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Abstrak – Literasi media dapat dikatakan sebagai suatu 
proses mengakses, menganalisis secara kritis pesan 
media, dan menciptakan pesan menggunakan alat 

media. Keberadaan literasi media sangat dibutuhkan 
untuk membuat masyarakat menjadi lebih cerdas lagi 

di dalam menerima dan membuat informasi di tengah 
era saturasi media ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan kemampuan literasi media dalam 
menggunakan media sosial instagram pada mahasiswa 

di Kota Medan. Metode penelitian ini deskriptif 
kuantitatif. Jumlah populasi 1887 dan sampel 95 orang 

yang terdiri dari empat universitas, yakni USU 18 
orang, UINSU 24 orang, UMSU 36 orang, UMA 17 

orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 

kemampuan literasi media mahasiswa Kota Medan 
pada media instagram bervariasi. Pada indikator cara 

penggunaan (functional consuming) instagram 
dikategorikan sangat mampu, cara mengkritik (critical 

consuming) instagram dikategorikan sangat mampu, 
kemampuan prosumer instagram dikategorikan 

mampu, dan kategori kritik prosumer (critical 

prosuming) instagram dikategorikan sangat mampu. 

 
Kata Kunci: Media Literacy, Instagram, Social Media, Medan City. 
 

I. PENDAHULUAN 

Kehadiran internet menjadikan manusia dapat 
berkomunikasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu. 

Seseorang, dimanapun ia berada, sejauh apapun ia berada, 
selama menggunakan internet, ia dapat berkomunikasi 
dengan cepat dan mudah tanpa harus bertemu secara 

langsung (tatap muka). Hal ini membuat perkembangan 
kehidupan manusia menjadi global village. Perkembangan 
media komunikasi memunculkan istilah global village 

dimana menurut media komunikasi modern 
memungkinkan jutaan orang dapat saling terkoneksi di 
berbagai tempat di seluruh dunia (McLuhan, 2005). 

Di Indonesia, berdasarkan data Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2016, 
jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia mencapai 

jumlah 132,7 juta pengguna atau sekitar 50,4% dari 
populasi penduduk di Indonesia yakni 256,2 juta jiwa 
(APJII, 2016). 

Salah satu yang menjadi perkembangan dari internet 
adalah media sosial. Menurut Mandibergh (dalam 
Nasrullah, 2015: 11) media sosial adalah media yang 

mewadahi kerjasama diantara pengguna yang 
menghasilkan konten (user generative content). 

Ada begitu banyak jejaring atau media sosial yang 
bisa kita akses dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

Facebook, Youtube, Instagram dan lain sebagainya. Jejaring 

sosial tersebut dapat membuat sesama para penggunanya 
berinteraksi dan berpatisipasi satu sama lain dengan 

mudah untuk berbagi foto, video, atau pesan status 
sesuai dengan kegunaan masing-masing jejaring sosial. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2016) 
mengatakan bahwa mayoritas pengguna internet (media 
sosial) di Indonesia berusia 10-24 tahun, yaitu sebesar 24, 

4 juta pengguna (18,4%). Dapat dikatakan bahwa segmen 
pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang 
termasuk ke dalam kategori ‘digital natives’. Digital natives 
adalah generasi yang lahir setelah tahun 1980, ketika 

teknologi jejaring sosial digital seperti usernet dan buletin 
board sistem lahir. Kategori usia ini memiliki karakter 
yang sangat aktif menggunakan jejaring teknologi digital 

dan memiliki kecakapan dalam mengoperasikan teknologi 
berbasis internet. 

Saat ini pengguna instagram di Indonesia mencapai 

45 juta pengguna aktif serta tercatat sebagai pembuat 
konten instagram story terbanyak di dunia. Dengan 
jumlah pengguna yang masif, Indonesia menjadi 

komunitas Instagram terbesar di Asia Pasifik, serta salah 
satu pasar terbesar di dunia dari total 700 juta 
pengguna aktif setiap bulan. Padahal, pengguna aktif di 

awal tahun 2016 hanya 22 juta (Adi dan Hidayat, 2017). 
Mahasiswa juga merupakan sebagai penduduk yang 

secara aktif menggunakan media sosial. Seperti yang 

dikatakan oleh Pate, seorang pengajar di Glasgow 
University Skotlandia, yakni “Media sosial adalah sesuatu 
yang tumbuh bersama para mahasiswa, serta itu sudah 

menyatu dalam hidup dan pendidikan mereka (BBC, 
2013). 

Mahasiswa yang dalam aktivitasnya tidak pernah 

terlepas dari media sosial akan menerima informasi yang 
sangat banyak baik secara langsung maupun dengan tidak 
disadari, hal tersebut terjadi karena mahasiswa setiap 
detik memiliki akses terhadap media sosial. Media sosial 

membuat penikmatnya dengan bebas dan mudah mencari 
serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Bahkan 
tidak jarang informasi yang tak dibutuhkan juga 

didapatkan, sebab informasi yang masuk lebih banyak dan 
datang dari segala sumber yang ada.  

Keadaan dimana pilihan informasi sangat banyak dan 

beragam, lantas bagaimana dengan sikap mahasiswa, 
apakah sebaiknya menerima begitu saja informasi yang 
disediakan oleh media sosial atau memilih informasi mana 

yang akan lebih diperhatikan atau tidak memperdulikan 
informasi tersebut. Dengan demikian, mahasiswa yang 
tidak memiliki pengetahuan tentang media mungkin akan 

menjadi masalah akibat terpaan informasi yang sangat 
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banyak. Maka dari itu, mahasiswa sudah sepatutnya 

memiliki kemampuan mengenai literasi media.  
Menurut Livingstone (dalam Fitryarini, 2016: 53) 

literasi media merupakan sebuah konsep baru di 

Indonesia akan tetapi kajian di negara-negara lain di dunia 
sudah banyak dilakukan.  

Literasi media merupakan salah satu cara untuk 
membuat masyarakat cerdas dalam menghadapi terpaan 

media dan salah satu cara bagi masyarakat untuk 
menyaring informasi yang masuk. Literasi media dapat 
dikatakan sebagai suatu proses mengakses, menganalisis 

secara kritis pesan media, dan menciptakan pesan 
menggunakan alat media (Hobbs, 1996). 

Mengambil kendali adalah inti dari literasi media. 

Menjadi melek media memberikan kita perspektif yang 
lebih jelas untuk melihat batas antara dunia nyata dan 
dunia yang dihasilkan oleh media. (Potter dalam Ginting, 

2017: 112). 

II. METODE PENELITIAN 

A. Media Literacy 

Literasi Media berasal dari bahasa Inggris yaitu 
Media literacy, terdiri dari dua suku kata; Media berarti 

media tempat pertukaran pesan dan Literacy; berarti 
melek, kemudian dikenal dalam istilah Literasi Media. 
Dalam hal ini literasi media merujuk kepada kemampuan 

khalayak yang melek terhadap media dan pesan media 
massa dalam konteks komunikasi massa (Tamburaka, 
2013: 7). 

Literasi media adalah “ability to access, 
analize,evaluate and communicate the content of media 
messages”. Literasi media juga bermakna kemampuan 

untuk memahami, menganalisis dan mendekonstruksi 
pesan media. Kemampuan untuk melakukan ini ditujukan 
agar individu  menjadi sadar atau melek tentang cara 

media dikonstruksi/dibuat dan diakses.  
Seiring perjalanan waktu, arus informasi semakin 

mudah disebarkan. Begitu pula teknologi yang 
menghantarkan informasi yang begitu cepat 

perkembangannya. Publik sebagai sasaran atau target 
penyediaan informasi tentu sangat diuntungkan dengan 
perkembangan teknologi komunikasi masa kini. Namun, 

di lain pihak tidak sedikit perusahaan media yang gencar 
melakukan penyediaan informasi sebagai bisnis 
menggiurkan yang akhirnya menciptakan apa yang disebut 

sebagai industri media.  
Literasi media juga merupakan suatu kompetensi 

yang penting untuk memberi kesadaran tentang konten 

dan dampak media serta menjadi kontrol bagi individu 
dalam menggunakan media sehingga dapat memilih 
konten media sesuai kebutuhan. Dengan kata lain literasi 

media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis 
dan mendekonstruksi isi pesan media.  

Sejarah literasi media dimulai tahun 1964 saat 

UNESCO mengembangkan prototype model program 
pendidikan media yang akan dijalankan di seluruh dunia 
(Hobbs, 1996). Sejak saat itu, berbagai negara mulai 

menaruh perhatian terhadap literasi media, salah satunya 
adalah dengan melakukan literasi media atau pendidikan 

media melalui jalur pendidikan formal dan nonformal 

(Burn & Hart dalam Ginting, 2015: 240). 
UNESCO (dalam Iriantara, 2009: 79) 

mendefinisikan literasi dengan menyatakan berdasarkan 

definisi UNESCO tahun 1958, literasi adalah kemampuan 
seorang individu untuk membaca dan menulis dengan 
memahami pernyataan singkat yang terkait dengan 
kehidupannya. Kemudian definisi ini berkembang sehingga 

meliputi ranah-ranah keterampilan jamak yang masing-
masing dipandang memiliki taraf penguasaan yang 
berbeda dan melayani tujuan yang berbeda pula.  

Literasi bisa berarti melek teknologi, informasi, 
politik, berpikiran kritis dan peka terhadap lingkungan 
sekitar. Kirsch dan Jungeblut dalam buku Literacy: Profile 

of America’s Young Adult mendefinisikan literasi 
kontemporer sebagai kemampuan seseorang dalam 
menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk 

mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan 
manfaat bagi masyarakat. Baran (1999) menyebutkan saat 
ini literasi diartikan sebagai kemampuan memahami 

simbol-simbol tertulis secara efisien dan efektif serta 
komprehensif. Dengan adanya perkembangan media 
elektronik, maka kemampuan itu tidak bernama literasi 

lagi, tetapi menjadi literasi media (kecerdasan bermedia). 
Rubin (dalam Suryadi, 2013) menjelaskan tiga 

definisi literasi media. Pertama, kemampuan mengakses, 

menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan 
pesan. Kedua, yaitu pengetahuan tentang bagaimana 
fungsi media dalam masyarakat. Ketiga, yaitu memahami 

budaya, ekonomi, politik dan pemaksaan teknologi dalam 
menciptakan, memperoduksi dan mentransmisi pesan. 
Konsep media literacy pertama kali diperkirakan muncul 
pada tahun 1980-an, dan kini telah menjadi standar topik 

kajian di sekolah-sekolah berbagai negara. Secara logis 
dapat dipahami, konsep ini tidak muncul dari kalangan 
media, melainkan dari para aktivis dan akademisi yang 

peduli dengan dampak buruk media massa yang 
dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan kapitalis hingga 
menafikan kepentingan publik. 

 

B. Framework New Media Literacy 

Konsep literasi berkembang seiring dengan adanya 

perkembangan media, yang awalnya media tradisional 
(telepon, film, radio, televisi) perlahan merambah ke 
media baru 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 

Chen dan Wu (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 Miočić (2014) Literasi media baru 

dikaitkan dengan kemampuan menggunakan komputer, 
media sosial, dan internet. Penekannya bukan hanya 
tentang bagaimana orang menanggapi pesan media, tetapi 
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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 dari 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 diusulkan oleh Chen, et al 
(2011), Kerangka berpikir yang dibuat oleh Lin, et al 

(2013) 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. 

Berikut adalah penjelasan Literasi Media dalam 

perspektif literasi media baru yang terdapat dalam 
kerangka berpikir literasi media baru yang dibuat oleh Lin 
et al. (2013):  

1. Cara penggunaan merupakan kemampuan individu 

untuk mengakses konten media dan memahami arti 

tekstualnya. Cara penggunaan dibagi menjadi dua 

indikator yaitu: Keahlian penggunaan dan 

Pemahaman. 

2. Cara Mengkritik yaitu merupakan kemampuan untuk 

menafsirkan konten media dalam konteks sosial, 

ekonomi, politik, dan budaya terentu. Cara 

mengkritik terdiri dari tiga indikator yaitu: Analisis, 

perpaduan, dan Evaluasi.  

3. Kemampuan Prosumer, memfokuskan pada 

kemampuan untuk berpartisipasi dalam menciptakan 

konten media. Kemampuan Prosumer terdiri dari 

tiga indikator yaitu: Kemampuan Prosumer, 

Distribusi, dan Produksi.  

4. Kritik Prosumer, yaitu interpretasi kontekstual 

individu dari konten media selama kegiatan 

partisipasi mereka, diantaranya yaitu partisipasi.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

format deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan 
berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel 
yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian 

itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat 
ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, 
situasi, ataupun variabel tersebut (Bungin, 2005: 36). 

Populasi dalam penelitian ini mahasiswa ilmu 
komunikasi yang berasal dari empat perguruan tinggi 
yang ada membidangi ilmu komunikasi. Pada perguruan 

tinggi negeri, dipilih Universitas Sumatera Utara dan 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sedangkan 

perguruan tinggi swasta dipilih secara random dengan 
menggunakan undian hal ini dikarenakan perguruan tinggi 
swasta yang memiliki jurusan ilmu komunikasi ada tujuh. 

Dari tujuh perguruan tinggi swasta tersebut sehingga 
terpilih dua perguruan tinggi swasta yang terdiri dari 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan 
Universitas Medan Area. Populasi homogen 

dikatakan homogen apabila unsur-unsur dari populasi 
yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam satu 
sama lainnya. Agar populasi bersifat homogen, maka 

peneliti menentukan populasi penelitian ini adalah 
mahasiswa ilmu komunikasi stambuk 2015, 2016, 2017 
dari empat universitas tersebut. 

Berdasarkan sumber dari biro data dari keempat 
universitas, jumlah populasi keseluruhan mahasiswa dari 
keempat Universitas tersebut sebanyak 1887 mahasiswa 

dengan rincian sebagai berikut: 
 

TABLE I. JUMLAH POPULASI MAHASISWA 

No Perguruan Tinggi Jumlah 

1 Universitas Sumatera Utara 363 

2 
Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara 
480 

3 
Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara 
714 

4 Universitas Medan Area 330 

Total 1887 

 
Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Penarikan sample 
menggunakan rumus Taro Yamane dan mendapatkan 
jumlah sampel sebanyak 95 orang mahasiswa dengan 

rincian yakni: 
TABLE 2. SAMPEL 

No Perguruan Tinggi Jumlah Sampel 

1 
Universitas Sumatera 

Utara 
363 

363

1887
 x 95

= 18 

2 
Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara 
480 

480

1887
 x 95

= 24 

3 
Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara 
714 

714

1887
 x 95

= 36 

4 Universitas Medan Area 330 

330

1887
 x 95

= 17 

Total 1887 95 

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

Penelitian lapangan (field research), Penelitian kepustakaan 

(library research), observasi. Teknik analisa data dalam 
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penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel tunggal dan 

analisis deksriptif statistik.  
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada indikator keahlian penggunaan (consuming skill) 
pada media sosial instagram jika dilihat dari hasil 
penelitian, dapat dikatakan bahwa mahasiswa sudah 
memiliki kemampuan, pemahaman, dan penguasaan 

dalam fitur-fitur instagram. ini juga di dukung dengan 
fitur-fitur yang ada pada instagram tidak terlalu sulit 
digunakan bagi semua kalangan. Namun walau instagram 

sudah membuat tampilan mereka lebih menarik dan 
mudah dimengerti, tetap saja ada yang tidak mampu 
memahami bahkan menguasai menggunakan fitur-fitur 

instagram.  
Kemudian, pada indikator pemahaman 

(understanding) pada hasil media sosial instagram 

menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menafsirkan dan 
memahami isi pesan ketika melihat instagram. Pesan-
pesan yang berasal dari status, komentar, direct message 

ini juga di dukung dengan tampilan-tampilan yang baik dan 
mudah dilihat oleh para pengguna instagram sehingga ini 
memudahkan dalam menafsirkan dan memahami pesan.  

Nilai rata-rata cara penggunaan (functional 
consuming) media sosial instagram diidentifikasi bahwa 
memiliki nilai 4,26 dari 5. Ini menandakan bahwa dalam 

menggunakan, memahami, dan menguasai fitur-fitur 
instagram serta dalam menafsirkan dan memahami isi 
pesan instagram yang dikategorikan sangat mampu. 

Indikator analisis (analysis) pada instagram 
merupakan kemampuan yang telah dimiliki oleh para 
responden. Menganalisis teks pada instagram dapat 
melatih mahasiswa dalam menemukan ide-ide atau 

gagasan baru. Selain itu, mahasiswa akan memiliki 
pengetahuan atau wawasan yang luas sehingga mahasiswa 
dapat meningkatkan kualitas dirinya.  

Kemudian, pada indikator perpaduan (synthesis) 
pada instagram dalam membandingkan dan merangkum 
informasi pada hasil menunjukkan bahwa mahasiswa tidak 

hanya bertumpu pada satu media sosial saja dalam 
melihat informasi. Para mahasiswa yang membandingkan 
informasi agar mendapatkan perbandingan mana 

informasi yang lebih baik. Selain membandingkan, 
merangkum menjadi hal yang mahasiswa harus sering 
lakukan. Sebab informasi pada media instagram terlalu 

banyak menggunakan kata-kata yang tidak perlu 
digunakan sehingga membuat pengguna instagram 
merangkum agar mengetahui informasi apa yang 

terkandung didalamnya. 
Dan yang terakhir pada indikator evaluasi 

(evaluation) dalam menilai kredibilitas informasi dan 

mencari informasi berdasarkan sumber yang jelas pada 
instagram. Menilai dan mencari informasi untuk pada 
mahasiswa perlu dilakukan agar para mahasiswa 

terhindar dari informasi-informasi palsu (hoax).  
Nilai rata-rata cara mengkritik (critical consuming) 

media sosial instagram di identifikasi bahwa memiliki nilai 
4,08 dari 5. Ini menandakan bahwa responden memiliki 

kemampuan untuk menafsirkan konten dan informasi 

pada media instagram yang dikategorikan sangat mampu. 
Indikator kemampuan prosumer (prosuming skill) 

pada instagram merupakan hal yang tak mungkin tak 

dilakukan. Memproduksi atau membuat konten-konten 
media harus memiliki konsep terlebih dahulu sehingga 
konten yang disampaikan bukan konten yang hanya 
sekedar konten. 

Pada indikator distribusi (distribution) instagram 
adalah dalam menyebarkan informasi. Dalam 
menyebarkan informasi, mahasiswa lebih selektif dan 

lebih hati-hati. Terlebih lagi informasi yang disampaikan di 
instagram bukan hanya dikonsumsi secara personal tetapi 
bisa dikonsumsi juga oleh publik.  

Indikator produksi (production) pada instagram 
terkait menduplikasi (sebagian atau seluruhnya) atau 
mencampur konten media. Dalam menyalin informasi 

orang lain, mahasiswa tidak ketinggalan untuk 
mencantumkan nama sumber yang ia pakai. Namun, para 
mahasiswa lebih banyak menggabungkan informasi yang ia 

punya dengan informasi orang lain. Ini sebagai 
peningkatkan kreatifitas dan mengurangi kegiatan plagiat-
plagiat pada instagram.  

Nilai rata-rata kemampuan prosumer (functional 
prosuming) media sosial instagram, kemampuan 
responden di identifikasi memiliki nilai 3,69 dari 5. Ini 

menandakan bahwa dalam menciptakan konten media 
sosial instagram dari keseluruhan responden 
dikategorikan mampu. 

Indikator partisipasi (participation) pada instagram 
dalam mengkritik serta peduli terhadap informasi yang 
salah merupakan bentuk dari kegiatan mencegah 
beredarnya informasi-informasi yang salah. Selain itu, ini 

juga menuntut kita untuk mencari tahu dan menilai 
bagaimana bentuk dari informasi yang salah tersebut. 
Sedangkan berinteraksi melalui instagram dilakukan dalam 

menambah pertemanan. 
Nilai rata-rata kritik prosumer (critical prosuming) 

media sosial instagram, kemampuan responden 

diidentifikasi memiliki nilai 3,50 dari 5. Ini menandakan 
bahwa menganalisis kemampuan dalam mengkritik 
informasi yang salah pada media, beinteraksi melalui 

media sosial dengan orang lain, tidak memperdulikan 
informasi yang salah dari media sosial instagram 
berdasarkan keseluruhan responden dikategorikan 

mampu. 

IV. KESIMPULAN 

Kemampuan literasi media cara penggunaan 

mahasiswa di Kota Medan pada media sosial instagram 
dikategorikan sangat mampu. Dilihat dari nilai rata-rata 
kemampuan cara penggunaan instagram dengan nilai 4,26. 

Kemampuan literasi media cara mengkritik mahasiswa di 
Kota Medan pada media sosial instagram dengan nilai 
rata-rata 4,08 dikategorikan sangat mampu.  

Kemampuan literasi media kemampuan prosumer 
mahasiswa di Kota Medan pada media sosial instagram 
dikategorikan mampu dengan nilai 3,69. Kemampuan 
literasi media kritik prosumer mahasiswa di Kota Medan 
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pada media sosial instagram dengan nilai rata-rata 3,50 

dikategorikan sangat mampu. 
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