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Abstrak 

Pengguna aktif media sosial Instagram di Indonesia akhir-akhir ini berkembang sangat pesat terutama 

di kalangan mahasiswa. Salah satu aktifitas yang sering dilakukan mahasiswa pengguna Instagram 

adalah berbagi konten informasi. Namun, tidak jarang konten informasi yang dibagikan bersifat 

pribadi dan dapat memberikan ancaman privasi pada pengguna. Oleh sebab itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana literasi privasi yang dimiliki mahasiswa 

dilihat dari sudut pandang aspek pengetahuan, perilaku dan pengalaman, serta keterkaitan antar ketiga 

aspek tersebut. Selain itu, beberapa karakteristik yaitu usia, jenis kelamin dan penggunaan gawai yang 

meliputi intensitas mengakses internet, lama menggunakan Instagram, intensitas mengakses Instagram 

juga dilihat hubungannya dengan literasi privasi melalui tabulasi silang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel purposive pada 

mahasiswa S1 Universitas Airlangga Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi 

mahasiswa S1 Unair adalah sedang. Sementara, gambaran hubungan antara aspek pengetahuan 

dengan perilaku dan aspek pengalaman dengan pengetahuan tidak menunjukkan kecenderungan. 

Disisi lain, hubungan antara aspek perilaku dengan pengalaman menggambarkan adanya keterkaitan. 

Selain gambaran tingkat literasi privasi tersebut, penelitian ini juga menemukan terdapat 

kecenderungan antara masing-masing karakteristik yang dimiliki mahasiswa dengan tingkat 

kemampuan literasi privasi. 

Kata kunci: Literasi privasi, pengungkapan informasi pribadi, mahasiswa, media sosial Instagram 

 

Abstract 

Active Instagram users in Indonesia have developed very rapidly lately, especially among college 

students. One activity that is often done by college students that using Instagram is sharing 

information content. However, personal information's content is also not rarely shared and can 

provide privacy threats to users. Therefore, this study aims to find out and describe how student 

privacy literacy from the aspects of knowledge, behavior and experience perspective views, and the 

relationship between the three aspects. In addition, several characteristics such as age, gender and 

device usage which included the intensity of accessing the internet, the length of time using 

Instagram, the intensity of accessing Instagram were also seen to know the relationship with privacy 

literacy through cross tabulation. This research used a quantitative descriptive method approach with 

a purposive sampling technique for undergraduate students at Airlangga University Surabaya. The 

results of this study indicate that the literacy of Airlangga University undergraduate students is 

moderate. Meanwhile, the description of the relationship between aspects of knowledge with behavior 

and aspects of experience with knowledge did not show a tendency. On the other hand, the 
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relationship between aspects of behavior and experience illustrated an association. In addition to the 

description of the level of privacy literacy, this study also found a tendency between each of the 

characteristics possessed by students with a degree of privacy literacy ability. 

Keywords: Privacy literacy, personal information disclosure, undergraduate students, Instagram 

PENDAHULUAN 

 Sebagai bagian dari masyarakat di era digital saat ini, penggunaan media sosial menjadi 

media komunikasi yang berkembang sangat pesat dan banyak diakses. Sebagaimana salah 

satu media sosial yakni Instagram yang mana jumlah pengguna aktif di Indonesia adalah 

terbesar se-Asia Pasifik (Bohang, 2017a). Semakin meningkatnya pengguna Instagram di 

Indonesia dapat disebabkan oleh fitur yang memungkinkan penggunanya untuk terhubung 

dengan pengguna lain dan berbagi konten informasi baik yang umum ataupun informasi 

pribadi dalam bentuk seperti gambar, video, hingga opini atau komentar yang dapat 

dibagikan dengan pengguna lain. Berbagai fitur yang disediakan Instagram tersebut membuat 

pengguna memiliki kemudahan dan lebih sering membagikan informasi terutama informasi 

pribadinya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Kaspersky Lab yang mengungkapkan 

bahwa sekitar 93% pengguna berbagi informasi secara digital dan hampir 44% pengguna 

menjadikan data pribadi milik mereka dapat diakses oleh publik. Konten informasi tersebut 

dibagikan secara online di media sosial termasuk Instagram dimana setiap pengguna internet 

dapat melihatnya (“Giving Too Much Away,” 2017). 

 Informasi pribadi yang dibagikan di media sosial tersebut tentu dapat berisiko besar 

untuk disalahgunakan dan terjadi pelanggaran privasi. Berbagai fenomena permasalahan 

privasi media sosial khususnya Instagram juga sudah banyak terjadi. Beberapa waktu lalu 

Instagram mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah pengguna bahwa kata kunci 

(password) akun mereka bocor dan termuat dalam link URL peramban web mereka, saat 

membuka informasi data pengguna (Pertiwi, 2018). Meski Instagram telah memperbaiki dan 

mengatasi masalah tersebut, namun sebagai pengguna harus tetap waspada dengan mengganti 

password secara berkala untuk memberi keamanan pada informasi pribadi masing-masing. 

Selain permasalahan yang ditimbulkan dari pihak Instagram tersebut, adapun kasus ancaman 

privasi yang disebabkan oleh sesama pengguna. Salah satunya adalah kasus cyberbullying 

yang mana informasi pribadi beberapa pengguna disebarluaskan dan disalahgunakan dengan 

menambah komentar negatif di Instagram. Sebagaiman hasil survei dari Mashable 

menunjukkan bahwa 42% korban cyberbullying mengaku mengalami hal tersebut di 

Instagram (Bohang, 2017b). Dengan demikian, pengguna media sosial Instagram memiliki 

peran utama dalam mengatur keamanan privasi di akunnya sehingga informasi pribadinya 

tidak disalahgunakan. 

 Penyalahgunaan informasi pribadi tersebut dapat disebabkan karena sebagian besar 

pengguna belum mengerti sistem kerja media sosial seperti Instagram, dan masih minimnya 

kekhawatiran pengguna terhadap eksploitasi data dan masalah privasi. Hal ini menyebabkan 

banyak pengguna yang tidak mengambil upaya untuk membatasi tingkat ketersediaan 

informasi pribadi mereka (Park, 2011). Oleh sebab itu, banyak penelitian yang menekankan 

pengguna harus mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka 

dalam memperhatikan akses dan publikasi informasi pribadi mereka di media sosial untuk 

melindungi privasinya. Salah satunya adalah penelitian dari Gathegi (2014) yang berpendapat 

bahwa pengguna media sosial perlu memiliki beberapa keterampilan dan pengetahuan atau 

literasi yang memungkinkan mereka untuk memperkirakan keseimbangan antara aktivitas 

berbagi mereka, kebutuhan privasi mereka dan privasi kontak atau teman mereka. Literasi 

privasi tersebut dibutuhkan terutama bagi pengguna yang rentan terhadap ancaman privasi di 

media sosial khususnya Instagram. 
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 Pengguna yang dapat dikatakan paling membutuhkan literasi privasi di Instagram 

berasal dari kelompok remaja terutama mahasiswa. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Paul 

Webster bahwa mayoritas pengguna Instagram adalah anak muda, terdidik dan mapan dengan 

rata-rata usia 18-24 tahun (Malianto, 2016). Disisi lain, hampir sebagian besar mahasiswa 

berbagi informasi pribadi di media sosial secara sadar tanpa mengkhawatirkan masalah 

privasinya (Rafique, 2017). Hal tersebut menyebabkan mahasiswa memiliki potensi lebih 

mengalami pelanggaran privasi. Selaras dengan laporan dari Javelin Strategy and Research 

yang menemukan bahwa 22% mahasiswa pada tahun 2014 telah menjadi korban dari 

penipuan pencurian identitas pribadi, dimana persentase tersebut merupakan jumlah 

terbanyak dari kelompok remaja lainnya (Berr, 2018). 

 Beberapa dari fenomena tersebut membuktikan bahwa mahasiswa cenderung belum 

memiliki keterampilan dalam melindungi privasi mereka di media sosial. Oleh sebab itu, 

penelitian ini ingin melihat kemampuan mahasiswa sebagai individu yang berada dalam 

kategori dewasa dan lebih berpengetahuan dalam menggunakan media di dunia digital. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh A‟yuni (2015) tentang literasi digital di 

beberapa kalangan remaja yang mana sampel dari kalangan mahasiswanya berasal dari 

Universitas Airlangga menemukan bahwa literasi digital yang dimiliki sudah tergolong 

tinggi. Lebih lanjut, terdapat beberapa keterampilan seperti pengetahuan, perilaku dan 

pengalaman dalam melindungi privasi yang merupakan aspek penting dari literasi di 

lingkungan digital saat ini (Rundhovde, 2013). Sehingga penelitian ini dikaji guna 

mengetahui bagaimana literasi privasi mahasiswa Universitas Airlangga di media digital 

seperti media sosial Instagram ditinjau dari pengetahuan, perilaku dan pengalamannya 

melindungi privasi. Disisi lain, kemampuan literasi privasi juga dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti karakteristik pengguna yakni demografi dan karakteristik penggunaan 

gawai (Park & Jang, 2014). Dengan demikian, penelitian ini juga akan melihat karakteristik 

dari mahasiswa S1 Universitas Airlangga untuk mengetahui lebih dalam mengenai 

keterkaitannya dengan literasi privasi yang dimiliki masing-masing mahasiswa tersebut. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Karakteristik Pengguna Media Sosial 

 Kemampuan pengguna dalam mengatur privasinya di dunia online berbeda-beda sesuai 

masing-masing karakteristik yang dimilikinya. Dalam hal ini karakteristik yang dimaksud 

yakni karakter pengguna media sosial Instagram yang termasuk karakteristik sosial seperti 

usia, jenis kelamin, serta pola penggunaan gawai. Penentuan karakteristik tersebut didasarkan 

pada apa yang dikatakan oleh Sherman dan kawan-kawan dalam Novianto (2011) bahwa 

perbedaan pola penggunaan dan sikap antara laki-laki dan perempuan dapat membedakan 

kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, pemilihan 

karaktersitik tersebut juga diadaptasi dari penelitian Park dan Jang (2014) yang menemukan 

bahwa terdapat hubungan yang mempengaruhi antara karakteristik penggunaan gawai, 

kebiasaan penggunaan gawai, dan sosiodemografi pengguna seperti usia dan jenis kelamin 

terhadap tingkat literasi privasi pada gawai. 

Literasi Privasi 

 Park (2011) menjelaskan bahwa literasi privasi di dunia online merupakan sebuah 

prinsip untuk mendukung, mendorong dan memberdayakan pengguna untuk melakukan 

pengendalian serta melindungi informasi identitas digital mereka. Konten informasi yang 

dibagikan dan tergolong konten pribadi yaitu seperti nama asli atau nama, tanggal lahir, 

alamat, dan berbagai macam informasi pribadi lainnya (Dwyer, 2007). 
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 Beberapa penelitian terdahulu mengembangkan aspek yang mempengaruhi konsep 

literasi privasi online pengguna diantaranya, literasi privasi dapat dilihat dari berbagai aspek 

seperti melalui pengetahuan yang mempengaruhi keterpercayaan dan kesadaran pengguna 

(Acquisti & Gross, 2006), aspek pengalaman, kesadaran dan pengetahuan pengguna (Park, 

2011), dimensi pengetahuan pengguna dalam mengendalikan privasi (Trepte, et. al., 2015), 

hingga literasi privasi yang dikaji dari keseluruhan perspektif yakni pengetahuan, perilaku 

dan pengalaman dari Rundhovde (2013). Dengan demikian, dalam mengeksplor literasi 

privasi secara holistik maka perspektif yang digunakan adalah dari Rundhovde dengan 

menganalisis aspek pengetahuan, perilaku dan pengalaman privasi pengguna yang dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa. 

 Rundhovde menganalisis literasi privasi dengan melihat elemen-elemen pengetahuan 

privasi pengguna, kemudian melihat keputusan pengguna dalam berperilaku yang mana hal 

tersebut dapat memperkuat dan menambah pengaruh dari pengetahuan pengguna. 

Selanjutnya, pengguna juga diinvestigasi mengenai pengalamannya selama menggunakan 

media sosial yang mana hasil investigasi dapat memperdalam dan memperkuat pemahaman 

peneliti mengenai pengetahuan pengguna. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penelitian 

Rundhovde tersebut menguraikan hubungan antara ketiga aspek literasi privasi tersebut yakni 

pengetahuan, perilaku dan pengalaman. 

1. Pengetahuan Privasi 

 Pengguna media sosial yang kesadaran privasinya kurang akan semakin rentan terhadap 

manipulasi dan tidak dapat mengendalikan arus informasi pribadi mereka. Park juga 

menjelaskan bahwa semakin banyak pengetahuan pengguna tentang arus data informasi di 

situs online, maka pengguna akan semakin mampu untuk mengendalikannya (Park, 2011). 

Rundhovde (2013) sendiri melihat pengetahuan sebagai aspek yang berpengaruh dalam 

literasi privasi. Dalam penelitiannya tersebut Rundhovde memusatkan pada perspektif 

pengetahuan yang meninjau rasionalitas dan pengetahuan privasi berbasis fakta dari 

pengguna melalui perspektif pengetahuan yang terdiri dari 6 elemen, yaitu: 

a. Technology Skills yaitu kemampuan dalam hal kognitif atau pemikiran yang dimiliki 

pengguna dalam memahami berbagai aspek teknologi saat menggunakan PC dan internet, 

media sosial Instagram dan pemahamannya terkait pengaturan privasi di Instagram. 

b. Assigning Responsibilities merupakan pemahaman pengguna dalam menentukan 

keputusan pihak mana yang bertanggung jawab dalam melindungi informasi pribadinya 

apabila terdapat penyalahgunaan informasi.  

c. Knowledge of Risks adalah pengetahuan yang mencakup pemahaman dan kesadaran 

pengguna terhadap risiko atau ancaman yang muncul dalam penggunaan media interaksi 

online seperti media sosial. 

d. Understanding Exposure yaitu pemahaman yang dimiliki pengguna mengenai pemaparan 

informasi pribadi secara online, pemahaman konsep tentang data virality (mudah tersebar) 

dan data persistence (bersifat permanen) serta implikasi praktisnya terhadap 

pengungkapan informasi, dan pemahaman terkait mekanisme pengendalian informasi yang 

disediakan oleh layanan Instagram. 

e. Notion of Information Sensitivity adalah penilaian pengguna tentang kategori informasi 

yakni self-identifying, access-enabling dan expressive information yang memiliki 

kerentanan dapat disalahgunakan sehingga memiliki kepentingan untuk dilindungi. 

f. Managing Vulnerability merupakan pengetahuan pengguna yang berasal dari pengalaman, 

untuk menciptakan rasa aman dan terkendali dari kerentanan informasi pribadi, sehingga 

mampu menentukan pilihan strategi untuk melindungi informasi.    

2. Perilaku Privasi 
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 Pada dasarnya pengguna memiliki upaya pemikiran untuk mengelola privasi mereka, 

namun kurangnya literasi privasi di dunia online menyebabkan pengguna sulit untuk 

berperilaku sesuai dengan sikap dan kebutuhan mereka (Trepte, et. al., 2015: 334). 

Berdasarkan hal tersebut, maka pada literasi privasi juga melihat perilaku pengguna dalam 

mengungkapan informasi pribadi di media sosial sebagai wujud dari keputusan perlindungan 

privasinya. Bidang yang diselidiki dalam hal ini meliputi: 1) mekanisme yang digunakan 

untuk mengendalikan pengungkapan informasi antar pengguna di Instagram(exposure 

Instagram Core), yakni meliputi informasi pribadi yang dibagikan, hingga kebijakan dalam 

memilih pertemanan di Instagram, 2) mekanisme pengendalian informasi antara pengguna 

dengan media sosial lain atau pengembang pihak ketiga yang bermitra dengan Instagram 

(exposure Instagram Platform), dan 3) mekanisme untuk mengendalikan keamanan akun di 

Instagram (exposure in Instagram security), yaitu meninjau penggunaan fungsi atau opsi 

keamanan yang sudah ditawarkan oleh Instagram untuk melindungi informasi pada akun 

miliknya, termasuk penggunaan password juga dilihat sebagai mekanisme dalam 

mengendalikan keamanan informasi. 

3. Pengalaman Privasi 

 Acquisti dan Gross (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa sebagian besar 

pengguna masih belum berpengalaman dalam mengelola privasinya, sehingga berakibat pada 

risiko yang dapat mengancam privasi pengguna seperti pencurian identitas, penguntitan 

secara fisik atau online dan bahkan pemerasan. Berdasarkan dari temuan tersebut, dapat 

diketahui bahwa pengguna yang berisiko tinggi menghadapi ancaman privasi adalah 

pengguna yang kurang memiliki pengalaman selama berinteraksi menggunakan media sosial. 

 Pengalaman disini sebagaimana yang dikemukakan Forlizzi dan Battarbee dalam 

Rundhovde (2013) yang membedakan pengalaman menjadi dua bentuk. Pertama, pada 

bentuk ‘experience’ meliputi analisis mengenai perasaan mendasar terhadap keamanan dan 

terkendalinya informasi (a basic sense of security). Perasaan tersebut berasal dari pengalaman 

pengguna yakni mahasiswa, yang sifatnya mendasar atau secara garis besar (holistic) ketika 

berinteraksi menggunakan media sosial. Lebih lanjut, ciri pengalaman privasi ini terdapat dua 

pernyataan yang berkaitan yaitu dari persepsi privasi dalam mempercayai media sosial 

Instagram serta persepsi terhadap sensitivitas informasi pribadinya. Kedua, pada bentuk „an 

experience’ dapat menjelaskan pengalaman konkret terkait kerentanan pada akun media 

sosial Instagram (experience of low vulnerability). Bentuk ini berfokus pada pengalaman 

nyata tentang sisi negatif akibat kerentanan informasi yang pernah dialami selama 

menggunakan media sosial Instagram. 

METODOLOGI 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan informasi 

mengenai literasi privasi yang dilihat dari pengetahuan, perilaku dan pengalaman mahasiswa 

pada media sosial Instagram. Dalam penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas 

Airlangga, Surabaya. Pemilihan mahasiswa dari Universitas Airlangga ini didasarkan pada 

hasil penelitian dari A‟yuni (2015) yang menyatakan bahwa literasi digital kalangan 

mahasiswa tersebut adalah tinggi. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat bagaimana literasi 

privasi mahasiswa Universitas Airlangga yang mana memiliki tingkat literasi digital yang 

cenderung tinggi, khususnya di kalangan mahasiswa sarjana (S1).  

 Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan 

kriteria bahwa mahasiswa adalah mahasiswa S1 aktif Universitas Airlangga, memiliki akun 

Instagram, dan aktif menggunakan Instagram, setidaknya setiap hari mengakses media sosial 
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Instagram dan minimal pernah mengunggah 5 kiriman di Instagram selama satu bulan. 

Sementara, ukuran sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 mahasiswa. Data yang 

dikumpulkan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dari penyebaran 

kuesioner secara online, serta data sekunder dari observasi dan studi pustaka. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan 

memberikan skor berskala 1-5. Selain itu, tabulasi silang (crosstab) juga digunakan untuk 

melihat gambaran keterkaitan antar masing-masing aspek literasi dan keterkaitan antara 

karakteristik mahasiswa dengan literasi privasinya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Mahasiswa S1 Universitas Airlangga Pengguna Instagram 

 Park dan Jang (2014) meneliti bahwa karakteristik sosiodemografi seperti usia, jenis 

kelamin, serta penggunaan gawai dan kebiasaan dalam menggunakan gawai dapat 

memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengatur privasinya di dunia online. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka penelitian ini mengadaptasi karakteristik yakni usia, jenis kelamin 

mahasiswa, sedangkan karakteristik penggunaan gawai peneliti membaginya menjadi tiga 

fokus yaitu intensitas akses internet, lama waktu penggunaan Instagram, dan intensitas 

mengakses Instagram dalam sehari. 

 Hasil penelitian menemukan bahwa karakteristik mahasiswa dilihat dari faktor 

demografi yakni jenis kelamin, memiliki perbedaan jumlah yang mana mahasiswa 

perempuan sebesar 76% dan laki-laki hanya 24%. Berdasarkan persentase tersebut dapat 

diketahui bahwa mahasiswa perempuan lebih banyak yang menjadi pengguna aktif Instagram 

daripada laki-laki. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa yang menjadi 

responden berusia 18 sampai 23 tahun, dengan mayoritas berada di usia 21 tahun sebesar 

37%. Jenjang usia tersebut tidak jauh berbeda dengan temuan Mazman dan Usluel (2011) 

yang mana pada kelompok usia tersebut ditemukan sebagai pengguna dominan jejaring sosial 

daripada kelompok usia lainnya. 

 Karakteristik penggunaan gawai mahasiswa dilihat dari intensitas penggunaan internet 

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dengan persentase 44% menghabiskan waktu 

6-10 jam mengakses internet dalam sehari. Pada lama waktu penggunaan Instagram 

mayoritas mahasiswa sebesar 40% sudah memiliki Instagram kurang lebih selama 4-5 tahun. 

Sementara, tingkat intensitas sebagian besar mahasiswa mengakses Instagram adalah sangat 

tinggi yakni >9 kali dalam sehari dengan persentase 42%. 

Literasi Privasi Mahasiswa S1 Universitas Airlangga 

 Literasi privasi menurut Rundhovde (2013) dalam tesisnya yang berjudul “I Am Not 

That Interesting: Social Media, Privacy Literacy, And The Interplay Between Knowledge And 

Experience” mengungkapkan bahwa dalam memahami literasi privasi dapat dieksplorasi dari 

tiga perspektif yang saling melengkapi yaitu dari sudut pandang aspek pengetahuan 

(Knowledge), aspek perilaku (Behavior), dan aspek pengalaman (Experience). 

Gambaran Literasi Privasi Mahasiswa Pada Aspek Pengetahuan 

 Rundhovde (2013) lebih menyoroti aspek pengetahuan sebagai bagian terpenting dari 

literasi privasi dengan membaginya menjadi enam elemen faktor pengetahuan yang terdiri 

dari kemampuan memahami teknologi (technology skills), mengetahui tanggungjawab yang 

ditentukan (assigning responsibilities), pengetahuan terhadap risiko (knowledge of risks), 

pemahaman tentang pemaparan informasi (understanding exposure), pemikiran tentang 

sensitivitas informasi (notion of information sensitivity), dan pengetahuan dalam mengelola 

kerentanan informasi (managing vulnerability). 
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  Pada elemen pengetahuan technology skills adalah pengetahuan dalam memahami dan 

berinteraksi dengan teknologi yang digunakan. Terdapat tiga pengetahuan yang diukur dari 

elemen ini yakni, pengetahuan tentang penggunaan gawai dan internet mahasiswa, 

pengetahuan mahasiswa dalam menggunakan media sosial Instagram, dan pemahaman dalam 

menggunakan pengaturan privasi di Instagram. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh total 

kemampuan dari elemen technology skills yang dimiliki mahasiswa adalah sangat tinggi. 

Dengan pengetahuan tentang cara atau teknik untuk meningkatkan perlindungan privasi yang 

dimiliki mahasiswa tersebut dapat meminimalisir ketidakkonsistenan pengendalian privasi. 

(Trepte et. al., 2015: 334). Sehingga dapat diketahui bahwa mahasiswa S1 Universitas 

Airlangga sudah memiliki pengetahuan tentang kemampuan teknologi yang memadai untuk 

mengendalikan privasinya di media sosial Instagram.  

 Pada elemen pengetahuan assigning responsibilities atau menetapkan tanggung jawab, 

Rundhovde (2013) mengungkapkan bahwa elemen ini dapat diukur dengan melihat 

pengetahuan  mahasiswa dalam menilai siapa yang bertanggung jawab untuk melindungi 

informasi pribadi yang dibagikan dari penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Setiap 

pernyataan tanggung jawab privasi Instagram pada penelitian ini didasarkan pada Ketentuan 

Penggunaan (Term of Use) di Instagram. Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan 

mahasiswa tentang ketetapan tanggung jawab di Instagram termasuk sangat tinggi dengan 

skor total rata-rata 4,28. Selain itu, 75% mahasiswa merasa tanggung jawab utama dalam 

melindungi privasinya berada pada dirinya sendiri. Berdasarkan analisa tersebut dapat 

diketahui bahwa mahasiswa S1 Universitas Airlangga sudah mengetahui tanggung jawab 

yang dimiliki sesuai ketentuan layanan Instagram. Apabila mahasiswa sudah mengetahui hak 

privasi dan ketentuan yang diterapkan pada suatu lembaga dapat menyebabkan mereka 

membuat keputusan dan mengendalikan atau mengoptimalkan privasi mereka dengan lebih 

bertanggung jawab. (Trepte et. al., 2015: 349) 

 Elemen pengetahuan knowledge of risks atau pengetahuan terkait risiko merupakan 

pengetahuan mahasiswa terhadap risiko-risiko ketika berbagi informasi pribadi di Instagram. 

Pada penelitian ini menemukan bahwa total rata-rata pengetahuan adanya risiko pelanggaran 

privasi di Instagram yang diketahui mahasiswa adalah tergolong sedang dengan skor 3,10. 

Rata-rata mahasiswa menyebutkan ancaman privasi yang diketahui adalah cyberbulling, 

penyalahgunaan atau pencurian konten yang melanggar hak cipta, identity theft, informasi 

pribadi digunakan untuk keperluan komersial, dan hyperstalking. Dengan memiliki 

pemahaman tentang potensi ancaman dan risiko privasi di media online merupakan dimensi 

penting untuk berhati-hati dalam dunia online (Trepte et. al., 2015: 349). Dengan demikian, 

karena rata-rata mahasiswa S1 Universitas Airlangga memiliki pengetahuan yang sedang 

tentang ancaman risiko, maka hal ini dapat berdampak pada berbagi informasi pribadi yang 

kurang hati-hati di media sosial Instagram. 

 Pada elemen selanjutnya yaitu understanding exposure diukur dengan pengetahuan 

tentang pemaparan informasi di dunia online secara umum yakni tentang adanya data virality 

dan data persistence, mekanisme pemaparan informasi oleh layanan Instagram, dan 

mekanisme penyebaran informasi pada platform Instagram. Dengan memahami pemaparan 

informasi itu berasal, dapat menjadi alat yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya 

pelanggaran privasi. (Cavoukin & Goodman, 2013). Dari hasil temuan menunjukkan bahwa 

pemahaman mahasiswa terkait pemaparan informasi adalah berkategori tinggi dengan skor 

rata-rata 3,73. Sehingga dengan tingginya pengetahuan terkait bagaimana informasi 

dipaparkan di Instagram dapat digunakan untuk mengontrol informasi pribadi mereka dalam 

melindungi diri dari ancaman privasi. 

 Pada elemen pengetahuan notion of information sensitivity yaitu melihat pengetahuan 

mahasiswa dalam memberikan pengertian atau penilaian terhadap beberapa kategori 



8 

 

informasi pribadi, antara lain informasi pengenal diri (self-identifying), informasi yang dapat 

diakses (access-enabling), dan informasi ekspresif (expressive information). Dengan 

mengetahui kemampuan mahasiswa memberi penilaian yang berbeda terhadap masing-

masing kategori informasi, maka dapat memberi gambaran terkait pengetahuan mereka dalam 

memilih informasi mana yang boleh diungkapkan dan yang akan dijaga kerahasiannya 

(Rotman, 2009). Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa sudah mampu menilai kategori 

informasi pribadi tersebut dengan memperoleh skor 3,91 yang tergolong tinggi. Sehingga 

mereka juga memiliki penilaian yang tinggi terhadap privasi informasi dan akan 

melindunginya dengan mempertimbangkan pengungkapan informasi tersebut. 

 Pada elemen pengetahuan yang terakhir yaitu managing vulnerability dapat diukur 

dengan pengetahuan mahasiswa tentang keamanan dan pengendalian kerentanan informasi 

pada akunnya melalui strategi yang diketahui untuk melindungi informasi pribadi. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang strategi melindungi akun dari ancaman 

privasi masih berada di kategori sedang dengan skor 3,00 dan strategi yang diketahui oleh 

sebagian besar mahasiswa ada dua yakni membatasi pengungkapan informasi dan 

menerapkan pengaturan privasi.  

 Berdasarkan dari analisa setiap elemen pengetahuan diatas, secara keseluruhan rata-rata 

pengetahuan mahasiswa S1 Universitas Airlangga dalam mengelola privasinya termasuk 

tinggi dengan skor 3,72. Tingginya pengetahuan yang dimiliki mahasiswa tersebut setidaknya 

dapat menjadi acuan dalam berperilaku dan mengelola privasi secara online. Dengan 

demikian, pengetahuan mahasiswa dalam literasi privasi dapat mengurangi kesulitan mereka 

dalam mengelola privasinya di dunia online. 

Gambaran Literasi Privasi Mahasiswa Pada Aspek Perilaku 

 Dalam memahami literasi privasi Rundhovde (2013) menyebutkan beberapa bidang 

yang ditinjau dalam aspek ini meliputi mekanisme yang diterapkan mahasiswa untuk 

mengendalikan pengungkapan informasi antar pengguna di Instagram (exposure Instagram 

Core), mekanisme pengendalian informasi antara mahasiswa dengan media sosial lain dan 

pengembang pihak ketiga yang bermitra dengan Instagram (exposure Instagram Platform), 

yaitu dengan melihat penggunaan aplikasi lain atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung 

dengan Instagram, dan mekanisme untuk memberikan keamanan informasi pada akun 

Instagram (exposure in Instagram security).  

 Pada mekanisme mengendalikan pengungkapan informasi antar pengguna di Instagram 

(exposure Instagram Core) dilihat dari perilaku penerimaan permintaan berteman yang 

menemukan bahwa rata-rata perilaku mahasiswa dalam mengelola pertemanannya sangat 

rendah dengan skor 1,49. Pengelolaan pertemanan mahasiswa di Instagram dapat dikatakan 

sangat buruk. Hal ini dapat disebabkan seringkali pengguna tidak mampu memberi keputusan 

terbaik dalam situasi memberikan akses informasi kepada teman-teman mereka di media 

sosial (Govani & Pashley, 2007). Selain itu, perilaku berbagi informasi pribadi di Instagram 

juga ditinjau yang mana memperoleh rata-rata skor 3,82 dengan kategori tinggi. Temuan 

tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa sangat sedikit yang mengungkapkan informasi 

pribadi di Instgram. Hal tersebut dapat disebabkan karena pengguna media sosial sedang 

berusaha untuk melindungi privasinya dengan menyembunyikan informasi tertentu dari orang 

lain, sehingga mereka mempertahankan batas privasi pribadinya (Masur & Scharkow, 2016). 

 Pada mekanisme pengendalian informasi antara mahasiswa dengan media sosial lain 

dan pengembang pihak ketiga yang bermitra dengan Instagram (exposure Instagram 

Platform), menemukan bahwa mahasiswa tidak pernah berbagi kiriman di media sosial lain 

yang terhubung dengan Instagram terlihat dari skor yang diperoleh yakni 3,96 dengan 

kategori tinggi. Selanjutnya, mahasiswa juga tidak pernah menggunakan aplikasi pihak ketiga 
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sebagaimana perolehan skor yakni 4,70 yang menunjukkan kategori sangat tinggi. Perilaku 

mahasiswa yang tidak menghubungkan media sosial lain atau aplikasi pihak ketiga yang 

bermitra dengan Instagram dapat meminimalisir akses atau pengumpulan informasi dari akun 

mahasiswa yang dapat menimbulkan ancaman privasi. Dengan perilaku tersebut, mahasiswa 

dapat meminimalisir risiko dari pihak media lain yang dapat mengakses informasinya 

(O‟Brien & Torres, 2012). 

 Bidang perilaku selanjutnya yakni mekanisme untuk memberikan keamanan pada akun 

Instagram (exposure in Instagram security). Berdasarkan dari hasil olahan temuan penelitian, 

upaya yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa antara lain mengontrol informasi pribadi 

yang dibagikan pada Instagram dan mengatur akun menjadi private. Disamping itu, 

perhitungan rata-rata dengan perolehan skor sebesar 2,42, yang mana memiliki arti bahwa 

mekanisme upaya yang dilakukan mahasiswa untuk memberikan keamanan di Instagram 

hanya pada taraf rendah atau lemah. Sehingga dapat dikatakan mahasiswa masih belum 

mampu berperilaku untuk melindungi akun Instagramnya dari gangguan privasi. Hal ini 

disebabkan karena semakin banyak strategi yang diterapkan, maka semakin kuat 

perhatiannya terhadap privasi (Masur dan Scharkow, 2016). 

  Dari analisa setiap elemen perilaku diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

mahasiswa S1 Universitas Airlangga dalam mengelola privasinya termasuk cukup tinggi 

dengan total rata-rata 3,28 yang berkategori sedang. Dengan demikian aspek perilaku pada 

literasi privasi mahasiswa menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup 

untuk mengambil keputusan dalam mengendalikan informasi pribadinya hingga strategi yang 

digunakannya untuk melindungi privasinya di media sosial Instagram. 

Gambaran Literasi Privasi Mahasiswa Pada Aspek Pengalaman 

 Pada aspek ini menganalisis pengalaman mahasiswa tentang keterpercayaan mereka 

ketika berinteraksi di Instagram sehingga dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang 

literasi privasi mereka. Aspek pengalaman tersebut dikaji oleh Rundhovde (2013) dengan 

membagi pengalaman menjadi dua bentuk „experience’ dan „an experience‟. Pada penelitian 

ini, analisis menggunakan dua jenis pengalaman yakni perasaan mendasar terhadap 

keamanan privasi (a basic sense of security) di Instagram yang disebut „experience’ dan 

perasaaan rentan terhadap ancaman karena suatu kejadian (experience of low vulnerability) 

yang diwakilkan dengan bentuk „an experience’. 

 Pengalaman mendasar bentuk experience yang dirasakan mahasiswa terhadap 

keamanan privasi atau a basic sense of security menunjukkan bahwa perhatian terhadap 

keamanan privasi mahasiswa adalah tinggi dengan skor 4,09. Lebih lanjut, mahasiswa sudah 

yakin dengan settings privasi yang digunakan untuk melindungi informasi pribadi juga 

termasuk tinggi dengan skor 3,42. Sementara, keterpercayaannya terhadap keamanan privasi 

pada penyedia layanan Instagram masih dalam taraf sedang dengan skor 2,72 yang berarti 

mahasiswa masih dalam tingkatan cukup tinggi atau tidak sepenuhnya memercayai 

kemananan penyedia layanan Instagram dalam menyimpan informasi pribadinya. Mahasiswa 

juga menganggap akun Instagramnya masih rentan dan belum terlindungi untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran privasi sebagaimana skor yang diperoleh adalah 3,17 dengan kategori 

sedang. Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk „experience’ mahasiswa berada 

pada kategori sedang yang berarti bahwa dari pengalamannya mereka cukup merasa aman 

saat berinteraksi di Instagram (basic sense of security). Akan tetapi, Mathiasen dan Bødker 

dalam Rundhovde (2013) menemukan bahwa pengalaman keamanan pengguna dalam 

interaksi, berbeda dari situasi keamanan aktual mereka. Meskipun mahasiswa merasa aman 

ketika berinteraksi namun situasi nyata di Instagram belum tentu membuat mereka 

terlindungi dari ancaman privasi. Oleh karena itu dibutuhkan peran aspek pengalaman 
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tambahan seperti pengalaman sebelumnya berbasis kejadian nyata yang pernah dialami („an 

experience’). 

 Pada bentuk ‘an experience’ berfokus pada pengalaman nyata pengguna tentang 

ketidak harmonisan atau sisi negatif (experience of low vulnerability) akibat berbagi 

informasi pribadi di media sosial Instagram. Dari temuan penelitian memperoleh hasil bahwa 

hampir setengah mahasiswa hanya mengetahui atau mengenal 1 pihak yang menjadi korban 

pelanggaran privasi. Sebagian besar pengalaman mahasiswa dalam mengetahui pihak yang 

menjadi korban dari sisi negatif atau kasus pelanggaran privasi di Instagram adalah teman 

mereka sendiri. Namun, ada beberapa mahasiswa yang mengaku pernah menjadi korban 

pelanggaran privasi di Instagram, meskipun jumlahnya hanya sebagian kecil dari total 

responden. Sementara pengalaman mahasiswa terkait ancaman atau pelanggaran yang paling 

banyak dialami oleh pihak tersebut yakni pada kasus pencurian konten informasi yang 

dibagikan seperti foto atau video oleh akun Instagram lain. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengalaman mahasiswa dalam mengalami sisi negatif berbagi informasi pribadi di Instagram 

adalah masih rendah dengan skor 1,90.  

 Berdasarkan dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa aspek pengalaman baik dalam 

bentuk ‘experience’ maupun ‘an experience’ pada literasi privasi yang dimiliki oleh 

mahasiswa S1 Universitas Airlangga termasuk dalam kategori sedang dengan skor 3,06. 

Dengan demikian, pengalaman tersebut masih belum dapat meningkatkan kekhawatiran 

privasi mahasiswa karena menurut Zhang et. al. (2011) pengalaman sebelumnya termasuk 

setiap pelanggaran privasi yang dialami dan jumlah laporan media tentang insiden privasi 

dapat meningkatkan kekhawatiran privasi seseorang. 

Gambaran Aspek Dominan dan Keterkaitan Antar Aspek Literasi Privasi Mahasiswa 

 Hasil skor rata-rata dari masing-masing aspek literasi privasi dihitung skor tertinggi 

dari salah satu aspek tersebut, kemudian dapat diketahui aspek paling dominan dalam literasi 

privasi yang dimiliki mahasiswa S1 Universitas Airlangga. 

Tabel 1. Rekapitulasi Total Aspek Literasi Privasi 

Aspek Elemen 
Total 

Rata-rata 
Kategori 

Pengetahuan 

Technology Skills 

3,72 Tinggi 

Assigning Responsibilities 

Knowledge of Risks 

Understanding Exposure 

Notion of Information Sensitivity 

Managing Vulnerability 

Perilaku 

Exposure Instagram Core 

3,28 Sedang Exposure Instagram Platform 

Exposure in Instagram security 

Pengalaman 
Experience (a basic sense of security) 

3,06 Sedang 
An experience (experience of low vulnerability) 

Total 3,35 Sedang 
 Sumber: Hasil olahan data peneliti 

 Total rata-rata literasi privasi yang dimiliki mahasiswa S1 Universitas Airlangga 

adalah sedang dengan skor rata-rata 3,35. Berdasarkan hasil tersebut, aspek yang 

menyumbangkan skor tertinggi terhadap literasi privasi mahasiswa S1 Universitas Airlangga 

adalah aspek pengetahun. Aspek yang memperoleh skor rata-rata tertinggi urutan kedua 

adalah aspek perilaku. Selanjutnya, aspek pengalaman berada pada urutan terakhir dengan 
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skor rata-rata yang menunjukkan tingkatan sedang seperti pada aspek perilaku. Sesuai dengan 

penelitian Rundhovde (2013), ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang saling 

melengkapi. Menurut Rundhovde, pengalaman privasi pengguna dan aspek pengetahuan 

berbasis fakta rasional pengguna dapat saling melengkapi serta dapat menjelaskan keputusan 

privasi mereka yang diwujudkan dari perilaku privasinya. Berdasarkan pernyataan tersebut 

dapat diketahui bahwa pengalaman pengguna dapat mempengaruhi pengetahuan yang 

didasarkan pada interpretasinya dalam mengalami atau merasakan suatu hal sebelumnya, lalu 

diwujudkan dari perilaku nyatanya. Lebih lanjut, dalam mengetahui hubungan antar aspek 

literasi privasi dilakukan analisa tabulasi silang yang menghasilkan temuan bahwa hanya 

aspek perilaku dan pengalaman yang menggambarkan keterkaitan. Sedangkan, antara aspek 

pengetahuan dengan perilaku serta aspek pengalaman dengan pengetahuan tidak 

menunjukkan kecenderungan. Hal ini dapat disebabkan karena pengalaman seseorang dapat 

memengaruhi perilaku perlindungan privasi yang dilakukannya. Sebagaimana penelitian dari 

Furnell (2008) yang mengkonstruksikan beberapa faktor diantaranya adalah pengalaman, 

sikap dan praktik perlindungan online dapat mempengaruhi batasan proteksi individu 

Gambaran Keterkaitan Antara Karakteristik Dengan Literasi Privasi Mahasiswa 

 Penelitian dari Park dan Jang (2014) menemukan bahwa karakteristik seperti 

demografi yang meliputi usia dan jenis kelamin, serta penggunaan gawai yakni intensitas 

mengakses internet, lama waktu memiliki akun Instagram, dan intensitas mengakses 

Instagram dalam sehari memiliki keterkaitan dengan literasi privasi seseorang. Oleh sebab 

itu, pada penelitian ini masing-masing karakteristik tersebut dihubungkan dengan tingkat 

literasi privasi yang berasal dari perhitungan total rata-rata skor masing-masing mahasiswa. 

 Pada analisis hubungan antara usia dengan literasi privasi mahasiswa menggambarkan 

keterkaitan yang mana mahasiswa yang berusia lebih muda cenderung memiliki kemampuan 

literasi privasi yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang berusia lebih tua. Hal ini dapat 

disebabkan karena  umumnya orang dewasa yang lebih muda itu lebih paham teknologi dan 

cenderung lebih sering menggunakan media sosial. Sehingga mereka tidak hanya sadar akan 

ancaman privasi melainkan juga lebih tepat dalam menyesuaikan pengaturan privasi untuk 

melindungi diri dari risikonya (Kezer, et. al., 2016). 

 .Gambaran hubungan antara jenis kelamin dengan literasi privasi mahasiswa 

menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan cenderung memiliki tingkat literasi privasi yang 

lebih tinggi daripada laki-laki. hasil penelitian ini kurang lebih memiliki kesamaan dengan 

hasil laporan dari organisasi Youth Tech Health (2015) yang menemukan bahwa perempuan 

lebih perhatian pada privasinya dan merasa lebih rentan terhadap risiko daripada laki-laki. 

 Selanjutnya, gambaran keterkaitan antara intensitas mengakses internet dalam sehari 

dengan literasi privasi mahasiswa memperlihatkan adanya hubungan yakni semakin jarang 

mahasiswa mengakses internet maka kemampuan literasi privasinya tinggi. Temuan ini 

kurang lebih memiliki kesamaan dengan penelitian Park dan Jang (2014) yang 

mengungkapkan bahwa frekuensi mengakses internet memiliki hubungan dengan literasi 

privasi gawai. Park dan Jang juga menambahkan bahwa beberapa pengguna yang sering 

mengakses internet terkadang masih bingung menggunakannya bahkan untuk menjaga 

privasinya di dunia maya. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa semakin sering 

seseorang mengakses internet tidak menjamin kemampuan literasi privasinya akan tinggi. 

 Gambaran hubungan antara lama menggunakan Instagram dengan literasi privasi 

mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa yang sudah lama (4 – 5 tahun) memiliki 

Instagram cenderung memiliki literasi privasi yang tinggi. Hal ini berbanding terballik 

dengan mahasiswa yang baru (<1 tahun) menggunakan Instagram dimana mereka cenderung 

memiliki tingkat literasi privasi yang sedang. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Park 
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(2011) yang mana semakin lama pengguna menggunakan suatu media membuatnya lebih 

berpengalaman dan mempengaruhi kemampuannya mengelola privasi. 

 Gambaran keterkaitan antara intensitas mengakses Instagram dengan literasi privasi 

mahasiswa memperlihatkan bahwa intensitas mahasiswa yang menggunaan Instagram sangat 

sering (>9 kali sehari) memiliki kemampuan literasi privasinya yang lebih tinggi. Berbeda 

dengan mahasiswa yang tidak terlalu atau cukup sering (6 – 9 kali sehari) yang mana tingkat 

literasinya sedang. Temuan tersebut kurang lebih sama dengan pernyataan yang diungkapkan 

oleh Park (2013) bahwa adanya kesenjangan antara keterampilan mengendalikan informasi 

pribadi dapat disebabkan oleh perbedaan lama waktu keakraban teknologi terutama di media 

baru seperti media sosial. 

SIMPULAN 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik mahasiswa S1 Universitas 

Airlangga yang menjadi pengguna aktif Instagram dilihat dari jenis kelamin yakni mahasiswa 

perempuan sebanyak 76%, sedangkan mahasiswa laki-laki hanya 24%. Pada karakteristik 

usia, rata-rata berusia sekitar 18 sampai 23 tahun. Sementara frekuensi terbanyak yakni 

mahasiswa berusia 21 tahun dengan persentase sebesar 37%. Karakteristik intensitas 

penggunaan internet mayoritas responden adalah 6 – 10 jam, yakni dengan persentase 44%. 

Kemudian karakteristik lama waktu menggunakan Instagram yakni selama 4 – 5 tahun 

semenjak pertama kali mendaftar di Instagram dengan persentase terbesar 40%. Sementara, 

intensitas mengakses Instagram mayoritas mahasiswa mengakses Instagram lebih dari 9 kali 

dalam sehari dengan persentase sebesar 42%. 

 Gambaran literasi privasi mahasiswa S1 Universitas Airlangga pada media sosial 

Instagram yang dilihat dari aspek pengetahuan (knowledge), perilaku (behaviour) dan 

pengalaman (experience) memperoleh total keseluruhan aspek literasi privasi yakni sebesar 

3,35. Sehingga, tingkat literasi privasi mahasiswa S1 Universitas Airlangga di media sosial 

Instagram adalah masih cukup tinggi atau sedang. Dari temuan tersebut dapat diketahui 

bahwa mahasiswa perlu diberi edukasi terkait dari unsur aspek perilaku terutama aspek 

pengalaman sehingga mereka dapat menerapkan strategi perlindungan privasi dengan lebih 

baik. Oleh sebab itu, perlu diadakannya program literasi privasi di lingkungan Universitas 

Airlangga oleh instansi yang biasa menyediakan program literasi serupa, seperti Perpustakaan 

Universitas Airlangga. 

Aspek literasi privasi yang memberikan skor paling dominan terhadap tingkat literasi 

privasi mahasiswa secara berturut-turut yakni aspek pengetahuan, aspek perilaku, dan yang 

terakhir adalah aspek pengalaman. Sedangkan, hubungan dari masing-masing aspek literasi 

privasi menunjukkan hanya hubungan antara aspek perilaku dengan pengalaman 

menunjukkan kecenderungan, sementara keterkaitan antara dua aspek lainnya tidak 

memperlihatkan hubungan. Hasil analisa tabel silang menunjukkan bahwa semua 

karakteristik mahasiswa pengguna aktif Instagram yang dianalisis keterkaitannya, yaitu jenis 

kelamin, usia, intensitas penggunaan internet, lama waktu menggunakan Instagram, dan 

intensitas menggunakan Instagram memperlihatkan adanya hubungan dengan tingkat literasi 

privasi mahasiswa. Keterkaitan antara variabel tersebut hanya dilihat dari tabel silang, oleh 

sebab itu perlu dilakukan uji statistik untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil 

yang lebih signifikan. 
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