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Abstrak : Pelatihan pembelajaran literasi digital bagi guru, orang tua, dan pelajar 
bertujuan agar peserta dapat memahami dan berperilaku pentingnya literasi 
digital. Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan kegiatan 
pelatihan pembelajaran di lembaga pendidikan di kecamatan Bululawang 
Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan pengabdian 
adalah ceramah dan diskusi dan praktik terkait dengan pengetahuan tentang 
literasi digital, cara menangkal informasi hoax, internet positif, dan strategi 
filterisasi informasi. Melalui pelatihan ini, kepedulian para orang tua dan guru 
terhadap pendidikan karakter anak semakin meningkat. Para orang tua dan guru 
semakin sadar pentingnya pendampingan dan pengawasan terhadap 
penggunanaan teknologi oleh anak-anak demi mewujudkan generasi cerdas dan 
berkarakter di era millenal  
 
Kata kunci: guru, informasi hoak, literasi digital,  orang tua siswa 
 
Abstract: Digital literacy learning training for teachers, parents and students aims 
to make participants understand and behave in the importance of digital literacy. 
Community service programs are carried out with learning training activities in 
educational institutions in Bululawang sub-district, Malang Regency. The methods 
used in achieving the service goals are lectures and discussions and practices 
related to knowledge about digital literacy, how to ward off hoax information, 
positive internet, and information filtering strategies. Through this training, the 
concern of parents and teachers for children's character education is increasing. 
Parents and teachers are increasingly aware of the importance of assisting and 
supervising the use of technology by children in order to realize the intelligent 
generation and character in the millenal era 
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PENDAHULUAN 
Masyarakat pedesaan di kabupaten Malang memiliki budaya melek teknologi 
yang masih rendah. Tanda-tanda rendahnya tradisi literasi begitu tampak 
dalam kehidupan sehari-hari, seperti: rendahnya minat membaca dan menulis 
di kalangan masyarakat. Masyarakat lebih senang menonton TV dan 
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mendengarkan music, dll. Dalam era gadget dan internet seperti sekarang ini, 
rendahnya budaya literasi dapat merongrong jati diri sebagai manusia. 
Rendahnya budaya literasi dapat menyebabkan kegagapan dalam menghadapi 
teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang luar biasa pada hari ini. 
Masyarakat mudah mengakses dan menyebarkan berita-berita atau informasi 
hoax. Tak sedikit kasus bullying, penipuan, dan pornografi/aksi yang berawal 
dari kurang cerdasnya berliterasi, baik yang terjadi secara langsung maupun 
tidak langsung (Andi Asari, 2018). 

Bagi anak-anak, tidak melek media mengakibatkan mulai dari 
kecanduan menonton tayangan televisi, bermain games online, chatting melalui 
social media, konten pornografi internet, infotainment, hingga berita kriminal. 
Anak-anak cenderung menginternalisasi pesan-pesan media dan 
mengintegrasikannya dalam pembentukan diri (Herlina, 2011). Bagi remaja, 
tidak melek media mengakibatkan perilaku konsumtif (terhadap pulsa 
internet), konten sinetron, musik, dan reality show. Remaja menganggap 
bahwa citra yang muncul di televisi adalah sesuatu hal yang nyata, sehingga 
mereka mencitrakan diri sebagai tokoh-tokoh sinetron dan penyanyi, mulai 
dari gaya berpakaian, potongan rambut, hingga perilaku sehari-hari (Suprati, 
2011). Bagi ibu-ibu, selain menjadi konsumtif, tidak melek media dapat 
mencontohkan perilaku kecanduan konten media pada anak, sampai dengan 
menyerahkan pengasuhan anak pada televisi (Zamroni & Sukiratnasari, 2011). 
Kegagagapan dalam teknologi informasi ini menyebabkan beberapa peristiwa 
yang naas terjadi. Kasus penyebaran video porno siswa SMP yang berakhir 
dengan hilangnya masa depan terjadi. 

Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau 
pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu 
tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh 
pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau 
kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. 
Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam 
pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, 
sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan 
supaya ditipu (Wikipedia). Bullying adalah tindakan menyakiti atau 
mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Ada banyak jenis bullying. Bisa 
menyakiti dalam bentuk fisik, seperti memukul, mendorong, dan sebagainya. 
Dalam bentuk verbal adalah menghina, membentak, dan menggunakan kata-
kata kasar. Hoax dan bullying dalam internet adalah masalah serius yang perlu 
dipecahkan bersama (Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), 2008). Sebab, 
teknologi informasi dan komunikasi bukanlah hal yang sederhana. Masyarakat 
terutama kalangan muda perlu diberdayakan keterampilan berteknologinya 
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agar berkarakter unggul dan berjati diri di tengah pesatnya arus teknologi 
informasi. 

Pendidikan karakter masyarakat ini juga sangat penting untuk dimulai 
sedini mungkin, yakni sejak manusia berusia 0 – 6 tahun (golden age) (Jan H. 
Kietzmann, 2011). Oleh sebab itu, kegiatan pelatihan pembelajaran literasi 
digital bagi para ibu, siswa dan guru perlu dilakukan guna meningkatkan 
kepedulian terhadap pendidikan karakter demi mewujudkan generasi cerdas di 
era millenal di desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. 
 

METODE 
Sasaran dalam kegiatan ini adalah  guru,  ibu dari para siswa dan para 
siswanya di lingkungan sekolah Kecamatan Bululawang dan Kabupaten 
Malang. Tahapan pelaksanakan diawali dari persiapan, pelaksanaan ( observasi 
& sosialisasi) dan pelatihan termasuk simulasi penggunakan teknologi digital. 
Konten pembelajaran literasi digital mencakup pembelajaran anti bullying, 
pembelajaran internet positif untuk anak dan strategi filterisasi informasi. 
 

HASIL & PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian pembelajaran literasi digital bagi guru dan pelajar di 
lingkungan sekolah terlaksana pada bulan Juli s.d Agustus 2019,dilaksanakan 
selama empat kali pertemuan durasi waktu dan materi pelatihan selama 32 jam 
kegiatan.  Peserta kegiatan terdiri dari pelajar, orang tua dan guru total 
keseluruhan 150 orang.  

Materi pelatihan terdiri dari literasi informasi dan literasi digital, 
filterisasi informasi, internet positif, pengetahuan anti hoax dan anti bullying. 
Struktur materi pelatihan tersebut di atas disusun secara praktis dan sederhana 
serta dilengkapi dengan contoh dan demonstrasi sehingga mudah dicerna. Hal 
ini juga mengacu kepada kebutuhan akan pentingnya literasi digital bagi 
pelajar, orang tua dan guru. Selengkapnya susunan materi pelatihan 
digambarkan dalam tabel 1 berikut : 
Tabel 1. Materi kegiatan literasi digital 

NO MATERI WAKTU METODE 
1 Literasi Informasi Dan Literasi 

Digital 
4 Jam Presentasi,ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi 
2 Filterisasi Informasi 4 Jam Presentasi,ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi 
3 Internet Positif 4 Jam Presentasi,ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi 
4 Pengetahuan Anti Hoax Dan 

Anti Bullying 
4 Jam Presentasi,ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi 
5 Praktik literasi digital 4 Jam Demonstrasi, penugasan 
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NO MATERI WAKTU METODE 
6 Praktik filterisasi informasi 4 Jam Demonstrasi, penugasan 
7 Praktik internet positif 4 Jam Demonstrasi, penugasan 
8 Praktik menangkal informasi 

hoax dan bullying 
4 Jam Demonstrasi, penugasan 

 JUMLAH 32 Jam  
 
Materi pertama dalam pelatihan ini adalah konsep dasar literasi 

informasi dan literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan yang 
sangat luas husunya di era sekarang yang memasuki revolusi industry 4.0. 
sehingga tidak bias diberikan semua dalam kegiatan pelatihan. Oleh karena itu 
para pengabdi mengemas materi yang ringkas dan mampu mendukung 
kegiatan pelatihan dengan menyesuaikan waktu yang ada. Ringkasan materi 
tersebut sebagai berikut.  

Kerangka Literasi Digital Indonesia Secara umum yang dimaksud 
dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK), untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, 
membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi, dengan kecakpan 
kognitif maupun teknikal. Ada banyak model kerangka (framework) untuk 
literasi digital yang dapat ditemukan di Internet, dengan ragam nama dan 
bentuk.  Setiap model memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. 
Untuk memperkaya khasanah dan diskursus tentang literasi digital di 
Indonesia, maka ICT Watch merilis tawaran alternatif “Kerangka Literasi 
Digital Indonesia“. Kerangka ini didisain berdasarkan pengalaman ICT Watch 
secara menjalankan pilar Internet Safety “Internet Sehat” sejak 2002 dan 
dilanjutkan dengan pilar Internet Rights dan Internet Governance yang 
berkesinambungan hingga saat ini. Adapun kerangka yang ditawarkan adalah 
sebagai berikut: Kerangka terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu 1). proteksi 
(safeguard), 2). hak-hak (rights), dan 3). pemberdayaan (empowerment) (Acep 
Syaripudin dkk, 2018). 

Proteksi (safeguard): pada bagian ini memberikan pemahaman tentang 
perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan 
keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna Internet. Beberapa 
diantaranya adalah: perlindungan data pribadi (personal data protection), 
keamanan daring (online safety & security) serta privasi individu (individual 
privacy), dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang 
disediakan. Sejumlah tantangan di ranah maya yang termasuk resiko pesonal 
(personal risks) masuk pula dalam dalam bagian ini, diantaranya terkait isu 
cyberbully, cyber stalking, cyber harassment dan cyber fraud. 
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Hak-hak (rights): ada sejumlah hak-hak mendasar yang harus diketahui 
dan dihormati oleh para pengguna Internet, sebagaimana digambarkan pada 
bagian ini. Hak tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi yang dilindungi 
(freedom of expression) serta hak atas kekayaan intelektual (intellectual 
property rights) semisal hak cipta dan hak pakai semisal model lisensi Creative 
Commons (CC). Kemudian tentu saja hak untuk berkumpul dan berserikat 
(assembly & association), termasuk di ranah maya, adalah keniscayaan ketika 
bicara tentang aktivisme sosial (social activism), contohnya untuk melakukan 
kritik sosial melalui hashtag di media sosial, advokasi melalui karya 
multimedia (meme, kartun, video, dll) hingga mendorong perubahan dengan 
petisi online. 

Pemberdayaan (empowerment): Internet tentu saja dapat membantu 
penggunanya untuk menghasilkan karya serta kinerja yang lebih produktif dan 
bermakna bagi diri, lingkungan maupun masyarakat luas. Untuk itulah pada 
bagian ini, lantas masuklah sejumlah pokok bahasan yang menjadi tantangan 
tersendiri semisal jurnalisme warga (citizen journalism) yang berkualitas, 
kewirausahaan (entrepreneurship) terkait dengan pemanfaatan TIK dan/atau 
produk digital semisal yang dilakukan oleh para teknoprener, pelaku start-up 
digital dan pemilik UMKM. Pada bagian ini juga ditekankan khusus hal etika 
informasi (information ethics) yang menyoroti tantangan hoax, disinformasi 
dan ujaran kebencian serta upaya menghadapinya dengan pilah-pilih 
informasi, wise while online, think before posting (Acep Syaripudin dkk, 2018).. 
 Materi yang kedua adalah filterisasi informasi yang dikemas dalam 
penyaringan informasi di internet.  Sumber informasi di internet, selain 
menyediakan informasi yang berguna, juga banyak yang tidak berguna, 
bahkan menyesatkan.  Untuk itu, para pelajar, orang tua dan guru harus 
mampu menyaring informasi dari sumber yang terpercaya melalui mesin 
pencari (search engines/browsers).  Mesin pencari informasi atau referensi di 
internet, selanjutnya dalam tulisan ini disebut mesin pencari. Beberapa teknik 
atau strategi yang sangat berguna untuk melakukan penyaringan referensi di 
internet mencakup, Filterisasi dengan Simbol Matematika , Filterisasi dengan 
Simbol Boolean, Host Searching, URL Searching, Filetype Searching, Title 
Searching, Wildcards Searching dan  Search by Language. 

Kemudian materi yang ketiga adalah internet positif atau internet sehat. 
Yang merupakan program yang berangkat dari kepedulian komunitas TI 
terhadap citra Internet di mata masyarakat. Internet sehat akan terus 
melakukan advokasi dan diskusi dengan masyarakat dan institusi. Internet 
Sehat akan bekerjasama dengan kalangan ISP, warnet, pendidikan, industri TI, 
dll. Ada beberapa tips internet sehat & aman. Tempatkan internet di tempat 
terbuka, Jangan menanggapi email dari orang yang tidak dikenal, Segera 
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tinggalkan / keluar situs liar yang tidak pantas untuk anak-anak., Jangan 
menanggapi ajakan untuk pertemuan langsung, Dampingi dan beri pengertian 
manfaat internet,  Tegaskan kepada anak-anak supaya tidak menanggapi 
ajakan untuk pertemuan langsung, Jangan memberikan data pribadi dan 
keluarga, alamat rumah, kantor, sekolah, nomor telpon, tgl lahir, password dan 
data diri kepada orang lain ataupun saat mengisi data diri pada situs personal 
serta Catatan Untuk Remaja :  Jangan mudah percaya dengan data pribadi 
orang lain karena banyak sekali orang iseng yang berpura-pura menjadi orang 
lain, mis”19/f/jkt”, sebenarnya ”50/m/anywhere” 

Selain tips diatas juga ada beberapa strategi untuk melindungi privasi 
keluaraga, langkah-langkahnya sebagai berikut, Pasang software Firewall, 
Selalu lakukan Update, Gunakan software antivirus terkini, Kenali berbagai 
fitur software (bisa konsultasi), Lindungi dari berbagai penipuan / jangan 
mudah tergoda, Waspada terhadap e-mail spam, Jangan sembarang 
mendownload dan menginstall software dari internet. 

Kemudian kaitannya dengan internet positif atau internet sehat juga ada 
cara untuk menghindari spam ketika mengakses internet, strateginya sebagai 
berikut, Jangan merespon / membalas email dari orang yang belum dikenal, 
Jangan membuka link situs yang ditawarkan oleh e-mail yang tidak kita kenal 
pengirimnya, Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan yang 
berbeda pula, Hindari memberi alamat email pribadi ke sembarang orang, Jika 
ternyata harus mencantumkan alamat email di situs, gantilah tanda @ dengan 
(at) agar tidak terbaca oleh program otomatis, Pasang software anti spam dan 
Baca perkembangan terkini tentang spam. 

Dan materi yang terahir adalah pengetahuan anti hoax dan anti Bullying. 
Dimana kata hoax di dalam wikipedia memiliki banyak arti diantaranya 
menurut KBBI, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak 
bersumber. Sedangkan menurut Silverman (2015), hoaks merupakan sebagai 
rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai 
kebenaran. Dan menurut Werme (2016), mendefiniskan Fake news sebagai berita 
palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan 
memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekadar misleading alias 
menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, 
tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Pada umumnya 
informasi hoaxs memiliki ciri sebagai berikut. 

Ø Diawali dengan kata-kata heboh 
Ø Kerap mencatut nama tokoh 
Ø Terdengar tidak masuk akal 
Ø Tidak muncul dimedia-media arus utama 
Ø Biasanya disertai dengan huruf capital dan tanda seru. 
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Kemudian ada beberapa cara untuk mengidentifikasi berita hoax, diantaranya 
sebagai berikut.  

Ø Periksa alamat website apakah kredibel atau tidak 
Ø Periksa halama situs website yang menampilkan berita hoax 
Ø Periksa apakah ada kalimat yang menyuruh pembaca untuk 

menyebarkan kalimat tersebut 
Ø Cek kebenaran gambarnya digoogle emage. 

Selain strategi yang telah disebutkan juga masih ada beberapa situs web di 
Indonesia yang disiapkan untuk membantu warganet dalam mengidentifikasi 
apakah sebuah informasi itu hoax atau bukan. Berikut ini contoh alamat 
website nya, Cekfakta.com, Stophoax.id, Turnbackhoax.id dan Dan laporkan 
hoax di tool anti hoax search angine. 

Bullying berasal dari kata bahasa inggris bully yang artinya gertak, 
menggertak, atau mengganggu sedangkan makna luas dari bullying 
(Riauskina, Djuwita, dan Soesetio : 2001) adalah salah satu bentuk perilaku 
agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara 
berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain yang lebih lemah 
darinya. Dengan kata lain, anak yang merasa lebih kuat mendominasi anak 
yang dia pandang lebih lemah darinya. Bullying juga bisa dikatakan sebagai 
ancaman ataupun gangguan dari seseorang yang merasa dirinya berkuasa 
sehingga korbannya bisa mengalami gangguan psikis berupa stress, depresi, 
kecemasan yang berlebih, dan merasa hidupnya tidak akan aman bila berada 
dilingkungan tersebut. Dengan kecanggihan teknologi diera globalisasi ini, 
para pelaku bullying juga semakin dimudahkan dalam menjalankan aksinya 
terhadap korban. Karena pembullyan bisa terjadi tidak hanya sekedar kontak 
langsung,akan tetapi kontak tidak langsung pun sangat mungkin terjadi 
melalui media sosial seperti facebook, twitter dan media sosial lainnya. 

Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2001) mendefinisikan school bullying 
adalah perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-
ulang oleh seseorang/kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap 
siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. 
Kemudian mereka mengelompokkan bullying dalam 5 kategori : 
1. Kontak fisik langsung, contohnya memukul, mendorong, mencubit, 

mencakar, termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki 
orang lain. 

2. Kontak verbal langsung, contohnya mengancam, mempermalukan, 
merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan (name calling), 
sarkasme, merendahkan (put-down), mencela/mengejek, mengintimidasi, 
mengejek, dan menyebarkan gosip. 
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3. Perilaku nonverbal langsung, contoh melihat dengan sinis, menjulurkan 
lidah, menempalikan ekspresi yang merendahkan, mengejek, dan 
mengancam, biasanya disertai bullying fisik, atau verbal. 

4. Perilaku nonverbal tidak langsung, contoh mendiamkan, memanipulasi 
persahabatan sehingga retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, 
mengirimkan surat kaleng. 

5. Pelecehan seksual, kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. 
  Pada era gadget seperti ini bullying menjadi semakin mudah dilakukan 
dengan memanfaatkan teknologi modern (cyber bullying). Sehingga penulis 
mengembangkan pendapat Riauskina dkk dalam membagi kategori bullying, 
yaitu : Kontak fisik langsung, Kontak verbal langsung, Kontak nonverbal 
langsung, Kontak nonverbal tidak langsung, dan Pelecehan seksual. 
 

1. Cyberbullying 
Terjadinya bullying (Salmivalli dan kawan-kawan, 1996) merupakan proses 

dinamika kelompok dan didalamnya ada pembagian peran. Peran-peran 
tersebut adalah bully, asisten bully, reinfocer, defender, dan outsider. 

1. Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan 
aktif terlibat bullying. 

2. Asisten bully, juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia 
cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully. 

3. Rinfocer adalah mereka ketika kejadian bully terjadi, ikut menyaksikan, 
menertawakan korban, memprofokasi bully, mengajak siswa lain untuk 
menonton dan sebagainya. 

4. Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu 
korban, sering kali akhirnya mereka menjadi korban juga. 

5. Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun 
tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. 
Sebagai puncak kegiatan pelatihan adalah praktik simulasi dengan 

menggunakan gadjet yang terhubung dengan internet. Praktek dilaksanakan 
oleh para guru dan pelajara dengan di dampingi oleh tim pelaksana 
pengabdian. Salah satu indikator tercapainya tujuan dan manfaat pelatihan ini 
adalah kompetensi hasil dari diskusi dan praktik dalam kegiatan pelatihan 
yang berlangsung.  

Kesuksesan pelatihan tidak hanya diukur dari materi dan instruktur 
tetapi juga oleh metode dan media pembelajarannya. Pelatihan bagi guru, 
orang tua dan pelajar adalah pendidikan yang pendekatan yang pas, yaitu 
dengan multi metode dan multi media. Dalam hal ini selain metode 
konvensional yang biasa digunakan yaitu ceramah dan tanya jawab, tetapi 
dilakukan secara mendalam dengan brain storming dan diskusi mendalam. 
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Selain itu juga digunakan media berupa ilustrasi foto dan video literasi digital. 
Dengan media yang demikian maka kegiatan pelatihan menjadi dinamis dan 
sangat menarik dan tidak menjemukan. Penerapan multi metode dan multi 
media dalam kegiatan pelatihan ini menjadikan kegiatan berlangsung secara 
dinamis, peran serta dan partisipasi peserta meningkat, terbukti dengan 
banyaknya peserta yang mengemukakan pertanyaan, pendapat dan usul dalam 
kajian setiap pokok bahasan. Hal ini muaranya adalah terbentuknya 
pemahaman peserta terhadap materi pelatihan secara kompehensif. Kesan dan 
tanggapan peserta dalam pelatihan ini sangat positif, hal ini ditunjukkan 
dengan presensi kehadiran, bahasan dan tanggapan waktu penyajian materi 
dengan berbagai pertanyaan dan diskusi tentang materi, serta harapan agar 
pelatihan literasi digital ditindaklanjuti dengan mengembangkan perpustakaan 
sekolah berbasis literasi digital sebagai sumber belajar di era digital. 

Evaluasi peserta berupa beberapa aspek, meliputi kehadiran, partisipasi 
di kelas, presentasi pemecahan masalah dan praktik. Secara umum kehadiran 
dan partisipasi peserta baik, di mana kehadiran dapat mencapai lebih dari 90% 
pada tiap-tiap sesi. Ketidak hadiran peserta disebabkan oleh adanya tugas-
tugas sekolah yang tidak dapat ditinggalkan, seperti rapat dinas. Partisipasi 
dan diskusi cukup dinamis, hal ini karena materi ini lintas disiplin dan kajian 
dari berbagai sudut pandang, sehingga banyak pertanyaan, tanggapan, usul 
dan saran. Dan pelaksanaan praktik literasi digital berjalan penuh semangat 
karena para guru diberikan cara untuk mengakses sumber informasi media 
digital sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Kemudian Evaluasi 
kepuasan peserta pelatihan dilakukan melalui Instrumen Pengukuran 
Kepuasan peserta pengabdian kepada 21 responden dari 150 peserta dengan 
hasil sebagai berikut: 
Tabel 2.  Kepuasan Peserta Pelatihan 
No Pernyataan Skor/persentase 

1 % 2 % 3 % 4 % 
1 Kesesuaian kegiatan dengan 

kebutuhan 
0 0 2 5,6 11 51 9 45,

4 
2 Kerjasama pengabdi dengan 

masyarakat 
0 0 0 0 12 67,

2 
6 33,

6 
3 Memunculkan aspek 

pemberdayaan masyarakat 
0 0 3 16,

8 
9 50 6 33,

6 
4 Meningkatkan motivasi masyarakat 

untuk berkembang 
0 0 1 5,6 10 56 7 39,

2 
5 Sikap pengabdi di lokasi 

pengabdian 
0 0 0 0 11 61,

6 
7 39,

2 
6 Komunikasi/kordinasi dengan 

penanggungjawab lokasi 
0 0 0 0 14 78,

4 
4 22,

4 
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No Pernyataan Skor/persentase 
1 % 2 % 3 % 4 % 

pengabdian 
7 Kesesuaian waktu pelaksaan 

dengan kegiatan masyarakat 
0 0 2 11,

2 
14 78,

4 
2 11,

2 
8 Kesesuaian keahlian pengabdi 

dengan kegiatan pengabdian 
0 0 1 5,6 8 44,

4 
9 50 

9 Kemampuan mendorong 
kemandirian/swadaya masyarakat 

0 0 1 5,6 9 50 8 44,
4 

10 Hasil pengabdian dapat 
dimanfaatkan masyarakat 

0 0 0 0 10 56 8 44,
4 

 Rerata 0 0 1 4 12 59 8 37 
 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rerata kepuasan peserta 

pelatihan adalah tidak ada satupun (0%) yang kurang puas, 5% menyatakan 
cukup puas, 59% menyatakan baik/puas dan 37 % menyatakan sangat 
baik/sangat puas, dengan demikian rerata kepuasan peserta adalah : 96% puas 
dan sangat puas, sedangkan 4% cukup puas. 

Selain evaluasi kepuasan, evaluasi kinerja peserta dilakukan melalui 
makalah rencana program pengendalian bahaya, yang meliputi dua aspek 
praktik dan presentasi. Komponen praktik meliputi praktik pernerapan literasi 
informasi dan media digital, praktik penerapan filterisasi informasi, praktik 
penerapan internet positif/sehat, dan praktik implementasi penganggulangan 
berita hoax dan bullying. Skor kemampuan minimal ditetapkan 70 dan setelah 
direkapitulasi diperoleh hasil penilaian rencana programnya adalah sebagai 
berikut: peserta dengan skor <70 sebanyak 20 orang dan skor >70 sebanyak 130 
orang. Skor terendah 50 dan skor tertinggi 95. Dengan demikian hasil  pelatihan 
ini dikategorikan baik. Dan semua peserta berhak mendapatkan sertifikat. 

 
SIMPULAN 

Pengabdian pembelajaran literasi digital bagi guru, orang tua dan anak didik di 
lingkungan sekolah kabupaten malang ini terlaksana sesuai rencana dan 
harapan yakni dapat memberikan manfaat kepada mitra pengabdian 
masyarakat. Mulai dari metode dan materi yang disampaikan semuanya 
memberi wawasan dan pengetahuan baru bagi para peserta dari mitra 
pengabdian. Peserta  merasa terbantu hususnya dalam hal pendidikan di era 
digital. Peserta antusias dan merasa tergugah akan pentingnya literasi digital di 
era sekarang karena teknologi informasi dan media digital bisa membawa 
dampak negative dan positif.  
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