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ABSTRACT 

 Media literacy is the ability to analyze and appreciate literary works, and to communicate 

effectively through good writing. The most common component of media literacy definition is the 

awareness of many media messages and critical ability in analyzing and questioning what is seen, 

read, and watching. In this study the authors use the concept of Literasi media based on individual 

competence framework to know the description of the level of media literacy in students in making 

online purchases. The concept of individual competence framework consists of technical skills, 

critical understanding and social competences. 

 The results of this study is a description of the level of media literacy in students in making 

online purchases are being. Based on the opinions of experts also called on the medium level. The 

purpose of this finding is the respondents in this study from the technical point of understanding the 

use of the application is very understanding, but in terms of existence in the virtual world through the 

application of social media is less. The lack of this is due to less respondents in sharing information 

and knowledge sharing among fellow social media account owners, who are connected to each other 

through social media applications. 

 

ABSTRAK 

Literasi media adalah kemampuan untuk menganalisis dan menghargai karya-karya sastra, dan untuk 

berkomunikasi efektif melalui tulisan yang baik. Komponen yang paling umum dari definisi literasi 

media yaitu adanya kesadaran dari  banyak pesan media dan kemampuan kritis dalam menganalisis 

dan mempertanyakan yang dilihat, dibaca, dan ditonton. Pada penelitian ini penulis menggunaka 

konsep Literasi media berbasis individual competence framework untuk mengetahui gambaran tingkat 

literasi media pada mahasiswa dalam melakukan pembelian online. Adapun konsep individual 

competence framework terdiri dari technical skills, critical understanding dan social competences. 

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah gambaran tingkat literasi media pada mahasiswa dalam 

melakukan pembelian online adalah sedang. Berdasarkan pendapat para ahli juga disebut pada level 

medium. Maksud dari hasil temuan ini adalah responden pada penelitian ini dari segi teknis 

pemahaman penggunaan aplikasi sangat memahami, namun dalam hal eksistensi pada dunia maya 

melalui aplikasi media sosial kurang. Adapun kekurangan ini dikarenakan responden kurang dalam 

melakukan sharing information maupun sharing knowledge antar sesama pemiliki akun media sosial, 

yang terhubung satu dengan yang lain melalui aplikasi media sosial. 
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PENDAHULUAN 

 Literasi media memiliki peran penting dalam berbagai hal termasuk pula dalam promosi 

masalah berbelanja saat ini, banyak bermunculan model-model bisnis dengan menggunakan 

kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan berkembangnya media elektronik yang 

mempengaruhi aspek kehidupan manusia,  Di era modern ini juga teknologi telah merambah ke 

bidang lain salah satunya di bidang ekonomi, sehingga kemudian muncul istilah perdagangan 

elektronik. 

Instagram merupakan aplikasi gratis untuk berbagi foto yang memungkinkan penggunanya 

untuk mengambil foto dan selanjutnya berbagi pada layanan jejaring sosial. Media sosial ini hadir 

sebagai situs komunitas sosial terbesar di dunia, dimana pengguna dapat berinteraksi dengan teman 

lainnya di daerah atau negara lain dengan dapat melihat foto yang diposting oleh pengguna.Instagram 

banyak diminati semua kalangan tanpa terkecuali artis dari mancanegara, selebgram yang merupakan 

sebuah sebutan artis khusus di media sosial Instagram dan bahkan para pemilik online shop. 

Online shop telah menjamur adanya di Instagram searah dengan semakin berkembangnya 

bisnis dan semakin meningkatnya kebutuhan di masyarakat. Instagram dengan segala kelebihannya 

telah memiliki pasar yang sangat luas di seluruh dunia. Berbagai macam peluang bisnis, informasi 

bisnis, strategi marketing suatu produk bisa dijumpai dalam setiap update Instagram para 

penggunanya. Para kaum muda sering membeli pakaian melalui fitur Instagram karena tampilan foto 

dari Instagram membuat tergiur dan berkeinginan untuk membelinya. Kelebihan dari Instagram yaitu 

hasil foto dapat di share ke media sosial lainya seperti, facebook dan twitter, sehingga memungkinkan 

hasil foto tersebut tidak hanya dilihat oleh orang-orang yang memiliki Instagram saja. Instagram telah 

menjadi suatu fenomena sendiri dikalangan pengguna media sosial khususnya remaja. Walaupun 

banyak media sosial yang lain sering digunakan oleh kalangan remaja tetapi Instagram sendiri tidak 

kalah populernya. Karena Instagram ini sendiri merupakan media sosial yang pertama bergerak 

khususnya dalam bidang foto. Banyak orang yang memanfaatkan Instagram ini sebagai sarana untuk 

berbisnis dengan cara meng-upload foto-foto yang akan mereka pasarkan dengan berbagai variasi 

editan yang dapat membuat tertarik para pembeli. 

 Literasi media sangat penting bagi khalayak dalam menambah pengetahuan tentang media. 

Menurut Intania Poerwaningtias, dkk (2013: 16), literasi media hadir sebagai benteng bagi khalayak 

agar kritis terhadap isi media, sekaligus menentukan informasi yang dibutuhkan dari media. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa literasi media memberikan panduan tentang bagaimana mengambil kontrol 

atas informasi yang disediakan oleh media. Semakin media literate seseorang, maka semakin mampu 

orang tersebut melihat batas antara dunia nyata dengan dunia yang dikontruksi oleh media. Hal ini 

berarti menambah khalayak mempunyai peta yang lebih jelas untuk membantu menentukan arah 

dalam dunia media secara lebih baik. Literasi media diperlukan agar masyarakat sebagai khalayak 

media memiliki otoritas untuk secara aktif memilah dan memilih tayangan media, sehingga apabila 

terdapat sajian yang hanya menonjolkan sensasi, maka khalayak bisa menolaknya. Lebih dari itu, 

khalayak yang melek media bisa memberikan punishment kepada media yang bersangkutan dengan 

tidak menontonnya atau beralih ke tayangan lain (Hidayat, 2011: 2). Lebih lanjut Instagram juga di 

jadikan media dalam online shop yang kian  menjamur searah dengan semakin berkembangnya bisnis 

dan semakin meningkatnya kebutuhan di masyarakat. Instagram dengan segala kelebihannya yakni 

suatu produk bisa dijumpai dalam setiap update Instagram para penggunanya. Perubahan cara belanja 

dengan menggunakan online shop sedikit banyak menggeser nilai sosial yang semula jika berinteraksi 

dipasar menggunakan komunikasi secara verbal dalam berinteraksi, sebaliknya  jika berbelanja 

melalui online shop proses beriteraksinya hanya melalui jaringan internet tanpa bertatap muka 

sehingga tidak adanya proses tawar menawar atau berkomunikasi verbal. 

Dalam konteks online shop, bisnis ini tidak serta merta meninbulkan dampak positif terhadap 

remaja, khususnya Mahasiswa. Pasalnya, Kegiatan berbelanja melalui online shop sangat rawan atas 

kasus penipuan, Dikarenakan  konsumen tidak bertemu langsung dengan penjualnya Fokus utama 

yang berkaitan dengan literasi media yaitu berkaitan dengan bagaimana remaja dalam menggunakan 

media dan mengkritisi pesan yang terkandung dari media atau yang biasa disebut dengan informasi. 

Sementara itu sikap literasi media adalah salah satu kunci keberhasilan masyarakat dalam upaya 

mempertahankan moral, serta sebagai bekal pembelajaran seumur hidup bagi masyarakat khususnya 

remaja supaya mereka mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan secara kritis, 

http://jasamarketingbisnis.com/
http://ismailonline.com/strategi-paling-ampuh-untuk-memasarkan-produk-bisnis-anda-di-internet/
http://ismailonline.com/strategi-paling-ampuh-untuk-memasarkan-produk-bisnis-anda-di-internet/
http://ismailonline.com/strategi-paling-ampuh-untuk-memasarkan-produk-bisnis-anda-di-internet/


logis, dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima. Selain itu dengan kemampuan 

literasi media juga membantu masyarakat supaya dapat berinteraksi terhadap informasi yang berbeda-

beda, dan khalayak juga dapat melihat konten media sebagai sebuah makna yang dibuat oleh pembuat 

pesan, yaitu ada nilai moral baik atau buruk yang diberikan (Tamburaka, Apriadi. 2013). Kemampuan 

tersebut menjadi langkah yang strategis untuk menghadapi berbagai tantangan media di era 

globalisasi informasi yang sudah mulai merambah ke seluruh lapisan masyarakat. 

Melihat fenomena di atas menunjukkan bahwa Kebanyakan masyarakat atau remaja belum 

memiliki kemampuan literasi media yang mumpuni, sehingga terjadi banyak kasus penipuan yang 

berkedok menjual barang-barang melalui online shop. Adanya korban penipuan itu dapat terjadi 

karena para remaja tidak memperhatikan kredibiltas informasi atas toko online yang akan mereka 

kunjungi. Para remaja merasa senang berbelanja online dikarenakan kemudahan yang ditawarkan 

aplikasi ini, kita bisa dengan mudah mengunjungi akun online shop yang diinginkan dan melihat 

produk apa saja yang ditawarkan. 

Maraknya berbagai fenomena negatif di atas direspon dengan keresahan oleh berbagai 

kalangan masyarakat, serta telah membuktikan bahwa keberadaan kita yang selalu dekat dari media 

tidak diiringi dengan kemampuan untuk melakukan literasi media atau mengkritisi pesan yang 

disampaikan oleh media dengan baik, sehingga masyarakat asal-asalan dalam menanggapi berbagai 

pesan yang disampaikan oleh media. Kejadian semacam ini bukanlah sesuatu yang aneh jika melihat 

berbagai faktor yang ada, diantaranya yaitu kecanggihan media yang bisa berinteraksi tanpa harus 

bertatap muka sehingga remaja bisa bebas berinteraksi tanpa berpikir secara matang, pemberitaan 

media yang mereduksi fakta dapat menghasilkan kenyataan semu sehingga remaja sulit dalam 

membedakan mana pesan media yang benar dan mana yang tidak. Selain itu gejala fenomena dari 

khalayak yang tidak dapat dipungkiri bahwa ledakan informasi (booming information)  pada saat ini 

seolah membuat masyarakat akan dikuasai oleh informasi, bukan masyarakat yang menguasai 

informasi.Bahkan ketika kita memperhatikan timeline di media sosial, informasi dapat berubah dan 

terus bertambah dalam hitungan detik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Literasi Media 

Pemahaman literasi media secara tradisional diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

mengakses, menganalisis, dan menciptakan (Silverblatt, 2007). Menurut Brown (1998) literasi media 

adalah kemampuan untuk menganalisis dan menghargai karya-karya sastra, dan untuk berkomunikasi 

efektif melalui tulisan yang baik. Ferrington (2006) menjelaskan pemahaman literasi media pada 

tahun tujuh puluhan diperluas mencakup kemampuan untuk membaca teks film, televisi, dan media 

visual karena studi tentang pendidikan media dimulai dengan mengikuti pengembangan area media. 

Sementara menurut Hobbs (1996), literasi media adalah proses mengakses, menganalisis secara kritis 

pesan media dan menciptakan pesan dengan menggunakan alat media. 

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 ini literasi media merujuk kemampuan khalayak yang melek terhadap 

media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi massa (Tambaruka, 2013:7) 

Komponen yang paling umum dari definisi literasi media yaitu adanya kesadaran dari  banyak 

pesan media dan kemampuan kritis dalam menganalisis dan mempertanyakan yang dilihat, dibaca, 

dan ditonton (Hobbs, 2001; Silverblatt, 1995; Singer & Singer, 1998). Lima  

konsep tentang literasi media menurut Center of Media Literacy(Kellner & Sahre, 2005) 

sebagai berikut: semua pesan media "dikonstruksikan"; pesan media dikonstruksikan dengan bahasa 

yang kreatif sesuai dengan aturan mereka; individu memaknai pesan tergantung dari pemahamannya 

atas pesan yang ditangkapnya dari media; media mempunyai sudut pandang dan mengandung nilai 

tersendiri; hampir semua pesan media memiliki kepentingan keuntungan ataupun kekuasaan. 

Potter (2005:4) dalam bukunya Media Literacy mendefinisikan literasi media sebagai 

perspektif di mana individu secara aktif dapat merespon media dan menafsirkan makna pesan yang 



diterima. Keaktifan individu dalam bermedia dipengaruhi oleh pengetahuan masing-masing individu 

yang diperoleh baik melalui media maupun lingkungannya. Yang dimaksud dengan penggunaan aktif 

bermedia di sini adalah adanya kesadaran individu terhadap pesan yang disampaikan oleh media dan 

interaksi yang seharusnya dibangun dengan media. 

Pada saat masyarakat berhadapan dengan pesan media, maka masyarakat akan 

membandingkan informasi yang berada dalam pesan tersebut dengan informasi yang ada dalam 

struktur pengetahuannya. Menurut Potter (2001:78), ketika masyarakat tidak mempunyai struktur 

pengetahuan untuk beberapa informasi yang baru, maka masyarakat tidak dapat melakukan penilaian 

terhadap informasi tersebut. Hal ini berarti bahwa stuktur pengetahuan yang dimiliki akan 

menentukan bagaimana harus menyikapi pesan media. Dengan kata lain, struktur pengetahuan yang 

dimiliki akan menentukan tingkat kemampuan (skill)dalam menghadapi pesan media. 

Pada Penelitian ini penulis akan menggunakan analisis berbasiskan individual competence 

framework (Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels dalam Lutviah, 2011). Individual 

Competence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan media 

diantaranya kemampuan untuk menggunakan, memproduksi, menganalisis dan mengkomunikasikan 

pesan melalui media. Individual competence ini terbagi dalam dua kategori, yaitu:  

1) Personal Competence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan media dan 

menganalisis konten-konten media. Personal Competences terdiri dari dua hal, yakni:  

a) Technical Skills, yaitu kemampuan teknik dalam menggunakan media. Artinya, seseorang 

mampu mengoperasikan media dan memahami semua jenis instruksi yang ada 

didalamnya. 

b) Critical Understanding, yaitu kemampuan kognitif dalam menggunakan media seperti 

kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media. 

2) Social competence, yaitu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan membangun relasi 

sosial lewat media serta mampu memproduksi konten media. Social competence ini terdiri 

dari Communicative abilities, yaitu kemampuan komunikasi dan partisipasi melalui media. 

Communicative abilities ini mencakup kemampuan untuk membangun relasi sosial serta 

berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui media. Selain itu communicative abilities 

ini juga mencakup kemampuan dalam membuat dan memproduksi konten media mengukur 

tingkat kemampuan literasi media. 

Metode Penelitian 

 Penulis dengan berdasarkan pada permasalahan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya, maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif. (Wallace dalam 

Suyanto&Sutinah, 2007) menjelaskan yang disebut dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

1. Melibatkan lima komponen informasi ilmiah yaitu teori, hipotesis, observasi, 

generalisasi empiris, dan penerimaan atau penolakan hipotesis; 

2. Mengandalkan adanya populasi dan teknik penarikan sampel; 

3. Menggunakan kuesioner untuk pengumpulan datanya; 

4. Mengemukakan variabel-variabel penelitian dalam analisis datanya; 

5. Berupaya menghasilkan kesimpulan secara umum, baik yang berlaku untuk populasi 

dan/atau sampel yang diteliti (Suyanto&Sutinah, 2007: 135). 

Akan tetapi, berdasarkan pada rumusan masalah yang dijelaskan pada bagian sebelumnya pada 

penelitian ini tidak menggunakan hipotesis penelitian karena pada penelitian ini untuk 

menggambarkan suatu fenomena yang kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa yang 

melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut, dan kemudian melakukan generalisasi atas temuan-

temuan yang diperoleh dari lapangan. 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kuantitatif desktiptif. Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif deskriptif adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54). 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka dapat diketahui pada penelitian ini 

untuk menggambarkan bagaimana tingkat literasi media mahasiswa dalam melakukan belanja online. 



Adapun analisis yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan teori literasi media 

berbasis Individual Competence Framework. Pada teori tersebut menguraikan tingkat literasi media 

yang dapat diukur menggunakan beberapa indikator diantaranya; personal competence meliputi 

technical skills dan critical understanding serta social comptetence meliputi communicative abilities. 

Berdasarkan analisa yang dilakukan menggunakan pendekatan teori literasi media berbasis 

individual competence framework maka diperoleh simpulan bahwa tingkat literasi media mahasiswa 

Surabaya dalam melakukan belanja online adalah sedang. Hal ini dikarenakan sebagaimana pada bab 

3 penelitian ini pada semua indikator yaitu;  

1. Indikator technical skills tingkat literasi media mahasiswa dalam melakukan belanja online 

adalah sedang. 

2. Indikator critical understanding tingkat literasi media mahasiswa dalam melakukan belanja 

online adalah sedang. 

3. Indikator communicative abilities  tingkat literasi media mahasiswa dalam melakukan 

belanja online adalah sedang. 

Berdasarkan temuan data tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan tingkat literasi media 

mahasiswa dalam melakukan belanja online adalah sedang. Pada indikator technical skills responden 

kurang dalam melakukan eksistensi di media sosial. Hal ini dapat dilihat pada jawaban yang berkaitan 

posting atas produk online shop yang telah dibeli ataupun disuka, responden jarang atau bahkan 

cenderung untuk tidak melakukan posting ataupun share. Jadi, dalam hal ini responden pada 

penelitian ini lebih cenderung untuk belanja dalam hal pemenuhan kebutuhan atas produk yang 

memang sedang dibutuhkan. Responden dalam hal ini sangat jarang sekali melakukan belanja pada 

online shop untuk eksistensi pada dunia maya agar dunia mengakui keberadaan responden di dunia 

maya khususnya. 

Pada indikator critical understanding responden kurang aktif dalam melakukan komentar pada 

akun penjual online shop. Dalam hal ini perilaku responden cenderung hanya sebagai pengamat pada 

media sosial. Adapun maksud dari pernyataan ini adalah responden kurang reaktif dalam melakukan 

komentar sebagai sarana informative untuk khalayak di media sosial terkait kualitas produk online 

shop yang dijual oleh salah satu akun penjual.  

Pada indikator communicative abilities responden khususnya kurang aktif dalam melakukan 

komunikasi secara pribadi di luar media sosial. Dalam hal ini, responden kurang memiliki jiwa 

eksistensi untuk melakukan komunikasi dengan kesamaan kesukaan pada suatu objek produk online 

shop. Adapun komunikasi ini biasanya dilakukan dengan membentuk group chatting messenger yang 

memiliki kesamaan pada suatu produk tertentu.  

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan penelitian tingkat literasi media mahasiswa dalam 

melakukan belanja online adalah sedang. Berdasarkan ketiga indikator yang digunakan untuk 

melakukan analisa pada penelitian ini, dapat diketahui perilaku yang menunjukkan tingkat literasi 

media berada pada tingkat sedang dikarenakan responden kurang dalam melakukan perilaku yang 

menunjukkan eksistensi dalam media sosial. Maksud dari pernyataan ini adalah responden kurang 

aktif dalam melakukan komunikasi sesama pengguna media sosial dalam dunia maya. Responden 

pada penelitian ini lebih bersifat pasif walaupun mereka secara teknis mengerti cara penggunaan 

media sosial yang sedang digunakan.  

Perilaku responden sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 3 penelitian ini lebih ke arah 

pengamat media sosial. Hal ini dikarenakan responden hanya menggunakan media sosial khususnya 

dalam hal belanja online sebatas untuk memenuhi kebutuhan atas produk yang sedang dibutuhkan. 

Lebih dari hal tersebut yang bersifat eksistensi maupun saling sharing information maupun sharing 

knowledge jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan. Padahal apabila mampu melakukan 

maintenance pada akun media sosial yang dimiliki pada dunia maya akan banyak sekali keuntungan 

yang akan diperoleh, khususnya yang berkaitan dengan informasi dan ilmu pengetahuan serta 

kebutuhan manusia sebagai mahkluk sosial yang membutuhkan orang lain. 

Perilaku responden pada penelitian ini memiliki tingkat literasi media yang sedang sebagaimana 

telah diuraikan pada bab 3 penelitian ini. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh european 

commission, 2009 (dalam Sholihuddin, 2014) dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yang diukur 

berdasarkan indikator diatas, secara umum tiga tingkatan media literacy tersebut yakni:  

 

 



Tabel 4.1. Tingkat Literasi Media 

Level Deskripsi Kemampuan 

Basic Individu memiliki seperangkat kemampuan 

yang memungkinkan penggunaan dasar 

media. Individu dalam tingkatan ini masih 

memiliki keterbatasan dalam penggunaan 

media internet. Pengguna mengetahui fungsi 

dasar, dan digunakan untuk tujuan-tujuan 

tertentu tanpa arah yang jelas. kapasitas 

pengguna untuk berpikir secara kritis dalam 

menganalisis informasi yang diterima masih 

terbatas. Kemampuan komunikasi melalui 

media juga terbatas 

Medium Individu sudah fasih dalam penggunaan 

media, mengetahui fungsi dan mampu 

melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, 

menjalankan operasi yang lebih kompleks. 

Pengguna media internet dapat berlanjut 

sesuai kebutuhan. Pengguna mengetahui 

bagaimana untuk mendapatkan dan menilai 

informasi yang dia butuhkan, serta 

menggunakan strategi pencarian informasi 

tertentu. 

Advanced Individu pada tingkatan ini sangat aktif 

dalam penggunaan media, menjadi sadar dan 

tertarik dalam berbagai regulasi yang 

mempengaruhi penggunaannya.pengguna 

memiliki pengetahuan yang mendalam 

tentang teknik dan bahasa serta dapat 

menganalisis kemudian mengubah kondisi 

yang mempengaruhinya. Dapat melakukan 

hubungan komunikasi dan penciptaan pesan. 

Dibidang sosial, pengguna mampu 

mengaktifkan kerjasama kelompok yang 

memungkinkan dia untuk memecahkan 

masalah 

Sumber; European Commision. 2009 (dalam Sholihuddin, 2014) 

 Berdasarkan teori sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa 

tingkat literasi media mahasiswa dalam melakukan belanja online dapat dijelaskan oleh European 

Commision. 2009 (dalam Sholihuddin, 2014) adalah pada level medium. Pada level ini apabila 

dianalogikan pada penelitian ini, maka responden secara teknik sudah menguasai penggunaan media 

sosial dalam melakukan belanja online.  

Adapun kemampuan teknis ini meliputi; pemilihan produk online shop pada beberapa akun 

penjul online shop yang ada pada aplikasi media sosial, kemudian tata cara untuk melakukan orderan 

produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan maupun yang diinginkan, lalu responden juga 

mengetahui bagaimana cara melakukan pembayaran khususnya dalam hal ini adalah melakukan 

pengecekan apabila transfer antar rekening bank, maka harus dipastikan bahwa rekening yang dituju 

bukan merupakan pelaku penipuan, kemudian responden juga harus mampu untuk melakukan 

pengecekan atau biasa disebut tracking pengiriman barang sudah sampai mana, kemudian saat produk 

sudah diterima, apabila produk tidak sesuai dengan pesanan sudah mengerti apa yang harus dilakukan. 

Hal teknis sebagaimana yang dijelaskan tersebut apabila menurut teori yang dikemukakan 

oleh European Commision. 2009 (dalam Sholihuddin, 2014) pada level medium adalah kemampuan 

individu atau pengguna untuk mengetahui bagaimana mendapatkan dan menilai informasi yang 

dibutuhkan. Pada level ini individu hanya sebatas mampu memahami untuk mendapatkan dan menilai 

informasi yang dibutuhkan, dalam penelitian ini maka responden hanya sebatas mampu menemukan 



informasi atas produk yang dibutuhkan, kemudian setelah merasa cocok maka akan dilakukan 

pembelian atas produk tersebut. 

Hasil penelitian ini juga sama dengan yang dikemukakan oleh Purba, 2012 bahwa tingkat 

literasi media mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP USU program s-1 reguler berada pada tingkat 

medium. Yang artinya, kemampuan mengoperasikan media sudah cukup baik dan tinggi, kemampuan 

mengevaluasi dan menganalisa konten media cukup baik namun kurang aktif berpartisipasi secara 

sosial melalui media. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, pada level medium atau sedang ini maka dapat disimpulkan 

bahwa responden pada penelitian ini sudah menguasai kemampuan dasar dalam melakukan belanja 

online. Namun, lebih dari hal tersebut responden pada penelitian ini kurang dalam melakukan 

eksistensi dalam berhubungan melalui aplikasi media sosial. Hal ini seharusnya dapat dilakukan 

apabila responden memiliki tingkat literasi media yang tinggi. Pada tingkat literasi media yang tinggi 

atau advanced eksistensi dari individu dalam melakukan komunikasi merupakan nilai lebih pada level 

ini, artinya adalah individu mampu membuat serta menggerakkan suatu kelompok yang dibentuk atas 

kesamaan pada suatu objek. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dimiliki pada perilaku mahasiswa 

dalam melakukan belanja online melalui aplikasi media sosial. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran literasi media pada mahasiswa dalam melakukan 

pembelian online menggunakan analisa berbasiskan individual competence framework. Simpulan dari 

penelitian ini adalah tingkat literasi media pada mahasiswa dalam melakukan pebelian online adalah 

berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan responden dari segi teknis pemahaman penggunaan 

aplikasi sangat memahami, namun dalam hal eksistensi pada dunia maya melalui aplikasi media sosial 

kurang. Adapun kekurangan ini dikarenakan responden kurang dalam melakukan sharing information 

maupun sharing knowledge antar sesama pemiliki akun media sosial, yang terhubung satu dengan 

yang lain melalui aplikasi media sosial. 

SARAN 

 

1. Perpustakaan. 

Saran untuk lembaga perpustakaan dengan melihat fenomena perilaku responden saat ini, maka 

perpustakaan sebagai suatu pusat informasi harus membuka diri. Adapun maksud dari 

pernyataan ini adalah perpustakaan harus memiliki akun media sosial sebagai sarana marketing. 

Marketing disini maksudnya akun media sosial digunakan untuk sarana promosi perpustakaan. 

Selain hal tersebut juga dapat digunakan sebagai wadah antar pemustaka dan perpustakaan 

untuk melakukan sharing information dan sharing knowledge. 

 

2. Peneliti Lain. 
Saran yang diberikan penulis untuk peneliti selanjutnya adalah untuk dilakukan analisis 

hubungan tingkat literasi media dengan perilaku melakukan belanja online. Dalam hal ini, 

penelitian selanjutnya lebih dalam untuk melihat apakah terdapat hubungan antara individu 

yang memliki tingkat literasi media yang tinggi terhadap perilaku belanja online khususnya 

pada responden mahasiswa. Adapun pemilihan responden mahasiswa adalah pada usia 

mahasiswa antar 18 – 22 tahun merupakan usia yang hamper menemukan pencarian jati diri 

serta sudah agak ingin lepas dari tuntunan orang tua. 
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