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ABSTRAK

Kemampuan literasi media remaja menjadi sangat penting dengan

masifnya penggunaan sosial media. Remaja sebagai salah satu pengguna

terbanyak media sosial memerlukan kemampuan literasi media serta pendidikan

seks atau lebih dikenal dengan seks edukasi untuk meminimalisir terpapar oleh

perilaku pelecehan seksual di ranah online. Untuk itu, penelitian ini dilakukan

untuk melihat pengalaman cyber sexual harassment serta gambaran kemampuan

literasi media remaja dalam mengenali cyber sexual harassment di twitter. Peneliti

menggunakan konsep New Media Literacy yang dikembangkan oleh Chen Der-

Thanq. Kemampuan literasi media tersebut memiliki empat tipe yang berturut-

turut yakni functional consuming, critical consuming, functional prosuming, serta

critical consuming. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif

serta penentuan sampel purposive sampling dan mendapatkan 257 sampel. Data

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan didapatkan hasil tertinggi yaitu

pada variabel functional consuming pada kategori sangat tinggi dengan skor rata-

rata 3,43. Serta variabel functional prosuming dengan skor terendah 2,83 yang

masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data survey pengalaman cyber sexual

harassment, dapat diketahui bahwa remaja masih kerap mengalami serta

melakukan cyber sexual harassment meski kemampuan New Media Literacy

remaja masuk dalam kategori baik.

Kata kunci: New Media Literacy, Cyber Sexual Harassment, Remaja, Twitter
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ABSTRACT

Today, media literacy skill is required to access social media. Adolescent as the

majority of social media user needs media literacy ability and sex education

comprehension to decrease the number of cyber sexual harassment cases among

adolescent. The research purpose is to investigate adolescent’s experience in

cyber sexual harassment and media literacy skills among adolescent. In this

research, the writer focuses on Twitter as the form of social media to investigate

adolescent’s New Media Literacy skill in recognizing cyber sexual harassment on

Twitter. The concept was developed by Chen Der-Thanq. The skills include four

level of abilities which are functional consuming, critical consuming, functional

prosuming, and critical consuming. The research was conducted using descriptive

quantitative methods with purposive sampling system. Data were collected from

257 twitter users in Surabaya. Results showed that functional consuming variable

has the highest score, 3.43 on the very high categories. Functional prosuming has

the lowest score, 2.83 on high categories. The writer also surveyed adolescent on

cyber sexual harassment experience. Based on the data, adolescents on Surabaya

has experienced cyber sexual harassment both as perpetrators and victim. This

shows that adolescent still has the risk to experience and do cyber sexual

harassment despite their high New Media Liteacy skills.

Keywords: New Media Literacy, Cyber Sexual Harassment, Adolescent, Twitter
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

‘Kemampuan Literasi Media Remaja dalam Mengenali ‘Cyber Sexual

Harassment’ di Surabaya’ sebagai salah satu syarat akademis untuk

menyelesaikan studi S1 pada program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui serta

menganalisa gambaran kemampuan literasi media remaja serta kemampuan

remaja dalam mengenali cyber sexual harassment. Pada Bab I penelitian, terdapat

gambaran latar belakang masalah hingga rencana analisis data. Bab II berisi

gambaran umum remaja Surabaya serta media sosial Twitter. Bab III berisi hasil

temuan data terkait kemampuan New Media Literacy remaja. Bab IV menjelaskan

tentang analisis data dan interpretasi teoritik dari temuan data yang telah

dikumpulkan peneliti serta dipaparkan pada bab sebelumnya. Terakhir, Bab V

merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran

sebagai pendukung data.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam

menyelesaikan pendidikan program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Tentunya, penulisan

skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari

beberapa pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Tri Soesantari, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing yang

senantiasa bersedia dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya di

sela-sela kesibukan beliau untuk memberikan arahan kepada penulis.

Tak hanya itu, beliau selalu memberikan semangat dan dorongan pada

penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat waktu di

tengah pandemi
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2. Seluruh dosen IIP yang telah memberikan ilmunya pada penulis. Tanpa

beliau semua, saya tidak mampu menyusun skripsi ini.

3. Kepada seluruh responden, base sbyfess, serta teman-teman twitter yang

telah berbaik hati membantu mengisi kuesioner saya.

4. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan, serta pihak yang tidak dapat

disebutkan satu-satu yang telah membantu penulis menyelesaikan

skripsi ini.

Jikalau terdapat kesalahan penulisan dalam skripsi ini, penulis sangat

mengharapkan masukan yang mendukung sehingga tercipta sebuah karya yang

sempurna. Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat memberikan informasi yang

bermanfaat bagi semua pihak. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, 21 Mei 2020

Penulis
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HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmatNya serta selalu memberikan

jalan dan petunjuk pada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan

skripsi ini dengan tepat waktu dan benar. Menemani penulis di setiap malam-

malam yang hanya bertemankan doa dan tangis.

2. Nabi Muhammad SAW, Syaikh Ahmad Attijani, Syaikh Raden Ahmad,

yang senantiasa menerangi jalan dan membantu peneliti menemukan makna

yang berarti sepanjang proses penulisan skripsi ini.

3. Aba dan Ibu yang tidak pernah lelah dan bosan dalam menyayangi peneliti,

serta selalu memberikan doa dan bantuan semangat selama proses penulisan

skripsi. Tak lupa juga Ibu Maya. Terima kasih telah melakukan semuanya

untuk anak kalian ini, semoga anak kalian bisa menjadikan harapan kalian

menjadi kenyataan, terima kasih atas segala jerih payah yang selalu kalian

usahakan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. I love you

so much.

4. Ibu Tri Soesantari Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing. Terima kasih

banyak atas waktu, pikiran, tenaga, serta semangat yang tidak pernah

berhenti diberikan pada peneliti. Terima kasih telah percaya pada peneliti.

Semoga segala kebaikan bagi Ibu diberikan oleh Allah SWT.

5. Saudari dan temanku, Esthi yang selalu ada untuk memberikan support

system pada peneliti. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik, sejak 2016

dan seterusnya.

6. Teman-teman seperjuangan peneliti, Melinda, Dwita, Dea yang selalu ada

untuk memberikan semangat pada peneliti. Terima kasih telah hadir dalam

lika-liku perjuangan peneliti. I don’t seem like I love you so much but I do

love you so much. Nggak ada kalian, aku nggak punya temen rek:’)
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7. Adik peneliti, Ais, Marwah, Azza, Dewo. I love you so much guys, you are

the light of my life! Tidak lupa juga Bimo, Habib, Abdu. You guys rock!

Kalian selalu membawa bahagia dalam sedihku.

8. Kakak peneliti, Mas Mizab, Mas Hannan, Mas Atiq yang selalu memberi

kebahagian dan mengulurkan tangan pada peneliti di saat peneliti

membutuhkannya. Terima kasih sudah melengkapi hidupku!

9. Sahabat peneliti, Ayos, thanks for being there and understanding me best

as if you’re my real mom; Elak dan Ayuk, terima kasih sudah mau menjadi

teman dan akan selalu menjadi teman! Kalian yang terbaik!

10. Salah satu teman terbaikku, Arum. I found you on my darkest time, yet

you bring me light into my life! Terima kasih buat semua hal-hal baik,

semoga kita bisa terus berteman baik!

11. Sahabat online peneliti, Helena, Kak Syan, Mar, Rumi, Phu, dan

semuanya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu. Setiap dari kalian telah

memberikan makna berarti dalam hidupku. Being there for me at my worst,

bringing back my laugh after all the tears. Thank you.

12. Teman baik peneliti, Ahmed, thank you bro. You’re my savior!

13. Terima kasih banyak kepada teman-teman baikku, Zulfa, Atus, Abel,

Vina, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Terima kasih banyak rek, bantuan support moral atau apa pun itu sangat

berarti buatku.

14. Rekan kerja peneliti, yang berjuang bersama dengan peneliti selama dua

tahun terakhir, terima kasih telah memberikan pengalaman yang berarti.

15. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Bu

Mutia, terima kasih atas sarannya untuk skripsi ini, Pak Hendro, terima kasih

telah percaya pada pemikiran peneliti, dan dosen-dosen lain yang tidak bisa

disebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT membalas jasa kalian.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan IIP angkatan 2016. Sebuah
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akhir yang tidak pernah terbayangkan, perpisahan tanpa mengucap salam.

Kalian semua keren rek! Berjuang di tengah pandemi, tidak hanya melawan

pandemi tetapi serangan mental dan tekanan dari berbagai arah. Kita

mungkin berjuang secara daring, tapi perjuangan kita akan tercetak dalam

sejarah!


