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LITERASI MEDIA?

❖ Kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis media dan

memahami pesan yang mereka kirim

❖ Kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan

membuat media dalam berbagai bentuk.

❖ Ini adalah kemampuan warga negara untuk mengakses,

menganalisis, dan menghasilkan informasi untuk hasil spesifik



MENGAPA 
LITERASI 
MEDIA 
PENTING?

▪ Aspek produksi informasi (a) jumlah informasi yang kumpulkan
sejak lahir hingga sekarang, jika diakumulasi, setara dengan
informasi yang dikumpulkan dalam kurun 2 tahun masa
sekarang, (b) semua orang menjadi produser dan konsumen
informasi setiap hari, (c) ada 2.4 milyar pengguna internet, (d)
300 milyar email tiap hari, (e) 500 milyar tweet tiap hari, dan (f)
100 milyar foto diunggah

▪ Aspek terpaan pesan (a) ada trend individu menghabiskan
waktu lebih lama akses media, sebagai perbandingan, tahun
2010 rata-rata akses media 10 jam, 2015 menjadi 15 Jam, (b)
dalam konteks Indonesia, selama 2019, pengguna internet di
Indonesia yang berusia 16 hingga 64 tahun memiliki waktu rata-
rata selama 7 jam 59 menit per hari

▪ Ada yang menyebut tipikal individu sekarang adalah tipe
multitasking, dimana orang bisa melakukan berbagai macam
aktivitas dalam satu waktu



FOKUS 
LITERASI MEDIA

 Literasi media mempromosikan keterampilan berpikir kritis yang
memungkinkan orang membuat pilihan independen terkait 1) media
mana pemrograman untuk memilih dan 2) bagaimana menafsirkan
informasi yang mereka terima melalui saluran komunikasi massa

 Kesadaran akan dampak media terhadap individu dan masyarakat.

 Kesadaran akan konten media sebagai "teks" yang memberikan
wawasan ke dalam budaya kontemporer kita dan diri kita sendiri

 Pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan
media.



APA YANG 
DIMAKSUD 
DENGAN LIFE 
SKILLS?

 Life Skills adalah kemampuan untuk berperilaku yang adaptif dan
positif yang membuat seseorang dapat menyelesaikan kebutuhan
dan tantangan sehari-hari dengan efektif

 Adaptip dalam arti mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan dan
positif bahwa setiap perubahan dalam rangka mendapatkan
kehidupan yang lebih baik



KELOMPOK KETERAMPILAN TERMASUK LIFE SKILLS

LEARNING TO KNOW: Cognitive 
abilities (a) Keterampilan 
memecahkan masalah dan 
membuat keputusan, (b) 
Ketrampilan berfikir kritis (critical 
thinking)
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LEARNING TO BE: Personal 
abilities (a) Ketrampilan
meningkatkan pusat kontrol
internal, (b) Ketrampilan
mengelola perasaan, (c) 
Ketrampilan mengelola stress, 
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LEARNING TO LIVE TOGETHER: 
Interpersonal abilities (a) 
Ketrampilan komunikasi 
interpersonal, (b) Ketrampilan 
negosiasi dan menolak, (c) 
Ketrampilan berempati, (d) 
Kerjasama dan kerja kelompok, 
(e) Ketrampilan advokasi
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BAGAIMANA 
MENANGANI 
INFORMASI? 

o Perangkat Keras Manusia; Otak manusia terdiri dari 100 miliar sel neuron,. Setiap
sel dihubungkan oleh sinapsis Itu berarti otak telah menciptakan lebih dari 500
triliun serabut mirip tali yang disebut akson dan dendrit yang terhubung dengan
neuron lain di persimpangan panggilan sinapsis. Sinapsis ini secara konstan
membentuk dan membubarkan, melemahkan dan memperkuat dalam
menanggapi pengalaman baru ”(Haven, 2007, hal. 22). Ketika otak manusia
terus-menerus memonitor lingkungan, ribuan neuron menerima stimulasi dari
ribuan neuron lain dan harus memutuskan apakah akan mengabaikan input atau
merespons dengan cara tertentu

o Perangkat lunak manusia; Pemrograman atau perangkat lunak ini, yang kadang-
kadang disebut secara kolektif sebagai pikiran , memberi tahu otak cara
berfungsi. Otak manusia memiliki kemampuan untuk menerima dan memproses
sejumlah besar informasi tentang lingkungan. Bagian penting dari pengkabelan
bahasa ini adalah kemampuan untuk menceritakan kisah dan memproses
artinya cerita yang orang lain ceritakan



TIGA TUGAS PEMROSESAN PESAN

Memfilter Pesan Pencocokan Makna Makna Konstruksi

Tugas membuat keputusan

pesan mana yang harus 

disaring

keluar (abaikan) dan ke mana

filter dalam (perhatikan)

proses mengenali elemen 

(referensi) dalam pesan dan 

mengakses elemen 

memori untuk menemukan 

makna yang dihafal 

konstruksi makna adalah tugas yang jauh lebih 

menantang. Itu bukan proses otomatis tetapi sebaliknya 

mengharuskan kita untuk berpikir tentang bergerak 

melampaui standar yang dilambangkan makna dan

untuk menciptakan makna bagi diri kita sendiri dengan 

menggunakan keterampilan induksi, deduksi, 

pengelompokan, dan sintesis.
Tujuan memperhatikan 

pesan yang memiliki kegunaan 

dan mengabaikan pesan yang 

lain

Mendapatkan makna secara 

efisien

Melihat kemungkinan tafsir dari perspektif yang berbeda 

dan identifikasi rentanga  makna kemudian memutuskan 

pilihan satu makna

Tujuan Pesan di

lingkungan Hidup

Rujukan dalam pesan Membentuk Struktur Pengetahuan Sendiri



5 PERILAKU SISTEMATIS BERFIKIR KRITIS

 Keterampilan Menganalisis, merupakan suatu keterampilan menguraikan sebuah
struktur kedalam komponen-komponen agar mengetahui pengorganisasian
struktur tersebut

 Keterampilan Mensintesis, merupakan keterampilan yang berlawanan dengan
keterampilan menganalisis. Keterampilan mensintesis adalah keterampilan
menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang
baru

 Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah. Keterampilan ini merupakan
keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa pengertian baru

 Keterampilan Menyimpulkan, yaitu kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan
pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, dapat beranjak mencapai
pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang baru yang lain

 Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai. Keterampilan ini menuntut pemikiran
yang matang dalam menentukan nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang
ada.
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