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ABSTRACT 

The development of internet technology right now is not only limited to urban 

areas. In the countryside, the concept of villages and its communities has 

undergone considerable changes due to the development of internet information 

technology (Ekasari, 2012). Meanwhile related to internet users in rural areas, 

Subiakto (2013) mentioned in the results of his research that internet users in the 

village are dominated by school adolescent, such as junior high, high school and 

university level. The use of the internet by middle and high school students in 

rural communities, especially students according to Ginting (2015) is known that 

access to social network most often showed with percentage of 13%, and this is 

truly worrying. Jatnika (2017) revealed that emotionally the ability of self-control 

in children and adolescent is not yet optimal, it is risky when they experiment 

with social media. Knowing the phenomenon, this quantitative study seeks to 

describe the digital literacy skills of junior and High School students in Blitar. 

This study used a descriptive method with Gilster's (1997) digital literacy theory. 

The sampling technique used in this research is multistage random sampling. This 

research was conducted on 100 adolescent of middle high school and high school 

in the South and North Blitar Region. The result shows, the level of digital 

literacy among middle and high school students in rural areas of Blitar is still 

relatively moderate, taken from the overall capabilities of internet searching, such 

as hypertextual navigation, content evaluation, and knowledge assembly. 
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ABSTRAK 

Pada saat ini, perkembangan teknologi internet tidak hanya terbatas di wilayah 

perkotaan. Di pedesaan, konsep tentang desa dan masyarakatnya telah 

mengalami perubahan yang cukup besar akibat perkembangan teknologi 

informasi internet (Ekasari,2012). Sementara itu terkait pengguna internet di 

pedesaan, Subiakto (2013) menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa, 

pengguna internet di desa didominasi oleh kalangan remaja sekolah yakni 

SMP, SMA serta setingkat universitas. Pemanfaatan internet oleh siswa SMP 

dan SMA pada masyarakat perbatasan, terutama pelajar menurut Ginting 

(2015) diketahui paling sering mengakses jejaring sosial dengan prosentase 

sebesar 13%, hal ini sungguh mengkhawatirkan. Jatnika (2017) 

mengungkapkan bahwa, secara emosional kemampuan kontrol diri pada anak 

dan remaja belum optimal, sungguh berisiko saat mereka bereksperimen 

dengan media sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, studi kuantitatif ini 

berusaha untuk menggambarkan kemampuan literasi digital kalangan siswa 

SMP dan SMA Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan dibantu oleh teori literasi digital milik Gilster (1997). 

Teknik Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling. 

Penelitian ini dilakukan terhadap 100 remaja SMP dan SMA yang terdapat di 

Wilayah Blitar bagian Selatan dan Utara. Hasilnya, tingkat literasi digital di 

kalangan siswa SMP dan SMA di daerah pedesaan Kabupaten Blitar masih 

tergolong sedang, diambil dari keseluruhan kemampuan yaitu internet 

searching, hypertextual navigation, evaluasi content, dan knowledge 

assembly. 

 

Kata Kunci: literasi digital, remaja, pencarian di internet, pandu arah 

hypertext, evaluasi konten, penyusunan pengetahuan 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Media berbasis internet saat ini 

telah mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat, terutama sejak 

digunakannya media digital. 

Kehidupan manusia pun sangat 

dipengaruhi oleh media. Baik itu 

media cetak, elektonik, dan media 

baru yang menggunakan komputer 

dan saluran internet (Darwadi, 2017). 

Perkembangan internet tidak hanya 

terbatas di wilayah perkotaan. Di 

pedesaan, konsep tentang desa dan 

masyarakatnya saat ini telah 

mengalami perubahan yang cukup 

besar akibat perkembangan teknologi 

informasi internet. Adanya 

internalisasi nilai-nilai budaya barat 

akibat mudahnya akses teknologi 

internet di pedesaan telah membawa 

dampak terhadap perubahan gaya 

hidup masyarakat di pedesaan 

(Ekasari,2012). 

Sementara itu terkait pengguna 

internet di pedesaan, Subiakto (2013) 

menyebutkan dalam hasil 

penelitiannya bahwa, pengguna 

internet di desa didominasi oleh 

kalangan remaja sekolah yakni SMP, 

SMA serta setingkat universitas. 

Temuan lainnya oleh Majida (2014) 

dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa sebagian besar penggunaan 

internet pada masyarakat di Desa 

Tounelet Kecamatan Langowan 

Barat didominasi oleh pelajar dengan 

prosentase 38%, diikuti Wiraswasta 

35% dan PNS 27%. Data-data 

tersebut sekaligus menunjukkan 

bahwa penggunaan internet di 

pedesaan juga didominasi oleh 

kalangan remaja. 

Kehadiran internet pada wilayah 

pedesaan kini memang sudah 

menjadi sesuatu yang umum. 

Surokim (2017), menyatakan bahwa 

pertumbuhan akses internet dan 

teknologi yang masif serta mampu 

menjangkau hingga ke pelosok desa 

(rural area) membuat akses 

informasi berlangsung secara terbuka 

dan cepat melewati batas-batas dan 

sekat-sekat komunikasi tradisional 

yang selama ini tertutup, hingga 

membuat informasi semakin meluber 

tak terbatas. Sejalan dengan hal 

tersebut, data yang disajikan pada 

Laporan Tahunan 2012 tentang TIK 

Pedesaan mengungkapkan bahwa, 

internet masuk desa diwujudkan 

salah satunya dengan adanya 

program penyediaan Pusat Layanan 



Internet Kecamatan (PLIK) yang 

tersebar di beberapa wilayah di 

Indonesia, diantaranya sebanyak 

1.657 PLIK sudah terpasang di 

pedesaan Sumatera, 1.777 di Jawa, 

470 di Bali, 680 di Kalimantan, 514 

di Maluku dan Papua, serta 799 di 

Sulawesi (Kominfo, 2012). 

Penggunaan akses terhadap 

internet di pedesaan tentunya juga 

ditunjang dengan kepemilikan 

perangkat teknologi oleh masyarakat. 

Berdasarkan data penelitian Subiakto 

(2013), menunjukkan bahwa rata-

rata masyarakat dipedesaan memiliki 

berbagai macam teknologi seperti 

komputer sebanyak 64%, telepon 

70%, FWA 8%, HP/Mobile Phone 

98%. Temuan tersebut sekaligus 

menunjukkan adanya sikap 

konsumtif yang dimiliki masyarakat 

Indonesia tak terkecuali pada 

masyarakat pedesaan terhadap 

kepemilikan perangkat teknologi 

digital. 

Kini, kehadiran internet lebih 

dimanfaatkan sebagai media sosial 

oleh masyarakat, karena dengan 

media sosial masyarakat bisa dengan 

bebas berbagi informasi dan 

berkomunikasi dengan orang banyak 

tanpa perlu memikirkan hambatan 

dalam hal biaya, jarak dan waktu 

(Baidu,2014:15). Secara lebih 

spesifik lagi, penelitian yang 

dilakukan Ginting (2015) pada 

masyarakat perbatasan, terutama 

pelajar diketahui paling sering 

mengakses jejaring sosial dengan 

prosentase sebesar 13%, diikuti oleh 

searching dan game masing-masing 

7%, chatting 4%, web browsing 2%, 

serta E-mail, upload file, online 

shop, dan aktifitas belajar mengajar 

yang masing-masing memiliki 

prosentase 1%. Temuan lainnya oleh 

Muttaqin (2016) juga mendapatkan 

hasil bahwa remaja pedesaan di 

Kabupaten Lamongan lebih sering 

mengakses media sosial facebook 

dengan prosentase sebesar 91% saat 

menggunakan internet. Pernyataan 

tersebut sekali lagi menunjukkan 

bahwa akses kegiatan melalui media 

sosial merupakan hal yang paling 

sering dilakukan remaja pedesaan. 

Menururt Livingstone, (2008), 

Remaja merupakan kalangan paling 

produktif dalam penggunaan situs 

media sosial, sebab ada peluang bagi 

remaja untuk mengekspresikan diri, 

bersosialisasi, terlibat dalam 



masyarakat, menambah kreativitas, 

dan menambah kemahiran baru 

melalui situs media sosial. Namun 

hal ini justru bertolak belakang 

dengan apa yang diungkapkan oleh 

Jatnika (2017) bahwa, secara 

emosional kemampuan kontrol diri 

pada anak dan remaja belum optimal, 

sungguh berisiko saat mereka 

bereksperimen dengan media sosial. 

Terlepas dari permasalahan dan 

kecenderungan minat remaja desa 

dalam kegiatan akses terhadap media 

sosial. Kemampuan remaja dalam 

menggunakan perangkat digital dan 

internet juga perlu disoroti, karena 

persoalan keterbatasan kemampuan 

digital pada kelompok remaja dapat 

memunculkan adanya ruang berupa 

gap antara golongan yang gaptek dan 

tidak. Terciptanya ruang ini juga 

dapat berdampak pada 

pengembangan diri remaja, sehingga 

sebagian dari mereka terkendala 

untuk mengeksplor teknologi terbaru 

serta kurang cakap dalam menjelajah 

berbagai macam konten informasi di 

era global saat ini (Putri, 2018). 

Berbagai fenomena yang telah 

dipaparkan menunjukkan bahwa 

pada realitanya, tidak sedikit para 

remaja yang terjebak ketika 

melakukan kegiatan akses internet. 

Hal ini juga telah membuktikan 

bahwa keberadaan remaja yang 

selalu dekat dari internet dan 

teknologi tidak diiringi dengan 

kemampuan dalam penggunaan 

teknologi serta kemampuan untuk 

mengkritisi informasi yang 

didapatkan melalui internet dengan 

baik, sehingga masyarakat 

khususnya remaja asal-asalan dalam 

menanggapi berbagai informasi yang 

didapatkan. 

Berdasarkan fenomena yang 

terjadi terkait penggunaan internet 

dan media digital di kalangan 

remaja, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang literasi 

digital terurtama pada siswa SMP 

dan SMA pedesaan di Kabupaten 

Blitar. Fokus utama dalam literasi 

digital ini yaitu, berkaitan dengan 

bagaimana siswa SMP dan SMA 

dalam mengakses internet dan 

mengkritisi pesan yang terkandung 

dari sebuah informasi. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan teori 

literasi digital milik Paul Gilster 

1997 yang terdiri dari kemampuan 



pencarian informasi, pandu arah 

hypertext, evaluasi konten informasi 

dan penyusunan pengetahuan. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu kuantitatif 

deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Blitar dengan populasi 

seluruh siswa/siswi SMP dan SMA 

yang terpilih. Sedangkan untuk 

teknik pengambilan sampel, peneliti 

mengunakan teknik multistage 

random sampling. Teknik ini 

digunakan dengan alasan, jumlah 

populasi yang besar yaitu wilayah 

Kabupaten Blitar. Adapun ukuran 

sampel yang terpilih yaitu sejumlah 

100 responden. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tingkat Literasi Digital Siswa 

SMP dan SMA daerah Pedesaan di 

Kabupaten Blitar berdasarkan 

Kemampuan Pencarian di Internet 

(Internet Searching) 

Kegiatan pencarian di internet 

biasa dilakukan oleh seseorang atas 

dasar dorongan akan kebutuhan 

informasi yang harus terpenuhi. 

Kemampuan pencarian di internet 

dijelaskan oleh Gilster (1997) 

sebagai sebuah kemampuan dalam 

menggunakan internet dan 

melakukan berbagai aktivitas seperti: 

kepemilikan dan penggunaan akun 

email, keanggotaan 

newsgroup/mailing list, melakukan 

bisnis online, membaca berita online, 

penggunaan internet untuk keperluan 

tugas, transaksi online, serta 

pemanfaatan multimedia (streaming 

TV, radio online, download musik, 

akses youtube dan lain-lain). Hal ini 

sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Horrigon (2002), 

bahwa aktivitas yang dilakukan 

remaja ketika menggunakan internet 

terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 

1) E-mail; 2) Fun activities, yaitu 

aktivitas yang sifatnya untuk 

kesenangan atau hiburan seperti 

mendownload video, pesan singkat, 

mendengarkan atau mendownload 

musik, bermain game, chatting; 3) 

Information utility, yaitu aktivitas 

internet untuk mencari informasi, 

seperti: informasi tentang film, 

musik, buku, berita, sekolah, 

kesehatan, pemerintah,keuangan, 

pekerjaan, dan informasi tentang 

politik; 4) Transaction, yaitu 

aktivitas transaksi (jual beli) melalui 

internet seperti membeli produk, 



memesan tiket perjalanan, dan online 

banking. 

Dari data olahan hasil temuan 

lapangan penulis, kemampuan 

remaja terkait aktivitas dalam 

menggunakan internet seperti yang 

terdapat pada tabel 3.40, dapat 

diketahui bahwa kategori yang 

ditunjukkan beragam, yaitu rendah, 

sedang dan tinggi. Namun, mayoritas 

kategori yang didapatkan dari setiap 

indikator kemampuan terkait 

aktivitas remaja dalam menggunakan 

internet berada pada kategori sedang. 

Sedangkan jenis aktivitas yang 

berada pada kategori rendah 

didapatkan oleh aktivitas remaja 

sebagai berikut: bergabung dalam 

newsgroup/mailing list, memainkan 

game virtual, dan menjalankan bisnis 

online. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa, beberapa jenis aktivitas 

pengguna internet yang dikemukakan 

oleh Gilster masih jarang dilakukan 

oleh remaja. Dikatakan demikian 

karena masih banyak diantara remaja 

yang memberikan pilihan jawaban 

kurang mampu dan tidak mampu 

pada ketiga aktivitas diatas. 

Hasil akhir dari pengukuran 

tingkat literasi digital remaja SMP 

dan SMA daerah pedesaan di 

Kabupaten Blitar berdasarkan 

kemampuan pencarian di internet 

(internet searching) dapat dilihat 

pada tabel 3.40, dimana pada point 

ini kemampuan remaja SMP dan 

SMA daerah pedesaan di Kabupaten 

Blitar dalam melakukan pencarian di 

internet (internet searching) masih 

tergolong dalam kategori “sedang” 

dengan perolehan total skor 

keseluruhan sebesar 2,65. 

2. Tingkat Literasi Digital Siswa 

SMP dan SMA daerah Pedesaan di 

Kabupaten Blitar berdasarkan 

Kemampuan Pandu Arah 

Hypertex (Hypertextual Navigation) 

Bawden (2001) menjelaskan 

bahwa literasi digital merupakan 

kemampuan untuk membaca dan 

memahami informasi dalam bentuk 

hypertext atau format multimedia 

(berupa text gambar, audio serta 

video). Keberagaman bentuk 

informasi yang dihasilkan dari 

sumber digital tersebut menjadikan 

kemampuan literasi dibutuhkan 

untuk memahaminya. Pemahaman 

tersebut sejalan dengan kemampuan 

pandu arah hypertext (hypertextual 

navigation yang diungkapkan Gilster 



(1997),) merupakan suatu 

keterampilan membaca serta 

memahami secara dinamis mengenai 

pandu arah hypertext. Nelson (dalam 

Gibbins, 2014) menjelaskan bahwa 

hypertext merupakan serangkaian 

teks yang dihubungkan oleh link 

lainnya untuk memungkinkan pilihan 

yang berbeda kepada pembaca di 

layar interaktif. 

Ditinjau dari data hasil penelitian, 

terkait kemampuan penelusuran 

hypertext dan hyperlink sebagaimana 

yang disajikan pada tabel 3.49, 

diketahui bahwa mayoritas kategori 

yang didapatkan untuk indikator ini 

adalah rendah dengan range antara 

1-2. Selain itu, jika dilihat secara 

lebih terperinci pada tabel 3.42 dan 

3.43 diketahui bahwa terdapat lebih 

dari 70%  responden memberikan 

pilihan jawaban kurang mampu dan 

tidak mampu. Namun, hasil tersebut 

berbeda dengan temuan yang 

didapatkan oleh A‟yuni (2015), 

dimana data menunjukkan bahwa 

kemampuan penelusuran hypertext 

dan hyperlink yang dimiliki oleh 

remaja kota Surabaya tergolong 

tinggi. Diketahui pula lebih dari 70% 

responden memberikan pilihan 

jawaban setuju dan sangat setuju. 

Hal tersebut tentunya berlawanan 

dengan hasil yang ditemukan 

peneliti. Rendahnya kemampuan 

penelusuran hypertext dan hyperlink 

pada remaja SMP dan SMA daerah 

pedesaan Kabupaten Blitar ini, 

seperti yang diungkapkan oleh 

responden dalam wawancara yaitu, 

karena pengetahuan responden 

terkait hypertext dan hyperlink yang 

terbatas, dan istilah-istilah ini 

merupakan sesuatu yang baru bagi 

mereka, meskipun dalam 

kesehariannya remaja telah 

melakukan akses internet seperti 

tercantum pada tabel 3.8. 

3. Tingkat Literasi Digital Siswa 

SMP dan SMA daerah Pedesaan di 

Kabupaten Blitar berdasarkan 

Kemampuan Evaluasi Konten 

(Content Evaluation) 

Gilster (1997) mengungkapkan 

bahwa kemampuan evaluasi konten 

adalah kemampuan berpikir kritis 

dan memberikan penilaian terhadap 

apa yang ditemukan secara online 

disertai dengan kemampuan untuk 

mengidentifikasi keabsahan dan 

kelengkapan informasi yang 

direferensikan oleh link hypertext 



yang dimiliki seseorang. Selaras 

dengan Gilster (1997), Spires dan 

Bartlett (2012) juga menjelaskan 

bahwa evaluasi kritis penting dalam 

literasi digital, seseorang harus 

mengembangkan kecenderungan 

evaluatif mereka ketika mengakses 

konten digital. Pola pikir yang 

mendalam sangat penting dimiliki 

ketika berinteraksi dengan sumber 

online yang akurat. Tanpa evaluasi 

kritis, seseorang akan mudah 

diarahkan oleh teknologi daripada 

mereka yang mengarahkan 

teknologi. 

Berdasarkan pada hasil penelitian 

peneliti, kemampuan evaluasi konten 

(content evaluation) yang dimiliki 

oleh  remaja SMP dan SMA daerah 

pedesaan di Kabupaten Blitar pada 

setiap indikator menunjukkan hasil 

yang beragam. Hasil akhir dari 

pengukuran tingkat literasi digital 

remaja SMP dan SMA daerah 

pedesaan di Kabupaten Blitar 

berdasarkan kemampuan evaluasi 

konten (content evaluation) dapat 

dilihat pada tabel 3.55, dimana 

terlihat bahwa kemampuan remaja 

masih tergolong dalam kategori 

“sedang” dengan perolehan total skor 

keseluruhan sebesar 2,54. Hasil sama 

didapatkan oleh Nur (2018), yang 

menunjukkan tingkat literasi digital 

mahasiswa generasi 4.0 dalam 

kemampuan evaluasi konten (content 

evaluation) juga tergolong masih 

sedang. Hal ini dikarenakan 

perolehan skor yang didapatkan dari 

masing-masing indikator evaluasi 

konten menunjukkan pada kategori 

sedang. Artinya, mahasiswa generasi 

4.0 juga belum sepenuhnya 

melakukan kegiatan evaluasi 

terhadap informasi yang 

diperolehnya diinternet. 

4. Tingkat Literasi Digital Siswa 

SMP dan SMA daerah Pedesaan di 

Kabupaten Blitar berdasarkan 

Kemampuan Penyusunan 

Pengetahuan (Knowledge 

Assembly) 

Penyusunan pengetahuan 

(knowledge assembly) menjadikan 

penting dimiliki oleh remaja terkait 

kegiatan merangkai informasi yang 

didapatkan dari berbagai sumber 

untuk menciptakan pengetahuan 

baru. Gilster (1997) menjelaskan 

bahwa, penyusunan pengetahuan 

(knowledge assembly) sebagai suatu 

kemampuan untuk menyusun 



pengetahuan dan membangun suatu 

kumpulan informasi yang diperoleh 

dari berbagai sumber, disertai 

kemampuan untuk mengumpulkan 

dan mengevaluasi fakta dan opini 

dengan baik serta tanpa prasangka. 

Hasil akhir dari pengukuran 

tingkat literasi digital remaja SMP 

dan SMA daerah pedesaan di 

Kabupaten Blitar berdasarkan 

kemampuan penyusunan 

pengetahuan (knowledge assembly) 

dapat dilihat pada tabel 3.65, dimana 

terlihat bahwa kemampuan remaja 

masih tergolong dalam kategori 

“sedang” dengan perolehan total skor 

keseluruhan sebesar 2,87. Artinya, 

sebagian remaja SMP dan SMA 

daerah pedesaan di Kabupaten Blitar 

telah mempunyai kemampuan untuk 

mengetahui dan memahami 

permasalahan yang bisa diselesaikan 

menggunakan proses pencarian di 

internet guna mendapatkan jawaban 

dari permasalahan tersebut. Sebagian 

remaja juga mampu menyusun 

pengetahuan yang dibangun 

berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari berbagai media lain. 

Penyusunan pengetahuan tersebut 

dilakukan dengan munggunakan 

pemikiran sendiri dan bantuan orang 

lain (diskusi) sehingga membentuk 

pengetahuan yang baru. Seperti yang 

dikatakan Gilster (1997) bahwa 

literasi di era digital menuntut 

adanya kesadaran dalam diri 

seseorang untuk peduli dengan orang 

lain dan kesadaran untuk 

menghubungi orang lain untuk 

berdiskusi dan mendapat bantuan. 

5. Keterkaitan Jenis Kelamin 

dengan Kemampuan Literasi 

Digital 

Diketahui dari hasil tabulasi 

silang antara jenis kelamin dan 

kemampuan literasi digital siswa 

SMP dan SMA di daerah pedesaan 

Kabupaten Blitar menunjukkan 

bahwa, kemampuan literasi digital 

perempuan lebih tinggi dibandingkan 

laki-laki. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan prosentase yang 

didapatkan oleh perempuan dalam 

kategori mampu lebih unggul 

dibandingkan dengan laki-laki yaitu 

dengan perolehan prosentase sebesar 

68%. Sedangkan dalam kategori 

kurang mampu, justu laki-laki 

mendapatkan prosentase yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan 

perempuan yaitu sebesar 52%. Hasil 



tersebut, sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Akbar dan Filia 

(2017) yang mengatakan bahwa, 

ditinjau dari jenis kelaminnya, 

mahasiswi lebih mengungguli literasi 

digital dibandingkan mahasiswa. 

Artinya, jenis kelamin menentukan 

tingkat literasi digital yang dimiliki 

oleh seseorang. 

KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, tingkat 

kemampuan literasi digital yang 

dimiliki remaja SMP dan SMA di 

daerah pedesaan Kabupaten Blitar 

dinilai masih tergolong dalam 

kategori sedang, dengan hasil nilai 

rata-rata keseluruhan sebesar 2,61. 

Penilaian tersebut didapatkan karena 

rendahnya nilai pada kemampuan 

pandu arah hypertext yang 

mendapatkan perolehan paling kecil 

diantara ke 4 aspek kemampuan 

lainnya (lihat tabel 3.66). 

Rendahnya nilai pada kemampuan 

pandu arah hypertext dipengaruhi 

oleh beberapa indikator antara lain: 

pengetahuan tentang hypertext dan 

karakteristiknya, pengetahuan 

tentang hyperlink dan 

karakteristiknya, pengetahuan 

tentang html, pengetahuan tentang 

http, dan pengetahuan tentang url. 

Berdasarkan pada observasi dan 

wawancara yang penulis lakukan, 

rendahnya penilaian yang didapatkan 

oleh indikator-indikator tersebut, 

dikarenakan remaja masih belum 

mengerti, memahami dan bahkan 

belum mengenal istilah-istilah yang 

tersebut diatas, istilah tersebut 

merupakan kata-kata baru bagi 

mereka. 

Adapun untuk tingkat literasi 

digital siswa SMP dan SMA daerah 

pedesaan di Kabupaten Blitar yang 

tertinggi berada pada kemampuan 

penyusunan pengetahuan (knowledge 

Assembly) yang memperoleh skor 

rata-rata sebesar 2,87, dimana nilai 

tersebut juga termasuk dalam 

kategori sedang (lihat tabel 3.66). 
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