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ABSTRAK 

 

Muhamad Ilham Hidayahtulloh. CITIZEN JOURNALISM dan Mahasiswa (Studi 

Deskriptif Mengenai Pendapat Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2014 Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tentang Eksistensi Citizen Journalism) 

Perkembangan Citizen Journalism atau jurnalisme warga saat ini 

mendapatkan perhatian lebih dari para pencari informasi dan pengakses media online, 

sebagai bentuk perkembangan baru dalam dunia berita. Jurnalisme warga saat ini 

sudah mendapakan ruang khusus dalam pemberitaannya, didukung dengan 

banyaknya masyarakat yang membutuhkan akan informasi yang bersifat aktual. 

Tidak dapat dipungkiri, kecepatan jurnalisme warga dalam menyampaikan suatu 

informasi tidak dapat disandingkan dengan media massa yang resmi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat 

mahasiswa jurnalistik angkatan 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung terhadap proses pencarian, pengolahan dan pempublikasian suatu berita 

yang dilakukan oleh Citizen Journalism. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. 

Metode Pada Tahapan analisis ini peneliti memaparkan secara deskriptif hasil yang 

telah diperoleh Selama pengumpulan data, memaparkan fakta-fakta mengenai kasus 

yang terekan dan tercatat oleh peneliti. Hasil dari wawancara yang didapat kemudian 

disalain dan dipaparkan dalam bentuk tulisan. Demikian pula dengan hasil yang 

diperoleh ketika observsi atau meninjau data yang telah terkumpul melalui 

dokumentasi, data tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan yang 

sistematis.  

Hasil penelitian : Pertama, Berdasarkan pendapat mereka tentang pencarian 

berita oleh Citizen Journalism. Bagi mereka, pencarian berita yang dilakukan oleh 

Citizen Journalism adalah salah satu aktivitas kejurnalistikan maupun kegiatan 

kejurnalistikan yang dilakukan oleh warga biasa dalam mencari berita tanpa melalui 

wartawan resmi suatu media, dan tidak memiliki latar belakang dunia kejurnalistikan. 

Kedua, Berdasarkan pendapat mereka tentang pengolahan berita oleh Citizen 

Journalism, saat ini untuk bisa melakukan pengolahan suatu informasi yang diberikan 

oleh Citizen Journalism untuk menjadi suatu berita tidak lah memiliki kriteria khusus 

untuk melakukannya, tapi semua warga bisa melakukan pengolahan dan 

penyebarannya informasi kepada masyarakat. Ketiga, Berdasarkan pendapat mereka 

tentang pempublikasian berita oleh Citizen Journalism, saat ini pempublikasian yang 

dilakukan oleh Citizen Journalism, sangatlah memberi keuntungan, baik untuk media 

maupun bagi pelakunya yang melakukan kegiatan Citizen Journalism. Keempat, 

Berdasarkan pendapat mereka mengenai pencarian, pengolahan dan pempublikasia 

yang dilakukan oleh Citizen Journalism, penelitian sebagian besar mahasiswa 

mengatakan bahwa dengan adanya Citizen Journalism saat ini memiliki keuntungan 

tidak hanya bagi warga yang melakukan, tapi juga bagi masyarakat luas dan media. 
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