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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Literasi Media 

UNESCO (1958) dalam Latifah (2014) mendefinisikan literasi sebagai 

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.  

Perkembangan sosial itulah yang membuat Lamb dalam Latifah (2014) 

menyatakan bahwa literasi tidak hanya didefinisikan sebagai kemampuan 

membaca dan menulis, melainkan juga “kemampuan menempatkan, 

mengevaluasi, menggunakan dan mengkomunikasikan melalui berbagai 

sumberdaya termasuk sumberdaya teks, visual, suara, dan video. Pada 

perkembangannya literasi berkembang menjadi banyak bagian, literasi informasi, 

literasi sains, literasi digital, literasi media, dan banyak lainnya.  

Aufderheide dan Firestone dalam (Hobbs dan Frost, 2003:334) 

mendefinisikan Media literasi secara umum sebagai “kemampuan untuk 

mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam 

berbagai bentuk”. Potter dalam (Tim KPI, 2011: 23) memberikan definisi yang 

serupa, Potter mendefinisikan literasi media sebagai satu perangkat perspektif 

dimana kita secara aktif memberdayakan diri kita sendiri dalam menafsirkan 

pesan-pesan yang kita terima dan bagaimana cara mengantisipasinya. Selain itu 
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Center for Media Literacy mendefinisikan literasi media sebagai “kemampuan 

berkomunikasi secara kompeten melalui semua media, baik elektronik maupun 

cetak” (Iriantara, 2009).  

 Dari banyaknya definisi literasi media yang telah ada, kelompok ahli 

literasi media yang dibentuk oleh European Commission mencoba 

mengembangkan definisi literasi sebagai berikut. 

“Media literacy may be defined as the ability to access, analyse and 

evaluate the power of images, sounds and messages which we are now 

being confronted with on a daily basis and are an important part of our 

contemporary culture, as well as to communicate competently in media 

available on a personal basis. Media literacy relates to all media, 

including television and film, radio and recorded music, print media, the 

Internet and other new digital communication technologies. 

The aim of media literacy is to increase awareness of the many forms of 

media messages encountered in our everyday lives. It should help citizens 

recognise how the media filter their perceptions and beliefs, shape popular 

culture and influence personal choices. It should empower them with 

critical thinking and creative problem-solving skills to make them 

judicious consumers and producers of information. Media education is 

part of the basic entitlement of every citizen, in every country in the world , 

to freedom of expression and the right to information and it is instrumental 

in building and sustaining democracy” (European Commission, 2011). 

 

 Pada dasarnya pengertian literasi media yang diberikan European 

Commision dan aufderheide hampir sama yaitu kemampuan untuk mengakses, 

menganalisis, mengevaluasi, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan 

berbagai macam pesan melalui berbagai macam media yang ada .  

 Stanley J Baran meyakini bahwa kemampuan dan keahlian kita sangat 

penting dalam proses Komunikasi massa. kemampuan tersebut tidak selalu mudah 

untuk dikuasai (ini lebih sulit dari sekedar menyalakan komputer, menayangkan 

televisi atau membalikkan halaman majalah kesenangan anda) tetapi ini sangat 

penting dipelajari dan dapat dilakukan. Kemampuan ini adalah literasi media 
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(media literacy) kemampuan yang secara efektif dan efisien memahami dan 

menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang bermedia (Baran dan Dennis K.D 

2010: 24). 

 Ilmuan media, Art Silverblatt dalam Baran dan Dennis K.D (2010) 

mengidentifikasi lima elemen dasar melek media dan Baran menambahkannya 

menjadi tujuh yaitu: 

1. Keterampilan berpikir kritis memungkinkan anggota khalayak untuk 

mengembangkan penilaian yang independen terhadap isi media. 

2. Pemahaman terhadap proses komunikasi massa. 

3. Kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat. 

4. Strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media. 

5. Sebuah kesadaran akan isi media sebagai suatu teks yang menyediakan 

wawasan bagi budaya dan kehidupan kita. 

6. Kemampuan Untuk menikmati, memahami, dan menghargai isi media. 

7. Pengembangan keterampilan produksi yang efektif dan bertanggung 

jawab.  

 Center for Media Literacy (2003), upaya untuk literasi media bagi 

khalayak adalah untuk mengevaluasi dan berpikir secara kritis terhadap konten 

media massa, yang mencakup : 

1. Kemampuan mengkritik media. 

2. Kemampuan memproduksi media. 

3. Kemampuan mengajarkan tentang media. 

4. Kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan media. 
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5. Kemampuan mengeksplorasi berbagai posisi. 

6. Kemampuan berpikir kritis atas isi media. 

 Selain cakupan yang telah di sebutkan diatas Tim KPI (2012: 70) 

menjabarkan pilar-pilar literasi media menjadi lima tingkatan, pertama, kita harus 

membangun pengetahuan kita. Apakah dampak positif dan negatif media? Kedua, 

kita harus tahu bagaimana media membuat segmentasi. Bagaimana konten media 

yang merupakan bagian dari komersialisasi media? Ketiga, kita perlu tahu 

mengenai industri media itu sendiri, yakni mengenai kepemilikan media. Apalagi 

saat ini adalah jaman konglomerasi media. Konglomerasi media yang cenderung 

berakibat ketidak berimbangan pemberitaan. Keempat, the real word atau dunia 

nyata. Misalnya kita pernah aktif di partai politik. Lalu kita pernah membantu 

kampanye seorang kandidat calon bupati atau calon gubernur. Otomatis kita sudah 

tahu prosesnya. Jadi kalau kita melihat pemberitaan mengenai kampanye 

seseorang di media, kita jadi tahu beetapa susahnya mengorganisir suatu massa. 

Kelima, diri kita sendiri. Kita harus menyadari siapa kita, apa gunanya kita 

memakai media, apa gunanya kita tidak memakai media, sehingga kita sadar 

terhadap diri sendiri. Kita bangun kesadaran terhadap diri sendiri, maka 

lengkaplah pilar pengetahuan literasi media kita.   

 Dari beragamnya definisi mengenai literasi media dan dasar-dasar yang 

membentuk literasi media dapat disimpulkan bahwa literasi media sebagai 

kemampuan untuk menggunakan media serta mengaksesnya, menganalisis dan 

mengevaluasi pesan media, memproduksi media dan mampu mengkomunikasikan 
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pengetahuan dan pemahamannya tersebut kedalam berbagai bentuk pesan dan 

media. 

2.2 Individual Competences 

 Individual Competences merupakan rancangan kerja (Framework) yang 

dikembangkan oleh tim yang dibentuk oleh Europe Commission untuk mengukur 

tingkat literasi media. Framework ini sebelumnya telah digunakan untuk 

mengukur tingkat literasi beberapa negara di Eropa.  

 individual competences dapat didefinisikan sebagai kemampuan seorang 

individu dalam mengakses dan menggunakan media (Practical use) serta  

kemampuan kognitif yaitu menganalisa dan memahami isi pesan media secara 

kritis. Selain itu individual competences juga mencakup kemampuan seorang 

individu dalam memproduksi dan mengkomunikasikan pesan (European 

Commission, 2009, 2010). 

 Individual Competences menurut European Commission (European 

Commission, 2009, 2010) dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu: 

A. Personal Competences, yang didalamnya terdapat 2 bagian lagi yaitu: 

1. Technical Skills, yaitu kemampuan mengakses media dan secara efektif 

menggunakan perangkat media. Untuk lebih jelasnya pengertian tadi 

dibedakan menjadi 2 yaitu, access (kemampuan untuk mengakses media) 

dan use (Kemampuan untuk menggunakan media)  

2. Critical Understanding Competences, yaitu kemampuan dalam 

menganalisis dan memahami secara kritis isi pesan media dan sistem 
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media. Ada empat komponen literasi media yang berhubungan dengan 

critical understanding competences. 

a) Yang pertama berhubungan dengan aspek kognitif yaitu kemampuan 

untuk menganalisis pesan dan memahami makna pesan media   

b) Yang kedua berhubungan dengan kemampuan untuk 

mengelompokkan isi pesan media dan tidak hanya memahami 

maknanya saja.   

c) Komponen ketiga yaitu kemampuan seorang individu untuk 

mengevaluasi konten media. Aspek ini berhubungan dengan penilaian 

seorang individu pada konten media. Apakah konten tersebut bisa di 

percaya atau tidak? apakah konten tersebut up to date  atau tidak? 

Apakah berkualitas atau tidak? 

d) Komponen keempat yaitu kemampuan seorang individu untuk secara 

kritis mengevaluasi media. Kemampuan ini memungkinkan pengguna 

media   untuk mengevaluasi secara keseluruhan sistem media dan 

fungsi dari media. Mulai dari regulasi, peraturan pemerintah, norma 

dan kepemilikan media dan hal lain yang berhubungan dengan media 

secara mendalam.  

B. Social Competences,  didalam Social Competences  terdapat Communicative 

dan participative abilities, yaitu kemampuan berkomunikasi dan 

berpartisipasi melalui media. Communicative dan participative abilities  ini 

mencakup kemampuan untuk membangun hubungan dengan sesama,  

memproduksi konten, dan berpartisipasi didalam ruang publik  
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2.2.1 Tingkat Literasi Media 

 Menurut European Commission dalam (European Commision, 2009) 

Tingkat literasi media bisa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu basic, medium, 

dan advance. 

a. Basic: Kemampuan seorang individu dalam mengoperasikan media 

hanya sebatas kemampuan dasar saja sangat terbatas. Kemampuan 

dalam menganalisa dan mengevaluasi konten media tidak terlalu baik, 

dan kemampuan dalam berkomunikasi juga terbatas. 

b. Medium: individu mampu dalam mengoperasikan media. Individu 

cukup mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan dan mengakses 

informasi dari media. kemampuan dalam menganalisa dan 

mengevaluasi konten media juga bisa dibilang cukup baik 

kemampuan dalam berkomunikasi dan membuat konten media  cukup 

baik. 

c. Advanced: Kemampuan seorang individu dalam mengoperasikan 

media sangat baik. Sangat aktif dalam mengoperasikan media. 

Memiliki pengetahuan tentang regulasi media. Kemampuan 

memahami dan mengevaluasi pesan media juga sangat baik. mampu 

berkomunikasi secara aktif melalui media. Mempunyai kemampuan 

untuk menjadi pembicara atau pemecah masalah didalam ruang publik 

atau di lingkungan sosial. 
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2.3 Jenis Program Televisi 

 Stasiun televisi setiap harinya menjadikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja 

bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik 

dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan 

peraturan yang berlaku. Berbagai jenis program tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu: (Morissan, 2008:208). 

1. Program Informasi (berita) 

 Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk 

memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Daya 

tarik program ini adalah informasi yang dijual kepada audien. Informasi yang 

disajikan tidak harus program berita dimana presenter membacakan berita, tetapi 

segala bentuk penyajian informasi termasuk talkshow (perbincangan). Program 

informasi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berita keras (hard news) dan 

berita lunak (soft news) (Morissan, 2008:209). 

a. Berita keras (hard news) adalah segala informasi penting dan menarik yang 

harus segera disiarkan oleh media. Dalam hal ini berita keras dapat dibagi 

kedalam beberapa bentuk yaitu : straight news, features, dan Infotainment  

b. Berita lunak (soft news) adalah segala informasi yang penting dan menarik 

yang disampaikan secara mendalam (indepth) namun tidak bersifat harus 

segera ditayangkan. Berita yang masuk kategori ini ditayangkan pada suatu 

program tersendiri diluar program berita. Program yang termasuk kategori 
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berita lunak ini adalah: Current affair, magazine, dokumenter, dan 

talkshow.  

2. Program Hiburan (entertainment) 

 Program hiburan bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, 

lagu, cerita, dan permainan. Program hiburan mempunyai beberapa kategori 

diantaranya yaitu : 

a. Drama, adalah program yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau 

karakter seseorang atau beberapa orang. Program drama terbagi menjadi 

dua yaitu sinetron dan film 

b. Permainan, merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah 

orang, baik secara individu maupun sekelompok yang saling bersaing 

untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan ini dibagi menjadi tiga 

yaitu : quiz show, ketangkasan, reality show. 

c. Musik, adalah program acara yang menampilkan konser yang dilakukan 

di lapangan maupun di studio 

d. Pertunjukan, adalah program yang menampilkan kemampuan seseorang 

atau beberapa orang pada suatu lokasi. (Morissan, 2008:211). 

2.4. Konglomerasi Media 

 John Vivian dalam bukunya berjudul Teori Komunikasi Massa, Vivian 

(2008: 26-32) menyebutkan bahwa konglomerasi adalah menggabungkan 

perusahaan-perusahaan menjadi perusahaan besar. Konglomerasi media dalam hal 

ini disebut juga sebagai konsentrasi kepemilikan media. Artinya, dari beragam 
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media yang ada, rata-rata pemiliknya hanya terdiri dari kaum elite yang 

jumlahnya banyak. 

 Eoin Devereux dalam Zulfiningrum (2014) menuliskan beberapa fakta 

mengenai kritik dan dampak atas praktik konglomerasi media. Pertama, secara 

progresif terjadi konsentrasi kepemilikan media massa oleh segelintir 

Transnational multimedia conglomerates.  

 Kedua, faktanya, banyak dari konglomerat ini yang memiliki, mengontrol 

atau mempunyai kepentingan substansial dalam perusahaan media dan non media. 

Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, antara kepentingan jurnalistik 

untuk memberitakan secara fair dengan kepentingan pemilik perusahaan, yang 

mengharapkan lini usaha non medianya tidak menjadi bulan-bulanan di media 

miliknya sendiri jika sang pemilik media tersandung masalah. 

 Ketiga, berlanjutnya perdebatan tentang peran ruang publik media yang 

muncul dari konsentrasi dan konglomerasi yang lebih besar. Peran ruang publik 

ini menjadi penting karena konsentrasi dan konglomerasi media menyebabkan 

penguasaan informasi di tagan segelintir orang. 

 Keempat, konsekuensi dari berita, current affairs dan jurnalisme 

inversitasi ke arah hiburan, populisme dan infotainment. Corak produksi dalam 

manajemen media yang mengabdi kepada kepentingan modal akan menjadikan 

pemujaan yang berlebihan terhadap rating dari iklan, sehingga selera pasar yang 

kemudian diikuti. 
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 Kelima, redefinisi audiens sebagai konsumen bukan lagi warga (citizen). 

Ini terjadi dikarenakan proses industrialisasi budaya (cultural industries) yang 

terjadi secara masif. 

 Keenam, akses yang tidak setara terhadap isi media dan teknologi media, 

yaitu fakta ironis tentang perub struktur manajemen media yang menyebabkan 

khalayak menjadi terpecah, antara yang memiliki akses media (the have) dan yang 

tidak memiliki akses media (the have not)  

 Ketujuh, kekuatan ekonomi politik dari individu yang menguasai 

kekaisaran media (Devereux. 2003 dalam Zulfiningrum, 2014). 

 Jadi kepemilikan media akan berakibat dengan berubahnya kebijakan dan 

tujuan media itu sendiri. Adanya konsentrasi media massa juga dapat 

mengakibatkan homogenitas pemberitaan dan informasi akibat dari diversifikasi 

media, yaitu proses penganekaragaman usaha ekonomi sosial yang dilakukan oleh 

suatu industri atau pelaku produksi media. Masyarakat akan sulit untuk mencari 

referensi lain dan sulit untuk melihat sisi lain dari suatu kasus yang diangkat oleh 

pemberitaan media massa karena homogenitas tersebut akibat dari kepemilikan 

yang berpusat (Zulfiningrum, 2014). 

 Di Indonesia, ada paparan aturan main atau kebijakan hukum seputar 

pemusatan kepemilikan dan penguasaan media penyiaran atau spirit anti monopoli 

dalam regulasi penyiaran. Aturan main tersebut tercantun dalam undang-undang 

(UU) penyiaran no. 32 tahun 2002, peraturan pemerintah (PP) nomor 50 tahun 

2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta. 
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 Dalam UU penyiaran No. 32 Tahun 2002 ayat 1, pasal 18 disebutkan 

bahwa “pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh 

satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar maupun beberapa 

wilayah siar, dibatasi”.  

 Aturan tersebut hanya salah satu contoh aturan larangan konglomerasi 

media di Indonesia untuk lebih lengkap baca Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Selain itu KPI juga telah memberikan 

batasan serta aturan main media penyiaran yang tercantum didalam Pedoman 

Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)  yang bisa diunduh 

secara bebas melalui website KPI. P3SPS secara jelas memberikan batasan, 

peraturan serta hak bagi khalayak dan juga pihak penyiaran dalam bermedia. 

2.5 Definisi Operasional 

 Untuk mengukur tingkat literasi media televisi pada guru RA Hasanuddin 

dan MI Wahid Hasyim, akan digunakan definisi yang diberikan European 

Commission dan Aufderheide dan Firestone yang pada dasarnya sama. literasi 

media didefinisikan oleh kedua pihak sebagai kemampuan untuk mengakses, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan berbagai pesan dalam 

berbagai bentuk media. 

 Rancangan kerja Individual Competences yang diusulkan European 

Commission akan digunakan dalam mengukur tingkat literasi media . Individual 

Competences memiliki 3 kategori sebagai dasar pengukuran yaitu, Technical 

Skills, Critical Understanding, dan Social Competences seperti pada tabel 1  
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 Kategori Technical Skills untuk mengukur bagaimana kemampuan 

individu untuk mengakses dan mengoperasikan media, apakah seseorang itu 

mampu mengoperasikan dan mengakses televisi dan menggunakan alat televisi 

secara keseluruhan. Kategori Critical Understanding adalah untuk mengukur 

kemampuan kognitif individu dalam menganalisis dan memahami secara kritis isi 

pesan media dan sistem media, untuk memahami pesan media diperlukan 

pengetahuan mengenai media dulu sebagai dasarnya. Social Competences adalah 

bagaimana kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan pesan yang 

diketahui serta dipahaminya dari pengetahuan serta pemahamannya mengenai 

media televisi (European Commission, 2009). 

Tabel 1. Rancangan Operasional Individual Competences 

Kategori Definisi  Indikator  Item 

Technical skills Kemampuan 

individu untuk 

mengakses dan 

mengoperasikan 

media. 

- Bisa menggunakan 

televisi dan semua alat 

pendukungnya (remot, 

antena, tombol televisi, 

dsb). 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

- Bisa mengakses 

program yang 

disediakan televisi ( 

menyimpan saluran 

televisi, merubah 

saluran, dsb). 

7, 8 

- Bisa menghubungi 

pihak televisi untuk 

menelepon ataupun 

berkomentar seperti 

program kuis interaktif 

ataupun talkshow 

10 
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interaktif.  

 

- Frekuensi 

penggunaan media. 

9 

Critical 

Understanding 

 

Kemampuan 

dalam 

menganalisis dan 

memahami secara 

kritis isi pesan 

media dan sistem 

media. 

- Dapat 

mengklasifikasikan 

acara TV dan fungsinya 

masing-masing.  

 

11, 12, 13, 14, 

15 

- Dapat membedakan 

iklan, penempatan 

produk, komunikasi 

politik dan memahami 

dampaknya bagi  

tayangan televisi.  

16, 17, 18 

- Tidak mudah percaya 

pada hanya satu sumber 

informasi di televisi.  

19, 28, 36, 37 

- Memahami 

konglomerasi media di 

Indonesia dan 

dampaknya pada acara 

televisi. 

20, 21, 22, 25, 

26, 27 

 

- Mengetahui institusi 

mana yang mengatur 

dan memberikan 

hukuman jika terjadi 

pelanggaran yang 

dilakukan oleh stasiun 

televisi.  

23, 24 
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- Mengetahui regulasi 

pertelevisian serta hak 

dan kewajiban sebagai 

khalayak televisi .  

29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35 

- Mampu menilai acara 

mana yang baik untuk 

dikonsumsi dan mana 

yang harus dihindari. 

38, 39 

Social 

Competences 

 

Kemampuan 

berkomunikasi 

dan berpartisipasi  

- Dapat 

mengkomunikasikan 

pengetahuan tentang 

media televisi / Kritis 

akan media televisi 

kepada orang lain 

(individu & kelompok)  

40, 41, 42, 43, 

44 

Sumber : European Commision (2009, 2011) Diolah Fahmi (2016) 

 Karena sifat dari setiap kategori berbeda maka diperlukan pembobotan 

khusus dari setiap kategori sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Setelah 

membaca beberapa literatur dan berkonsultasi kepada dosen pembimbing serta 

menyesuaikan pembobotan dengan keadaan pertelevisian di Indonesia, akhirnya 

peneliti menetapkan bobot untuk kategori Technical Skills sejumlah 20%, Critical 

Understanding sejumlah  60%, dan Social Competences sejumlah 20% dari total 

keseluruhan yaitu 100%. Setelah mengetahui bobot setiap kategori selanjutnya 

bobot tersebut di akumulasikan  dan hasil akumulasi tersebut merupakan tingkat 

literasi media televisi dari subjek. Penghitungannya adalah sebagai berikut Basic 

0-33,3 , Medium 33,4-66,7, dan Advanced 66,8-100. 

 Tingkatan literasi media sebagaimana dijabarkan oleh European 

Commission (European Commision, 2009) yaitu: 
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a. Basic: Kemampuan seorang individu dalam mengoperasikan media 

hanya sebatas kemampuan dasar saja sangat terbatas. Kemampuan 

dalam menganalisa dan mengevaluasi konten media tidak terlalu baik, 

dan kemampuan dalam berkomunikasi juga terbatas. 

b. Medium: individu mampu dalam mengoperasikan media. Individu 

cukup mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan dan mengakses 

informasi dari media. kemampuan dalam menganalisa dan 

mengevaluasi konten media juga bisa dibilang cukup baik 

kemampuan dalam berkomunikasi dan membuat konten media  cukup 

baik. 

c. Advanced: Kemampuan seorang individu dalam mengoperasikan 

media sangat baik. Sangat aktif dalam mengoperasikan media. 

Memiliki pengetahuan tentang regulasi media. Kemampuan 

memahami dan mengevaluasi pesan media juga sangat baik. mampu 

berkomunikasi secara aktif melalui media. Mempunyai kemampuan 

untuk menjadi pembicara atau pemecah masalah didalam ruang publik 

atau di lingkungan sosial. 

 


