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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Literasi Media 

a. Pengertian Literasi Media 

Kata literasi media berasal dari bahasa inggris, yaiu Literacy artinya 

melek huruf, dan Media yang artinya media tempat pertukaran pesan. Makna 

dari letirasi media di dalam konteks komunikasi massa sendiri ditujukan pada 

seseorang yang bersikap kritis atau melek, bukan hanya pada meda saja, tetapi 

juga pada semua pesan yang disampaikan (Tamburaka, 2013:7). 

Potter (2005: 22) mendifisikan literasi media sebagai seperangkat 

prespektif bahwasannya kita secara aktif mengekspos diri kita sendiri dalam 

media tersebut untuk menafsirkan makna dai beberap pesan yang kita jumpai 

atau hadapi. Jika kita ingin membangun perspektif kita sendiri potter 

menyarankan mengambil dari struktur-struktur pengetahuan. Begitu juga 

untuk membangun struktur pengetahuannya, kita membutuhkan alat-alat dn 

bahan baku yang menunjang. Alat-alat disini  diartikan sebagai keterampilan 

kita, sedangkan bahan bakunya yaitu informasi dari media-media dan dunia 

nyata. Jika kita menggunakannya secara aktif maka kita sadar akan pesan-

pesan dan berinteraksi secara sadar dengan pesan-pesan ini. Menurut 

Ardianto, Lukiati, dan Siti (2007: 215), mengartikan literasi media secara 

lebih luas yaitu sebagai bentuk kemampuan seseorang mulai dari kegiatan 

mengkomunikasian, menganalisis, mengakses, sampai mengevaluasi konten 
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yang berupa pesan-pesan dalam bentuk apapun itu, termasuk didalamnya saat 

melakukan ekspansi konseptualisasi tradisional yang bersifat literate dengan 

banyak simbol yang dimilikinya.  

Pada dasarnya, literasi media sendiri diambil dari kata literasi itu 

sendiri yang menurut Kellner dan Share dalam Iriantara (2009: 4) literasi 

media adalah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk 

lebih bisa menafsirkan, membaca, dan unutk menusuk berbagai bentuk teks 

dan artefak tertentu, sekaligus juga untuk mendapatkan kapasitas intelektual, 

sebagian dari upaya untuk ikut andil dalam masyarakat dan kebuduyaannya 

secara total dan penuh.  Seiring perkembangan media cetak dan lainnya inilah 

yang mendasari munculnya kemampuan literasi ini unutk kemampuan 

membaca dan menulis audiens. 

Begitu banyak dan luasnya pemaknaan dari literasi media, dan serta 

masih samar-samar konsep dari literasi media ini, Ardianto, Lukiati, dan siti 

(2007: 215) memberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Memiliki kemampuan  utuk menggunakan atau mengolah informasi, 

sebagai dari upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat, baik itu secara cetak maupun tertulis. 

2) Melek dalam hal yang berkaitan teknolgi, berfikir kritid, politik, dan 

memiliki kepekaan terhadap lingkungan. 

3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam hal budaya, pekerjaan dan 

keahlian. 

4) Memiliki beberapa keahlian yang dikuasi, misalnya membaca, menulis, 

berhitung, dan yang lainnya dalam artian yang lebih luas. 



12 

 

5) Memiliki keahlian tertentu dalam berbagai jenis dan bidang yang berbeda.  

Dari beberapa penjelasan tentang literasi media diatas, disimpulkan 

bahwa literasi media adalah suatu kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh 

seseorang yang berupa sikap kritis dari apa yang sudah dikosumsinya melalui 

media, mulai dari keberadaan media itu sendiri maupun konten medianya. 

Seseorang yang selalu memakai atau dihadapkan dengan konten media setip 

hari, juga belum tentu mempunyai kemampuan melek media ini. Tersapat 

beberapa elemen ataupun konsep untuk sebuah sikap yang dikategorikan 

dengan kemampuan literasi media. 

b.  Jenis-Jenis Literasi Media 

Melihat dari perkembangannya, dimulai dari literasi media yang 

dikenal di era media cetak hingga konsep literasi media yang baru di era 

teknologi elektronik saat ini, muncul juga beberapa jenis litersai baru, salah 

satunya seperti yag dijelaskan oleh Raffety dalam Iriantara (2009: 7), sebagai 

berikut: 

1) Literasi berbais teks atau alfabetis, yang terbagi menjadi tiga kategori: 

a. Literasi naratif, yaitu kemampuan belalar untuk membaca, misalnya 

dalam bentuk teks atau prosa. 

b. Literasi eskpositori, yang berupa perilaku meositori, yaitu 

kemampuan “membaca untuk belajar”, yaitu yang berupa perilaku 

yang mengolah, menempatkan, menafsirkan bentuk-bentuk konten 

media, mulai dari audio, visual, maupun audio visual, 
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c. Literasi dokumen, adalah kemampuan “membaca untuk belajar”, 

yaitu untuk seseorang bisa melakuan suatu penafiran dan penerapan 

informasi yang sesuan dengan tujuannya atau tujuan tertentu. 

2) Literasi representasional, adalah suatu kemampuan analisis informasi 

dimana seseorang itu bisa memahami makna yang terkandung. 

3) Literasi perkakas, suatu kemampuasn yang secara teknis, yaitu terkait 

penggunaan teknologi dan komputer untuk bisa mengetahui pengetahuan 

tentang deklaratif (apa), prosedural (bagaimana), sertaa kapan, dimana, 

mengapa, dan dalam kondisi seperti apa (kondisional). 

c. Tujuan Literasi Media 

Secara umum, buckingham dalam (Turnomo, dkk., 14) membagi 

tujuan literasi media menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Melakukan kegiatan perbaikan dan upaya meningkatkan kehidupan 

para individu. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya literasi media yang 

bertujuan menghilangkan efek negatif dari tayangan-tayangan yang 

muncul di televisi. 

2) Melakukan sosialisai atau pengajaran literasi media, misalnya dalam 

skala pendidikan. 

3) Menjadikannya dari aktivisme atau bagaian dari gerakan sosial. 

Berkaitan dengan literasi media dalam kointeks pendidikan, The 

Countil of Europe Resolution in Media and New Technologies 

menjelaskan bahwasannya pemahaman tentang mekanisme, struktur, dan 

konten media menjadi suatu hal yang penting untuk diberikan kepada para 

siswa. Bahkan secara khusus, diharapkan siswa dapat mengembangkan 
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kapasitas independennya sebagai upaya untuk menungkan sikap kritisnya 

atas konten media yang ada atau sedang viral (Rahardjo, dkk., 14-15). 

d. Elemen Literasi Media 

Seorang pakar komunikasi, Art Silverblatt dalam Tamburaka 

(2013:12), mengidentifiksikan lima elemen literasi media sebagai berikut: 

1) Kesadarannya untuk dampak media yang akan menyangkut individu 

atapun masyarakat banyak. 

2) Pemahaman yang lebih tentang proses komunikasi massa. 

3) Kemampuan mengembangkan suatau strategi untuk melakukan suatu 

analisis dan diskusi pesan media. 

4) Kesadaran bahwa suatu konten medai adalah sebuah tejs yang mampu 

memberikan pemahaman, baik kepada dirinya sendiri maupun budaya 

konsumen. 

5) Pemahaman kesenangan, yaitu apresiasi lebih yang harus ditingkatkan 

pada suatu konten media yang dinilai bagus atau memuaskan. 

e. Kemampuan Literasi Media 

Kegiatan mengkonsumsi media pada era saat ini tergolong 

sangatlah mudah selayaknya mengetipkan mata, hanya dengan menekan 

suatu tombol tertentu, tayangan, konten, ataupun informasi apapun isa 

kita dapat atau saksikan. Tidak perlu mahir atau mempunyai 

keterampilan khusus dalam membaca atau menulis, karena kebiasaan 

atau pemahaman simbol-simbol yang sehari-hari dipakai cukup untuk 

membuat kita mudah menjadi penikmat atau konsumen media, baik itu 

melalu telvisi, radio, maupun mobile phone. Begitu pua dengan internet, 
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sudah menjadi hal lumrah karena semua orang saat ini sudah mulai aktif 

menggunaan internet. Itupun terjadi karena sangat mudahnya mengakses 

teknlogi saat ini. 

Lain halnya dengan kemampuan literasi media, yang menuntut 

hal sebaliknya. Orang yang candu ataupun ysng setiap harinya selalu 

berhubungan dengan media belum tentu memiliki kemampuan literasi 

media. Dalam hal ini kemampuan literasi media pun sangat penting 

dalam kegiatan mengonsumsi media. Dalam mengonsumsi media, 

seseorang membutuhkan kemampuan khusus agar dirinya bisa terhindar 

dari efek negatifnya media. Kemampuan ini seraing kali disebut degan 

istilah media literacy skill, yang menurut Baran dalam Ardianto, Lukiati, 

dan Siti (2007: 220) sebagai berikut: 

1) Memiliki pengetahuan, kemampuan dan keinginan untuk membuat 

kemajuan dalam hal memahami suatu konten media, serta dapat 

menyeleksi dengan menyarung informasi baru yang datangnya dari 

luar. 

2) Memiliki pemahaman dan responsif yang baik atas kekuatan yang 

dimiliki dari konten media. 

3) Mampu membedakan antaran mana emosi dan reaksi yang muncul 

sebagai respn atas konsumsi konten media. 

4) Mampu mengembangkan harpaan atas konsumsi konten media yang 

telah dipilihnya. 
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5) Memiliki pengetahuan yang luas atau secara khusus tentang 

konvensi dari bentuk-bentuk ekspresi dalam berbagai media, serta 

bisa menerimanya ketika terjadi penggabungan. 

6) Memiliki kemampuan untuk berfikir secara kritis tentang konten 

media, yang tidak hanya memerhatikan sisi kredinilitasn sumbernya 

saja. 

7) Memiliki kemampuan untuk memahami dampak media, yang tidak 

hanya memahami dari segi masalahna secara kompleks. 

8) Memiliki pengetahuan tentang bahasa internal yang dimiliki oleh 

media. 

Sementara menurut Center For Media Literacy dalam Tamburaka 

(2013: 18), kemampuan berfikir secara kritis atas konten media sebagai 

berikut: 

1) Kemampuan dalam memproduksi sebuah media 

2) Kemampuan dalam mengkritik suatu media 

3) Kemampuan dalam mengajarkan tentang media 

4) Kemamuan dalam mengeksplorasi system pembuatan  media 

5) Kemampuan  dalam mengeksplorasi media dari berbagai posisi 

6) Kemampuan dalam berfikir secara kritis atas apa yang dimuat media. 

f. Pengukuran Literasi Media 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, diana tingkat literasi media 

seseorang bisa diukut dengan menggunakan konsep, yaitu Individual 

Competence Framework. Konsep ini sebelumnya juga sudagh pernah 

dipakai oleh European Commission di dalam Final Report Testing and 
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Refining Criteria to Asses Media Literacy Levels in Europe 2011, untuk 

mengukur masyarakat di negara Uni Eropa terkait tentang tingkat literasi 

media di Uni Eropa. Dikutip dari penelitain Sugeng Winarno tentang 

“Pemahaman Media Literacy Televisi Berbasis Personal Competences 

Framework” (2014: 67-68), Personal Competence didefinisikan sebagai 

sebuah kemampuan audiesn media massa dalam menggunakan dan 

melakukan analisis konten-konten media yang dikonsumsina. Jika 

medianya yang digunakan adalah Telivisi, maka kemampuan itu dapat 

diihat dari caranya menggunakan dan melakukan analisis terhadap 

konten-konten telivisi tersebut. Konsep Personal Competence membagi 

dua tingkat kemampuan, yaitu: 

1) Technical skills, yaitu merupakan suatu kemampuan dari audiens 

untuk menggunakan media secara teknik, mulai dari mrngoperasikan 

sampai memahami semua intruksi yang dimili oleh media yang 

digunakannya. Technical skills sendiri juga masih komponen-

komponen tersendiri. Seperti: 

a. Using media, yaitu digunakan sebagai melihat bagaimana cara 

audiens menggunakan media tersebut. Seperti tingkat keaktifan 

penggunanaanya. 

b. Instrumental use, digunakan sebagai melihat bagaimana audiens 

mengoperasikan media yang diguanakannya, hanya audiens 

sebagai penonton atau juga bisa memahami setiao instrumen 

yang ada di media. 



18 

 

2) Critical Understanding, suatu kemampuan audiens dimana saat dia 

menggunakan media secara kognitif, mulai dari melakukan 

pemahaman analisis, sampai evaluasi atas konten media uang 

digunakannya atau dikonsumsinnya. Ada beberapa kriteria dari 

kemampuan Critical Understanding seperti: 

a. Suatu kemampuan saat memberikan pemahaman atas konten 

media dan fungi yang didapatkannya. 

b. Memiliki pemahaman tentang pengetahuan media dari regulasi 

media itu sendiri. 

c. Perilaku yang ditujukam oleh audiens dlam mengunakan media 

yang dikonsumsinya. 

3) Comunicative abilities kemampuan seseorang untuk bersosialisasi 

dan melakukan partisipasi di media tersebut. Communicative 

abilities ini meliputi kemampuan berikut: 

a. Kemampuan yang dimiliki seseorang untk berkomunikasi dan 

membangun relasi di sosial media. 

b. Kemampuan seseorang untuj memproduksi ataupun 

mengkreasian konten medianya. 

c. Kemampuan seseorang utuk ikut serta dalam prtisipasi dengan 

masyarakat. 
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2. Sosial media  

a. Pengertian Sosial media 

Pada zaman sekrang ini sosial media merupakan suatu jaringan 

sosial media dalam internet, yang memiliki hubungan antara individu 

dengan teknologi (Hansen,Shneidermas, & Smith dalam Istiqomah, 

2017) Internet sudah semakin berkembang pesat saat ini dan sekarang 

munculah yang dinamakan sosial media yang dapat memperluas 

hubungan pertemanan dan relasi penggunanya. Andreas Kaplan dan 

Micheal Haenlein (dalam Asmaya, 2015) menjelaskan bahwa sosial 

media menurutnya adalah sebuah kelompok aplikasi yang berbasis 

menggunakan internet yang membangun di atas dasar ideologi dan 

teknologi web 2. 0, dan yang memungkingkan penciptaan dan pertukatan 

usergenerated content. 

Sosial media juga disebut suatu wadah untuk menghubungkan 

beberapa atau banyak orang dalam lingkungan sosial secara online 

melalui penggunaan website (Doughlis, 2008 dalam Istiqomah, 2017). 

Sosial media saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana mengobrol 

atau chat namun juga keberadaanya kini bisa menciptakan sebuah konten 

dan sarana yang lebih baru dan menarik sehingga mampu menghipnotis 

manusia untuk memiliki dan menggunakan layanan sosial media 

tersebut.  

Akhir-akhir ini sosial media berkembang begitu pesat dan 

pastinya mempunyai dampak positif dan negatifnya juga, maka dari itu 

penting untuk kita sebagai orang dewasa membuat suatu sistem 
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pengawasan dan bimbingan bagi peserta didik agar nisa terhindar dari 

dampak negatifnya dan mampu menerapkan atau mengambil dari segi 

positifnya. 

Tahun 2009 hingga pada saat sekarang ini, sosial media (path, 

facebook, twitter, instagram, youtube,  dan lain-lain) menjelma sebagai 

dunia kedua setelah dunia maya. Sebuah perusahaan riset dan pemasaran 

di Singapuran menyatakan bahwa pengguna internet aktif di Indonesia 

mulai dari Januari 2014 tercatat 72,7 juta orang. Sebanyak 98% dari 

pengguna internet yang sudah memiliki akun sosial media dan sebanyak 

79% aktif mengakses akun sosial media tersebut. Facebook memegang 

jumlahh pengguna terbesar yaitu sebanyak 93% dari jumlah seluruh 

pengguna internetndi Indonesia (Endri, 2017: 9). 

Berdasarkan dari banyaknya penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwasanya sosial media adalah sebuah alat komunikasi yang berupa 

obrolan chat untuk berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, berbagi, 

dan membentuk ikatan sosial secara visual. 

b. Karakteristik Sosial media 

Sosial media sendiri juga memiliki karakteristik khusus yang 

tidak dimiliki oleh beberapa media digital lainnya. Ada beberapa 

batasam dan ciri tertentu yang hanya dimiliki oleh medial sosial saja 

dibanding dengan media-media lainnya. Adapun beberapa karaktaeraistik 

sosial media (Rulli Nasrullah, 2015:15) antara lain: 

1) Jaringan (network) 

2) Informasi (information) 
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3) Arsip (archive) 

4) Interaktif (interactivity) 

c. Dampak Penggunaan Sosial media 

1) Dampak Positif  

Ada banyak dampak positif dari penggunan sosial media bagi 

siswa (Alfiyana Khoiratun, 2014: 22) sebagai berikut: 

a) Siswa dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan 

sosial mereka yang sangat perlu dibutuhkan di era digital ini. 

Mereka nantinya akan belajar bagaimana cara untuk beradaptasi, 

bersosialisai dengan masyarakat sosial dan mengelola jaringan 

pertemanan mereka. 

b) Dapat memperluas jaringan pertemanan siswa, siswa akam 

menjadi lebih mudah berteman dengan siapapun dengan orang 

yant tidak mereka kenal sebelumna di seluruh dunia, meski 

sebagian besar diantara mereka belum perna bertemu secara 

langsung. 

c) Menambah wawasan siswa tentang informasi atau berita yang 

sedang viral atau banyak di bicarakan untuk bidang pendidikan, 

kebudayaan, dan lain-lain. 

d) Sebagai media dakwah dan forum diskusi. Dimesia sosial seperti 

facebook siswa juga dapar bergabung dengan beberapa forum 

atau komunitas yang mereka sukai. 
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e) Siswa disini juga dapat bertukar pikiran dan belajar dari 

beberapa perkataan orang, sehingga mereka jadi lebih peka dan 

komunikatif terhadap sekitarnya. 

f) Dapat juga digunkan media pembelajran bagi mereka seperta di 

bidang pendidikan. 

Dari beberapa uraian di atas disimpulkan bahwa sosial media juga 

memiliki banyak dampak positif bagi penggunanya, khususnya bagi para 

siswa atau peserta didik. Dengan adanya sosial media siswa bisa lebih 

mudah dan cepat untuk mencari dan menamba ilmunya yang berkaitan 

tentang pemdidikan. Selain itu sosial media juga bosa menambah 

pertemanan dengan orang lain. 

2) Dampak Negatif 

Ada beberapa dampak negatif pengguna media sosia bagi siswa 

sebagai berikut (Alfiyana Khoiratun, 2014: 23) 

a) Berkurangnya waktu belajar, karena banyak dari sebagian siswa 

waktunya di luangkan untuk mengakses sosial media. 

b) Dapat mengganggu kesahatan, karena terlalu lama mereka 

melihat layar mobile phone, laptop maupun komputer mereka 

yang dapat mengganggu kesehatan mata mereka. 

c) Siswa menjadi lebih malas, karena mereka kebanyak 

meninggalkan kewajiban mereka seperti tugas ataupun pekerjaan 

rumah mereka, karena mereka selalu ingin tahu status teman-

temannya atau sekedar melihat konten-konten sosial media yang 

menurut mereka menarik. Sehingga dari hal tersebut banyak eaktu 
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yang terbuang sia-sia dan kurang bermanfaat, coantohnya melihat 

konten video hingga lupa waktu, chatting dan akhirnya 

berpengaruh pada prestasi mereka. 

d) Kurangnya sosialisasi atau bercengkrama dengan lingkungan 

mereka. Ini adalah dampak yang terlalu sering dan terlalu lama 

bermain sosial media. Hal ini cukup mengkhawatirkan untuk 

perkembangan sosial para peserta didik, karena mereka di 

umurnya yang seharusnya belajar sosialisai dengan 

lingkungannya malah mereka lebih banyak menghabiskan 

waktunya di sosial media dan dunia maya. 

e) Memicu terjadinya aksi pornografi dan pelanggaran asusila. 

Mudah sekali untuk sekarang bagi pengguna sosial media untuk 

menemukan sesuatu konten yang berbau seks, karena hal itu 

sangat mudah di cari di internet. 

f) Banyak terjadi kriminalitas oleh pihal-pihak yang tidak 

bertanggung jawab, contohnya saja kasus penculikan yang di 

awali dengan perkenalan seseorang yang tidak dikenalnya, 

pembunuhan, penipuan dan yang lainnya. 

g) Siswa menjadi suka menghamburkan uang tanpa 

mengkontrolnya, karena siswa lebih banyak membeli paketan 

internet atau online berjam-jam di warnet. 

Meskipun sosial media memiliki banyak dampak positif, media 

sosial juga memiliki banyak dampak negatifnya bagi para siswa yang 

menyalah gunakan. Dampak negatif yang telah disebutkan diatas adalah 
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beberapa yang berpengaruh bagi siswa yang tidak bisa mengontrol 

pengunaan atau literasi sosial media.  

d. Jenis-jenis Sosial media 

Sosial media sendiri adalah suatu teknoloi yang berbasis internet 

sebagai alat untuk berkomuniasi maupun sebagai media promosi dalam 

bisnis. Adapaun beberappap macam sosial media saat ini menurut Rulli 

Nasrullah (2015: 14) antara lain: 

1) Blog   

2) Microblogging 

3) Facebook 

4) Twitter 

5) Instagram 

6) Line 

7) WhatsApp  

8) Youtube 

9) Snapchat 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Sebuah pembelajaran, ketika telah menyusun proses pembelajaran 

dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan, maka tindakan 

selanjutnya adalah dengan menyusun nilai belajar untuk melihat hasil 

belajar seorang siswa. Siswa dikatakan berhasil dalam memperoleh hasil 

belajar, jika siswa sudah memiliki kriteria belajar yang baik dan telah 

mencapai standart nilai yang telah ditentukan oleh sekolah. Sesuai dengan 
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yang dijabarkan Sudjana (2013:2) hasil belajar merupakan tindakan untuk 

melihat tingkat pencapaian atau keberhasilan seorang siswa setelah 

menempuh kegiatan proses belajar mengajar. Sedangkan menurut 

Thobroni & Mustofa (2013:24) hasil belajar merupakan tindakan yang 

merubah sikap atau perilaku secara menyeluruh, tidak hanya cakap dalam 

aspek pengetahuan, tetapi pada aspek secara utuh atau komprehensif. 

Beberapa pendapat yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hasil belajar ialah  tindakan atau kegiatan untuk melihat berhasil 

atau tidaknya siswa setelah melakukan pengalaman belajar yang telah 

ditempuh. Pengalaman belajar dapat dilihat ketika siswa menerima 

pembelajaran di sekolah mulai dari awal hingga akhir proses 

pembelajaran, sehingga siswa tersebut mendapatkan hasil yang dapat 

diraih berupa pengetahuan maupun kemampuan menyeluruh. 

Hasil belajar bukan hanya dilihat dari cakupan pengetahuan saja, 

tetapi hasil belajar akan dilihat secara keseluruhan mulai dari aspek 

kognitif, afektif, serta psikomotor. Siswa yang telah mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik, maka hasil belajar juga akan sesuai dengan apa 

yang telah didapat. 

 

b. Ruang Lingkup Hasil Belajar 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hasil belajar tidak hanya 

dilihat dari aspek kognitif saja. Penilaian harus dinilai ke dalam tiga aspek, 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam setiap aspek, memiliki 

ruang lingkup masing-masing. Hasil pendapat dari Bloom, dkk (dalam 

Arifin, 2012:21) dikatakan hasil belajar dikategorikan dalam tiga aspek, 
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yaitu aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotor. Setiap aspek 

memiliki klasifikasi tersendiri, yaitu : 

1. Aspek Kognitif 

Aspek yang mencakup 6 kemampuan intelektual, diantara lain: 

a) Pengetahuan atau knowledge, kemampuan yang diharuskan siswa 

untuk dapat mengetahui suatu teori maupun konsep tanpa siswa itu 

harus mengetahui atau menggunakannya. 

b) Pemahaman atau comprehension, menuntut siswa dapat memahami 

suatu teori dari mata pelajaran yang ditempuh. Siswa dapat 

menggunakannya tanpa harus mengungkit hal yang lain. Tujuan dari 

pemahaman ini adalah siswa diharapkan dapat mempraktikkan, 

menjelaskan maupun memberikan contoh. 

c) Penerapan atau application, kemampuan yang diharuskan untuk 

mampu menerapkan ide atau menuangkan pemikirannya ke dalam 

suasana baru. 

d) Analisis atau analysis, kemampuan yang diharuskan untuk 

menjabarkan suatu keadaan ke dalam komponen yang diperlukan. 

Adanya kemampuan analisis ini dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yakni analisis hubungan, analisis prinsip yang telah 

terorganisasikan dan analisis unsur. 

e) Sintesis atau synthesis, merupakan kemampuan yang diharuskan untuk 

dapat memperoleh hasil seperti karya tulis atau rancangan. 
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f) Evaluasi atau evaluation, merupakan kemampuan yang diharuskan 

untuk dapat mengevaluasi atau menilai suatu keadaan yang didasari 

oleh kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Aspek Afektif 

Aspek yang melihat dari sudut pandang sikap maupun perkembangan nilai 

diri, sehingga dapat membentuk tingkah laku seseorang. Terdapat empat 

macam yang menggambarkan aspek afektif, yaitu: 

a) Kemauan siswa untuk menerima (receiving), adalah keahlian yang 

harus menuntut untuk peka atau mampu merasakan rangsangan 

tertentu. Siswa dapat mengaplikasikannya ke dalam kegiatan seperti 

memilih, menanyakan, menggunakan maupun menjawab 

b) Kemauan siswa untuk menanggapi (responding), adalah keahlian yang 

harus menuntut siswa untuk tidak hanya ikut merasakan sesuatu, tetapi 

siswa juga hrus membuat reaksi pada suatu keadaan. Siswa dikatakan 

memiliki kemauan jika ia mampu untuk menanggapi atau menjawab 

dengan suka rela 

c) Kemauan untuk menilai (valuing), kegiatan yang harus dilakukan 

siswa untuk memberi penilaian pada suatu objek atau situasi maupun 

kondisi tertentu secara tetap atau penilaian yang tidak berubah-ubah. 

d) Kemauan untuk organisasi (organization), adalah kegiatan yang 

menuntut siswa untuk bisa mengklasifikasikan suatu keadaan atau 

pemecahan masalah. Siswa dapat menggunakannya dalam kegiatan 

membandingkan, mengatur, maupun memodifikasi sesuatu. 

3. Aspek Psikomotor 
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Aspek yang berkenaan dengan gerakan-gerakan anggota badan, mulai dari 

gerakan yang biasa sampai pada gerakan-gerakan yang kompleks. Aspek 

psikomotor memiliki beberapa klasifikasi, diantaranya: 

a) Kemampuan gerak, dapat dilihat ketika mampu menggerak-gerakkan 

badan atau anggota badan, melompat, menampilkan maupun dalam 

keadaan menunjukkan sebuah hasil. 

b) Kemampuan untuk memanipulasi barang atau benda, kemampuan 

untuk dapat memindahkan, menyusun, meraparasi maupun menggeser 

suatu benda atau barang 

c) Kemampuan untuk mengkoordinasi, dapat dilihat ketika menggunting, 

memotong, menggandeng, mengamati dan menggunakan. 

Beberapa klasifikasi tersebut, hasil belajar dapat diamati ketika siswa 

mengikuti proses pembelajaran Tematik. Pendidik dapat menilai hasil belajar 

pembelajaran Tematik dengan ketentuan-ketentuan atau kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. 

4. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran merupakan suatu perangkat yang 

dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap guru 

pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran 

yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi 

siswa untuk berpatisipasi aktif (Poppy Kamalia Devi, dkk, 2009: 1-5). 

Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar 

mengajar dapat berupa: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS), modul. 
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c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran unutk mencapai 

satu KD yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa “Perencanaan proses pembelajaran meliputi 

silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar ”.  

Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP 

adalah: Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, 

dan sumber belajar.  

Langkah-langkah menyusun RPP (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007):  

1) Menuliskan Identitas Mata Pelajaran, yang meliputi: sekolah; mata 

pelajaran; tema; kelas/semester; alokasi waktu.  

2) Menuliskan Standar Kompetensi. SK merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai 

pada suatu mata pelajaran.  

3) Menuliskan Kompetensi Dasar. KD adalah sejumlah kemampuan 

yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu 

sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. 
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4) Menuliskan Indikator Pencapaian Kompetensi. Indikator 

kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang 

menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 

5) Merumuskan Tujuan Pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai 

oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran 

dibuat berdasarkan SK, KD, dan Indikator yang telah ditentukan. 

6) Materi Ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai 

dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 

7) Alokasi Waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan 

untuk pencapaian KD dan beban belajar. 

8) Menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran 

digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah 

ditetapkan. 

9) Merumuskan kegiatan pembelajaran  

a. Pendahuluan.  

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi 

dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran.  
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b. Inti  

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Kegiatan 

inti ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.  

Menurut Nursyam (2009: 1), eksplorasi adalah kegiatan 

pembelajaran yang didesain agar tercipta suasana kondusif 

yang memungkinkan siswa dapat melakukan aktivitas fisik 

yang memaksimalkan penggunaan panca indera dengan 

berbagai cara, media, dan pengalaman yang bermakna dalam 

menemukan ide, 20 gagasan, konsep, dan/atau prinsip sesuai 

dengan kompetensi mata pelajaran. Elaborasi adalah kegiatan 

pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik 

mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam 

mengekspresikan konsepsi kognitif melalui berbagai cara baik 

lisan maupun tulisan sehingga timbul kepercayaan diri yang 

tinggi tentang kemampuan dan eksistensi dirinya. Konfirmasi 

adalah kegiatan pembelajaran yang diperlukan agar konsepsi 

kognitif yang dikonstruksi dalam kegiatan eksplorasi dan 

elaborasi dapat diyakinkan dan diperkuat sehingga timbul 
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motivasi yang tinggi untuk mengembangkan kegiatan 

eksplorasi dan elaborasi lebih lanjut.  

c. Penutup.  

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk 

rangkuman/kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, 

dan tindak lanjut.  

10) Penilaian Hasil Belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil 

belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan 

mengacu kepada standar penilaian.  

11) Menentukan Media/Alat/Bahan/Sumber Belajar. Penentuan sumber 

belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah rencana pelaksanaan yang berorientasi 

pembelajaran terpadu dengan menerapkan model cooperative 

learning tipe STAD yang menjadi pedoman bagi guru dalam proses 

belajar mengajar.  

Menurut Trianto (2010: 108), secara umum dalam 

mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip 

pengembangan RPP, yaitu sebagai berikut:  

1)  Kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, 

konkret, dan mudah dipahami. 

2) RPP harus sederhana dan fleksibel.  
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3) RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas 

pencapaiannya.  

4) Harus koordinasi dengan komponen pelaksana program 

sekolah, agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Berdasarkan dari penelitian terdahul yang telah diteliti dengan judul “Peran 

Orangtua Dalam Penanggulan Negatif Handphone Pada Anak”. Yang telah 

dilakukan oleh Nuredah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara peran dari orangtua dengan penanggulangan dampak 

negatif handphone pada anak. Karena dampak negatf dari handphone bukan 

karena peran orangtua saja, akan tetapi bisa juga melalui temannya, sosial 

media, lingkungan, dan sekolahnya. 

2. Berdasarkan dari penelitian yang telah diteliti dengan judul “Gambaran 

Penggunaan Media Dan Pendidikan Literasi Media Pada Siswa Sekolah 

Daras di Kota Semarang”. Yang dilakukan oleh Faizal A.M. dkk. Dapat 

disimpulkan bahwa siswa sekolah dasar di semarang sangat banyak 

menggunakan waktu luangnya menggunakan media seperti televisi, 

handphone, laptop dan PC dan sedikit atau kurangnyna pengawasan dari 

orang tua mereka dan sangat besar untuk berdampak buruk bagi para siswa 

sekolah dasar di kota semarang tersebut karena kurangnya bimbingan atau 

pengawasan dari orang tuanya. Dan literasi media yang diberikan dari orang 

tua kurang karena menganggap mereka baik-baik saja dan senang saat 

menggunakan media tersebut tanpa tahu efek apa yang ditimbulkannya. 

3. Berdasarkan dari penelitian yang terdahulu yang berjudul “Sosial media DAN 

Kualitas Belajar Siswa (Studi Kasus Pada Siswa Sma Negeri 1 Bajeng 

Kabupaten Gowa)”. Yang dilakukan oleh Nardi. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa media sosial facebook tidak hanya selalu berdampak negatif, tetapi 

juga banyak dampak positif yang diberikan oleh media sosial facebok ini. 
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Dan sebagaian siswa banyak yang kualitas belajarnya menururn karena 

kecanduan akan media sosial facebook ini. 

4. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul Analisis Intensitas Pemakaian 

Sosial Media Siswa di SD Muhammadiyah 9 Malang. Dalam kesimpulan ini 

penelliti membahas tentang intensitas dari pemmakaian sosial media para 

siswa seperti apa dan apa yang di hasilkan atau di dapat dari mereka yang 

kesehariannya sebagian besar memakai sosial media mereka sendiri ataupun 

punya orangtua mereka. 
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Tabel 2.1  Penelitian Relevan 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Kelebihan  

Peran Orangtua 

Dalam 

Penanggulan 

Negatif 

Handphone Pada 

Anak 

1. meneliti peran 

orang tua 

dalam 

penanggulang

an sedangkan 

peneliti disini 

meneliti 

tentang media 

sosial. 

2. Meneliti 

tentang siswa 

SMP 

sedangkan 

peneliti pada 

siswa SD 

 

1. sama-sama 

meneliti 

tentang 

dampak 

atau 

penggunaa

n 

handphone 

1. penelitian 

lebih 

spesifik 

atau 

khusus di 

bagian 

media 

sosial 

Gambaran 

Penggunaan 

Media dan 

Pendidikan 

Literasi Media 

Pada Siswa 

Sekolah Dasar di 

Kota Semarang 

1. Sama-sama 

menganalisis 

media saat ini 

yang sering 

digunakan 

para siswa 

sekolah dasar. 

2. Literasi media 

sosial 

 

1. Tidak 

untuk 

mengetahui 

hasil 

belajar. 

Hanya 

dampak 

atau efek 

buruk yang 

diteliti. 

1. penelitian 

lebih 

spesifik 

atau 

khusus di 

bagian 

media 

sosial 

Media Sosial 

Facebook dan 

Kualitas Belajar 

Siswa (Studi 

Kasus Pada Siswa 

SMA Negeri 1 

Bajeng Kabupaten 

Gowa) 

1. sama-sama 

membahas 

atau menilit 

tentang media 

sosial. 

1. meneliti 

tentang 

siswa SMA 

sedangkan 

peneliti 

meneliti 

tentang 

siswa SD  

1. penelitian 

lebih 

spesifik 

atau 

khusus di 

bagian 

media 

sosial 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Kerangka Berfikir 

Harapan 

Para siswa mampu menggunakan media 

sosial dengan baik sesuai dengan fungsinya 

dan menggunakan media sosial mereka tidak 

terlalu lama atau intensitas waktu yang 

rendah. 

Fakta 

Para siswa menggunakan media sosial 

mereka lebih cendurung untuk media hiburan 

mereka dan intensitas waktu penggunaan 

mereka cukup tinggi bagi anak sekolah dasa. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pemahaman siswa SD Muhammadiyah 9 Malang kelas IV tentang media 

sosial ? 

2. Bagaimana gambaran pemanfaatan media sosial di kalangan siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 9 Malang ? 

3. Bagaimana tindakan atau peran pihak sekolah atau orangtua dengan siswa yang 

mengakses atau sedang menggunakan media sosial ? 

4. Apa efek yang ditimbulkan dari para siswa yang menggunakan atau mengakses media 

sosial ? 

 

Teori Pendukung 

1. Menurut Horrigan (2000), terdapat dua hal 

mendasar yang harus diamati untuk mengetahui 

intensitas pemanfaatan intenet seseorang, yakni 

frekuensi internet yang sering digunakan dan 

lama menggunakan tiap kali mengakses internet 

yang dilakukan oleh pengguna internet. 

2. Temuan menunjukkan bahwa anak-anak yang 

menggunakan Internet lebih memiliki skor lebih 

tinggi pada standarisasi tes prestasi membaca 

dan titik rata-rata kelas yang lebih tinggi 6 

bulan, 1 tahun, dan 16 bulan kemudian daripada 

anak-anak yang tidak menggunakan internet. 

Fuchs and Wößmann (2005), 

Penelitian Relevan 

1. Sosial media DAN Kualitas Belajar Siswa 

(Studi Kasus Pada Siswa Sma Negeri 1 

Bajeng Kabupaten Gowa). 

2. Gambaran Penggunaan Media Dan 

Pendidikan Literasi Media Pada Siswa 

Sekolah Daras di Kota Semarang. 

3. Peran Orangtua Dalam Penanggulan 

Negatif Handphone Pada Anak. 

Judul  

ANALISIS INTENSITAS PEMAKAIAN MEDIA SOSIAL SISWA 

DI SD MUHAMMADIYAH 09 MALANG 

 


