan, dari pada remaja yang jarang
aktif dalam peer group. 

Kata Kunci : Literasi media, media sosial, remaja rural, Individual Competence 
Framework.

ABSTRACT

Along with changes in the community who has entered the 21st century, the world
has  peddled  change  media  industry  was  so  advanced.  Rapid  growth  at  the
moment is strongly influenced by technological progress, so it appeared a great
variety  of  the  form of  social  media  that  develops  in  all  levels  of  society,  no
exception in the rural community in Lamongan. However in reality today not a
few of the youth who is stuck in the nature of excesses. This phenomenon that



concern researchers to know the ability media literacy among teenagers rural in
Lamongan. 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 uses quantitative methods descriptive,
with research locations in the district of lamongan focusing on teenagers. While
in the sample, researchers used a multistage method random sampling of samples
from 100 respondents. The result of this research shows that the level of technical
skills teenagers in rural landscape medium, while critical understanding of basic
in landscape, while communicative abilities in advanced landscape. While factors
education non-formal or of the family, is very rare a discussion or a with discuss
the  problem,  nevertheless  is  also  through  table  cross  tab  that  non  formal
education of the family had no impact on the media literacy. Meanwhile, based on
table  cross  it  factors  peer  group  resulting  in  the  level  media  literacy  rural
teenagers. In this shows that teenager rural active contribute to play groups, they
will be more critical of various kinds of new information was obtained, from in
adolescents  who  rarely  active  in  peer  group.  It  was  because  teenagers  rural
always ask and asked the opinions of others when there is new information they
get.

Keywords: media literacy, social media, rural teenagers, individual competence
framework.

PENDAHULUAN

Seiring  dengan  perubahan
masyarakat  yang  telah  memasuki
abad  ke  21,  dunia  telah  disuguhi
perubahan  industri  media  yang
begitu  pesat.  Pertumbuhan  pesat
pada saat ini sangat dipengaruhi oleh
kemajuan  teknologi,  sehingga
muncul  berbagai  macam  bentuk
media  yang  berkembang  di  seluruh
lapisan  masyarakat.  Sedangkan
media yang sangat berpengaruh yaitu
media  sosial  seperti  facebook,
twitter, line,  danlain sebagainyayang
pada  saat  ini  sangat  marak  di
masyarakat  khususnya  remaja,  baik
dari kalangan remaja urban maupun
rural dan tidak peduli dari  kalangan
ekonomi ke atas hingga ekonomi ke
bawah.  Hadirnya  media
menimbulkan  berbagai  dampak

positif  maupun  negatif  dan  sikap
konsumtif  bagi  masyarakat.  Akan
tetapi dalam realita dewasa ini, tidak
sedikit  remaja  yang  terjebak  pada
sifat  ekses.  Fenomena  tersebut
menjadi  persoalan  yang  sangat
menarik  untuk  dijadikan  sebagai
bahan penelitian.

Penelitian dan kajian ini yaitu
tentang  kemampuan  literasi  media
dengan  sasaran  remaja  rural  di
Kabupaten  Lamongan.  Mengingat
penelitian  sebelumnya  belum  ada
yang  mengkaji  dalam  prespektif
remaja  rural,  sedangkan  literasi  itu
sendiri erat kaitannya dengan kondisi
kontekstual  yang  menyebabkan
perbedaan kemampuan literasi antara
remaja  urban  dan  remaja  rural
maupun antar kelompok. Sedangkan
remaja  rural  pada  saat  ini  semakin



menunjukkan eksistensinya  di dunia
maya,  yang  secara  tidak  langsung
dapat membentuk pola pikir mereka.
Dengan demikian peran media dapat
merangsang  tentang  apa  sebenarnya
makna dan implikasi media terhadap
nilai  moral  khalayak.  Menurut
penjelasan  Tester  (2003),  adanya
media  juga  diharapkan  individu
menjadi  sadar  terhadap  berbagai
kewajiban  moral  mereka  bagi  yang
lain,  lebih  jauh  bisa  ditegaskan
bahwa  berkat  dan  melalui  media
keprihatinan  moral  dan  persoalan-
persoalan  moral  diciptakan  dan
diekspresikan dalam situasi sosial.

Menurut  data  dari  hasil
penelitian  Webershandwick  (2015),
perusahaan  public  relations dan
pemberi  layanan  jasa  komunikasi,
untuk wilayah Indonesia ada sekitar
65  juta  pengguna  facebook aktif.
Sebanyak 33 juta pengguna aktif per
harinya, 55 juta pengguna aktif yang
memakai  perangkat  mobile dalam
pengaksesannya  per  bulan,  dan
sekitar  28 juta  pengguna aktif  yang
memakai  perangkat  mobile per
harinya.  di  Indonesia  disebutkan
bahwa  61.1%  pengguna  internet
khususnya  facebook didominasi oleh
para  remaja  usia  14-24  tahun.
Dengan  adanya  media  memang
dimanfaatkan  oleh  remaja  dalam
menunjukkan  eksistensinya,  akan
tetapi hal tersebut juga dimanfaatkan
oleh  berbagai  pihak  yang  tidak
bertanggung jawab untuk melakukan
berbagai  kejahatan  dan  pelanggaran
sosial,  seperti  adanya  prostitusi
online, kasus pencemaran nama baik,
sarana  bullying, tempat  perjudian
online, bahkan  media  juga
dijadikanruang informasi pornografi.
Banyaknya  kasus  tersebut  juga
diliput oleh Tech in Asia (2004) yang

merupakan komunitas pelaku  starup
di  Asia.  Di  dalamnya  disebutkan
bahwa di Indonesia terjadi kenaikan
pelaporan  kasus  di  tahun  2013
hingga 2014, sekitar 53% (41 kasus
dari  72  kasus  UU  ITE)  terjadi  di
tahun 2014. 

Maraknya berbagai fenomena
negatif  tersebut  direspon  dengan
keresahan  oleh  berbagai  kalangan
masyarakat, serta telah membuktikan
bahwa  keberadaan  kita  yang  selalu
dekat  dari  media  tidak  diiringi
dengan  kemampuan  untuk
melakukan  literasi  media  atau
mengkritisi  pesan yang disampaikan
oleh  media  dengan  baik,  sehingga
masyarakat  asal-asalan  dalam
menanggapi  berbagai  pesan  yang
disampaikan  oleh  media.  Kejadian
semacam ini bukanlah sesuatu yang
aneh  jika  melihat  berbagai  faktor
yang  ada,  diantaranya  yaitu
kecanggihan  media  yang  bisa
berinteraksi  tanpa  harus  bertatap
muka  sehingga  remaja  bisa  bebas
berinteraksi  tanpa  berpikir  secara
matang,  pemberitaan  media  yang
mereduksi fakta dapat menghasilkan
kenyataan  semu  sehingga  remaja
sulit dalam membedakan mana pesan
yang benar dan tidak.

Peneliti  tertarik  melakukan
penelitian  dan  kajian  terkait
kemampuan  literasi  media  di
Kabupaten  Lamongan  bukan berarti
tanpa  alasan.  Dalam  hal  ini
disebabkan  karena  Kabupaten
Lamongan  merupakan  salah  satu
daerah yang masuk ke dalam wilayah
masyarakat  rural  yang  secara  sadar
maupun  tidak  sudah  dihadapkan
dengan  bagaimana  cara  untuk
mengoptimalkan kemampuan literasi
media,  sehingga  moral  dan



kekritisanakan  terbentuk.  Sementara
itu  faktor  pendidikan non  formal
yang diperoleh remaja di Lamongan
juga  bisa  dijadikan  acuan  untuk
dapat mengkritisi media. Pendidikan
non  formal  yang  dimaksud  disini
bisa  dari   keluarga  maupun  tempat
bermain.  Secara  garis  besar  tingkat
pendidikan  non  formal  yang
diperoleh  juga  dapat  berpengaruh
besar  terhadap  kemampuan
seseorang  dalam  hal  literasi  media
dan  menanggapi  berbagai  pesan
media.

Dengan  demikian,  penelitian
ini menjadi penting untuk dilakukan
karena  remaja  rural  di  Kabupaten
Lamongan  harus  terhindar  dari
berbagai  dampak  negatif  media
sosial  yang  merugikan,  dengan
harapan remaja rural dapat berliterasi
dan  tetap  bisa  menunjukkan
eksistensinya  melalui  media  sosial
tanpa  harus  menimbulkan  korban
atau bahkan menjadi korban. Hal ini
yang melatarbelakangi penelitian ini
dilakukan  dengan  judul
“Kemampuan Literasi Media (Media
Literacy) di Kalangan Remaja Rural
di  Kabupaten  Lamongan”  dengan
harapan remaja rural dapat berproses
menjadi  remaja  yang  tidak  saja
literate,  tetapi  juga  dapat
membedakan  berbagai  isi  media
sosial  dengan  kritis.  Dengan
demikian dapat dirumuskan berbagai
fokus permasalahan, yaitu bagaimana
pemanfaatan  media  sosial  di
kalangan remaja rural  di  Kabupaten
Lamongan,  bagaimana  gambaran
kemampuan  literasi  media  (media
literacy) di kalangan remaja rural di
Kabupaten  Lamongan,  serta
bagaimana  faktor  pendidikan  non
formal berdampak pada kemampuan

literasi media (media literacy) remaja
rural di Kabupaten Lamongan.

METODE  DAN  PROSEDUR
PENELITIAN

Metode  yang  digunakan
peneliti  adalah deskriptif  kuantitatif,
yang  dimaksudkan  untuk
menyelidiki  keadaan,  kondisi  atau
hal  lain-lain  tanpa  mengubah,
menambah  atau  mengadakan
manipulasi  terhadap  objek  yang
diteliti  (Arikunto,  2010).  Penelitian
ini akan menggunakan survei sebagai
metode  pengumpulan  data  yang
memungkinkan  untuk
mengeneralisasi  suatu  gejala  sosial
tertentu kepada gejala sosial dengan
populasi  yang  lebih  besar,  yakni  di
Kabupaten  Lamongan.  Sedangkan
dalam  pengambilan  sampel
menggunakan  teknikmultistage
random sampling, di mana pemilihan
elemen  anggota  sampel  dilakukan
secara  bertahap  dengan  total  100
responden  yang  dijadikan  sampel
penelitian.

Tahapan  yang  pertama  yaitu
mendata semua wilayah yang ada di
Kabupaten  Lamongan,  dan
selanjutnya  memilih  secara  acak
(random)  beberapa  dari  semua
wilayah  Kabupaten  Lamongan
tersebut. Kedua memilih secara acak
(random)  beberapa  kecamatan  dari
banyaknya  kecamatan  yang  ada  di
wilayah  Kabupaten Lamongan yang
telah  terpilih.  Selanjutnya  memilih
secara acak (random) beberapa Desa
dari Kecamatan yang ada di wilayah
Kabupaten  Lamongan  yang  telah
terpilih  tersebut.Dari  beberapa  Desa
yang  terpilih,  berdasarkan  kriteria
responden  yang  telah  peneliti  tulis
sebelumnya, akan dipilih remaja dari



rentang  usia  12  sampai  dengan  21 tahun  dalam  Desa  tersebut  sebagai
responden dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemanfaatan  Media  Sosial  di
Kalangan Remaja Rural

Perkembangan  media  yang
begitu  pesat  di  semua  kalangan
masyarakat  membuat  suatu
perubahan dalam kehidupan, di mana
semua masyarakat khususnya remaja
akan menjadikan media sebagai alat
untuk  menunjang  kehidupan  sehari-
hari  mereka,  mulai  dari  untuk
mencari informasi maupun dijadikan
sebagai  gaya  hidup.  Perkembangan
media sosial ini sangat cepat terjadi
di  lingkungan  remaja,  tidak
terkecuali  di  lingkungan  remaja
rural.

Remaja  menurut psikologi
merupakan suatu periode transisi dari
masa  awal  anak  anak  hingga  masa
awal dewasa, yang memasuki usia 10
sampai  dengan  usia  12  tahun  dan
berakhir  pada  usia  18 tahun hingga
21 tahun. Menurut  Santrock (2003)
pada  transisi  sosial  remaja
mengalami  perubahan  dalam
hubungan  individu  dengan  manusia
lain yaitu dalam emosi, kepribadian,
dan peran dari konteks sosial dalam
perkembangan.  Sedangkan  rural
menurut  Paul  H.  Landis  (1948),
merupakan wilayah  yang  jumlah
penduduknya kurang dari 2.500 jiwa
dengan  ciri-ciri  bahwa  mereka
mempunyai  pergaulan  hidup  yang
saling  mengenal,  selain  itu  ada
pertalian perasaan yang sama tentang
kesukuan,  serta  usaha  yang  paling
umum  adalah  agraris  dengan
dipengaruhi  alam  sekitar.  Paul H.

Landis  juga  menjelaskan  bahwa
besar  kecilnya  pengaruh  alam
terhadap pola kebudayaan tradisional
ditentukan  oleh  ketergantungan
terhadap alam, sistem produksi,  dan
juga tingkat teknologi yang dimiliki.
Sedangkan  pada  saat  ini  sudah
banyak  remaja  rural  yang  memiliki
berbagai  bentuk  kecanggihan
teknologi  seperti  handphone  yang
dapat  digunakan  untuk  mengakses
media sosial.

Dapat  diketahui  bahwa
penggunaan  media  sosial  di
masyarakat  khususnya  remaja  tidak
akan  terlepas  dari  kegiatan  untuk
memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.
Angela  Kearney,  UNICEF  Country
Representative  of  Indonesia  dalam
kompas  online (2014), remaja selalu
tertarik  untuk  belajar  hal-hal  baru,
namun  terkadang  mereka  tidak
menyadari  risiko  yang  ditimbulkan.
Beberapa  motivasi  remaja  untuk
mengakses  internet  yaitu  untuk
mencari informasi, terhubung dengan
teman,  dan  untuk  hiburan.  Dalam
Studi  ini  juga  mengungkapkan
bahwa 69% responden menggunakan
komputer  untuk mengakses internet,
34%  menggunakan  laptop,  52%
menggunakan  ponsel,  21%
untuk smartphone dan  hanya  4%
untuk tablet. 

Hadirnya  media  sosial
memang  seperti  candu  bagi  remaja
dalam  menggunakan  media  sosial,
bahkan  media  sosial  pada  saat  ini
bisa  disebut  sebagai  kebutuhan
pokok.  Fenomena  seperti  ini

https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi


memang  sudah  tidak  dapat
dihindarkan karena kehadiran media
sudah  merambah  di  seluruh  lapisan
masyarakat,  mulai  dari  masyarakat
perkotaan  sampai  masyarakat
pedesaan.  Bahkan  menurut  hasil
penelitian yang pernah di lakukan di
Kanada  oleh  Environics  Research
Group (2001)  terkait  dengan
intensitas  penggunaan media  sosial.
Didapatkan  hasil  bahwa  intensitas
waktu  yang  digunakan  untuk
mengakses media sosial yaitu dengan
rata-rata  1-3  jam  setiap  kali
mengakses.

Menurut  Kamus  Besar
Bahasa  Indonesia,  pemanfaatan
meerupakan  proses,  cara,  dan
perbuatan  memanfaatkan  sesuatu.
Sedangkan  menurut  Seels  and
Richey  (1994),pemanfaatan  ialah
aktivitas  menggunakan  proses  dan
sumber  belajar.Jika  dihubungkan
dengan  penelitian  ini,  maka
pemanfaatan dapat diartikan sebagai
proses,  cara  dan  perbuatan
pemanfaatan  penggunaan  media
sosial.  Sedangkan untuk mengetahui
gambaran pemanfaatan media sosial
yang  dilakukan  oleh  remaja  rural,
peneliti  mengacu  pada  penelitian
Wayne  Buente  dan  Alice  Robbin
(2008).  Beberapa  dimensi
pemanfaatan  media  yang  diteliti
diantaranya  yaitu  tentang  informasi,
hiburan,  komunikasi,  dan  juga
transaksi.  Dimensi  pemanfaatan
informasi  dapat  dikatakan  sebagai
bentuk  pemanfaatan  media  untuk
mendapatkan  berita  maupun
informasi  secara  online.  Dimensi
kesenangan  yaitu  salah  satu
pemanfaatan  untuk  hiburan.  Selain
itu Horrigan (2002) mengungkapkan
bahwa  pemanfaatan  berbagai  fitur
seperti  chatting  juga  merupakan

bagian  dari  kesenangan  yang
didapatkan  dari  media  sosial.
Sementara  itu  dimensi  transaksi
dapat  diartikan  sebagai  bentuk  jual
beli produk online.

Kemampuan  Literasi  Media
Dalam  Prespektif  Individual
Competence Framework 

Literasi  media  menurut
Baran  &  Denis  dalam  Tamburaka
(2013),  merupakan suatu rangkaian
gerakan melek media, yaitu: gerakan
melek  media  dirancang  utuk
meningkatkan  kontrol  individu
terhadap  media  yang  mereka
gunakan  untuk  mengirim  dan
menerima  pesan.  Melek  media
dilihat  sebagai  ketrampilan  yang
dapat  dikembangkan  dan  berada
dalam sebuah rangkaian dimana kita
tidak  melek  media  dalam  semua
situasi,  setiap  waktu  dan  terhadap
semua  media.  Berdasarkan
pernyataan  tersebut  dapat  diketahui
bahwa  literasi  media  merupakan
suatu upaya yang dilakukan individu
supaya  mereka  sadar  terhadap
berbagai  bentuk  pesan  yang
disampaikan  oleh  media,  serta
berguna  dalam  proses  menganalisa
dari  berbagai  sudut  pandang
kebenaran, memahami, mengevaluasi
dan juga menggunakan media. 

Jika  dilihat  dari  Individual
Competence  Framework dari  Final
Report Study on Assessment Criteria
for  Media  Literacy  Level  (2009)
yang diselenggarakan oleh European
Commission,  kemampuan  literasi
media merupakan kapasitas individu
yang  berkaitan  dengan  melatih
keterampilan tertentu (akses, analisis,
komunikasi).  Kompetensi  ini
ditemukan  dalam  satu  bagian  yang



lebih  luas  dari  kapasitas  yang
meningkatkan  tingkat  kesadaran,
kekritisan dan kapasitas kreatif untuk
memecahkan  permasalahan.
Kompetensi  Individual  competences
memiliki  tiga  variabel,  yaitu
kemampuan  individu  yang  terdiri
dari technical  skill  dan critical
understanding,  serta  kompetensi
sosialyang  berupacommunicative
abilities.  Berikut  merupakan
penjelasan ketiga faktor tersebut : 

2.1. Kemampuan Personal

a. Technical Skills

Pada  tataran  ini, seorang
individu  mampu  menggunakan
media  sosial  untuk  dapat
dimanfaatkan. Menurut Individual
Competence
Framework,technical  skill
merupakan  kemampuan  teknik
dalam  menggunakan  media
internet  khususnya  media  sosial,
di  mana  seseorang  dapat
mengakses  dan  mengoperasikan
media  sosial  secara  tepat.  Pada
technical skill  ini juga di jelaskan
bahwa terdapat beberapa dimensi,
yaitu : 

 Computer and internet skills,
dalam  penelitian  ini  akan
lebih  difokuskan  pada
penggunaan  media  sosial.
Berdasarkan   Individual
Competence  Framework
(2009),media  banyak  sekali
digunakan oleh individu, oleh
sebab  itu  individu  perlu
memahami  semua  jenis
intruksi  pada  media  sosial
serta strategi yang tepat untuk
mengaplikasikannya.
Sedangkan  Taylor  (1991)
berpendapat  dalam  hal

penggunaan  media  maupun
informasi dibagi menjadi dua
bagian, yaitu formalized yang
diartikan  bahwa  individu
yang  menggunakan  media
maupun  informasi  akan
meminta  panduan  atau
bantuan orang lain,  sehingga
individu  tersebut  bergantung
pada  kemampuan  seseorang
dalam memahami fungsi dari
salah  satu  fasilitas  yang  ada
pada  media  sosial  tersebut.
Sedangkan  jika  mampu
mengaplikasikan  sistem
untuk  memenuhi
kebutuhannya,maka  disebut
dengan compromized.

 Advanced  internet  use.
Berdasarkan  penjelasan
dalam Individual Competence
Framework  (2009),
penggunaan  media  secara
tinggi  merupakan  bagian
kemampuan  menggunakan
media,  seperti  pengunaan
internet  khususnya  media
sosial.  Untuk  mengetahui
kemampuan  ini  dapat  dilihat
dari  hasil  keseluruhan
penelitian.  Salah  satu bentuk
penggunaan  media  sosial
menurut  European
Commission  yaitu
memanfaatkan berbagai fitur.
Nicholas  (1997),  hal  ersebut
merupakan  suatu  hal  tentang
personalitas  yang
berhubungan  dengan
semangat  dalam  menemukan
berbagai  cara  untuk
mengakses  media  sosial
secara  sistematis,  serta
kemampuan  dalam



mendapatkan  informasi  yang
berkaitan dengan hal tersebut.

b. Critical Understanding

 Menurut  Individual
Competence  Framework, dalam
tataran ini merupakan kemampuan
kognitif  dalam  menggunakan
media  seperti  kemampuan
memahami,  menganalisis,  dan
mengevaluasi konten media sosial
secara  komprehensif.  Berikut  ini
dijelaskan  berbagai  dimensi
tentangcritical understanding:

 Understanding media content
and  its  functioning,  di  mana
individu  dapat  memahami
pesan yang disampaikan oleh
media.  Selain  itu  juga  ada
kemampuan  memahami
konten dan fungsi media yang
lebih  ditekanan  pada  media
sosial.   Dalam hal  keaktifan
individu  untuk  mencari
keakuratan  informasi  juga  di
jelaskan oleh Tibbo (2003), di
mana  proses  pengecekan
informasi  dapat  disebut
sebagai  verifying,  di
dalamnya  terdapat  proses
menilai  serta  memeriksa
keakuratan  informasi.
Sementara  itu,  Hepworth
(1999)  juga pernah meneliti
bahwa  sebagian  besar  sikap
seseorang  dalam
mengevaluasi  informasi
secara  kritis  masih  belum
optimal.

 Pengetahuan tentang regulasi
media  (knowledge  about
media and media regulation),
merupakan  pengetahuan
tentang undang undang yang
menekankan  kesadaran

terhadap peraturan dan fungsi
dari  media.  Ukuran  media
literacy  berdasarkan
European  Commission  2009
dapar  diukur  dari
pengetahuan tentang undang-
undang  tentang  media,  akan
tetapi  juga  dijelaskan  bahwa
yang  lebih  penting  adalah
bagaimana  prilaku  dalam
memanfaatan  media  sosial.
Sementara  itu  pengetahuan
tentang literasi media juga di
jelaskan  oleh  Levin  (1988),
bahwa  awal  pendidikan
literasi  media  akan
ditekankan  oleh  orang  tua
untuk  menekankan  nilai
dalam memilih program, serta
pengaturan media.

 Perilaku  pengguna  media
sosial  (uses  behavior),
menurut  Individual
Competence  Framework
(2009)dijelaskan  bahwa
perilaku menggunakan media
dapat  memberikan  wawasan
dalam  menyikapi  media
seperti  pengecekan informasi
baru  dan  juga  tampilan
identitas  dalam  akun  media
sosial.  Menurut  Ellis  (1989),
melakukan  pengawasan
terhadap  informasi  yang
mutakhir  itu  penting,  dia
menyebut hal tersebut sebagai
proses  monitoring.  Proses
tersebut  dilakukan  untuk
mengikuti  serta  menjaga
perkembangan  informasi
terbaru  dalam  suatu  bidang
dengan  cara  berkala.
Sementara  itu  terkait  dengan
pengisian  data  identitas  juga
dibahas  oleh  Littlejohn



(2009),  bahwa  seseorang
yang terlibat dalam hubungan
akan  mengatur  batasan  pada
dirinya  terkait  dengan  apa
yang  bersifat  umum  dan
pribadi,  serta  apa  yang
seharusnya  di  tampilkan  dan
tidak.

2.2 Kompetensi Sosial

Communicative  abilities,
dalam  hal  ini  dijelaskan  bahwa
seorang  individu  mempunyai
kemampuan  membangun  relasi
sosial  serta  berpartisipasi  dalam
masyarakat  melalui  media  sosial.
Kemampuan  tersebut  dapat  di
lihat  dari  pemanfaatan  media
sosial  seperti  chatting,
berkomentar  maupun  menulis
status.  Sedangkan  menurut
Horrigan, penggunaan fitur seperti
komentar dan chatting merupakan
bagian  dari  kesenangan  yang
didapatkan  dari  media  sosial.
Bentuk  kemampuan  komunikasi
juga  diungkapkan  oleh  Yusup
(2010), di mana komunikasi dapat
diartikan sebagai hubungan sosial
yang  dinamis  antara  perorangan,
kelompok dengan kelompok,  dan
juga  perorangan  dengan
kelompok.  Selanjutnya  Yusuf
juga  menjelaskan  bahwa  bentuk
komunikasi  tersebut  bisa  berupa
hubungan  sosial  dengan  kontak
langsung  atau  face  to  face
(hubungan sosial primer), ataupun
hubungan  melalui  perantara
seperti  media  sosial  (hubungan
sosial sekunder).

 Citizen  participation,
mencakup  partisipasi  dalam
menanggapi  berbagai  status
maupun  artikel  dalam media

sosial.  Dalam  menanggapi
berbagai  pesan  tersebut  juga
perlu dilihat suatu penekanan
gaya  penulisan.  Derk,  Bos,
dan  Von  Grumbkow  (2008)
menyatakan  bahwa
menggunakanemoticon  ketika
berinteraksi  melalui  media
sosial dapat dijadikan sebagai
pengganti  nonverbal  yang
berfungsi  sebagai  perilaku
tatap  muka  yang  dilakukan
secara  online  dan  juga
memiliki dampak interpretasi
sebuah pesan.

 Content  creation, dalam  hal
ini  individu  mampu  untuk
mengkreasikan  media  sosial.
Individual  Competence
Framework  menjelaskan
bahwa mengkreasikan konten
adalah  bentuk  dari
menampakkan  diri,  dapat
berupa  penggunaan  alat
komunikasi  yang  ada  dalam
media sosial tersebut dan juga
beberapa  hal  teknis  yang
kompleks.

Dari  beberapa  indikator
yang  telah  dijelaskan  tersebut,
European  Commission 2009
dalam  Individual  Competence
Framework membagi kemampuan
mengkritisi  media  menjadi  3
tingkatan, diantaranya yaitu:

1.  Basic:  Kemampuan  dalam
mengoperasikan  atau
memanfaatkan  media  tidak
terlalu  tinggi,  kemampuan
dalam  menganalisa  konten
media tidak terlalu baik,  dan
kemampuan  berkomunikasi
lewat media terbatas. 

2.  Medium:  Kemampuan
mengoperasikan  atau



memanfaatkan  media  cukup
tinggi,  kemampuan  dalam
menganalisa  dan
mengevaluasi  konten  media
cukup  bagus,  serta  aktif
dalam  memproduksi  konten
media  dan  berpartisipasi
secara sosial. 

3.  Advanced:  Kemampuan
mengoperasikan  atau
memanfaatkan  media  sangat
tinggi,  memiliki  pengetahuan
yang tinggi sehingga mampu
menganalisa  konten  media
secara  mendalam,  serta
mampu berkomunikasi secara
aktif.

Pemahaman  lain  tentang
mengkritisi  media  sebenarnya  juga
diulas oleh Dauglas Kellner (2010),
di  mana  masyarakat  dapat  menolak
pengaruh pesan yang dominan dalam
media  dan  penciptanya  serta
pemanfaat  individu.  Media  dapat
difilter dengan menggunakan budaya
yang  dimiliki  oleh  masyarakat
sebagai  sumber  pemberdayaan  diri
dan menciptakan makna identitas dan
bentuk kehidupan  mereka,  sehingga
dapat  diartikan  bahwa  masyarakat
khususnya  remaja  dalam  hal
memanfaatkan  juga  dapat  menolak
isi  pesan  yang  disampaikan  oleh
media,  oleh  sebab  itu  dibutuhkan
sikap kritis dan juga melakukan filter
terhadap isi pesan yang disampaikan
oleh media.

Keterkaitan  Faktor  Pendidikan
Non  Formal  Terhadap
Kemampuan Literasi Media

Berbicara tentang pendidikan
tentu  saja  tidak  akan  terlepas  dari
pendidikan  formal  dan  juga
pendidikan  nonformal.  Sebagian

besar  remaja  rural  di  Kabupaten
Lamongan  sudah  mendapatkan
pendidikan  formal,  mulai  dari
sekolah  dasar  bahkan  sampai  ke
jenjang  perguruan  tinggi  negeri.
Sedangkan  pendidikan  non  formal
mereka  dapatkan  dari  lingkungan
sekitar,  mulai  dari  keluarga  sampai
dengan  tempat  bermain.  Menurut
Soelaman  Joesoef  (1992),
pendidikan non formal adalah setiap
kesempatan  di  mana  terdapat
komunikasi  yang  terarah  di  luar
sekolah  dan  seseorang  memperoleh
informasi,  pengetahuan,  latihan
maupun  bimbingan  sesuai  dengan
tingkat  usia  dan  kebutuhan  hidup,
dengan  tujuan  mengembangkan
tingkat keterampilan, sikap dan nilai
yang  memungkinkan  baginya
menjadi  peserta  yang  efesien  dan
efektif  dalam  keluarga,  pekerjaan
bahkan masyarakat dan negaranya.

Dalam  European
Commission juga  dijelaskan  bahwa
menggunakan  pendidikan  formal
untuk  menunjukkan  tingkat  literasi
media  tersebut  adalah  menyesatkan.
Alasan tersebut  karena menganggap
bahwa media tradisional tidak pernah
memiliki  tempat  yang  menonjol
dalam  pendidikan,  dan  media  baru
relatif  diabaikan  dalam  kurikulum.
Namun,  jika  suatu  negara  memiliki
kurikulum  pendidikan  media  yang
sangat  efektif,  warga  akan  lebih
percaya  diri  dalam berinteraksi  dan
terlibat dengan segala bentuk umum
media.Permasalahan  tersebut  juga
terjadi di Indonesia, karena sejauh ini
pendidikan formal di Indonesia tidak
menerapkan  kurikulum  berbasis
literasi  media.  Oleh sebab itu,  yang
perlu menjadi perhatian adalah faktor
pendidikan  non  formal  yang  di
terima  oleh  remaja  rural  dari



lingkungan  sekitar  mereka.  Dalam
hal  ini bisa  berasal  dari  lingkungan
keluarga maupun peer group di mana
remaja rural tinggal.

Fedorov  (2002)  juga
menyebutkan bahwa gerakan literasi
media  sebenarnya  sudah
dikembangkan  di  berbagai  negara
seperti  Amerika  Serikat (New
Mexico  Literacy  Project),  Kanada,
Australia,  serta  Rusia.  Sama halnya
dengan  apa  yang  ada  dalam
European Commission, bahwa dalam
kegiatan  perkembangan  literasi
media  yang  dijalankan  dengan
pendidikan  media  tersebut  telah
dilakukan  oleh  lembaga  swadaya
masyarakat  maupun  lembaga  yang
bernaung dibawah perguruan tinggi.
Dari  penelitian  tersebut  diketahui
bahwa  kegiatan  yang  berkaitan
dengan adanya literasi media tersebut
dijalankan oleh lembaga pendidikan
non formal, dalam artian pendidikan
non  formal  memiliki  peran  yang
begitu  besar  terkait  dengan
pembelajaran  sepanjang  masa
tentang literasi media.

Pendidikan  non  formal
dalam  Individual  Competence
Framework dan  juga  Federov
memang  tidak  dijelaskan  lebih
spesifik lagi, akan tetapi berdasarkan
prespektif  tentang  pendidikan  non
formal  akan  selalu  menuju  pada
faktor lingkungan keluarga dan juga
peer  group.  Atas  dasar  tersebut

peneliti ingin mengetahui keterkaitan
antara  kemampuan  literasi  media
yang  dilakukan  oleh  remaja  rural
dengan pendidikan non formal yang
didapatkan dari lingkungan keluarga
dan juga peer group.

Menurut  Philip  H.  Coombs
dalam Idris  (1986),  pendidikan  non
formal  adalah  proses  pendidikan
yang  diperoleh  seseorang  dari
pengalaman sehari-hari dengan sadar
atau  tidak  sadar,  pada  umumnya
tidak  teratur  dan  tidak  sistematis,
sejak orang lahir sampai mati, seperti
di  dalam  keluarga,  tetangga,
pekerjaan,  hiburan,  pasar,  atau  di
dalam  pergaulan  sehari-hari.
Pendidikan  dalam  keluarga  adalah
pendidikan yang pertama dan utama
bagi setiap manusia.Sedangkan  peer
group  menurut  Santrock  (2002)
adalah  sekumpulan  remaja  sebaya
yang punya hubungan erat dan saling
tergantung.  Minat  untuk
berkelompok  menjadi  bagian  dari
proses tumbuh dan berkembang yang
di  alami  pada  masa  remaja.
Penjelasan  tersebut  bukan  hanya
sekedar kelompok biasa, akan tetapi
sebuah  kelompok  yang  memiliki
kekhasan  orientasi,  nilai-nilai,
norma, dan kesepakatan yang secara
khusus  hanya  berlaku  dalam
kelompok  tersebut.  Biasanya
kelompok semacam ini memiliki usia
sebaya  atau  biasa  disebut  peer
group.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Media  Sosial  yang  Dimanfaatkan
Remaja  Rural  di  Kabupaten
Lamongan

Menurut  Seels  and  Richey
(1994)  menyatakan  bahwa
pemanfaatan  adalah  aktivitas  yang
menggunakan  proses  dan  sumber
belajar. Jika  dihubungkan  dengan
penelitian  ini,  maka  pemanfaatan
dapat  diartikan  sebagai  proses,  cara
dan  perbuatan  pemanfaatan
penggunaan  media  sosial  yang
dilakukan oleh remaja rural. Data di
lapangan  menyebutkan  bahwa91%
responden  menggunakanfacebook,
hal tersebut tidak berbeda dari hasil
penelitian  Webershandwick.  Hasil
temuan  lain  menunjukkan  bahwa
45%  dari  100  responden  memilih
menggunakan  media  sosial  yang
menurut mereka cara penggunaannya
lebih  mudah.  Berdasarkan  hasil
probing yang disampaikan salah satu
responden,  mereka  enggan  untuk
menggunakan  media  sosial  yang
menurut mereka ribet. 

Wayne  Buente  dan  Alice
Robbin  (2008)  membagi  beberapa
dimensi tentang pemanfaatan media,
diantaranya  yaitu  tentang  informasi,
hiburan, komunikasi, dan juga untuk
transaksi.  Berdasarkan  temuan  data
di  lapangan,  42%  tujuan  utama
remaja rural di Kabupaten lamongan
ketika  mengakses  media  sosial
adalah  untuk  mencari  informasi.
Sebagian  besar  remaja  rural
menghabiskan  waktunya  untuk
mengakses media sosial selama lebih
dari 2 jam dengan jumlah responden

sebanyak 33% responden.  Hal yang
sama juga ditemukan di Kanada dari
hasil  penelitianEnvironics  Research
Group  (2011),  bahwa  waktu  yang
digunakan  untuk  mengakses  media
sosial adalah rata-rata 1-3 jam setiap
kali  mengakses. Selain  itu  remaja
rural menggunakan handphone untuk
mengakses  media  sosial,  dengan
rata-rata  sejumlah  61%  responden.
Hal  tersebut  berbeda  dengan  hasil
penelitian  yang  dilakukan  oleh
UNICEF  Country  Representative  of
Indonesia,  di  mana  penelitian
tersebut  menyebutkan  bahwa
penggunaan  komputermenempati
urutan pertama.

Sedangkan  untuk  mengakses
medsos,  mereka  menggunakan
jaringan  paketan  hp,  rata-rata
tersebut berjumlah sangat signifikan
dengan 56% responden. Hal tersebut
memang  tidak  heran  jika  sebagian
besar  dalam  penggunaan  gatget
mereka  lebih  banyak  menggunakan
hp,  jadi  dapat  dikatakan  dari
handphone  tersebut  mereka
menggunakan  paketan  data  yang
dapat  terhubung  ke  media  sosial.
Selain  itu  remaja  rural  juga  dapat
dikatakan bahwa mereka tidak dapat
dipisahkan  dari  akun  media  sosial
yang mereka miliki.

Tingkat  Literasi  Media  Remaja
Rural di Kabupaten Lamongan

Technical Skills

Literasi  media  dalam
indikator  iniyaitu  kemampuan
seseorang  dalam  mengakses  media
sosial yang mereka miliki (European



Commission,  2009).  Disini  peneliti
menentukan  seberapa  besar
kemampuan  menggunakan  media
sosial  yang  dilakukan  oleh  remaja
rural  di  Kabupaten  Lamongan.
Menurut Potter (2004), literasi media
merupakan  sebuah  prespektif  yang
dapat  digunakan  ketika  sedang
berhubungan  dengan  media  untuk
menginterpretasi  makna suatu pesan
yang  diterima.  Seseorang  akan
membangun  prespektif  tersebut
berdasarkan  struktur  pengetahuan
yang  terkonstruksi  dari  kemampuan
menggunakan informasi.

Berbagai  data  yang  didapat
tentang  technical  skill  yaitu  39%
responden  membuat  akun  media
sosial  dengan  cara  mendaftar
sekaligus  membuat  email  sendiri,
37% remaja  rural  langsung mengisi
foto,  identitas  diri,  serta  mencari
pertemanan  di  media  sosial  dengan
berusaha  sendiri,  tetapi  meminta
bantuan  orang  lain  jika  ada
kesalahan.  Terkait  kedua  hal
tersebut,  Taylor  (1991)
mengemukakan bahwa mendapatkan
informasi  yang  berkaitan  dengan
kebutuhan  seseorang  untuk
mendapatkan  panduan  atau  bantuan
bisa  disebut  sebagai
formalized,sedangkan  jika  mereka
mampu  dalam  mengaplikasikan
sistem  untuk  memenuhi
kebutuhannya  disebut  dengan
compromized.

Mengenai  cara meningkatkan
privasi  data  dan  konten  media
sosial,39%  responden memilih
membuka  menu setting sehingga
lebih efektif ketika mengatur privasi.
Selanjutnya  44%  remaja  rural
menggunakan  dan  memahami
sebagian  besar  fitur  yang  ada,

meliputi  chatting, menulis  status,
upload foto/video. Dalam kondisi ini
berdasarkan  ungkapan  Nicholas
(1997), merupakan suatu hal tentang
personalitas  yang  berhubungan
dengan  semangat  untuk  berhasil
menggunakan  serta  mampu
mengakses  media  sosial  secara
sistematis.Sedangkan  dalam
membagikan informasi,  46% remaja
rural menggunakan menu bagikan ke
beranda  agar  semua  bisa  melihat.
Terkait  dengan  hal  tersebut,
European  Commision  2009
menyatakan  bahwa  seseorang  yang
berada  pada  kemampuan  media
literacy tipe  mediummemiliki
karakteristik  sudah  mengetahui
bagaimana  cara  untuk
mengoperasikan  serta  menggunakan
strategi yang tepat dan bisa dibilang
cukup tinggi. 

Selanjutnya 68% remaja rural
menelusuri  kata  sandi  yang  lupa
ketika  dia  akan  membuka  media
sosial tersebut, di mana remaja rural
mampu  menelusuri  akun  media
sosial melalui email/no telepon untuk
mendapatkan  password baru.  Sama
dengan  ungkapan  dari  Nicholas
(1997), merupakan suatu hal tentang
personalitas  yang  berhubungan
dengan  semangat  seseorang  untuk
berhasil  dalam  menemukan
informasi,  keinginan  serta
kemampuan untuk mengakses media
sosial secara sistematis.

Critical Understanding

Dimensi  yang  berkaitan
dengan  critical  understanding
diantaranya  yaitu  kemampuan
memahami konten dan fungsi media
sosial,  pengetahuan tentang  regulasi
media,  serta  perilaku  penggunan



media  sosial.  Hasil  dari  European
Commission  2009  menyebutkan
bahwa  seseorang  yang  memiliki
pengetahuan  dan  pemahaman  untuk
menganalisis  terhadap  isi  yang  ada
pada  media  sosial  dapat
dikategorikan  menjadi  tiga  bagian,
yaitu  advanced,  medium,  dan basic.
Selanjutnya  juga  dijelaskan  bahwa
pemahaman terhadap isi informasi di
media  sosial  dapat  disebut  sebagai
kemampuan  kritis  terhadap  dampak
penggunaan media sosial.  

Menurut Tibbo (2003) proses
pengecekan  informasi  dapat  disebut
sebagai  verifying,  di  dalamnya
terdapat  proses  menilai  serta
memeriksa  keakuratan  informasi
yang  mereka  cari  dari  berbagai
sumber.  Berdasarkan  temuan  data,
sikap  remaja  rural  ketika
mendapatkan  informasi  baru  di
media  sosial  menunjukkan  bahwa
mereka akan membagikan informasi
tersebut  tanpa  melakukan  kroscek
terlebih  dahulu,  prosentase  tersebut
sejumlah 34% responden. Jika dilihat
dari  European  Commision  2009,
maka  remaja  rural
dapatdikategorikan pada kemampuan
media  literacy tipe  basic yang
memiliki  karakteristik  kemampuan
menganalisa  konten  tidak  terlalu
baik.  Selanjutnya  43%  akan
mengabaikan  ketika  mereka
menemukan  informasi  yang  sama
tetapi  berbeda  pernyataan.  Hasil
tersebut  sesuai  hasil  penelitian
Hepworth,  bahwa  sikap  seseorang
dalam mengevaluasi informasi secara
kritis  masih  belum  optimal  jika
hanya  mengabaikan  informasi.  42%
responden  membaca  sebagian
informasi tanpa memahami informasi
yang  mereka  dapatkan  dari  media
sosial.

Ellis  (1989)  memberikan
penjelasan  bahwa  pengawasan
terhadap suatu informasi yang paling
mutakhir  itu  penting,  dia  menyebut
hal  tersebut  sebagai  proses
monitoring.  Dalam  satu  minggu
terakhir, remaja rural dapat dikatakan
jarang mencari keterbaruan informasi
yang  dimuat  di  media  sosial,  di
manahanya  1-3  kali  mencari
informasi  yang  up to date.  Menurut
Petronio dalam Littlejohn (2009:307)
terkait pengaturan privasi, seseorang
yang  terlibat  dalam  hubungan  akan
mengatur batasan pada dirinya terkait
apa  yang  bersifat  umum  dan  apa
yang  pribadi,  serta  apa  yang
seharusnya  di  tampilkan  dan  tidak.
Dengan  definisi  singkat  tersebut,
49%  responden  mengatur  bentuk
privasi dengan memberikan identitas
samaran  yang  mengakibatkan  susah
untuk  di  ketahui  identitasnya.
Sedangkan  responden  memilih
alasan  supaya  lebih  kekinian  dan
ingin  tampil  beda  dari  teman-
temannya. 

Remaja  rural  memilih
menampilkan  semua  identitas  pada
media sosial meskipun data tersebut
di  samarkan.  Apabila  merujuk pada
penjelasan  dari  Littlejohn,  hal
tersebut sangat berkaitan erat dengan
pembentukan identitas individu yang
mencakup  keseganan,  kecemasan,
dan  penghindaran  sosial.Jika
mengenai  UU ITE,  51% responden
ternyata  tidak  tahu  tentang  adanya
undang-undang  tersebut.  Kondisi
tersebut  seperti  apa  yang
disampaikan  oleh  salah  satu
responden berikut ini : 

“...dari  dulu  gak  tahu
mas,  ya  ini  baru  tahu
dari  masnya.  Kalau



menggunakan  media
sosial  ya  yang
sewajarnya  aja  gak
pernah  yang  aneh-
aneh” (R.20)

Dari  pendapat  yang
disampaikan  oleh  remaja  rural
tersebut,  semakin  membuktikan
bahwa hingga sampai saat ini masih
banyak  remaja  rural  yang  tidak
mengetahui  adanya  undang-undang
tersebut.  Jika  berdasarkan  ukuran
literasi  media  dari  European
Commission  2009,  critical
understanding  memang  diukur  dari
pengetahuan tentang hak cipta, akan
tetapi  yang  lebih  penting  adalah
bagaimana  prilaku  dalam
memanfaatan  media  sosial.
Sedangkan  bagi  yang  sudah  tahu,
mayoritas  mereka  mengetahui  dari
orang tua maupun guru mereka, yaitu
total  22%.  kondisi  tersebut  sesuai
dengan  penjelasan  Levin  (1988),  di
mana  pada  awal  pendidikan  literasi
media  akan  ditekankan  oleh  orang
tua  untuk  menekankan  nilai  dalam
memilih program, pengaturan media,
serta  pengembangan  dari  strategi
dalam  mempromosikan  media
sebagai alat untuk belajar. Selain itu
34%  responden  menyatakan  pernah
melakukan  pelanggaran,  19
diantaranya  menyatakan  tidak  tahu
jika  hal  tersebut  termasuk
pelanggaran  UU  ITE  dan  bisa
dipidanakan. 

Communicative Abilities

Berbagai  hal  tentang
kemampuan  komuniksi  dalam
European  Commission  2009 yakni
berkaitan  dengan  cara  dalam
bersosialisasi  menggunakan  media
sosial, bentuk partisipasi remaja rural

melalui  media sosial,  serta produksi
konten yang di lakukan remaja rural
melalui  media  sosial  yang  mereka
miliki.  Dari  data  di  lapangan,  45%
pertemanan  remaja  rural  di  media
sosial  lebih  dari  750 orang,  dimana
mereka  mencari  teman  baru
sebanyak  banyaknya  untuk semakin
banyak  mendapatkan  informasi.
Terkait  dengan  dua  hal  tersebut,
European  Commision  2009
menyatakan  bahwa  seseorang  yang
berada  pada  kemampuan  media
literacy tipe  advanced memiliki
karakteristik  sudah  pandai  dalam
penggunaan media.

Beberapa  kegiatan  seperti
chatting,  berkomentar,  menulis
status,  hingga  membagikan
postingan  orang  lain  merupakan
bentuk  komunikasi  yang  dilakukan
remaja  rural.  Data  di  lapangan
menyebutkan  bahwa  responden
memilih  jawaban  terbanyak  dengan
mengomentari status orang lain yaitu
sejumlah 33% responden. Dari kedua
data  tersebut,  menurut  Horrigan
(2002)  mengungkapkan  bahwa
pemanfaatan  berbagai  fitur  seperti
berkomentar dan chatting merupakan
bagian  dari  kesenangan  yang
didapatkan  dari  media  sosial.
Sedangkan  European  Commision
2009  menyatakan  bahwa
kemampuan  literasi  media  dilihat
dari kemampuannya dalam hubungan
komunikasi  dan  juga  menciptakan
berbagai  manfaat  dengan  adanya
banyak fitur di media sosial. 

Untuk  memperjelas  setiap
pesan  yang  disampaikan  kepada
orang lain,  44% responden memilih
mengkombinasikan  antara  emoticon
dan  kode  tertentu.  Hasil  pada  tabel
3.36  tersebut  didukung  dengan



adanya  penelitian  dari  Derk,  Bos,
dan  Von  Grumbkow  (2008).  Hasil
dari  penelitian  tersebut  menyatakan
bahwa menggunakan tanda emoticon
ketika  sedang  berinteraksi  melalui
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. Jika berkaitan dengan
sikap  ketika  mendapatkan  suatu
pesan  dari  orang  lain,  mereka
mempunyai  tujuan  yang  baik  untuk
membangun  sebuah  relasi  dengan
cara segera membalas pesan yang ia
terima.  Hal  tersebut  sesuai  dengan
apa  yang  dijelaskan  oleh  Yusup
(2010:45)  tentang  komunikasi  yang
diartikan  sebagai  hubungan  sosial
yang  dinamis  antar  individu,
kelompok  dengan  kelompok,  dan
juga individu dengan kelompok. 

Remaja  rural  menghubungi
melalui  wall jika  mereka
mendapatkan  informasi  yang
berkaitan dengan orang lain. Dengan
demikian  juga  sesuai  dengan
penjelasan  Yusup (2010:45)  tentang
komunikasi  yang  diartikan  sebagai
hubungan  sosial  yang  dinamis.
Selanjutnya Yusuf juga menjelaskan
bahwa  bentuk  komunikasi  tersebut
bisa berupa hubungan sosial dengan
kontak  langsung  atau  face  to  face
(hubungan  sosial  primer),  ataupun
juga  hubungan  melalui  suatu
perantara  seperti  media  sosial  dan
lain  sebagainya  (hubungan  sosial
sekunder).  Kemudian  mengenai
upaya  remaja  rural  di  Kabupaten
Lamongan  dalam  memanfaatkan
media  sosial  untuk  mengundang
seseorang,  43%  menulis  status
kemudian dikasih tag a friend supaya
lebih efisien. 

Dari  probing tersebut  dapat
memberikan  asumsi  bahwa  remaja
rural  sudah  mampu  berkomunikasi
dengan  baik  dan  efisien  dalam
memanfaatkan  media  sosial  untuk
kepentingan  komunikasi.  Untuk
mengetahui  intensitas
berkomunikasi,  37%  remaja  rural
sangat  sering  berpartisipasi  melalui
media sosial, dimana lebih dari tujuh
kali dalam kurun waktu satu minggu.
Terkait  hal  tersebut  European
Commision  2009  memang
menyatakan  bahwa  literasi  media
seseorang  dapat  dilihat  dari
partisipasinya  dengan  masyarakat
melalui  media  sosial  (citizen
participation).Selain  itu,  41%
responden  pernah  membagikan
postingan  orang  lain  dengan
memberikan  keterangan  maupun
pendapat. Selain itu, 51% responden
juga  bisa  menghubungkan  beberapa
media  sosial  yang  mereka  miliki.
Beberapa  responden  menjawab
menghubungkan  media  sosial
mereka  dengan  alasan  lagi  menjadi
trend  di  lingkungan  mereka  mulai
dari  siswa  smp  sampai  dengan
mahasiswa.

Bentuk  Pendidikan  Non  Formal
yang Diperoleh Remaja Rural

Pendidikan  yang  terjadi  di
lingkungan keluarga dapat dikatakan
sebagai  pendidikan  non  formal.
Menurut  Philip  H.  Coombs  dalam
Idris (1986), pendidikan non formal
adalah  proses  pendidikan  yang
diperoleh seseorang dari pengalaman
sehari-hari  dengan  sadar  atau  tidak
sadar,  pada  umumnya  tidak  teratur
dan  tidak  sistematis,  sejak  orang
lahir  sampai  mati,  seperti  di  dalam
keluarga,  tetangga,  pekerjaan,



hiburan,  pasar,  atau  di  dalam
pergaulan sehari-hari.

Beberapa  hal  tentang
pendidikan  non  formal  yaitu
intensitas  berdiskusi,  dimana  44%
responden ternyata jarang melakukan
diskusi.  Sedangkan  jika  berdiskusi,
maka  ayah  atau  ibu  mereka  yang
sering memberikan masukan ataupun
menyampaikan  pendapat.  Hal
tersebut  tidak  aneh  jika  melihat
asumsi  bahwa  orang  tua  akan
memegang  peran  penting  dalam
pembelajaran  terhadap  anakselain
itu,  mereka  juga hanya  menanggapi
dengan senang hati  setiap komentar
maupun  pendapat  dari  orang  lain
tanpa  ingin  ber-argumen  yang
menimbulkan  suatu perdebatan,  dan
jika  berpendapat  akan  berbelit
sehingga  sulit  untuk  mengutarakan
apa  yang  ingin  mereka  sampaikan.
Kondisi tersebut jauh dari kata baik,
menurut  Pitfield  dalam  Moekijat
(1993:146)  komunikasi  yang  efektif
akan  dapat  untuk  dimengerti
sepenuhnya.  Sedangkan  apa  yang
terjadi  dalam  remaja  rural  sangat
jauh dari  kata  efektif  sehingga sulit
untuk dipahami. 

Menurut  Johnson  (2004),
sebagian  besar  seseorang  akan
berinteraksi  dengan orang lain yang
memiliki  kepentingan  yang  sama,
kelas sosial  yang sama, dan sumber
daya  yang  sama.  Sedangkan remaja
rural  lebih  aktif  dan  juga  merasa
lebih  nyaman  berkumpul  dengan
teman  bermain  atau  genk  mereka
dari  pada  berkumpul  dengan  teman
dari organisasi maupun tim olahraga
yang  mereka  ikuti,  prosentase

tersebut  berjumlah  47%.  Sama
halnya  dengan  penjelasan  Johnson,
bahwa  alasan  remaja  rural  lebih
sering  berkumpul  dengan  genk
mereka yaitu karena kesamaan hobi,
prosentase  remaja  rural  yang
menjawab pertanyaan  tersebut  yaitu
sebesar  33%.  Dengan  adanya
kesamaan  tersebut,  Johnson  juga
mengatakan  bahwa  akan  tercipta
suatu ikatan yang kuat antara orang-
orang yang bersangkutan.

Remaja rural ketika ada suatu
acara  dalam  kelompok  teman
bermain  mereka,  48%   hadir  dan
antusias dalam acara tersebut, dalam
hal  tersebut  juga  sesuai  dengan
penjelasan  santrock  yang
mengatakan  bahwa  peer  group
mempunyai hubungan yang erat dan
saling  ketergantungan  serta
mempunyai  kesepakatan  sehingga
remaja rural akan hadir dan antusias
di  setiap  acara  yang  ada  dalam
kelompok mereka. Sedangkan untuk
mengetahui  kontribusi  remaja  rural
dalam  kelompok,  47%  responden
yang  menjawab  hanya  aktif  ketika
ada  acara  saja.  Sedagkan  untuk
mengetahui  seberapa  sering  remaja
rural berkontribusi dalam kelompok,
data di lapangan menyebutkan bahwa
remaja rural sering berkontribusi, di
mana  frekuensi  yang  menjawab
sering yaitu 46%. Kondisi semacam
ini memang tidak dapat dihindarkan
seperti  apa  yang  di  katakan  oleh
Johnson  bahwa  akan  tercipta  suatu
ikatan yang kuat antara orang-orang
yang  bersangkutan  memiliki
kepentingan yang sama, kelas sosial
yang sama,  serta  sumber daya  yang
sama.



KESIMPULAN

Berikut   ini  akan  disajikan
data  yang  merupakan  kesimpulan
dari  pertanyaan  yang  telah
dirumuskan pada bab sebelumnya.:

Pemanfaatan  media  sosial
yang  sering  dilakukan  di  kalangan
remaja rural di Kabupaten Lamongan
yaitu  facebook,  dengan  prosentase
91%. Alasan memilih facebook yaitu
lebih  mudah  cara  penggunaannya,
prosentase  sebesar  45%.  Sedangkan
tujuannya  yaitu  untuk  mencari
informasi  dengan  prosentase  42%,
serta menghabiskan waktu lebih dari
dua  jam  dengan  prosentase  33%
responden.  Dari  segi  media  untuk
mengakses,handphone  merupakan
gadget yang digunakan remaja rural
yaitu dengan prosentase 61%. Selain
itu  juga  diketahui  bahwa  media
sosial  merupakan  sesuatu  yang
penting  dan  tidak  dapat  dilepaskan
dari  kehidupan  remaja  rural  di
Kabupaten  Lamongan,  mengingat
hampir  semua  remaja  sudah
memiliki  handphone  yang  dapat
terhubung  ke  media  sosial  dengan
sangat mudah.

Gambaran  kemampuan
literasi  media  remaja  rural  di
Kabupaten  Lamongan  jika  ditinjau
dari  technical  skill  menunjukkan
bahwa mereka masuk dalam tingkat
medium,  di  mana  kemampuan
mengoperasikan  dan  juga
memanfaatkan  media  sosial  sudah
cukup  baik.  Berdasarkan  data  yang
diperoleh,  remaja  rural  membuat
akun  media  sosial  secara  sendiri
dengan  prosentase  37%,  dan  juga

39% remaja rural melakukan aktifitas
secara  sendiri  ketika  pertama  kali
terdaftar.  Sedangkan  dalam
mengakses  media  sosial,  mereka
dapat  memanfaatkan  sebagian  besar
fitur  yang  ada  tanpa  suatu  kendala
yang  berarti,  prosentase  tersebut
sebesar 44%. Selain itu, remaja rural
juga dapat meningkatkan privasi data
yang ditampilkan di media sosial, di
mana 39% responden telah memilih
menu setting.

Gambaran  kemampuan
literasi  media  remaja  rural  di
Kabupaten  Lamongan  jika  ditinjau
dari  critical  understanding  masuk
dalam  tataran  basic,  di  mana
kemampuan  menganalisa  konten
media  sosial  tidak  terlalu  baik.
Remaja  rural  memiliki  keterbatasan
dalam  berbagai  hal  yang  berkaitan
dengan  pemahaman  terhadap  isi
informasi,  pengetahuan  regulasi
media, dan juga perilaku penggunaan
media  sosial.  Terkait  dengan
pemahaman isi informasi, prosentase
33%  responden  membagikan
informasi  yang  menarik  tanpa
melakukan kroscek. Sedangkan 51%
responden  menyatakan  tidak
mengetahui  UU  ITE.  Selain  itu,
remaja  rural  juga  hanya  membaca
sebagian  informasi  yang  dibagikan
fanspage tanpa  memahami  isinya,
prosentase tersebut sebesar 42%.

Gambaran  kemampuan
literasi  media  remaja  rural  di
Kabupaten  Lamongan  dalam  segi
communicative  abbilitive  masuk
dalam tataran advanced. Berdasarkan
data yang diperoleh, responden akan
mencari  teman  yang  banyak  untuk



menjalin  relasi  dan  mendapatkan
informasi  dengan  prosentase  47%,
selain  itu  jumlah  pertemanan  di
media  sosial  juga  sangat  tinggi
dengan  total  lebih  dari  750.
Sedangkan partisipasi  dengan orang
lain,  prosentase  sebesar  52%  akan
segera  menanggapi  jika  ada
pemberitahuan.  Bahkan  jika  ada
informasi  yang  berkaitan  dengan
orang  lain,  mereka  akan
menyampaikan dengan segera. Selain
itu,  mereka  dapat  menggunakan
simbol  emoticon  dan  juga  kode
tertentu  untuk  memperjelas
percakapan dengan prosentase 44%.
Dari  segi  mengkreasikan  media
sosial,  51%  sudah  bisa
mengoperasikan  media  dengan
berbagai  pola  seperti
menghubungkan  antara  beberapa
media sosial.

Pendidikan  non  formal  yang
di  terima  oleh  remaja  rural  dalam
lingkungan  keluarga  bisa  dibilang
sangat  rendah.  Bahkan  44%  dalam
keluarga  mereka  sangat  jarang  ada
diskusi. Tidak heran jika remaja rural
tidak  terbiasa  menyampaikan
pendapat  dengan  baik  serta  berfikir
secara  kritis,  sehingga  setiap  ada
diskusi mereka akan selalu menerima
pendapat  orang  lain  tanpa
memunculkan  perdebatan  untuk
mengasah  kekritisan,  prosentase
tersebut  sebesar  46%.Sedangkan
43%  responden  menyampaikan
pendapat  dengan  asal-asalan
sehingga  sulit  dipahami.  Jika
mengacu  pada  tabel  silang  tentang

keterkaitan  antara  pendidikan  non
formaldari  keluarga  dengan  tingkat
literasi  media,  di  wilayah  remaja
rural  di  Kabupaten  Lamongan  ini
ternyata  tidak  terdapat  keterkaitan.
Prosentase  43%  remaja  rural  yang
sering  melakukan  diskusi  justru
mengabaikan  setiap  informasi  yang
tidak dipahami.

Faktor pendidikan non formal
yang  dilihat  dari  peer  group  justru
mempunyai  keterkaitan  terhadap
kemampuan  literasi  media  di
kalangan remaja rural  di  Kabupaten
Lamongan.  Berdasarkan tabel silang
membuktikan bahwa 48% responden
yang  selalu aktif  hadir  dan antusias
dalam kelompok mereka akan selalu
aktif  memanfaatkan  semua  fitur.
Sementara  yang  hanya  aktif  hadir
tanpa  antusias  akan  memanfaatkan
sebagian  besar  (tidak  semua)  fitur
media  sosial,  yaitu  dengan
prosentase  42%.  Kuatnya  pengaruh
teman  sebaya  tidak  terlepas  dari
adanya  ikatan  yang  terjalin  dalam
kelompok  karena  adanya  suatu
kesamaan  hobi  maupun  tujuan,
prosentase  tersebut  sebesar  33%.
Selain  itu  48%  responden  juga
menyatakan  hadir  dan  antusias
terhadap  setiap  kegiatan,  serta  46%
responden  menyatakan  sering
berkontribusi  dalam  kelompok.
Remaja  rural  yang  aktif  dalam
kelompok  akan  lebih  baik  dalam
menganalisa  informasi,  dikarenakan
mereka selalu membagikan informasi
kepada  temannya  ketika  berkumpul
untuk dianalisa terlebih dahulu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku 

Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur
Penelitian : Suatu Pendekatan
Praktik.  Jakarta  :  Rhineka
Cipta.

Buente,  Wayne,  dan  Alice  Robbin.
2008.  “Trends  in  Internet
Information  Behavior:  2000-
2004”. Journal of the American
Society  for  Information
Science,  diakses  pada
http://eprint.rclis.org/13679/1/
RobbinTrends-2008Jun2-
EntirePaper.pdf

European  Commission  2009:Study
on  assessment  Criteria  for
Media Literacy levels, brussels

Federov,  Alexander.  2002.  Media
Education and Media Literacy:
Expert’s  Opinon.  Makalah.
Moskow:  Russian  foundtion
For Humanities (RGNF).

Kellner,  Douglas  2010.  Budaya
Media:  Cultural  Studies,
Identitas,  dan  Politik:  Antara
Modern  dan  Postmodern.
Yokyakarta: Jalasutra.

Littlejohn,  S.,  dan  Foss,  K.  (2009).
Teori  Komunikasi.  Jakarta:
Salemba Humanika.

Moekijat,  1993.  Teori  Komunikasi.
Bandung: Mandar Maju. 

Paul  H.  Landis,  1948  Pengantar
Sosiologi  Pedesaan  dan
Pertanian,  PT.  Gramedia
Pustaka Utama.

Santrock.  J.  W.  2002.  Life-Span
Development:  Perkembangan
Masa  Hidup  (edisi  kelima).
Jakarta. Erlangga. Hlm 44

Seels,  Barbara B. & Rita  C Richey
(1994).  Instructional
technology, The definition and
domains  of  the  field,
Washington  DC:  Association
for  Educational
Communications  and
Technologi (AECT). 

Soelaman  Joesoef,  Konsep  Dasar
Pendidikan  non  formal.
(Jakarta: Bumi Aksara. 1992)

Tamburaka,  Apriadi.  2013.  Literasi
Media:  Cerdas  Bermedia
Khalayak  Media  Massa.
Jakarta: Rajawali Pers.

Taylor,  P,  1991,  Staffing  a
Centralized  Appointment
Scheduling  Departement  in
Lourdes  Hospital,  University
of New York, Birmingham, pp.
1-11.

Tester, Keith. 2003. Media, Budaya,
dan  Moralitas.  Yogyakarta:
Juxtapose.

Yusup, M. Pawit dan Priyo Subekti.
2010.  Teori  dan  Prektek
Penelusuran  Informasi:
Information  retrieval. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group

Jurnal 

Derks,  D,  Bos,  Arjen  E,  R,  Von
Grumbkow,  J  (2008).
Emoticons  and  Online
Message  Interpretation.Social

http://eprint.rclis.org/13679/1/RobbinTrends-2008Jun2-EntirePaper.pdf
http://eprint.rclis.org/13679/1/RobbinTrends-2008Jun2-EntirePaper.pdf
http://eprint.rclis.org/13679/1/RobbinTrends-2008Jun2-EntirePaper.pdf


Science  Computer  Review,
(Online), volume  26  (3),379-
388.
(http://online.sagepub.com)
diakses  tanggal  27  januari
2016)

Environics  Research  Group.  2001
Young  Canadians  in  a  Wired
World:  The  Student’s  View,
diakses pada tanggal 13 januari
2016  pada
http://www.connect.gc.ca/cybe
rwise/pdf/wired_e.pdf

Hepworth,  M.  1999.  A  Study  Of
Tertiary  Students  Information
Literacy  And  Skills  :  The
Inclusion  Of  Information
Literacy  And  Skills  In  The
Undergraduate  Curiculum.
Paper  presented  at  the  65th
IFLA  Council  and  General
Conference,  Bangkok,
Thailand

Nicholas,  David.;  Martin,  Helen
(1997). “Assessing Information
Needs:  A  Case  Study  of
Journalists”.  Aslib
Proceedings. Vol 49 (2) : 43-52

Website 

TechInAsia.  2004.  Laporan  Kasus
Undang-Undang ITE. Tersedia
pada:
https://id.techinasia.com/lapora
n-kasus-undang-undang-ite-
dari-tahun-2008-hingga-2014/.
Diakses  pada  tanggal  28
September 2015

http://www.connect.gc.ca/cyberwise/pdf/wired_e.pdf
http://www.connect.gc.ca/cyberwise/pdf/wired_e.pdf
http://online.sagepub.com/

