
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Hadirnya internet pada era globalisasi sekarang ini telah memunculkan  media baru 

(new media), produk dari internet umumnya lebih dikenal dengan sebutan media online. 

Keberadaan media ini telah banyak memunculkan fenomena, khususnya dalam menarik 

perhatian masyarakat sebagai pengguna media. Informasi yang disebarkan melalui media 

online, akan meyebar dengan pesat dan tidak memakan biaya yang mahal. Akses jarigannya 

yang cepat, murah dan mudah kemudian menarik dan menghipnotis masyarakat untuk selalu 

mengandalkan media online dalam memperluas referensinya tentang kondisi dunia. 

Setiap individu dengan mudah mengakses berbagai informasi yang disajikan media 

cetak dan elektronik melalui internet.Informasi-informasi tersebut bermacam-macam di 

antaranya berupa peristiwa yang sedang terjadi (live), pengetahuan, bahkan teori maupun 

konsep serta berbagai buku dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. 

Pengembangan dan penyebarluasan tersebut dilakukan melalui kegiatan pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat.  

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan ” media online sebagai suatu 

teknologi aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas ideologi dan teknologi Web 2.0 dan 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated conten” (dikutip dari 

http://id.wikipedia.org). Menurut Taubhar dan LaRose, “Pengguna internet menggantungkan 

situs untuk memperoleh berita, dua sampai tiga pengguna internet mengakses situs untuk 

mendapatkan berita terbaru setiap minggunya” (dalam Ardianto dan Erdinaya. 2004:140). 

Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek 

kajian teori “media baru” (new media), yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke 

konten (isi/informasi) kapan saja, di mana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik 



 

 

pengguna interaktif, patisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga 

aspek generasi “real time”.  

Secara teknis atau “fisik” media online adalah media berbasis telekomunikasi dan 

multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website 

(situs web, termasuk blog dan media sosial seperti facebook dan twitter), radio online, TV 

online dan e-mail. 

Media online (Internet) merupakan media komunikasi massa yang sedang berkembang 

baik dari  jumlah penggunanya maupun variasi informasi yang bisa diakses, mengingat cepat 

dan meluasnya penyebaran informasi yang disediakan melalui internet semakin banyak pula 

lembaga maupun perorangan memasukan identitas web-site nya dalam jaringan media 

komunikasi ini. Warung-warung internet dibuka di beberapa tempat di berbagai daerah, 

demikian juga di setiap kampus besar tersedia warung internet atau area wifi yang memudahkan 

pengguna internet untuk menyerap informasi dalam jaringan.  

Dunia jurnalistik saat ini berkembang dengan pesat seiring perkembangan dalam dunia 

teknologi dan informasi. Jurnalistik dengan media online tidak dapat dipisahkan setelah terjadi 

korvergen media, bahkan banyak mahasiswa lebih memanfaatkan media online sebagai sarana 

alternatif dalam menunjang kegiatannya.  

Kebutuhan setiap individu memiliki motif yang berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap 

orang memiliki latar belakang, pengalaman dan lingkungan yang berbeda, yang tentunya 

berpengaruh pula kepada pemilihan konsumsi akan sebuah media. Seperti halnya yang terjadi 

pada mahasiswa saat ini, mereka menggunakan media online tidak hanya untuk keperluan 

dibidang keilmuan saja. Melainkan kebutuhan lain seperti hiburan dan mengembangkan 

kreativitas dengan menggunakan media online untuk menghilangkan rasa kejenuhan.  

Berdasarkan survey penulis di lapangan, beberapa mahasiswa Jurusan Jurnalistik 

Tahun Angkatan 2011 Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berpopsulasi 128 orang, UIN 



 

 

Sunan Gunung Djati Bandung yang aktif sebagai pengguna media online sangat bervariasi 

dalam menggunakan media online. Peneliti mengambil responden ini dikarenakan mahasiswa 

merupakan kaum intelektual dalam masyarakat. 

Keberadaan fasilitas wi-fi (hotspot) yang berada di kampus tersebut membuat hampir 

seluruh mahasiswa Jurnalistik setiap harinya mengakses Internet. Sebagian mahasiswa 

memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menunjang perkuliahan di kelas, mencari informasi, 

menambah pengetahuan tentang bidang kejurnalistikan seperti mengasah dalam cara menulis 

berita, jurnal foto. Namun ada juga mahasiswa yang hanya sekedar menghilangkan rasa jenuh 

dengan membuka situs musik, atau informasi hiburan mengenai artis idolanya.  

Beberapa teman mahasiswa menuturkan bahwa mereka menggunakan media online 

(internet) untuk keperluan mengakses informasi sebagai sumber belajar seperti hasil penelitian, 

artikel dalam topik, teori-teori, informasi beasiswa,  penulisan berita, untuk memperkaya 

wawasan keilmuan maupun untuk bahan rujukan penulisan tugas. Tetapi beberapa teman 

mahasiswa yang lain mengakses informasi hiburan dan informasi ringan lain yang sejenis 

menghilangkan jenuhnya dalam belajar, seperti membuka fasilitas hiburan facebook, twitter,  

yang terdapat dalam media tersebut, seperti life style, horoskop (zodiak), musik, dll.   

Sebagai individu aktif dan memiliki tujuan, mereka bertanggung jawab dalam 

pemilihan media yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mereka tahu 

kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhinya. Media dianggap hanya menjadi salah satu 

cara pemenuhan kebutuhan dan mereka bisa jadi menggunakan media untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. 

Mahasiswa Jurnalistik merupakan bagian dari warga akademik yang dituntut untuk 

memahami seluk beluk ilmu jurnalistik di tataran teori maupun praktik, juga memiliki 

kebutuhan kognitif dan kebutuhan afektif. Maka dari itu, mahasiswa Jurnalistik dituntut untuk 

melek informasi, bahkan ikut menjadi bagian yang mengikuti perkembangan informasi dari 



 

 

dunia maya. Teks-teks berita yang disajikan media online kepada publik dapat menjadi 

referensi utama mahasiswa jurnalistik dalam rangka mengakrabi bahasa jurnalistik bidang 

online. 

Namun yang jadi permasalahan, apakah keberadaan media online dapat memberikan 

kontribusi terhadap studi jurnalistik? Dalam studi jurnalistik, terdapat materi tentang penulisan 

berita di mana mahasiswa dituntut untuk mahir menulis berita untuk produk jurnalistik. Syarat 

utama untuk menulis sebuah berita—selain mengetahui tentang aturan teknis dan teoritis—

adalah dengan membiasakan diri untuk membaca dan latihan menulis.  

Ragam berita yang disajikan di media online berpeluang untuk mengakrabkan 

mahasiswa yang membacanya, sehingga berita-berita tersebut bisa menjadi referensi ketika 

mahasiswa membuat beritanya sendiri dengan model serupa dengan yang dicontohkan oleh 

berita dari media online tertentu yang dibacanya. Maka dari itu, lebih spesifik lagi, peneliti 

ingin mengetahui apakah keberadaan media online di kalangan mahasiswa jurnalistik UIN 

angkatan 2011 dapat meningkatkan kualitas serta intensitas menulis berita para mahasiswa, 

mengingat media online salah satu aspek yang tengah bersahabat dekat dengan dunia 

jurnalistik.  

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah:  

1. Seberapa besar penggunaan media online pada mahasiswa jurnalistik angkatan 

2011? 

2.  Seberapa besar proses pembelajaran studi jurnalistik dalam penulisan berita dengan 

media online dikalangan mahasiswa angkatan 2011? 

3. Seberapa besar korelasi  penggunaan media online terhadap proses pembelajaran 

penulisan berita pada mahasiswa jurnalistik tahun angkatan 2011? 



 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui penggunaan media online pada mahasiswa jurnalistik angkatan 2011. 

2. Mengetahui proses pembelajaran studi jurnalistik dalam penulisan berita 

mahasiswa jurnalistik angkatan 2011. 

3. Mengetahui  korelasi penggunaan media online terhadap proses pembelajaran 

penulisan berita pada mahasiswa jurnalistik tahun angkatan 2011 . 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan analisis dalam penelitian ini, adalah : 

1. Kegunaan secara teoritis 

Secara teoritis penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan kilmuan, khususnya ilmu komunikasi 

dalam kajian Penggunaan Media online. Seperti kita tahu jurnalistik dengan dunia 

media online ataupun media sosialnya saat ini tidak dapat dipisahkan 

2. Kegunaan secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi 

dunia ke-jurnalistikan secara praktis dikalangan mahasiswa. Dengan adanya media 

online, dan aktifnya individu-individu baik insan jurnalistik, ataupun masyarakat 

pengguna media online dapat bertukar informasi maupun mendapatkan informasi.  

E. Kerangka pemikiran  

a. Kerangka teoritis 

Penelitian mengenai masalah ini bukanlah penelitian yang pertama, sebelumnya sudah 

ada penelitian tentang Media Online Sebagai Sumber Belajar Dikalangan Mahasiswa, oleh 



 

 

Hadiatul Munawaroh mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) di Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 (http://digilib.uin-suka.ac.pdf). 

Adapun hasil penelitian yang menjelaskan bahwa media online memiliki manfaat tersendiri 

dikalangan mahasiswa sebagai sumber belajar, yakni: 

1. Media online memudahkan dalam belajar, mahasiswa sangat terbantu dalam 

mendapatkan informasi tambahan selain buku-buku yang ada diperpustakaan . 

2. Pengetahuan bertambah luas, dengan adanya media online informasi yang didapat 

mahasiswa menjadi lebih beragam. 

3. Dengan adanya media online memudahkan mahasiswa menyelesaikan tugas kuliah 

seperti membuat makalah. 

4. Media online memudahkan mahasiswa untuk mengumpulkan tugas-tugas kuliah 

tanpa adanya batasan waktu karena mahasiswa bisa mengumpulkan tugas melalui 

e-mail. 

Penelitian ini akan melihat aktivitas mahasiswa dalam menggunakan media online 

sebagai betuk pembelajaran dalam meningkatkan menulis berita, Menurut Taubhar dan 

LaRose, “Pengguna internet menggantungkan situs untuk memperoleh berita, dua sampai tiga 

pengguna internet mengakses situs untuk mendapatkan berita terbaru setiap minggunya” 

(dalam Ardianto dan Erdinaya. 2004:140). 

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah 

keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Kontribusi  berarti individu 

juga berusaha meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara 

menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat 

sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, 

kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Http://www.Anne Ahira.com : 2012). 

Gambar .01 Skema Pengertian Kontribusi  

http://digilib.uin-suka.ac.pdf/


 

 

 

Hadirnya internet juga memunculkan media baru dalam media massa, yakni media 

online. Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek 

kajian teori “media baru” (new media). Yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke 

konten (isi/informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik 

pengguna interakstif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, 

juga aspek generasi “real-time”. (Romli,2012:31). 

New media merujuk pada perkembangan teknologi digital, namun (new media) tidak 

serta merta berarti media digital. Video, teks, gambar, grafik yang diubah menjadi data 

multimedia, salah satu dari tiga unsur dalam new media, selain ciri interaktif dan intertekstual. 

(Romli,2012:31) 

Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan 

multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website 

(situs web, termasuk blog dan media sosial seperti facebook dan twitter), radio online, TV 

online dan email.(Romli,2012:31). 

Media online bisa dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah media cetak 

(printed media)—koran, tabloid, majalah, buku—dan media elektronik (electronic media)—



 

 

radio, televisi dan film/video. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau internet 

mengakibatkan teknologi media komunikasi massa, nirmassa dan media cetak serta elektronik 

menjadi korvergen (Ritongga dalam Sofyan, 2011 : 4).  

Menurut Romli (2012 : 33) Karakteristik media online sekaligus keunggulannya 

dibandingkan “media konvensional” (cetka/eletronik) identik dengan karakteristik jurnalistik 

online, antara lain: 

1. Multimedia: dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, 

audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. 

2. Aktualitas: berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. 

3. Cepat: begitu diposting atau diupload, langsung bisa diakses semua orang. 

4. Update: pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik 

dari sisi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik/ejaan. Kita 

belum menemukan istilah “ralat” di media online sebagaimana sring muncul di 

media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus-menerus. 

5. Kapasitas luas: halaman web bisa menampung naskah sangant panjang. 

6. Fleksibilitas: pemuatan dan ediing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga 

jadwal terbit (update) bisa kapan saja, setiap saat. 

7. Luas: menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. 

8. Interaktif: dengan adanya fasilitas kolom komentar dan chat room. 

9. Terdokumentasi: informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan dapat 

ditemukan melalui “link” “artikel terkait”, dan fasilitas “cari” (search). 

10. Hyperlinked: terhubung dengan sumber lain (links) yang berkaitan dengan 

informasi tersaji. 

 

Untuk mengarahkan penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka ada 

beberapa teori yang mendasari penelitian ini, diantaranya: 

a. Teori Kontruktivisme yang mengasumsikan mengenai proses belajar, dimana proses 

belajar tersebut adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman 

nyata dari lapangan. Kontrukstivisme sebagai deksripsi kognitif manusia seringkali 

diasosiasikan dengan pendekatan paedagogi yang mempromosikan learning by doing. 

Teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri 

kompetensi, pengetahuan dan teknologi, dan hal lain guna diperlukan untuk 

mengembangkan dirinya sendiri.  



 

 

Asal kata konstruktivisme adalah “to construct” yang artinya membangun atau 

menyusun. Menurut Carin (dalam Anggriamurti, 2009) bahwa teori konstruktivisme 

adalah suatu teori belajar yang menenkankan bahwa para siswa sebagai pebelajar tidak 

menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi mereka secara aktif 

membengun pengetahuan secara individual. Menurut Von Glasersfeld (dalam 

Anggriamurti, 2009) bahwa konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan 

yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. 

Pengetahuan itu dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang sewaktu berinteraksi dengan 

lingkungannya.(dikutip dari http://abazariant.blogspot.com/ ). 

Menurut  kaum konstruktivis, belajar merupakan proses aktif siswa mengontruksi 

pengetahuan. Teori ini lebih menekankan pada diri seseorang dalam penyusun 

pengetahuan yang ingin diperoleh seseorang tersebut. Teori ini memberikan keaktifan 

terhadap seseorang untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau 

teknologi, dan hal lain yang diperlakukan guna mengembangkan dirinya sendiri. 

Adapun tujuan dari teori ini adalah : a) adanya motivasi untuk seseorang bahwa belajar 

adalah tanggung jawab seseorang itu sendiri, b) mengembangkan kemampuan 

seseorang untuk megajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan, c) membantu 

seseorang u ntuk mengembanngkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, 

d) mengembangkan kemapuan siswa untuk mejadi pemikir yang mandiri (dikutip dari 

http://choy080990.blogspot.com).  

b. Teori kedua peneliti menggunakan teori dari Elihu Katz, Michel Gurevitch dan Hassada 

Hass (1973), yaitu teori uses and gratification (penggunaan dan kepuasan). Paradigma 

teori ini adalah “person choosen message usage effect”, ini menyatakan 

(mengasumsikan) bahwa orang menggunakan media massa karena adanya kepuasan 

yang ingin dicapai, orang mempunyai orientasi, kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-



 

 

keinginan yang dapat dipenuhi dengan menggunakan (maksudnya : membaca, 

menonton, mendengarkan) media massa. 

Media online mempunyai sifat interaktif khalayak (komunikan). Khalayak dapat 

memberikan tanggapan langsung bagi setiap informasi, berita, dan kejadian penting apapun 

dalam masyarakat. Tanggapan khalayak tersebut dapat dilakukan dengan cara berkomentar 

pada setiap informasi yang ada melalui blog, artikel, website, jurnal, atau pada situs jejaring 

sosial.  

Ini memberikan peran khalayak dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan informasi dan 

berita. Sehingga khalayak tidak hanya dapat mendapatkan informasi dan berita namun mereka 

pun dapat memberikan informasi yang dianggap penting kepada khalayak banyak. 

Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut orang lalu memilih, media apa 

yang hendak digunakan, dari media yang telah dipilih tersebut kemudian memilih pesan apa 

(informasi, hiburan) yang hendak dinikmati. Tindakan memilih atau menggunakan tersebut 

karena orang mengharapkan kepuasan, terpenuhinya keinginan atau tercapai 

orientasinya.(Hamidi, 2010:62). 

Dengan ungkapan lain asumsi teori ini mengatakan bahwa orang sebenarnya aktif 

bahkan proaktif dan berorientasi pada tujuan (active, take proaktive role and goal directed) 

membuat pilihan sesuai dengan apa yang menjadi orientasi, kebutuhan atau keinginannya. 

Orang aktif menentukan penggunaan media dalam kehidupannya, teori ni digunakan karena 

peneliti ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh orang terhadap media. 

Teori ini mengasumsikan khalayak itu tidak pasif, sehingga apa yang dianggap penting 

oleh media (misalnya diberitakan di halaman pertama), belum tentu dianggap penting juga oleh 

khalayak. Menurut teori yang menganggpa khalayak pasif media dengan pesan-pesannya 

sangat mempengaruhi perilaku khalayaknya. 



 

 

Warga masyarakat secara keseluruhan, bahkan setiap orang menggunakan media baik 

secara sadar (diakui secara jelas) atau tidak, dilakukan dengan berbagai orientasi, alasan, 

motivasi, tujuan, sebab media bisa menghibur, memberi informasi, menjual, mendidik, 

membekali aktualisasi diri dalam pergaulan membentuk sikap dan perilaku (budaya). Dengan 

demikian, teori ini juga menegaskan, jika kebutuhan dan keinginan publik dapat diidentifikasi, 

maka media massa akan dapat secara lebih baik memenuhinya. Namun perlu disadari bahwa 

hasil penelitian menunjukan, tidak mudah melakukan indentifikasi kebutuhan dan keinginan 

publik.(Hamidi,2010:78). 

Teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan memiliki relevansi tinggi saat digunakan 

untuk menentukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menentukan musik sesuai selera, saat memilih musik kita tidak hanya 

mengandalkan mood tertentu, namun juga berusaha untuk menunjukan jati diri dan 

kesadaran sosial lainnya. Banyak jenis musik yang dapat dipilih dan pilihan kita 

menunjukan kebutuhan tertentu yang spesifik. 

2. Penerimaan akan media-media baru (seperti media online) dan penggunaan media-

media lama, bahkan dengan adanya media baru pengganti. Inovasi diadopsi saat 

media baru pengganti memiliki dan dapat menggantikan fungsi-fungsi media lama 

tradisional. 

Walaupun teori Uses and Gratification hanya mengkaji sampai kepuasan khalayak 

terhadap informasi atau pesan-pesan yang terkandung dalam media, namun teori Uses and 

Effect dari Svan Wendhal dan Rosengreen menyatakan bahwa penggunaan media massa 

memiliki efek kognitif maupun konatif (Rosengreen dalam Sofyan, 2011 : 5). Dengan demikian 

penggunaan media online (internet) tidak saja menimbulkan kepuasan terhadap penggunaan 

media massa, tetapi lebih dari itu akan memiliki efek konatif.  



 

 

Pengakses media online (internet) adalah anggota khalayak yang sifatnya individual, 

karena berbagai informasi diberbagai alamat internet akan muncul apabila seorang individu 

aktif. 

 

Model Uses and Gratification : 

- Antiseden  - Motif  - Penggunaan 

Media  

- Efek  

- Variabel  - Personal  - Hubungan  - Kepuasan  

- Individual  - Diversi  - Macam Isi - Pengetahuan  

- Variabel  - Personal 

Identy  

- Hub. 

Dengan isi 

Lingkungan  

- Atribut lain  

(Sumber : Jalaludin Rakhmat, 2002 : 66 dalam Sofyan, 2011 : 30) 

Media online berkaitan dengan dunia jurnalistik dapat menjadikan mahasiswa yang 

khususnya dibidang jurnalistik menjadi wartawan yang disebut dengan istilah citizen 

journalism. Tidak hanya wartawan profesional saja yang dapat menulis berita di situs media 

online, tetapi juga mahasiswa yang awam yang mempunyai berita pun dapat menulis berita 

tersebut dan disebarkan. Keanekaragaman di media online menawarkan banyak informasi, baik 

khusus maupun umum.  

Sedangkan, istilah jurnalistik berasal dari bahasa belanda journalistiek. Seperti halnya 

dengan istilah bahasa inggris journalism yang berbsumber pada perkataan journal, ini 

merupakan terjemahan dari bahasa Latin diurna yang berarti “harian” atau setiap hari.(Onong, 

2007:151) 

b. Kerangka konseptual  



 

 

Pada dasarnya informasi banyak dibutuhkan mulai dari kebutuhan dasar manusia yang 

beragam sampai pada  keinginanya untuk mencapai atau mencari informasi yang 

dibutuhkannya disini. Informasi disini dibutuhkan karena bisa berfungsi banyak bagi dirinya. 

Namun yang jelas adalah informasi yang sesuai dengan tugas-tugas penghidupannya dan 

kehidupannya, informasi yang sesuai dengan tuntutan dan hasrat untuk memenuhi kebutuhan 

yang selalu berkembang sejalan dengan terpaan informasi yang tidak habis-habisnya karena 

jumlah media seumber informasi yang  semakin bertambah banyak. (Yusuf,1995:5) 

Gagasan utama model ini menggambarkan logika yang mendasari penelitian mengenai 

media uses and gratifications. Sebagai berikut: (1) Kondisi sosial psikologis seseorang akan 

menyebabkan (2) kebutuhan, yang menciptakan(3) harapan-harapan terhadap (4) media massa 

atau sumber-sumber lain, yang membawa kepada (5) perbedaan polapenggunaan media  (atau 

keterlibatan dalam aktivitas lainnya)yang akhirnya akan menghasilkan (6) pemenuhan 

kebutuhan dan (7) konsekuensi lainnya, termasuk yang tidak diharapkan sebelumnya. Sebagai 

tambahan bagi elemen-elemen dasar tersebut diatas, penelitian uses and gratifications 

memasukan unsur motif untuk memuaskan kebutuhan.  

Studi pada pendekatan uses and gratifications memusatkan perhatian pada penggunaan 

(uses) media untuk mendapatkan kepuasan (gratifications) atas kebutuhan seseorang. Oleh 

karena itu, sebagian besar perilaku khalayak akan dijelaskan melalui berbagai 

kebutuhan(needs) dan kepentingan individu (Elvinaro dan Erdinaya,2005 dalam 

Aditya,2011:15). Penelitian ini akan memusatkan pada penggunaan media. Penggunaan media 

seperti yang disebutkan oleh Katz, Gureevitch dan Haas(1974) dapat dikategorika melalui tipe 

media, isi media, jumlah waktu yang digunakan untuk mengakses media dan konteks sosial 

dalam konsumsi media. Lebih lanjut, Katz,Gurevitch dan haasmenyebutkan bahwa 

penggunaan media merupakan sebuah kegiatan bermedia yang dilakukan oleh khalayak selama 

beberapa waktu baik rutin atau tidak rutin.  



 

 

Dalam teori uses and gratification khalayak yang menggunakan media sesuai dengan 

kebutuhannya. Banyak teori yang membahas masalah kebutuhan akan informasi. Sebenarnya 

bukan hanya informasi saja yang dibutuhkan oleh orang, melainkan banyak variasinya. 

Dikaitka dengan lingkungan yang mendorong timbulnya kebutuhan, khususnya yang berkaitan 

dengan seseorang yang dihadapi dengan berbagai media penampung informasi (sumber-

sumber informasi), maka ada banyak kebutuhan yang dapat dikemukakan, seperti yang 

diusulkan oleh Katz,Gurevitch, dan Haas (dalam Tan, 1981), sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Kognitif. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memperkuat atau 

menambah informasi, pengetahuan dan pemahaman seseorang akan lingkungannya. 

Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat seseorang untuk memahami dan menguasai 

lingkungannya. Hal ini memang benar bahwa orang menurut pandangan psikologi 

kognitif mempunyai kecenderungan untuk mengerti dan menguasai lingkungannya. 

Disamping itu, kebutuhan inbi juga memberi kepuasaan atas hasrat keingintahuan dan 

penyelidikan seseorang. 

2. Kebutuhan Afektif. Kebutuhan ini dikaitkan dengan penggunaan estetis, hal yang dapat 

menyenangkan dan pengalaman-pengalaman emosional. Berbagai media baik dalam 

bentuk cetakan maupun dalam bentuk rekaman elektronik juga sering dijadikan alat 

untuk mengejar kesenangan dan hiburan. 

3. Kebutuhan Integrasi personal (Personal integrative needs). Hal ini sering dikaitkan 

dengan penguatan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individu. Kebutuhan-

kebutuhan ini berasal dari hasrat seseorang untuk mencari harga diri. 

4. Kebutuhan intagrasi sosial (Social integrative needs). Kebutuhan ini dikaitkan dengan 

penguatan hubungan dengan keluarga, teman, dan orang lain diudunia. Kebutuhan ini 

didasari oleh hasrat seseorang untuk bergabung atau berkelompok dengan orang lain. 



 

 

5. Kebutuhan hiburan (Escapist needs). Hal ini dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan 

untuk melarikan diri, melepaskan ketegangan, dan hasrat untuk mencari hiburan atau 

pengalihan (diversion) 

Yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah mengenai penggunaan media 

online oleh mahasiswa dan bagaimana kontribusinya terhadap studi jurnalistik yaitu mata 

kuliah penulisan berita. Diantara lima point diatas peneliti lebih menekankan pada aspek 

intensitas, pengaruh kognitif, pengaruh afektif, dan efek penggunaan media online terhadap 

studi jurnalistik yang peneliti khususkan pada proses pembelajaran dalam penulisan berita.  

c. Konsep Variabel (operasional variabel) 

Sebelum seseorang merasakan manfaat akan media yang dikonsumsinya, sudah barang 

tentu orang tersebut mempunyai alasan-alasan untuk menggunakan media tersebut 

dibandingkan penggunaan media lainnya. Alasan-alasan ini dikenal dengan nama motif. Motif 

merupaka suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam 

diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. 

Tabel.01 

Operasional Variabel X 

Variabel  X Dimensi  Indikator  Sub.indikator Jumlah 

item 

Penggunaan 

media online 

dikalangan 

mahasiswa 

1. Konsumsi 

    media 

1. Intensitas        

penggunaan 

media 

online. 

 

a. Durasi penggunaan media 

online 

b. Frekuensi penggunaan 

media online 

2 

 

1 



 

 

  2. Tipe media  a.  Jenis akun yang sering 

diakses. 

 

2 

  3. Isi media  a.  Isi media yang diakses 

sebagai referensi belajar 

penulisan berita 

b. Sering mengakses 

pengetahuan tentang 

kejurnalistikan khususnya 

penulisan berita 

1 

 

 

1 

 2. Aktivitas 

mahasiswa 

1. Orientasi 

penggunaan 

media 

online, 

selektifitas 

a. Selalu selektif memilih 

jenis berita yang diakses 

1 

 

 

  2. Skedul , 

aktivitas  

Mengakses berita untuk 

melatih diri terampil menulis 

berita 

1 

 

 

 3. Kebutuhan 

kognitif  

1.  Untuk 

Menambah   

informasi  

a. Kebutuhan informasi 

seputar kejurnalistikan 

khususnya penulisan berita. 

 

 

3 

 4. Kebutuhan 

afektif  

1.  Pengalaman 

emosional  

a. Kepuasan terhadap 

informasi yang tersedia di 

media online khususnya 

penulisan berita  

 

3 

 

 

Tabel 02 



 

 

Operasional Variabel Y 

Variabel  

Y 

Dimensi  Indikator  Sub.indikator Jumlah 

item  

Proses 

pembelajaran 

studi 

jurnalistik 

dalam 

penulisan 

berita 

1.Interpretasi       

(kesan) 

1. Pandangan 

terhadap 

media 

online 

dalam 

mendukung 

prestasi 

akademik  

a.Memberi wawasan tentang 

penulisan berita menjadi 

banyak 

b.Menjadikan semangat 

menulis berita lebih 

meningkat. 

c.Membutuhkan informasi 

tambahan mengenai 

penulisan berita di media 

online 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 1. 

Pengharapan  

Kepercayaan 

pada media 

online dalam 

mendukung 

kuliah penulisan 

berita  

a.Dapat diandalkan dalam 

meningkatkan nilai mata 

kuliah penulisan berita. 

b.Berita di media online lebih 

faktual. 

c.Berita di media online lebih 

aktual. 

1 

 

 

1 

1 

 

 1. Efek  1. Sikap  a. Media online selalu 

dijadikan acuan untuk 

mata kuliah penulisan 

berita. 

1 



 

 

  2. Pengetahuan  a. Pengetahuan tentang 

penulisan berita meningkat 

karena media online. 

b. Media online membatu 

kelancran dalam tata cara 

menulis berita. 

1 

 

 

1 

 

  2. Keterampilan 

menulis 

berita 

a.Dapat menggunakan 

kosakata yang tepat. 

b.Mengetahui 

pembendaharaan kata. 

c.Dapat mengetahui EYD. 

 d.Dapat menggunakan tanda 

baca dengan benar. 

 e.Dapat menempatkan kata 

kajian. 

 f.Dapat menempatkan kata 

populer. 

g.Dapat menulis lancar 

halaman A4 minimal 10 

menit. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

F. Langkah – langkah Penelitian 

1.  Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 

mahasiswa jurusan Jurnalistik tahun angkatan 2011. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan hasil 

observasi awal, jurusan ini rata-rata mempunyai fasilitas internet dan pengguna aktif setiap 

harinya minimal 4 kali dalam satu minggu. 

2. Metode Penelitian  



 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif. Penelitian deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan 

keadaan subyek / obyek penelitian (seorang, lembaga,masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi 1998 

: 63). 

3. Sumber Data dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yaitu: 

1) Data primer adalah data utama bersumber pada responden dilapangan, Mereka 

memberikan informasi data sesuai data yang diperlukan. Data primer ini diperoleh 

melalui angket/kuisioner  penelitian secara tertulis yang disebarkan kepada mahasiswa 

Jurnalistik tahun angkatan 2011 mengenai Kontribusi Media Online Terhadap Studi 

Jurnalistik. 

2) Data sekunder meliputi sumber-sumber lain yang menunjang sumber data primer, dari 

berbagai referensi dan literatur, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti sperti buku, situs media online dll. 

b. Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan ialah jenis data kuantitatif melalui penyebaran angket 

dan pengolahannya digunakan rumus statistik. 

4. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian adalah yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan 

masalah yang diteliti, tehnik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling 

yaitu menarik sample dalam populasi dengan tujuan tertentu.  



 

 

Adapun penentuan dalam mengambil sampel sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan, sebagai berikut: 

a. Mahasiswa jurnalistik UIN SGD Bandung tahun angkatan 2011 

b. Pengguna aktif media online 

c. Suka membaca berita di media online  

Menurut Suharsimi Arikunto, Purposive sampling adalah sampel dilakukan dengan 

cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan 

atas adanya tujuan tertentu (Arikunto : 1999, 127), Merupakan pemilihan anggota sampel yang 

didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti.  

Kelebihan dari pengambilan menurut tujuan ini adalah tujuan dari peneliti dapat 

terpenuhi. Sedangkan, kekurangannya adalah belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang 

ada. (http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama). 

Informan yang dijadikan subjek penelitian berdasarkan kriteria adalah mahasiswa 

jurnalistik tahun angkatan 2011, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung. Adapun jumlah mahasiswa yang termasuk pada kriteria yang sudah 

ditentukan berjumlah 22 orang dari 128 mahasiswa. 

Mengingat jumlah sample yang telah ditarik dalam populasi kurang dari 100 orang, 

maka untuk sampelnya penulis mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto (1991:107) 

“apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua.” Penelitian berdasarkan 

pertimbangan yang logis karena informan merupakan pengguna media online aktif dianggap 

cukup relevan dengan penelitian ini. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner/Angket 

Pengedaran data melalui pengedaran kuisioner merupakan bagian dari penarikan 

data primer kepada responden dengan membagikan instrument pengumpulan data 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertimbangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama


 

 

berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan dalam angket meliputi keterlibatan 

mahasiswa dalam menggunakan media online yaitu mengenai motif menggunakan 

media online terhadap keterbiasaan menulis, situs-situs yang dipilih dalam 

mempengaruhi keterbiasaan menulis dan kontribusi media online terhadap studi 

jurnalistik. 

2. Studi kepustakaan 

Untuk menunjang berbagai macam bahan informasi ilmu pengetahuan, dalam 

penelitian ini mengadakan penyelidikan melalui buku-buku dan literatur yang 

menunjang penelitian ini. 

H. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari lapangan yang disebut raw data (data kasar), dibuat tabulasi 

untuk data yang bersifat kuantitatif dari hasil angket atau kuisioner. Langkah berikutnya 

melakukan editing yaitu mengedit baik susunan kalimatnya mupun validitas dan rehabilitas 

data serta kebenaran pengisian angket. Kemudian koding yaitu penomoran data, pengurutan 

data dan distribusi data ke bab dan sub bab sesuai dengan outline dan temuan data lapangan. 

Pekerjaan selanjutnya menganalisis data dengan pendekatan analisis deskriptif. 

Sifatnya analisis ini bersifat looking at, yaitu dengan menguraikan variabel data seluas 

mungkin dari aspek variabel data yang tersurat secara deskriptif, sehingga dapat dipahami 

sesuai dengan makna data yang dikehendaki. Sedangkan analisis yang bersifat looking at lebih 

bersifat mencari pengertian-pengertian dibalik variabel data tersebut sehingga makna-makna 

data yang tersembunyi atau tersirat dapa t diangkat dan direkomendasikan. 

Untuk memudahkan dalam mengelola data yang bersifat kuantitatif, digunakan persentase 

dengan rumus : 

𝑝 =  
𝑓

𝑛
 × 100 (Muhamad Ali, 1085:78). 

Dimana : 



 

 

P = bilangan persentase yang dicari 

F = Frekuensi responden 

N = jumlah responden. 

Melakukan analisa dan penafsiran yang berdasarkan data yang ada dengan 

berpedoman: 

1. 100% = seluruhnya 

2. 90-99% = hampir seluruhnya 

3. 60-89% = sebagian besar 

4. 50-59% = lebih dari setengahnya 

5. 50% = setengahnya 

6. 40-49% = hampir setengahnya 

7. 10-39% = sebagian kecil 

8. 1-9% = sedikit sekali 

9. 0%  = tidak sama sekali 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh melalui analisis data statistik (dikutip dari 

Kiki sadiyah,2013:26-28)adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan distribusi frekuensi 

Langkah-langkahnya: 

1) Membuat tabel distribusi frekuensi, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 

a) Menentukan rentang (R) dengan rumus: 

R=Nk-Nb 

b) Menentukan banyaknya kelas interval (K), dengan rumus: 

K=1+3,3 log N 



 

 

c) Menentukan panjang kelas interval (P), dengan rumus: 

P=
𝑅

𝐾1
    

R= rentang kelas interval 

K1= kelas interval  

2) Menentukan nilai rata-rata atau mean (X) untuk masing-masing variabel, 

yang akan digunakan untuk mengetahui intensitasnya, dengan rumus:  

�̅�=
∑𝑓1.𝑋1

𝐹1
 

Keterangan :  �̅�= nilai rata-rata 

   F1= Frekuensi 

   X1= Score (Sudjana, 1989:67) 

3) Menghitung Standar Deviasi (SD). (Sudjana1986:92), dengan rumus: 

SD2=
𝑁 ∑ 𝐹𝑋𝑖2 –(∑ 𝐹𝑋𝑖 )2

𝑁(𝑁−1)
 

4) Menghitung uji normalitas tiap-tiap tabel, diantaranya : 

a)  Membuat tabel distribusi frekuensi observasi dan ekspektasi masing-

masing variabel 

b) Menghitung nilai Z skor, dengan rumus : 

Z = 
𝐵𝑘(𝑋1)−𝑋

𝑆𝑑
  

c) Menghitung rumus ekspektasi (Ei) dengan rumus : 

Ei = N.𝐿1 (Luas Interval) 

d) Menghitung chi kuadrat (𝑋2) dengan rumus : 

𝑋2 =  ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
  

5) Menghitung koefesien korelasi, dengan rumus : 

rxy = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(𝑋)(𝑌)

√𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2)(𝑁 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2
 



 

 

6) Menentukan besarnya koefesien korelasi pada daftar penafsiran. Secara 

umum besarnya koefesien korelasi oleh Winarno Surahmad (1985:302) 

adalah menggunakan : 

0,00-s.d ± 0,20 = korelasi rendah sekali 

± 0,20 s.d ± 0,40 = korelasi rendah 

± 0,40 s.d ± 0,60 = korelasi sedang 

± 0,60-s.d ± 0,80 = korelasi tinggi 

7) ± Bila tidak ada data tidak normal atau tidak linier (Sudjana, 1996 : 435), 

maka digunakan rumus rank (spearman), yaitu : 

𝑟1 = 1 −  
6 ∑ 𝑏𝑖2

𝑛(𝑛−1)
  

8) Uji hipotesis (test 1 taraf signifikan) (Sudjana, 1996 : 435) 

Kriteria hipotesis diterima jika t hitung lebih besar dari t tabel : 

t= 
𝑟 √𝑛−2

√1−𝑟2
  

9) Mengukur derajat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dengan rumus: 

Kd=r2X 100 

I. Hipotesis 

Berbagai macam aktivitas mahasiswa dalam penggunaan media online, mencari 

informasi, membantu tugas perkuliahan, dan khususnya dalam penulisan berita dengan 

keterbiasaan membaca berita di media online. Aktivitas tersebut dilakukan dengan berulang 

kali bahkan setiap hari, hipotesis pada penelitian ini yaitu: 

“Semakin tinggi kesadaaran mahasiswa jurnalistik 2011 untuk menjadikan media 

online sebagai media pembelajaran, maka semakin besar pula kontribusi media online terhadap 

studi jurnalistik”. 

Untuk membuktikan hipotesis, akan digunakan analisis korelasioner yaitu dengan 

menguji hipotesis nol (Ho) yang menunjukan tidak adanya hubungan antara variabel X dan Y. 



 

 

Prinsip pengujiannya bertolak dari taraf signifikansi 5% dengan membandingkan antara thitung 

dengan ttabel, dengan catatan : apabila thitung lebih besar dari ttabel, maka hipotesis nol ditolak. 

Sebaliknya jika thitung lebih kecil dari ttabel, maka keadaan ini hipotesis diterima.  

 


