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ABSTRACT 

Social media offers an interesting and varied facilities and also provide convenience 

to interacting, communicating and socializing. This makes social media preferred by 

various circles of society, including teenagers, but it can also cause negative effects 

and problems. Therefore, teenagers should be equipped with media literacy skills in 

order to avoid negative impacts caused by social media. The phenomenon attracted 

the attention of researchers to determine the level of media literacy among 

teenagersin cities in using of social media. Researchers used the concept of New 

Media Literacy of Lin et al. (2013) that has four types of literacynamely Functional 

Consuming Literacy, Critical Consuming Literacy, Functional Prosuming Literacy, 

Critical ProsumingLiteracywhich consist of nine indicators. This research uses 

descriptive quantitative method, with research sites in Surabaya, which is focused on 

teenagers. This researchers used a multistage random sampling method with a 

sample size of 100 people. The results showed that the level of media literacy of 

teenagers in Surabaya using of social media have total average owned by four types 

of literacy which Functional Consuming Literacy (3,48), Critical Consuming Literacy 

(3,11), Functional Prosuming Literacy (2,44), Critical ProsumingLiteracy (3,03). 
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ABSTRAK 

Media sosial menawarkan fasilitas yang menarik dan bervariasi serta memberikan 

kemudahan dalam hal berinteraksi, berkomunikasi dan bersosialisasi. Hal tersebut 

membuat media sosial di sukai oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk kalangan 

remaja, namun dengan segala kemudahan tersebut media sosial juga kerap 

menimbulkan dampak negative dan permasalahan. Oleh karena itu remaja perlu 

dibekali dengan kemampuan literasi media agar dapat terhindar dari dampak negative 
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yang ditimbulkan oleh media sosial. Fenomena tersebutlah yang menarik perhatian 

peneliti untuk mengetahui tingkat literasi media di kalangan remaja kota dalam 

penggunaan media sosial. Peneliti menggunakan konsep New Media Literacy dari Lin 

et al. (2013) yang memiliki empat tipe literasi yakni Functional Consuming Literacy, 

Critical Consuming Literacy, Functional Prosuming Literacy, Critical Prosuming 

Literacy yang terdiri dari sembilan indikator di dalamnya. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di kota Surabaya 

yang difokuskan pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode multistage random 

sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat literasi media remaja kota Surabaya dalam penggunaan 

media sosial memiliki total rata-rata yang dimiliki keempat tipe literasi yakni 

Functional Consuming Literacy (3,48), Critical Consuming Literacy (3,11), 

Functional Prosuming Literacy (2,44), Critical Prosuming Literacy (3,03). 

Kata kunci : Literasi media, media sosial, remaja kota, new media literacy 

 

Pendahuluan 

Konsep literasi media berkembang seiring dengan perkembangan teknologi 

media, yang mana pada awalnya konsep literasi media hanya merujuk pada 

kemampuan mengakses media dan menanggapi pesan media secara kritis untuk 

meningkatkan control individu terhadap media yang digunakan (Baran & Dennis 

dalam Tamburaka, 2013), namun seiring dengan adanya perubahan dari media lama 

ke media baru memunculkan konsep New Media Literacy atau lebih dikenal dengan 

literasi media baru. Literasi media baru merupakan kemampuan yang tidak hanya 

menekankan pada kemampuan mengakses media dan menghadapi pesan media secara 

kritis melainkan juga kemampuan individu terlibat secara kritis dan kreatif dalam 

dunia media seperti melakukan partipasi serta produksi suatu konten media sendiri. 

Penelitian mengenai Literasi media sudah banyak dilakukan baik di dalam 

maupun luar negeri mulai dari literasi media lama (old media) hingga literasi media 

baru (new media) berbasis internet yang dilakukan oleh Sonia Livingstone (2004), 

Potter (2010), European Commision (2009), Chen et.al (2011), Lin et.al (2013), 

Bernard Miočić (2014), Mutaqqin (2016), Adiarsi (2015), dan sebagainya. Melihat 

banyaknya kajian maupun penelitian yang dilakukan diluar maupun dalam negeri 

menunjukkan bahwa literasi media merupakan topik yang sangat menarik untuk 

dikaji  baik untuk mengetahui kemampuan literasi media suatu kelompok tertentu 

terkait interaksinya dengan media yang digunakan maupun berbagai perkembangan 

literasi media. 

Kemampuan literasi media sangat berguna untuk menghadapi berbagai 

informasi yang ada dalam media baru seperti media sosial. Karakteristik media sosial 

dapat menghubungkan serta menyebarkan informasi diberbagai wilayah dunia tanpa 
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mengenal ruang dan waktu, sebagaimana yang telah diulas oleh Richard Hunter 

dalam Nasrullah (2015) dengan world without secret bahwa kehadiran media baru 

(new media/cybermedia) seperti media sosial menjadikan informasi sebagai sesuatu 

yang mudah dicari dan terbuka. Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Barkan 

(2011) menyatakan bahwa penggunaan media sosial cenderung digunakan untuk 

berjejaring (komunikasi), berbagi informasi, dan pengumpulan berita dan informasi. 

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan di Amerika tersebut, penelitian di 

Indonesia yang dilakukan oleh Setyani (2013) menyatakan bahwa penggunaan media 

sosial cenderung digunakan untuk membagikan informasi dan komunikasi, selain itu 

responden beranggapan bahwa dengan menggunakan media sosial dapat 

mempermudah dan mempercepat dalam menyebarluaskan informasi, komunikasi 

dengan anggota tanpa jarak, ruang, dan waktu. Melihat dari hasil penelitian tersebut 

dapat diinterpretasikan bahwa dengan adanya media sosial proses komunikasi, 

penyebaran dan pencarian informasi dianggap lebih  mudah, efektif dan efisien. 

Disamping itu, fitur dan fasilitas media sosial membuatnya semakin digemari dari 

berbagai kalangan sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah pengguna internet 

dan media sosial dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(2014) yang dilakukan pada bulan 1 November 2014 sampai 28 Februari 2015 

menunjukan bahwa jumlah pengguna internet sebesar 71,2 juta pada tahun 2013 

menjadi sebesar 88,1 juta pada tahun 2014-2015 ini, dari jumlah penggguna internet 

tersebut 84.7% adalah pengguna aktif media sosial. Hasil serupa juga ditunjukkan 

oleh hasil riset dari We Are Social pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 

sebanyak 88,1 juta pengguna intermet aktif dan 79 juta nya adalah pengguna media 

sosial aktif, dimana 85% mengakses media sosial menggunakan perangkat mobile 

atau handphone, dari hasil riset tersebut menunujukkan bahwa hampir semua 

pengguna internet memiliki dan menggunakan media sosial. Pengguna internet dan 

media sosial di dominasi oleh pengguna yang berada di daerah kota besar wilayah 

Indonesia bagian barat seperti Jakarta dan Surabaya. Sedangkan berdasarkan jenjang 

pendidikan APJII (2014) menyatakan bahwa mayoritas pengguna internet dan media 

sosial di Indonesia adalah pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet dan media sosial di Indonesia 

adalah  remaja yang disebut juga sebagai net generation, yakni generasi yang lahir 

dan tumbuh di tengah perkembangan dan kecanggihan teknologi. 

Remaja merupakan kalangan paling produktif dalam penggunaan situs media 

sosial sebab ada peluang bagi remaja untuk mengekspresikan diri, bersosialisasi, 

terlibat dalam masyarakat, menambah kreativitas, dan menambah kemahiran baru 

melalui situs media sosial (Livingstone, 2008), namun disamping itu remaja 

merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, 

di mana pada masa remaja terjadi perubahan yang mencangkup perubahan biologis, 

kognitif dan sosioemosional yang nantinya akan berpengaruh pada perilaku, sikap, 

nilai-nilai pada masa remaja (Santrock, 2003). Tidak seperti orang dewasa yang dapat 

mem-filter baik buruknya media sosial, remaja memang dianggap sebagai masa yang 
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paling rawan pada tahap perkembangan individu yang umumnya memiliki 

karakteristik individu yang eksploratif dan mempunyai rasa keingintahuan yang 

tinggi, mudah terpengaruh, cenderung belum dapat membedakan mana yang salah 

dan benar, sehingga pada akhirnya remaja menerima begitu saja isi pesan media tanpa 

mengetahui baik buruknya dampak yang akan ditimbulkan. Karakter remaja tersebut 

mempengaruhi perilaku mereka dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial 

yang mana pemanfaatan media sosial saat ini lebih  digunakan sebagai media 

menrepresentasikan identitas dirinya terlalu berlebihan serta membangun relasi 

dengan saling melempar komentar pada postingan media sosial dengan 

mengenyampingkan norma yang ada sehingga menimbulkan permasalahan dan 

menjadi sasaran kejahatan dalam dunia maya seperti penculikan, bullying, penipuan, 

pencemaran nama baik, dan lain-lain. 

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial banyak terjadi beberapa 

tahun belakangan ini, baik dari kalangan selebritis maupun masyarakat biasa. 

Berdasarkan  data Safenetvoice.org (Southeast Asia Freedom of Expression Network) 

selama tahun 2008-2014 terdapat 74 kasus yang terjadi di Indonesia, 53% kasus (30% 

dengan rata-rata 4 kasus perbulannya) terjadi di tahun 2014 terkait dengan status di 

internet dan Sebanyak 92% kasus yang dilaporkan adalah tindakan pencemaran nama 

baik, baik di akun facebook, twitter, bahkan di ranah yang dianggap tertutup, 

seperti line group. Banyaknya kasus yang terjadi disebabkan oleh kesalahan 

penggunaan media sosial, hal ini terjadi salah satunya kurangnya kode etik sosial 

dalam komunitas online. Fakta bahwa norma-norma sosial (online) berbeda dengan 

kontak sosial (offline) dalam konteks offline, perilaku sangat formal kecuali antara 

teman-teman, kerabat, dan kenalan dekat, sedangkan dalam konteks online sebagian 

besar pengguna menerapkan perilaku informal untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat lainnya (Leist, 2013). Melihat banyaknya fenomena negatif yang terjadi, 

menunjukkan bahwa keberadaan berbagai media di kehidupan saat ini masih belum 

diimbangi dengan kemampuan mengkonsumsi dan memproduksi konten media 

secara kritis, padahal sebagai audience media dituntut untuk media literate dalam 

menghadapi media guna menghindari dampak negative yang ditimbulkan oleh media. 

Berdasarkarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengukur seberapa 

tinggi tingkat literasi media remaja kota Surabaya dalam penggunaan media sosial. 

Pemilihan Kota Surabaya bukan tanpa alasan, peneliti memilih Kota Suarabaya 

karena selain Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur, Surabaya merupakan kota 

metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, di mana fasilitas internet mudah dan 

banyak ditemukan di berbagai wilayah Kota Surabaya seperti di café, warnet, 

perpustakaan, sekolah, dan lain-lain yang dapat mendukung aktivitas remaja dalam 

meggunakan media sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang tingkat 

literasi media remaja SMP dan SMA di Kota Surabaya dengan menggunakan teori 

NML (New Media Literacy) dari Lin, et al. 
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Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada tinjuan pustaka yang 

terdiri dari teori, konsep, pendapat para ahli, penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Hal ini dilakukan guna untuk 

mengetahui bagaimana tingkat literasi media di kalangan remaja kota Surabaya dalam 

penggunaan media sosial. Adanya tinjuan pustaka ini diharapkan dapat membantu 

dalam menyusun kerangka pemikiran teoritis sebagai jawaban sementara atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

1. Media Sosial 

Media Sosial merupakan merupakan sebuah kelompok aplikasi yang berbasis 

internet yang dibangun diatas fondasi teknologi web 2.0 yang memungkinkan 

penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Dasar dari media sosial adalah interaksi sosial, yang memberikan 

para pengguna kemungkinan untuk berbagi pendapat, pikiran, dan pengetahuan dalam 

forum global di mana waktu dan tempat yang tidak dibatasi (Carlsson, 2010). Boyd 

dalam Nasrullah (2015) menjelaskan bahwa media sosial sebagai kumpulan 

perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, 

berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. 

Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (UGC) dimana konten 

dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. 

Menurut Brooks (2013) media sosial adalah sistem sosio-teknis di mana sejauh ini 

dampak dari penggunaan sistem ini adalah berasal dari kedua aspek teknis teknologi 

dan keterampilan, kemampuan, dan mentalitas dari individu yang menggunakannya. 

Secara tidak langsung pemaparan tersebut mengakatakan bahwa dampak yang 

ditimpulkan media sosial berasal dari kemampuan dan keterampilan individu dalam 

menggunakannya. Adapun karakteristik media sosial menurut Nasrullah (2015) 

yakni: Jaringan, informasi, Arsip (archive), interaksi, simulasi, konten oleh pengguna 

(UGC), dan penyebaran. 

2. Framework New Media Literacy 

Literasi Media menurut Baran & Dennis dalam Tamburaka (2013) adalah 

suatu rangkaian gerakan media, yaitu gerakan melek media dirancang untuk 

meningkatkan control individu terhadap media yang mereka gunakan untuk mengirim 

pesan dan menerima pesan, sedangkan menurut European Commision (2009) 

mendefinisikan literasi media kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan 

mengevaluasi makna gambar, suara, pesan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-

hari dan merupakan bagian penting dari budaya kontemporer, serta untuk 

berkomunikasi secara baik pada media yang ada secara pribadi. Namun, konsep 

literasi berkembang seiring dengan adanya perkembangan media, yang awalnya 

media tradisional (telepon, film, radio, televisi) perlahan merambah ke media baru 
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seperti internet, media sosial, smartphone. Dengan munculnya media baru seperti 

media sosial yang merupakan salah satu bentuk inovasi dari internet pada awal abad 

21 ini, literasi tradisional tidak lagi cukup untuk membuat seorang individu bertahan 

pada era media baru saat ini. Wu dan Chen (2011) mengatakan bahwa media tidak 

hanya membentuk budaya kita, namun itu adalah budaya kita. Dengan kata lain, 

media baru memainkan sebuah peran penting dalam kehidupan masyarakat, dan 

individu perlu membekali diri mereka dengan literasi media baru. Menurut Bernard 

Miočić (2014) Literasi media baru dikaitkan dengan kemampuan menggunakan 

komputer, media sosial, dan internet. Penekannya bukan hanya tentang bagaimana 

orang menanggapi pesan media, tetapi juga pada bagaimana mereka terlibat secara 

proaktif dalam dunia media dimana produksi, partisipasi, kelompok sosial, dan level 

tinggi keahlian non professional yang umum. Berdasarkan beberapa pendapat dari 

para ahli tentang literasi media saat ini, dapat dikatakan bahwa literasi media baru 

merupakan suatu kemampuan yang tidak hanya menekankan upaya melek terhadap 

berbagai macam pesan media yang di dalamnya melibatkan kemampuan mengakses, 

memahami, menganalisis, dan mengevaluasi isi pesan media secara kritis, melaikan 

juga melibatkan kemampuan individu dalam hal melakukan kegiatan di dunia media 

seperti produksi, partisipasi dalam bermasyarakat. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan New Media Literacy d Lin et al. 

(2013). Framework new media literacy yang diusulkan oleh Chen et al (2011) 

dikembangkan lagi oleh Lin et al. pada tahun 2013. Sama halnya dengan framework 

yang di usulkan oleh Chen et al (2011), framework yang dibuat oleh Lin et al. (2013) 

juga mengakui New Media Literacy seperti yang ditunjukkan oleh dua continua ( 

yaitu: functional-critical dan consuming-prosuming) yang terdiri dari empat macam 

literasi media baru: Functional Consuming, Critical Consuming, Functional 

Prosuming, Critical Prosuming, dimana empat macam literasi media tersebut akan di 

bongkar menjadi sembilan indikator. 

 

Gambar I.1. A refined framework of new media literacy (cited from Lin et al.  (2013)) 
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Berikut adalah penjelasan Literasi Media dalam  perspektif New Media 

Literacy yang terdapat dalam framework new media literacy yang dibuat oleh Lin et 

al. (2013): 

1. Functional Consuming merupakan kemampuan individu untuk mengakses konten 

media dan memahami arti tekstualnya. Functional Consuming  dibagi menjadi 

dua indikator yaitu: 

a. Consuming skill : Mengacu pada serangkaian kemampuan teknis yang 

diperlukan individu ketika mengonsumsi konten media. Contohnya, seorang 

remaja perlu mengetahui bagaimana caranya mengoperasikan gadget seperti 

smartphone, laptop dan lainnya, bagaimana menggunakan teknologi 

informasi internet khususnya media sosial. Indikator ini mirip dengan akses 

milik Buckingham dkk (2005), yang terpusat pada kemampuan menggunakan 

perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan informasi. 

b. Understanding, Merupakan kemampuan individu untuk menagkap arti dari 

konten media secara tepat di tingkat literal, termasuk kemampuan remaja 

untuk menangkap ide orang lain yang diterbitkan melalui media sosial dalam 

bentuk yang berbeda seperti teks, gambar, video, dan lain-lain serta 

kemampuan untuk menafsirkan arti sebuah format singkat terbaru seperti 

emoticon.  

2. Critical Consuming, yaitu merupakan  kemampuan untuk menafsirkan konten 

media dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya terentu.  Critical 

Consuming terdiiri dari tiga indikator yaitu: 

a. Analysis, merupakan kemampuan individu untuk mendekonstruksi pesan 

media yang terkandung dalam konten media. Tidak seperti understanding 

yang dijelaskan di atas, indikator ini bisa dilihat sebagai ‘analisis tekstual’ 

semiotik fokus pada bahasa, genre, dan kode.  

b. Synthesis, mengacu pada kemampuan individu untuk mencampur kembali 

konten media dengan mengintegrasikan sudut pandang mereka sendiri dan 

untuk mengkonstruksi pesan media. Misalnya remaja dapat membandingkan 

informasi/konten media yang ada di media sosial dengan tema yang sama dari 

sumber yang berbeda.  

c. Evaluation, mengacu pada kemampuan individu untuk mempertanyakan, 

mengkritisi, dan meragukan kredibilitas suatu isi/konten media. Dibandingkan 

analisis dan sintesis di atas, indikator ini merepresentasikan kritikalitas yang 

jauh lebih tinggi. Pada evaluasi ini menuntut remaja untuk menafsirkan konten 

media sosial dengan mempertimbangkan isu-isu seperti identitias (siapa 

pengarangnya), kepastian/kejelasan sumber, update atau tidaknya informasi. 

Evaluasi juga melibatkan proses pengambilan keputusan. 

3. Functional Prosuming, memfokuskan pada kemampuan untuk berpartisipasi 

dalam menciptakan konten media. Functional Prosuming terdiri dari tiga 

indikator yaitu: 
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a. Prosuming Skill, mengacu pada kemampuan teknis yang diperlukan individu 

untuk memproduksi atau menciptakan konten media. Seperti kemampuan 

remaja untuk menggunakan perangkat lunak (software) atau aplikasi yang 

tersedia dalam gadget untuk menghasilkan produk digital (konten baru) 

seperti gambar, video,  dan lain-lain. 

b. Distribution, mengacu pada kemampuan individu untuk menyebarkan 

informasi yang mereka dimiliki. Contoh relevannya termasuk kemampuan 

remaja menggunakan fungsi build-in pada media sosial untuk berbagi 

perasaan mereka (misalnya suka atau tidak suka), untuk berbagi pesan atau 

konten media, dan menilai suatu produk atau layanan, serta memfungsikan 

layanan bagikan atau share yang ada di facebook, line, dan lainnya.  

c. Production, kemampuan untuk menduplikasi (sebagian atau seluruhnya) atau 

mencampur  konten media. Tindakan production  termasuk penulisan teks 

dalam format digital, membuat video dengan menggabungkan gambar dan 

audio, dan tulisan-tulisan online di media sosial seperti facebook, mengupload 

video dalam youtube dan media sosial lainnya.  

4. Critical Prosuming, yaitu interpretasi kontekstual individu dari konten media 

selama kegiatan partisipasi mereka, diantaranya yaitu: 

a. Participation, mengacu pada kemampuan untuk berpartisipasi secara 

interaktif dan kritis dalam media sosial. Secara interaktif menekankan 

interaksi bilateral antara individual. Contohnya remaja diharapkan secara aktif 

bekerja membangun dan memperbaiki ide orang lain (berkomentar) dalam 

media platform tertentu seperti facebook, twitter, instagram, chat room dan 

lain-lain. 

 

Metode dan Prosedur Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif tipe deskriptif. Tipe 

deskriptif diplih karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan kemampuan 

literasi media di kalangan remaja dalam penggunaan media sosial dan metode yang 

digunakan adalah metode survey dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Adapun 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik multistage random 

sampling dengan jumlah sampel 100 remaja yang merupakan siswa-siswi SMP dan 

SMA di Surabaya. 

Teknik analisis data menggunakan tabel frekuensi dan tabel skor yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat literasi media para remaja berdasarkan pilihan 

jawaban yang diberikan berdasarkan kuesioner yang digunakan. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analis data yang diperoleh pada bab sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa pada Functional consuming literacy diperoleh hasil rata-rata skor 
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keseluruhan sebesar 3,48 yang dikategorikan tinggi. Remaja Kota Surabaya sudah 

mampu menggunakan gadget dan media sosial yang mereka miliki secara mandiri 

tanpa bantuan orang lain. Selain itu, mayoritas remaja juga telah mampu menangkap 

dan memahami ide orang lain yang disampaikan dalam sebuah informasi di media 

sosial serta mampu menafsirkan arti atau maksud emoticon yang digunakan dalam 

media sosial. 

Pada Critical consuming literacy diperoleh hasil rata-rata skor keseluruhan 

sebesar 3,11 yang dikategorikan sedang. Mayoritas Remaja Kota Surabaya sudah 

memahami arti emoticon, bahasa, istilah-istilah, dan makna yang terkandung dalam 

berbagai macam bentuk konten media dan melakukan pengamatan menyeluruh isi 

informasi untuk lebih memahami isi dari informasi. Selain itu, remaja juga sudah 

dapat menilai dan memilah informasi yang baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri 

dan melakukan perbandingan dengan tema sama dari sumber berbeda lebih 

mendalami pemahaman terhadap suatu informasi dan untuk mengetahui informasi 

yang mana yang lebih cocok dengan kebutuhan. Namun, dalam melakukan evaluasi 

sebuah informasi kemampuan remaja masih tergolong cukup, hal ini disebabkan 

karena sebagian remaja masih belum mengetahui akan pentingnya melakukan 

evaluasi terhadap informasi yang mereka temukan di media sosial, sehingga ketika 

menemukan informasi remaja cenderung langsung mengambil mentah-mentah 

informasi tersebut tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu. 

Pada Functional prosuming literacy diperoleh hasil rata-rata skor keseluruhan 

sebesar 2,44 yang dikategorikan rendah. Remaja Kota Surabaya sudah cukup mampu 

dalam menggunakan beberapa aplikasi (software) yang digunakan untuk membuat 

konten media dan mendistribusikan konten media/informasi, di mana 

Informasi/konten media yang sering di distribusikan oleh remaja berhubungan 

dengan kegiatan pribadi, hobby, dan idol kesukaan. Namun, dalam membagikan 

informasi/konten media tersebut remaja jarang menyertakan link sumber informasi 

yang selain untuk kredit juga membantu konsumer untuk memperoleh informasi yang 

lebih lengkap. Selain itu, remaja masih belum cukup mampu dalam memproduksi 

konten media secara kreatif seperti membuat karangan tulisan, video,  dan 

sebagainya. 

Pada Critical Prosuming Literacy diperoleh hasil rata-rata skor keseluruhan 

sebesar 3,03 yang dikategorikan sedang. Mayoritas remaja Kota Surabaya bergabung 

dengan grup/fanpage yang ada di media sosial, alasan remaja bergabung dengan 

grup/fanpage yaitu karena dengan bergabung dengan grup/fanpage dapat menambah 

banyak teman, dapat saling bertukar informasi dengan anggota lainnya sehingga 

semakin banyak informasi yang akan didapat, secara tidak langsung hal tersebut 

menumbuhkan hubungan interaksi dan partisipasi kritis seperti memberikan komentar 

dalam setiap informasi yang diberikan oleh para anggota. Dalam hal berkomentar, 

remaja Kota Surabaya sudah cukup aktif dalam memberikan komentar pada 
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informasi/konten media yang diterbitkan oleh individu maupun kelompok 

grup/fanpage dan sebagian besar remaja dalam memberikan komentar selalu 

menghargai dan mempertimbangkan pendapat orang lain serta menggunakan bahasa 

yang baik sesuai norma. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan literasi media remaja kota Surabaya tingkat functional consuming 

literacy sudah tergolong tinggi dengan skor total 3,48. Skor tersebut diperoleh 

dari rata-rata skor beberapa indikator yakni consuming skill dan understanding. 

2. Kemampuan literasi media remaja kota Surabaya tingkat critical consuming 

literacy tergolong sedang dengan skor 3,11. Skor tersebut diperoleh dari rata-rata 

skor beberapa indikator yakni analysis, synthesis, dan evaluation. 

3. Kemampuan literasi media remaja kota Surabaya tingkat functional prosuming 

literacy masih terogolong rendah dengan skor total 2,44. Skor tersebut diperoleh 

dari rata-rata skor beberapa indikator yakni posuming skill, distribution, dan 

production. 

4. Kemampuan literasi media remaja kota Surabaya tingkat critical prosuming 

literacy terogolong rendah dengan skor total 3,03. Skor tersebut diperoleh dari 

rata-rata skor indikator yakni participation. 

5. Tingkat literasi media remaja kota Surabaya masih pada tingkat penggunaan atau 

functional consuming dan belum sampai tahap kritis dalam menghadapi serta 

memproduksi konten media (critical consuming, functional prosuming, dan 

critical prosuming) 

 

Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti memiliki beberapa saran 

yang sekiranya dapat digunakan oleh pihak terkait untuk upaya peningkatan literasi 

media di kalangan remaja Kota Surabaya dalam penggunaan media sosial, sebagai 

berikut: 

 

1. Perlu dilakukan peningkatan kemampuan berpikir kritis remaja dalam 

menghadapi isi konten media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan dengan 

memberikan sosialisasi atau pemahaman dari guru atau orang yang ahli kepada 

remaja akan pentingnya  berpikir kritis dalam menghadapi informasi yang ada di 

media sosial dengan cara menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi informasi 

tersebut sebelum mempercayai dan menggunakannya. Karena tidak semua 

informasi yang ada di media sosial tersebut kredibel dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Bagi para remaja perlu meningkatkan skill atau kemampuan teknis serta 

kreatifitas untuk membuat suatu konten media seperti karangan tulisan, video, dan 
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sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan konsep TIK dalam 

kurikulum sekolah di mana konsep TIK tersebut yang  tidak hanya mengenai 

menggunakan komputer saja tetapi juga tentang bagaimana memproduksi video, 

flash, dan produk digital lainnya, dengan adanya  pelajaran tersebut dapat 

mengasah kemampuan dan kekreatifitasan remaja dalam memproduksi konten. 

Sehingga remaja tidak lagi hanya mengkonsumi konten media saja melainkan ikut 

proaktif dalam memproduksi konten media mereka sendiri secara kreatif. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adiarsi, Gracia R dkk. 2015. Literasi Media Internet di Kalangan Mahasiswa. 

HUMANIORA Vol.6 No.4 Oktober 2015: 470-482. Jakarta : STIKOM [online] 

diakses pada 20 November 2016, tersedia di http://research-

dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humanio

ra/Vol%206%20No%204%20Oktober%202015/05_LSPR_Gracia%20dkk_Liter

asi%20Media_a2t.pdf 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2014. Profil Pengguna Internet 

Indonesia 2014: PUSKAKOM. [online], diakses pada 4 September 2015, 

tersedia di 

http://www.apjii.or.id/v2/upload/statistik/Survey%20APJII%202014%20v3.pdf 

Barkan, Terrance. 2011. Special Report: How are the member of associations using 

media sosial today ?. SOCIALSTRAT [online] diakses pada 20 Juni 2016, 

tersedia di 

https://www.uia.org/sites/dev.uia.be/files/misc_pdfs/roundtable/Social_Media_U

se_Survey_Report_Individuals_2011.pdf 

Brooks, Stoney L. 2013. Social Media Usage: Examination of Influencers and 

Effects. UMI Number:  3598043. Published by ProQuest LLC (2013). United 

States 

Buckingham, D. et al. 2005. The Media Literacy of Children and Young People. 

London, UK: ofcom. [online] diakses 10 november 2016, tersedia di 

http://eprints.ioe.ac.uk/145/1/Buckinghammedialiteracy.pdf 

Carlsson, J. 2010. An Assessment of Social Media Business. Retrieved from Diploma 

in Advanced Strategy.University of Oxford (Saïd) Business School. [online], 

diakses pada 16 September 2015, tersedia di 

http://www.opengardensblog.futuretext.com/wp-

content/uploads/2010/10/Jeanette-Carlsson-An-Assessment-of-Social-Media-

Models.pdf 

http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol%206%20No%204%20Oktober%202015/05_LSPR_Gracia%20dkk_Literasi%20Media_a2t.pdf
http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol%206%20No%204%20Oktober%202015/05_LSPR_Gracia%20dkk_Literasi%20Media_a2t.pdf
http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol%206%20No%204%20Oktober%202015/05_LSPR_Gracia%20dkk_Literasi%20Media_a2t.pdf
http://research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/Proceeding/Humaniora/Vol%206%20No%204%20Oktober%202015/05_LSPR_Gracia%20dkk_Literasi%20Media_a2t.pdf
http://www.apjii.or.id/v2/upload/statistik/Survey%20APJII%202014%20v3.pdf
https://www.uia.org/sites/dev.uia.be/files/misc_pdfs/roundtable/Social_Media_Use_Survey_Report_Individuals_2011.pdf
https://www.uia.org/sites/dev.uia.be/files/misc_pdfs/roundtable/Social_Media_Use_Survey_Report_Individuals_2011.pdf
http://eprints.ioe.ac.uk/145/1/Buckinghammedialiteracy.pdf
http://www.opengardensblog.futuretext.com/wp-content/uploads/2010/10/Jeanette-Carlsson-An-Assessment-of-Social-Media-Models.pdf
http://www.opengardensblog.futuretext.com/wp-content/uploads/2010/10/Jeanette-Carlsson-An-Assessment-of-Social-Media-Models.pdf
http://www.opengardensblog.futuretext.com/wp-content/uploads/2010/10/Jeanette-Carlsson-An-Assessment-of-Social-Media-Models.pdf


12 | P a g e  
 

Chen, D.T., & Wu, J. (2011). Unpacking New Media Literacy. Journal on Systemics, 

Cybernetics and Informatics, 9(2), 84-88 

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

Brussels. [online], diakses pada 3 September 2015, tersedia di 

http://ec.europa.eu/culture/library/studies/literacy-criteria-report_en.pdf 

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. 2010. Users of the world, unite! The challenges and 

opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68. [online], 

diakses pada 15 September 2015, tersedia pada 

http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-

%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf 

Kemp, Simon. 2016. Digital in 2016 [diakses pada 15 Maret 2016] tersedia di 

http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016 

Leist, Anja K.  2013. Social Media Use of Older Adults: A Mini Review. Karger AG, 

Basel 0304–324X/13/0594–0378$38.00/0 : Faculty of Language and Literature, 

Humanities, Arts and Education University of Luxembourg, Route de Diekirch, 

B.P.2 

Lin, Tsin-Bin et al. 2013. Understanding New Media Literacy: An Explorative 

Theoritical Freamework. Educational Technology & Society, 16 (4), 160-170 . 

[online], diakses pada 24 Oktober 2015, tersedia di http://e-

resources.perpusnas.go.id:2057/docview/1462203633?pq-origsite=summon  

Livingstone, Sonia. 2008. Young People Media. London: Sage Publications [online], 

diakses pada 19 Mei 2016, tersedia pada 

http://eprints.lse.ac.uk/21177/1/Young_people_new_media_(LSERO).pdf  

Miočić, Bernard. 2014. New Media Literacy Skill of Youth in Zadar (god. 20, br. 2) 

(231-253) IZVORNI ZNANSTVENI RAD UDK: 316.77-053.6 [online] diakses pada 

22 Juni 2016, tersedia di http://hrcak.srce.hr/file/197590 

Mutaqqin, Misbah Zaenal. 2016. Kemampuan Literasi Media (Media Literacy) di 

Kalangan Remaja Rural di Kabupaten Lamongan. Universitas Airlangga 

Nasrullah, Rulli. 2015. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya,dan 

Sosioteknologi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

Potter, W. James. 2010. The State of Media Literacy. Journal of Broadcasting & 

Electronic Media 54(4), 2010, pp. 675–696. [online], diakses pada 5 maret 2016, 

tersedia di http://mysite.dlsu.edu.ph/faculty/marianog/publish/potter.pdf 

Safenetvoice. 2014. 8 Poin Catatan dari Kriminalisasi Netizen dengan UU ITE 

[online], diakses pada 16 Oktober 2015, tersedia di 

http://ec.europa.eu/culture/library/studies/literacy-criteria-report_en.pdf
http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf
http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf
http://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016
http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/1462203633?pq-origsite=summon
http://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/1462203633?pq-origsite=summon
http://eprints.lse.ac.uk/21177/1/Young_people_new_media_(LSERO).pdf
http://hrcak.srce.hr/file/197590
http://mysite.dlsu.edu.ph/faculty/marianog/publish/potter.pdf


13 | P a g e  
 

http://id.safenetvoice.org/2014/11/8-poin-catatan-dari-kriminalisasi-netizen-

dengan-uu-ite/ 

Santrock, J. W. 2003. Adolescence. New York: McGraw Hill. 

Setyani, Novia Ika dkk. 2013. Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi 

bagi Komunitas. Jurnal Komunikasi: Universitas Sebelas Maret Surakarta 

[online] diakses pada 23 Juni 2016, tersedia di 

https://www.academia.edu/5714908/Jurnal_Komunikasi_PENGGUNAAN_ME

DIA_SOSIAL_SEBAGAI_SARANA_KOMUNIKASI_BAGI_KOMUNITAS_

Studi_Deskriptif_Kualitatif_Penggunaan_Media_Sosial_Twitter_Facebook_dan

_Blog_sebagai_Sarana_Komunikasi_bagi_Komunitas_Akademi_Berbagi_Surak

arta_ 

Tamburaka, Apriadi. 2013. Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media 

Massa. Jakarta: Rajawali Press. 

http://id.safenetvoice.org/2014/11/8-poin-catatan-dari-kriminalisasi-netizen-dengan-uu-ite/
http://id.safenetvoice.org/2014/11/8-poin-catatan-dari-kriminalisasi-netizen-dengan-uu-ite/
https://www.academia.edu/5714908/Jurnal_Komunikasi_PENGGUNAAN_MEDIA_SOSIAL_SEBAGAI_SARANA_KOMUNIKASI_BAGI_KOMUNITAS_Studi_Deskriptif_Kualitatif_Penggunaan_Media_Sosial_Twitter_Facebook_dan_Blog_sebagai_Sarana_Komunikasi_bagi_Komunitas_Akademi_Berbagi_Surakarta_
https://www.academia.edu/5714908/Jurnal_Komunikasi_PENGGUNAAN_MEDIA_SOSIAL_SEBAGAI_SARANA_KOMUNIKASI_BAGI_KOMUNITAS_Studi_Deskriptif_Kualitatif_Penggunaan_Media_Sosial_Twitter_Facebook_dan_Blog_sebagai_Sarana_Komunikasi_bagi_Komunitas_Akademi_Berbagi_Surakarta_
https://www.academia.edu/5714908/Jurnal_Komunikasi_PENGGUNAAN_MEDIA_SOSIAL_SEBAGAI_SARANA_KOMUNIKASI_BAGI_KOMUNITAS_Studi_Deskriptif_Kualitatif_Penggunaan_Media_Sosial_Twitter_Facebook_dan_Blog_sebagai_Sarana_Komunikasi_bagi_Komunitas_Akademi_Berbagi_Surakarta_
https://www.academia.edu/5714908/Jurnal_Komunikasi_PENGGUNAAN_MEDIA_SOSIAL_SEBAGAI_SARANA_KOMUNIKASI_BAGI_KOMUNITAS_Studi_Deskriptif_Kualitatif_Penggunaan_Media_Sosial_Twitter_Facebook_dan_Blog_sebagai_Sarana_Komunikasi_bagi_Komunitas_Akademi_Berbagi_Surakarta_
https://www.academia.edu/5714908/Jurnal_Komunikasi_PENGGUNAAN_MEDIA_SOSIAL_SEBAGAI_SARANA_KOMUNIKASI_BAGI_KOMUNITAS_Studi_Deskriptif_Kualitatif_Penggunaan_Media_Sosial_Twitter_Facebook_dan_Blog_sebagai_Sarana_Komunikasi_bagi_Komunitas_Akademi_Berbagi_Surakarta_

