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ABSTRAK

Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi

dari berbagai sumber digital. Kajian literasi digital sudah banyak diteliti oleh beberapa ahli di

lingkup internasional, namun di Indonesia penelitian di bidang ini belum banyak dilakukan.

Kompetensi literasi digital ini berguna untuk menghadapi ledakan informasi akibat

munculnya internet. Faktanya, saat ini pengguna internet semakin meningkat dan mayoritas

pada mahasiswa. Penggunaan internet oleh mahasiswa pun bervariasi, bukan hanya

digunakan untuk mencari informasi akademik melainkan juga untuk membangun relasi

melalui situs jejaring sosial. Permasalahannya, kemajuan teknologi internet menyebabkan

penggunaan teknologi informasi yang berlebihan di kalangan mahasiswa sehingga

menimbulkan terjadinya kasus-kasus yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini

dilakukan untuk menggambarkan tingkat kompetensi literasi digital mahasiswa Universitas

Nahdlatul Ulama Al Ghazali yang ditinjau berdasarkan aspek pencarian di internet, pandu

arah hypertext, evaluasi konten informasi serta penyusunan pengetahuan menggunakan teori

literasi digital.

Teknik pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan hasilnya

berupa tabel frekuensi dan tabel skor. Tabel skor digunakan untuk menunjukkan tingkat

literasi kompetensi digital mahasiswa UNUGHA dengan kategori tinggi, sedang dan rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat literasi digital berdasarkan 4 aspek sebagai berikut:

tingkat literasi digital mahasiswa berdasarkan aspek internet searching sudah tergolong

tinggi, tingkat literasi digital mahasiswa berdasarkan aspek hypertextual navigation sudah

tergolong tinggi, tingkat literasi digital mahasiswa berdasarkan aspek content evaluation

masih tergolong sedang, serta tingkat literasi digital mahasiswa berdasarkan aspek knowledge

assembly sudah tergolong sedang.
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1. LATAR BELAKANG

Terakit dengan pendidikan abad 21, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar

(PGSD) merupakan salah satu komponen yang berhubungan dengan literasi tersebut.

Mahasiswa PGSD setelah lulus nantinya akan bertugas sebagai guru di sekolah dasar

(SD). Tentu saja mereka harus dibekali dengan dengan berbagai literasi, salah satunya

literasi digital. Literasi tersebut bukan hanya untuk keperluan mereka selama mengikuti

perkuliahan, tetapi untuk diaplikasikan pada saat mereka bertugas di lapangan. Keadaan

ini sangat penting mengingat siswa SD merupakan fondasi utama dalam memperoleh

pengetahuan secara formal, sehingga baik buruknya pengetahuan yang mereka miliki akan

sangat berpengaruh pada kemampuan mereka dalam kehidupan sehari-hari serta pada saat

melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Studi literatur Abad 21 ditandai

dengan digitalisasi pada berbagai asfek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Absensi, buku sumber, tugas, evaluasi dan masih banyak asfek lainnya lebih banyak

memanfaatkan kemajuan teknologi. Konsep literasi digital dapat digunakan sebagai

ukuran kualitas kerja peserta didik di lingkungan digital, dan memberi para ilmuwan dan

pengembang sarana komunikasi yang lebih efektif dalam merancang lingkungan yang

lebih berorientasi pengguna. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital, setiap

orang harus dapat menggunakan berbagai keterampilan yang dimilikinya, baik

keterampilan teknis, kognitif, dan sosiologis untuk melakukan tugas dan memecahkan

permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu mahasiswa PGSD harus memiliki literasi

digital yang baik. Literasi digital yang sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiwa secara

umum dan mahasiswa PGSD secara khusus antara lain literasi informasi (information

literacy), literasi media (media literacy), serta literasi tekhnologi informasi komunikasi

(Information and communication technology; ICT literacy).



Ketiga literasi digital tersebut merupakan bagian terpenting dari pengetahuan dan

keterampilan yang harus dimiliki pada abad 21. Literasi Informasi (Information Literacy)

Perkembangan informasi yang sangat pesat merupakan salah satu keuntungan tersendiri

bagi semua orang yang terlibat dalam pembelajaran. Literasi informasi menguraikan

bahwa siswa yang memiliki literasi informasi akan dapat mengidentifikasi dan

menentukan kebutuhan akan informasi, mencari informasi, mengevaluasi informasi,

mengatur informasi, dan mengkomunikasikan informasi sedemikian rupa untuk menjawab

dan mengatasi berbagai kebutuhan yang dihadapi. Literasi Informasi didefinisikan sebagai

keterampilan untuk mengetahui kebutuhan informasi termasuk identifikasi, lokasi

sehingga dapat melayani pengguna secara efektif. Melalui literasi informasi ini akan

terjadi transformasi pada pembelajar sehingga perlu menemukan, memahami,

mengevaluasi, dan menggunakan informasi dalam pembelajarn untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Seseorang yang memiliki literasi informasi tidak hanya sekedar

memperoleh informasi, tetapi menganalisis informasi tersebut terkait apa isi informasi itu,

darimana sumbernya, untuk apa kegunaannya, bagaimana kemaslahatannya, apakah dapat

digunakan dalam kehidupan seharihari, apakah tidak menyinggung perasaan orang lain,

apakah memiliki manfaat yang besar dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,

serta hal-hal lainnya. Dengan demikian, informasi yang diperoleh tidak akan merugikan

orang lain serta data digunakan untuk kemaslahatan manusia secara umum serta untuk

peningaan kualitas pembelajarn secara khusus. Terkait dengan hal tersebut, Doyle

mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki literasi informasi pada abad 21 harus

mengenal kebutuhan infomasi, mencari informasi yang dibutuhkan, merumuskan

pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi, mengidentifikasi sumber informasi tersebut,

mengembangkan strategi pencarian agar dapat berhasil, mengakses sumber informasi baik

yang berbasis komputer maupun berbasis hal lain, melakukan penilaian terkait informasi



yang tidak jelas sumbernya, melakukan pengaturan informasi untuk diaplikasikan dalam

kehidupan, mengintegrasikan informasi baru ke dalam pengetahuan yang telah ada

sebelumnya, menggunakan informasi dalam pemikiran kritis untuk memecahkan

permasalahan yang dihadapi, serta menggunakan informasi tersebut sesuai dengan yang

semestinya. (Dewi Rachmatin, 2019)

2. METODE PENGABDIAN

Dalam kegiatan literasi digital bagi mahasiswa UNUGHA menggunakan metode

ceramah dan diskusi. Metode ceramah adalah sebuah metode yang menekankan pada

penuturan lisan. Metode ceramah adalah interaksi antara narasumber dengan audien

dengan menggunakan komunikasi lisan. Dalam pelaksanaanya, pengabdian ini dibagi

dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

3. TIM PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian pada mahasiswa ini dilakukan oleh ketua tim yang terdiri dari:

1. Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd.

2. Gigih Winandika

3. Aris Naeni Dwiyanti

4. Nihaya Talita

4. PESERTA PELATIHAN

Kegiatan ini berbentuk pelatihan dalam kegiatan literasi digital bagi mahasiswa

peserta dari kegiatan ini adalah perangkat desa di kabupaten Cilacap dengan jumlah peserta

sekitar 50 orang.

5. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada mahasiswa ini berlangsung pada hari senin, 03 Juli 2021.

Jadwal dan susunan acara terlampir.



6. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN

Kegiatan pelatihan literasi digital sebagai upaya untuk meningkatkan kebiasaan mahasiswa

dalam mementukan ketrampilanya pada kemampuan masing-masing, baik itu membaca,

menulis maupun berbicara. pada 03 Juli 2021 dapat berjalan lancar. Jadwal dan susunan acara

terlampir.

❖ Materi Pelatihan

Literasi digital secara sederhana diartikan sebagai kecakapan memahami dan

menggunakan informasi dari berbagai tipe format sumber-sumber informasi yang lebih luas,

dan mampu ditampilkan melalui perangkat komputer (Gilster, 1997; Martin (2006, h.18).

Kompetensi literasi digital lebih luas dipaparkan dari hasil penelitian Bhatt (2012)

menyatakan, keterampilan teknologi komunikasi dan informasi menjadi inti kompetensi

dalam literasi digital. Seseorang harus memiliki kemampuan dalam penguasaan perangkat

teknologi digital, dengan harapan individu tersebut sudah memiliki keterampilam literasi

digital. Perangkat teknologi digital yang dikuasai tidak hanya internet saja, tetapi berbagai

tipe teknologi digital seperti yang dinyatakan Bhatt, de Roock & Adams (2015), yaitu

penguasaan sistem komunikasi dengan efektif. Salah satu karakteristik kemampuan literasi

digital pada generasi digital natives dikemukakan Ng (2012): seperti teknologi media sosial

(web 2.0) dengan berbagai komunitas online yang melingkupinya, kemudian penguasaan

perangkat teknologi mobile itu sendiri. Menurut Ng (2012), penguasaan teknologi digital

seperti itu dianggap sebagai tahapan jelas untuk kemampuan literasi digital. Keterampilan

literasi digital di luar penguasaan perangkat teknologi digital, dikemukakan hasil penelitian

Martin & Grudziecki (2008) melalui hasil penelitian mereka, keterampilan literasi digital

ditekankan pada sikap dan kesadaran seseorang dalam mengggunakan perangkat ICT untuk

berkomunikasi, kemampuan berekspresi dalam kegiatan sosial, dengan maksud untuk



mencapai tujuan pada berbagai situasi kehidupan individu yang bersangkutan. Kemampuan

literasi digital akan menjadi lebih baik, bila mampu dikembangkan dalam situasi kehidupan

yang nyata, serta mampu memecahkan masalah. Kemampuan literasi digital menjadikan

seseorang mampu mentranformasikan kegiatan melalui penggunaan perangkat teknologi

digital. Setiap orang harus memiliki kesadaran sebagai orang-orang yang melek digital,

dalam konteks kehidupan, pekerjaan maupun belajar. Penyelesaian masalah dalam kehidupan

sehari-hari menjadi hal penting bagi generasi digital natives melalui penguasaan literasi

digital. Penyelesaian masalah kehidupan termasuk, penyelesaian tugastugas perkuliahan bagi

mahasiswa (Kenton & Blummer, 2010). Kompetensi literasi digital ditinjau pada aspek

berpikir kritis, dikemukakan (Meyers, Ingrid, Ruth, 2013); (Gilster, 1997), aspek berpikir

kritis dalam literasi digital sangat penting, karena beragamnya informasi di internet, dan

kemudahan konten informasi diciptakan pengguna internet. Keterampilan literasi digital

sebagai pengembangan berpikir, artinya kesadaran berpikir terhadap tugas-tugas yang

dibebankan kepada seseorang. Cara berpikir kritis seharusnya menjadi bagian penting dalam

mengembangkan tahapan literasi informasi pada level mengevaluasi informasi secara kritis

(Goodfellow, 2011). Seperti yang dinyatakan oleh Martin (2006, h.18), bahwa aspek berpikir

kritis menjadi hal penting dalam mengembangkan kompotensi literasi digital, bahwa berpikir

kritis dan evaluasi kritis terhadap apa yang ditemukan dalam internet, serta mampu

menerapkan dalam kehidupan. Kompetensi literasi digital ditinjau dari aspek partisipasi.

literasi digital adalah cara seseorang untuk mampu berpartisipasi secara efektif dalam

lingkungan yang serba digital. Terdapat tiga perspektif terkait literasi digital yaitu: pertama,

literasi digital sebagai akuisisi dari keterampilan-keterampilan informasi yang berkembang

pada abad ini. Seseorang dianggap telah memiliki keterampilan dalam sistem informasi,

dianggap sebagai proses yang dibutuhkan. Seseorang diharapkan sudah menggunakan

sumber-sumber digital dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi, mengevaluasi



dokumen digital terbaru, relevan dan yang memiliki kredibilitas, serta mampu melakukan

elaborasi seperti menciptakan berbagi informasi online dalam forum-forum berbasis

pengguna dan beragam media sosial atau jaringan sosial online. Kedua, literasi digital sebagai

pengembangan dari ‘kebiasaan berpikir’. Pada perspektif ini ditekankan aspek kognitif

seseorang. Faktor kognitif sebagai bagian kemampuan berpikir, artinya kemampuan

seseorang untuk memproses informasi-informasi dalam kepalanya. Penekanan pada aspek

kognitif dalam literasi digital juga dikemukakan Kenton & Blummer (2010), literasi digital

bagi generasi digital natives, yaitu keterampilan kognitif untuk menyelesaikan tugas-tugas

dalam lingkungan digital. Ketiga, literasi digital (Meyers, Ingrid & Ruth (2013), sebagai

ikatan erat dalam praktek dan budaya digital. Pada perspektif ini bentuk partisipasi sebagai

kunci utama untuk mengembangkan literasi digital. Melalui perspektif ini, dibangun cara

baru bagi generasi digital natives untuk berpartisipasi dalam budaya digital dan memfasilitasi

adanya cara baru atau bentuk lain dari pembelajaran. Kemampuan literasi digital bagi

Goodfellow (2011) sebagai keterampilan multi literacies yaitu, penguasaan terhadap

kesadaran, sikap, dan kemampuan, individu dalam memanfaatkan perangkat digital untuk

berkomunikasi, dan mengekspresikan secara nyata dalam kehidupan sehari- hari.

Kemampuan tersebut meliputi literasi-literasi: teknologi informasi, literasi media, literasi

visual, audio serta literasi berkomunikasi. Penguasaan multi literacies adalah inti

keterampilan literasi digital, dikemukakan juga Ng (2012), dengan maksud literasi digital

tidak hanya berfokus pada penguasan teknologi digital semata, tetapi menekankan pada

penguasaan keterampilan lainnya seperti: komputer, internet, teks, media, visual, audio,

ataupun web 2.0, yang dipresentasikan melalui perangkat teknologi digital. Ng (2012)

mengartikan keterampilan multi literacies dalam literasi digital dibagi menjadi tiga dimensi.

Dimensi pertama, yaitu technical, di dalamnya adanya penguasaan operasional/mendasar

terhadap penguasaan perangkat teknologi digital dan berpikir kritis. Dimensi kedua, disebut



cognitive, di dalamnya adanya keterampilan literasi informasi, berpikir kritis (critical

literacy), photo-visual, audio, gestural, spatial, linguistics. Dalam dimensi kedua ini

ditekankan berpikir kritis, mengevaluasi, menciptakan sebuah informasi digital, memilih

perangkat lunak, pemahaman terhadap isu etika, moral, hukum yang melingkupi informasi

digital tersebut. Jika dimensi pertama dan kedua digabungkan, maka disarikan adanya

penguasaan keterampilan reproduction dan hypertext literacy, yaitu keterampilan dalam

mengkontruksi dan mensintesakan pemahaman menggunakan perangkat teknologi digital.

Selanjutnya dimensi ketiga dari literasi digital, Ng (2012) adalah social emotional dimension,

di dalamnya adala social-emotional literacy dan critical literacy. Jika dimensi kedua dan

ketiga digabungkan, maka disarikan lagi, adanya penguasaan akan online etiquette literacy

dan cyber safety literacy. Dalam gabungan kedua dimensi ini, ditekankan adanya pemahaman

terhadap penggunaan internet secara bertanggung jawab untuk berkomunikasi, sosialisasi,

belajar, perlindungan hak privasi seseorang, dengan kaitan penggunaan perangkat teknologi

digital. Integrasi tiga dimensi literasi digital adalah seperangkat keterampilan inti yang

meliputi keterampilan teknis, kognitif, sosial emosional yang bisa diwujudkan dalam

penguasaan keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat teknologi digital, mencari,

mengidentifikasi, mengakses informasi untuk tujuan belajar dan riset, serta mampu

mengembangkan keterampilan penggunaan teknologi yang sesuai untuk pemecahan masalah,

kemudian menciptakan pemahaman baru, serta berperilaku dengan santun dalam

komunitas-komunitas online, termasuk perlindungan diri terhadap ancaman yang berasal dari

lingkungan digital.

Hambatan dan Kendala

Pada dasarnya pelaksanaan pelatihan literasi Digital dalam rangka pengabdian pada

Mahasiswa ini lancar, namun demikian bilamana ditelaah lebih lanjut, masih ada beberapa



aspek yang memiliki kekurangan dan bisa diperbaiki untuk hasil yang lebih maksimal.

Berbagai kekurangan itu terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Keaneka-ragaman Kemampuan Awal Peserta.

Para peserta aktif pelatihan ini ternyata memiliki kemampuan awal yang

berbeda-beda. Ada yang sudah tingkat lanjut (mahir) dan ada pula yang masih tingkat

dasar. Kebanyakan diantara mereka memiliki pengetahuan yang masih dasar. Kondisi

ini sangat mempengaruhi efisiensi waktu dan efektifitas pelaksanaan pelatihan ini.

Instruktur dituntut untuk lebih sabar dan memperlakukan para peserta kasus per kasus.

Metode pengajaran klasikal yang dirancang untuk pelatihan ini pada prakteknya tidak

bisa diterapkan secara massal.

2. Peserta pelatihan yang mayoritas Laki-laki

Para peserta yang merupakan perangkat desa kebanyakan adalah laki-laki, antusiasme

dalam proses pelatihan kurang begitu memuaskan jika dibandingkan dengan para

peserta perempuan. Karena mereka berpikir bahwa kelihatan tersebut lebih cocok

untuk kaum wanita.

❖ Saran dan Tindak Lanjut Kegiatan Pelatihan

Menutup laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu disampaikan bahwa

untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bentuk penyelenggaraan pelatihan literasi digital

membutuhkan kelompok kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 orang sehingga pelatihan

tersebut lebih efektif serta efisien



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal dan Susunan Acara

Lampiran 2 : Surat Tugas,

Lampiran 3 : Materi Pelatihan

Lampiran 4 : Foto-Foto Kegiatan

Lampiran 5 : Daftar Hadir



Lampiran 1

No Jam Rincian kegiatan

1.

2.

3.

4.

08.00-09.00

10.00-10.30

10.30-11.15

11.15-12.00

Registrasi peserta

Pembukaan

Presentasi dan penjelasan literasi digital tentang membaca

menulis.

Praktek bersama mahasiswa



Lampiran 2.  Surat Tugas dan Daftar Hadir

S U R A T   TUGAS

Nomor : Ybk.1271.07/ 045/421.4/LP2M.UNUGHA/X.20/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Mahasiswa Universitas

Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

Nama :  Misbah Khusurur, M.S.I

Jabatan :  Kepala LP2M

Memberikan tugas kepada:

Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd

Untuk melaksanakan pengabdian mahasiswa berupa ”Pelatihan Mahir Dan Selancar Di Dunia

Maya Dalam Kegiatan Literasi Digital Bagi Mahasiswa” Demikian surat tugas ini dibuat,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 15 September 2021

Kepala LP2M UNUGHA Cilacap

Misbah Khusurur, M.S.I

NIK. 951011186



3. Materi pelatihan





4. Foto



5. Daftar Hadir


