
ABSTRAK

Desi Amaliah: Respon Mahasiswa Jurnalistik terhadap Program WIDE SHOT
Metro TV dan Hubungannya terhadap Preferensi Mahasiswa (Penelitian
Terhadap Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2009 Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Televisi sebagai media massa elektronik memiliki kekuatan magnet yang
menarik bagi masyarakat. Tentunya dengan menghadirkan berbagai program
acara yang disiarkan oleh stasiun televisi khalayak berharap dapat mendapatkan
informasi terbaru sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tak
hanya media yang berperan sebagai penyalur informasi, namun warga masyarakat
juga ikut aktif menyalurkan informasi. Kehadiran citizen journalism WIDE SHOT
Metro TV manandai fase awal keberadaan masyarakat sebagai insan jurnalis non
profesional.

Tujuan penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana mahasiswa
Jurnalistik angkatan 2009 Fakultas Dakwah dan Komunikasi merespon program
WIDE SHOT yang ditayangkan Metro TV. Menjelaskan terhadap beberapa
rumusan masalah yakni untuk mengetahui perhatian mahasiswa Jurnalistik
angkatan 2009, pemahaman mahasiswa, dan penerimaan mahasiswa Jurnalistik
angkatan 2009 terhadap program WIDE SHOT Metro TV dan hubungannya
terhadap preferensi mahasiswa.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa kehadiran citizen
journalism WIDE SHOT Metro TV mampu menarik perhatian mahasiswa
jurnalistik sehingga menimbulkan pandangan dan interpretasi yang berbeda serta
preferensi mereka terhadap acara tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori S- O- R (Stimulus Organisme Respon)
yang mengasumsikan bahwa setiap stimulus (pesan) yang disampaikan kepada
organisme (perhatian, pemahaman dan penerimaan mahasiswa) akan
mendapatkan timbal balik yang menentukan keberlangsungan komunikasi tersebut.

Berpijak dari penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan metode survey
dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan metode ini dimaksudkan untuk
menggambarkan respon mahasiswa yang dilihat dari aspek perhatian, pemahaman
dan penerimaan terhadap program WIDE SHOT Metro TV dan hubungannya
terhadap preferensi mahasiswa. Dengan jenis penelitian sampel yakni 44
mahasiswa Jurnalistik angkatan 2009 UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang
dianggap refresentatif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa respon mahasiswa jurnalistik
terhadap programWIDE SHOTMetro TV positif, hal ini sesuai dengan hasil



pengolahan data yang diperoleh 52,3% mahasiswa merespon positif atau tinggi
terhadap citizen journalism di WIDE SHOT Metro TV. Hubungannya antara
respon dan preferensi mahasiswa diperoleh korelasi Kendall’s (rs) 0.437 yang
berarti sangat erat. Dengan demikian apabila respon mahasiswa tinggi maka akan
tinggi pula preferensi mahasiswa.


