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KATA PENGANTAR 

 

Seringkali remaja disebut sebagai kelompok khalayak yang rentan 

terpengaruh oleh media. Pada fase perkembangan remaja yang haus akan 

pengetahuan, konsumsi informasi melalui internet menjadi sumber pengetahuan 

yang tidak terbendung. Di lain sisi, keberadaan teknologi yang berkembang 

meletakkan remaja sebagai penikmat informasi yang disediakan oleh internet. 

Remaja yang konsumtif terhadap informasi yang disediakan oleh internet perlu 

diajak untuk dapat berpikir kritis dalam rangka menciptakan budaya baru 

masyarakat tentang konsumsi informasi secara sehat. 

Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, 

dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan 

di SMA Kebon Dalem Semarang dan bertujuan untuk mengajak mahasiswa 

mengembangkan kemampuannya terkait literasi media. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan ini dapat berjalan dengan baik karena 

adanya pihak-pihak yang mendukung. Oleh sebab itu, kami ingin mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Kepala Sekolah SMA Kebon Dalem yang telah memberikan kesempatan, 

fasilitas dan dukungan untuk melakukan kegiatan pengabdian ini. 

2. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memfasilitasi dan 

mendukung kegiatan ini. 

3. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Ketua Program Studi Ilmu 

Komunikasi dan segenap rekan –rekan yang telah memfasilitasi dan 

mendukung kegiatan ini. 

4. Kepala LPPM Universitas Katolik Soegijapranata dan rekan-rekan yang 

telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini. 

5. Kepala Sekolah SMA Kebon Dalem yang telah memberikan kesempatan 

kepada tim untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini. 

6. Siswa-siswi SMA Kebon Dalem yang telah berpartisipasi dalam kegiatan 

ini. 
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7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 

membantu kelancaran acaraa pengabdiaan ini sehingga dapat berjalan 

dengan baik. 

Kegiatan pengabdian tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kekurangan. 

Kritik dan saran akan menjadi pendukung dan pengembangan untuk kegiatan 

selanjutnya. Diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan kembali dengan 

perencanaan yang lebih baik dan pengembangan kegiatan yang lebih baik pula.  

 

Semarang, 8 Desember 2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebutan abad informasi untuk menggambarkan situasi seperti sekarang ini 

dirasa tepat. Sebab, kehidupan manusia sekarang ini didominasi dengan aktivitas 

penggunaan informasi. Dominasi informasi dalam kehidupan manusia dapat 

dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat dan bahaya. Aspek manfaat menunjukkan 

bahwa adanya pertukaran informasi dalam aktivitas komunikasi mendorong 

terciptanya pemenuhan kebutuhan manusia demi tercapainya kesejahteraan 

bersama. Sedangkan aspek bahaya menunjukkan bahwa informasi dapat 

menciptakan kondisi yang kacau (chaos) dalam kehidupan sosial.  

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi belum diikuti kesiapan 

masyarakat dalam mendapatkan dan mengolah informasi. Hampir setiap detik 

masyarakat diterpa oleh berbagai macam informasi. Padahal, dalam informasi 

yang jumlahnya sangat besar tersebut  tidak sedikit juga yang berisi informasi 

palsu. Akibatnya, masyarakat kemudian mengalami kesulitan dalam membedakan 

mana informasi benar dan mana informasi palsu. 

Temuan data menarik diperoleh berdasarkan hasil survei APJII yaitu tentang 

penetrasi pengguna internet berdasarkan usia. Kelompok usia 15 – 19 tahun 

merupakan kelompok umur dengan penetrasi pengguna internet terbanyak, yaitu 

sebesar 91% dan diikuti kelompok usia 20 – 24 tahun, sebesar 88,5%. Angka ini 

menunjukkan tingginya penetrasi pengguna internet di kalangan remaja Indonesia. 

Padahal, berdasarkan temuan peneliti LIPI, Aulia Hadi, remaja merupakan 

kelompok usia yang mudah terhasut karena kurangnya literasi media.  

Dari latar belakang tersebut pihak Universitas Katolik Soegijapranata, 

khususnya akademisi bidang studi Ilmu Komunikasi cukup prihatin melihat hal 

tersebut, terutama bagi perkembangan remaja. Karena remaja, seringkali disebut 
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sebagai kelompok khalayak khusus yang rentan terpengaruh oleh media, oleh 

karena itu, diperlukan adanya pelatihan tentang literasi media.  

B. Tujuan dan Target Sasaran 

Target sasaran lokakarya ini adalah perwakilan siswa kelas XII SMA Kebon 

Dalem. Hal ini diharapkan agar siswa kelas XII mampu mempersiapkan diri 

menjadi pembelajar yang memiliki daya kritis dalam menerima informasi sebagai 

konsekuensi pesatnya perkembangan teknologi komunikasi.  

C. Deskripsi Kegiatan 

Lokakarya Literasi Media merupakan bagian dari kegiatan pengabdian yang 

dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan tema Lokakarya Jurnalistik, Public Speaking, dan Literasi 

Media. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 

09.00-12.00 bertempat di SMA Kebon Dalem Semarang. Dalam pelaksanaannya 

lokakarya akan dibagi kedalam tiga kelas pelatihan, yaitu kelas Jurnalistik, kelas 

Public Speaking dan kelas Literasi Media.  

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Tim 

Pengabdian Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi 

Unika Soegijapranata yang terdiri dari: 

Penanggung Jawab : Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

Hermawan Pancasiwi 

Ketua : Abraham Wahyu Nugroho, MA 

Sekretaris : Rotumiar Pasaribu, SS., M.I.Kom. 

Bendahara : Vincentia Ananda A.P., M.I.Kom. 

Sie. Materi : Andreas Ryan Sanjaya, MA 

Anggota :1. Rama Pradipta 

2. Eunike Veronika 

3. Elisabeth J.J 

4. Lucky Febrianty 

5. Sebastian Widagdo 

6. R. Otniel Garjito 

7. Mathea Boneta Ratnasari 
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BAB II 

MATERI LOKAKARYA LITERASI MEDIA 

 

A.  Pentingnya Materi Literasi Media di Sekolah 

Lompatan perkembangan teknologi komunikasi telah menyebabkan 

pergeseran cara berkomunikasi dalam kehidupan manusia dari komunikasi face to 

face menjadi komunikasi dengan menggunakan media dalam jaringan (computer 

mediated communication). Kondisi ini menyebabkan terjadinya pelipatgandaan 

kecepatan pertukaran informasi yang tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. 

Berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), penetrasi pengguna internet telah mencapai 64,8% dari 

total populasi masyarakat Indonesia yang berjumlah kurang lebih 264 juta 

penduduk. Persoalan yang muncul adalah banyaknya jumlah pengguna internet 

tidak menjamin ‘kedewasaan’ dalam menggunakan internet. Persoalan-persoalan 

seperti cyberbullying, kecanduan media digital, pelanggaran privasi dan 

penyebaran informasi palsu semakin meningkat seiring perkembangan teknologi 

komunikasi seperti saat ini (Kurnia dan Astuti, 2017: 149). 

Berbagai kajian tentang literasi media di Indonesia telah menghasilkan 

kesimpulan dan rekomendasi. Namun yang perlu segera dilakukan adalah 

bagaimana menerapkannya. Misalnya, sudah banyak kita jumpai tentang langkah 

praktis mengenali hoaks, fact checker termasuk aplikasi berbasis android yang 

dibuat oleh Mafindo (Hoax Buster Tools/HBT). Namun, kembali persoalan 

mendasarnya adalah bagaimana menjadikan masyarakat kita literate dengan 

berbagai temuan dari komunitas yang fokus pada gerakan literasi? 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh komunitas Japelidi 

(jaringan pegiat literasi digital) metode menciptakan masyarakat agar melek 

digital yang paling banyak adalah sosialisasi dan sasarannya didominasi oleh 

kaum muda. Tentu hal ini tidak salah. Karena upaya dasar menciptakan literasi 

adalah dengan membangun kesadaran melalui berbagai saluran komunikasi yang 

bersifat satu arah. 

Persoalan berikutnya yaitu, kurikulum pendidikan di Indonesia belum 
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memuat pendidikan literasi media. Oleh karena itu, anggota Dewan Pers sekaligus 

Direktur Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo menyarankan bahwa 

pendidikan literasi media perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Karena 

pendidikan literasi tidak bisa hanya dilakukan secara adhoc melalui sosialisasi, 

seminar dan diskusi. 

Belajar dari pengalaman Finlandia dalam laporan khusus CNN, literasi 

media juga menjadi tanggung jawab dunia pendidikan melalui gerakan literasi 

yang dimulai dari institusi pendidikan melalui pembelajaran baik yang bersifat 

intrakurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler 

 

B. Lokakarya Literasi Media 

Internet menjadi lahan subur bagi remaja untuk mencari informasi. 

Ketersediaan informasi yang begitu luas oleh internet digunakan remaja untuk 

menambah pengetahuan secara mudah. Di lain sisi, informasi yang begitu mudah 

diakses ini juga begitu mudah dipercaya dan diyakini remaja sebagai sumber 

pengetahuan yang benar tanpa menyaring dan memahami informasi yang 

didapatkan. 

Informasi bersifat “Hoax” tidak luput menjadi konsumsi para pembaca, 

khususnya remaja. Bahkan, terkadang remaja pun ikut andil dalam membuat 

dan/atau menyebarkan informasi hoax. Kondisi tersebut dapat terjadi karena para 

remaja tidak mengerti apa itu hoax, informasi mana yang tergolong hoax dan 

bagimana cara menghindari penciptaan informasi yang bersifat hoax. Oleh sebab 

itu, pemahaman mengenai literasi media ini penting untuk mengarahkan remaja 

agar menjadi konsumen yang kritis dan cerdas dalam menerima dan mengolah 

informasi.  

Pengertian Literasi Media itu sendiri adalah kemampuan untuk mengakses, 

memahami dan berkomunikasi dalam berbagai konteks (David Buckingham, 

2007). Pentingnya literasi media itu sendiri adalah bahwa literasi media 

memberikan panduan tentang bagaimana mengambil kontrol informasi atau pesan 

yang diterima. Selain itu, literasi media mendorong muncuknya pemikiran kritis 

terhadap pesan-pesan yang disajikan oleh media. 
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Tujuan dari Literasi Media itu sendiri adalah: 

a. perbaikan dan peningkatan kualitas hidup individu, 

b. sarana edukasi dalam menciptakan masyarakat well-informed (masyarakat 

yang mendapat informasi dengan baik), dan 

c. mendorong munculnya gerakan sosial. 

Setelah pemberian materi, siswa diberi tugas untuk membuat esai mengenai 

informasi tentang SMA Kebon Dalem dengan menghindari informasi yang 

bersifat hoax. Tugas tersebut dilakukan oleh siswa yang telah dibagi dalam 

kelompok. Setelah 30 menit waktu yang berikan untuk melaksanakan tugasnya 

dalam kelompok, para siswa diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil kegiatan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa remaja siswa SMA Kebon Dalem Semarang telah memiliki 

pengetahuan tentang bagaimana membedakan informasi yang benar dan palsu. 

Dengan demikian, remaja sebagai konsumen informasi dalam internet dan media 

sosial memiliki daya kritis dalam menerima informasi.  

 

B. Saran 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kegiatan pelatihan literasi media 

perlu dilaksanakan atau diinsersikan ke dalam kurikulum di sekolah. Kegiatan 

pengabdian yang telah dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi FHK 

Unika Soegijapranata Semarang ini perlu dilanjutkan sebagai program 

pendampingan siswa agar siswa sekolah menjadi agen perubahan dalam 

masyarakat yang rentan terhadap informasi atau berita palsu yang bersifat 

destruktif secara sosial. 
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Gambar 1. Sambutan Perwakilan SMA Kebon Dalem 

 

 

Gambar 2.  Penyerahan Cinderamata dari Progdi Ilmu Komunikasi Unika Soegijapranata ke SMA 

Kebon Dalem 
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Gambar 3.  Penjelasan Materi Pelatihan Jurnalistik oleh Dosen Progdi Ilmu Komunikasi Unika 

Soegijapranata 

 

 

Gambar 4.  Penjelasan Materi Pelatihan Public Speaking oleh Dosen Progdi Ilmu Komunikasi 

Unika Soegijapranata 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 6.  Praktik Sesi Jurnalistik oleh Siswa SMA Kebon Dalem 

 

 

Gambar 5.  Penjelasan Materi Pelatihan Literasi Media oleh Dosen Progdi Ilmu Komunikasi Unika 

Soegijapranata 
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