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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah  

Kebutuhan informasi yang terus meningkat membuat manusia terus mencari 

informasi dan media komunikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi 

adalah kebutuhan manusia dalam berkomunikasi. Pesan yang disampaikan 

melalui media massa menyebar secara cepat dan luas. Perkembangan media massa 

juga diiringi dengan kecanggihan teknologi. Salah satunya terwujud melalui 

media massa elektronik yaitu televisi. 

Persaingan media televisi saat ini semakin ketat. Dengan banyaknya stasiun 

televisi swasta yang mewarnai industri pertelevisian Indonesia. Tidak seperti saat 

tahun ‘90an yang hanya didominasi oleh satu stasiun televisi pemerintah, TVRI 

dan lima stasiun televisi swasta yaitu SCTV, RCTI, ANTV, TPI (yang berganti 

nama menjadi MNC TV) dan INDOSIAR. Setelah tahun ‘90an barulah 

bermunculan seperti TRANSTV, TV7 (yang kemudian berganti nama menjadi 

TRANS 7), METROTV, GLOBAL TV, TV ONE, RTV, O CHANNEL dan yang 

terbaru NET TV. Juga stasiun televisi lokal seperti JAK TV dan BANTEN TV.  

Sejalan dengan perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia, saat ini 

jurnalistik berkembang secara pesat. Apa yang terjadi di belahan dunia lain, pada 

saat yang bersamaan dapat disaksikan masyarakat Indonesia melalui televisi. 

Demikian pun sebaliknya berbagai peristiwa penting di Indonesia, saat itu dapat 

disaksikan oleh masyarakat di belahan dunia lainnya.  

Informasi yang dulu hanya bisa dinikmati dari berbagai media massa 

melalui goresan tangan seorang wartawan, kini bisa dinikmati di berbagai tempat 

selain tangan wartawan atau yang biasa disebut dengan citizen journalism(jurnalis 

warga). Kegiatan jurnalisme dalam citizen journalism ini maknanya masih sama, 

yaitu seperti kegiatan jurnalisme yang biasanya dimaknai sebagai kegiatan seputar 

aktivitas mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Informasi 

itu berupa tulisan, gambar, foto, video, atau tuturan (laporan lisan). 
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Pada perkembanga nnya kemunculan citizen journalism mendapatkan 

penolakan dari mainstream media yang merasa citizen jurnalis bukan profesional 

yang bisa melakukan reportase layaknya jurnalis profesional. Misalnya The New 

York Times yang mempertanyakan keakuratan dan objektifitas hasil peliputan 

citizen journalism. Tradisional jurnalist juga mengaku skeptis (sikap ragu atas 

fakta maupun peristiwa yang terjadi) dan menganggap citizen journalism tidak 

dapat melakukan peliputan dengan baik karena hanya jurnalis terlatih yang 

mengetahui etika media saat melakukan peliputan.  

Kenyataannya saat ini banyak orang yang dapat melakukan kegiatan yang 

bersifat atau bernuansa jurnalistik, namun tidak semua orang dapat dan berhak 

melakukan pekerjaan jurnalistik, karena pekerjaan jurnalistik hanya dilakukan 

oleh orang yang memperoleh keterampilan khusus jurnalistik dan hanya boleh 

dilakukan oleh jurnalis, wartawan atau reporter. Tapi saat ini fenomena jurnalisme 

warga semakin berkembang berkat kemajuan teknologi komunikasi yang begitu 

pesat. Kemajuan teknologi alat rekam, internet, dan streaming turut membuka 

akses masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghadirkan 

informasisemakin cepat dan terbuka 

Meski mendapat kritikan pedas, namun citizen journalism terus 

berkembang, bahkan pada beberapa peristiwa penting di dunia citizen journalism 

menjadi pihak nomor satu yang memberikan informasi kepada masyarakat. 

Misalnya ketika pada tahun 2004 terjadi tragedi Tsunami di Aceh yang diliput 

sendiri oleh korban tsunami. Terbukti berita langsung dari korban dapat 

mengalahkan berita yang dibuat oleh jurnalis profesional. 

Stasiun televisi yang memiliki program pendukung masyarakat untuk 

menjadi jurnalis non profesional, yaitu Metro TV hadir dengan program acara 

wide shot, kemudian NET TV hadir dengan program NET 10. NET 10 merupakan 

program berita yang ringan dan padat dari dalam dan luar negeri. Fokus utama 

pada program ini adalah segmen Citizen Journalism (Jurnalisme Warga).  

Dalam penyajian program beritanya NET membuat sesuai dengan jam 

tayangnya, seperti NET 5, NET 10, NET 12, NET 16, dan NET 24. NET dalam 

menyajikan beritanya, memilih program berita bertema citizen journalism sebagai 

salah satu berita pagi yang mengajak anak muda atau masyarakat untuk berkarya, 
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dalam bentuk sebuah video yang akan ditayangkan melalui program berita NET 

10. NET 10 merupakan program berita yang berbeda dengan program berita 

lainnya. Program berita NET 5, Net 12, Net 16 dan NET 24 siliput oleh reporter 

atau wartawan dari NET. Sedangkan, NET 10 lebih mendominasi video 

liputannya yang dikirim oleh pemirsa NET.  

Program acara yang dipandu oleh dua newsanchor ini, tayang setiap hari 

senin hingga jumat pukul 10.00 hingga 11.00 WIB. Masyarakat dapat 

mengirimkan video liputan beserta informasinya melalui website http://netcj.co.id. 

NET juga menyiapkan programnya melalui youtube dan media sosial seperti 

twitter dan instagram.  

Dalam program NET 10 setiap harinya akan ditayangkan 12 hingga 16 

berita, yang diliput oleh wartawan NET dan beberapa diantaranya diliput oleh 

pemirsa yang mengirimkan video liputannya. Setiap harinya NET 10 memiliki 

segmen tertentu yang ditayangkan. Dimulai dari hari Senin yaitu mengajak 

pemirsa kreatif dalam berbisnis melalui segmen bisnis. Hari Selasa dimulai 

dengan segmen kuliner. Hari Rabu memiliki segmen lingkungan inspiratif. Hari 

Kamis memiliki segmen komunitas, kemudian Jumat segmen tempat-tempat 

wisata yang dijadikan masyarakat sebagai referensi untuk berlibur diakhir pekan.  

Selain berita yang ditayangkan menarik, aktual dan inspiratif, pengirim 

video yang terbaik dapat untuk terus mengikuti program dan mempelajari bidang 

jurnalistrik, dengan memberikan tips bagainmana memberikan berita yang layak 

untuk ditonton pemirsa NET. Penulis juga ingin mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh menonton program citizen journalism di net tv terhadap perilaku 

mengirimkan berita dalam kegiatan jurnalistik di media massa sebelum terjun 

langsung menyelesaikan perkuliahan. 

Pemilihan NET TV dalam penelitian ini karena antusias masyarakat yang 

tinggi dalam mengirimkan berita untuk program Citizen Journalism. NET TV 

sebagai stasiun televisi lokal yang lebih netral dalam menyiarkan sebuah berita. 

Selain itu juga saat ini NET TV konsen dengan berita-berita citizen journalism, 

sehingga memiliki wartawan warga yang mendunia. Untuk bisa mengetahui berita 

terkini yang terjadi di seluruh dunia.  
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Dari latar belakang diatas, peneliti menjadikan Mahasiswa/i Fakultas Ilmu 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, karena mahasiswa/i tersebut sudah mengenal citizen journalism NET TV 

karena sudah beberapa kali mengadakan pelatihan maupun workshop yang 

disambut dengan baik. Juga mahasiswa/i yang tertarik dengan jurusan jurnalistik 

wajib mempelajari dan memiliki kemampuan diberbagai kegiatan seperti menulis 

berita, mencari angle berita yang tepat, melakukan wawancara dengan narasumber 

dan teknik pengambilan gambar video dan foto. Hasil jurnalisme tersebut, selain 

dapat mengasah kemampuan untuk meliput berita, juga dapat dikirimkan kepada 

tim redaksi NET TV dengan cara yang mudah. 

Meski NET TV telah melakukan pelatihan, workshop maupun lomba citizen 

journalism di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum membuat mahasiswa/i 

tersebut ikut mengirimkan video citizen journalism. Terbukti dengan persentasi 

pengiriman berita yang didapatkan dari redaksi NET TV yang menyatakan lebih 

banyak masyarakat biasa yang mengirimkan. Sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti hal tersebut.  

Maka dituangkan judul pada penelitian ini adalah “PENGARUH 

MENONTON PROGRAM CITIZEN JOURNALISM NET 10 TERHADAP 

PERILAKU MENGIRIM BERITA KE NET TV (SURVEY: MAHASISWA/I 

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI (FDIK) Universitas 

Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA)”.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah 

terdapat pengaruh menonton program citizen journalism NET 10 terhadap 

perilaku mengirim berita ke NET TV (Survey : Mahasiswa/i Fakultas Ilmu 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh menonton program citizen journalism NET 10 terhadap perilaku 
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mengirim berita ke NET TV(Survey : Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).  

 

I.4 Manfaat Penelitian  

I.4.1 Manfaat Praktis 

Menambah pengetahuan mengenai pengaruh acara program tv, sehingga 

hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemikiran penelitian-

penelitian selanjutnya.  

 

I.4.2 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi NET TV dalam 

memberikan ragam program yang mendorong masyarakat khususnya mahasiswa 

untuk ikut terjun ke lapangan untuk menyebarkan informasi. Juga agar semakin 

banyaknya pelatihan yang dibuat oleh NET TV di universitas diIndonesia, 

sehingga dapat menghasilkan jurnalis profesional. NET TV dapat terus 

memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memperkaya program-program 

berkualitas kepada khalayak luas.  

 

I.5 Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis 

membagi sistematika penulisan menjadi 5 bab. Dimana satu bab dengan bab 

lainnya merupakan satu rangkaian susunan, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian yaitu, penjelasan 

mengenai judul skripsi Pengaruh, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat hasil penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II  KAJIAN TEORITIS 

    Bab ini menguraikan teori-teori dasar, definisi konsep, kerangka pemikiran, 

dan operasionalisasi variabel yang relevan sesuai kasus yang diangkat 

sebagai bahan penelitian.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai berbagai hal mengenai pendekatan, metode 

penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, uji validitas dan reabilitas, 

teknik analisis data dan teknik pengumpulan data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Menguraikan secara mendetail mengenai deskripsi subjek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi mengenai kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi buku yang dipakai dalam penyusunan skripsi untuk 

melengkapi pengumpulan data-data dan proses pengerjaan penelitian.  
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