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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

I.1     Latar Belakang 

Di era informasi teknologi seperti sekarang ini manusia semakin mudah 

dalam mendapatkan berbagai informasi, hal tersebut dapat diperoleh karena 

semakin majunya industri media informasi dan komunikasi. Komunikasi 

merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan secara langsung maupun menggunakan saluran. Kesamaan suatu 

makna, pikiran, atau pesan adalah inti dari sebuah komunikasi. Karena 

komunikasi sifatnya sangat luas dan tidak terbatas, berbagai media massa 

memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada khalayak luas.  

Kehadiran media massa sudah semakin meramaikan informasi didalam 

kehidupan masyarakat. Setiap media massa yang baru selalu berlomba untuk 

menyajikan berita yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Media massa yang 

paling aktual dalam memberikan informasi terhadap masyarakat, maka media 

massa itulah yang banyak dilihat oleh masyarakat. 

Munculnya media massa sebagai sarana komunikasi diharapkan mampu 

mempercepat proses penyebaran informasi, pada saat ini media massa baik 

elekronik, cetak maupun online merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi 

yang paling efektif dalam mensosialisasikan berbagai informasi khalayak umum, 

media massa juga diharapkan sebagai sarana mempercepat penyebaran informasi 

publik, kehebatan media masa sendiri menjadikan media masa sebagai komponen 

penting dalam pembentukkan kepribadian masyarakat dan bagaimana 

memanfaatkannya. 

Perbedaan paling signifikan antara media massa elektronik, cetak dan online 

yaitu  pada media elektronik dan media cetak pesan yang disampaikan tidak bisa 

di edit secara langsung dan cepat setelah di publikasikan tetapi pada media online 

bisa. Perbedaan lainnya audiens atau publik jurnalistik cetak disebut pembaca 

(reader), audiens atau publik jurnalistik radio disebut pendengar (listener), 
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audience atau publik jurnalistik televisi disebut pemirsa (watcher), audience atau 

publik jurnalistik online disebut pengguna (user) atau pengunjung (visitor) 

Saat  ini yang menjawab percepatan penyebaran informasi lahirlah sebuah 

perkembangan media yang banyak mengundang perhatian banyak kalangan yaitu 

media online, Media Online  merupakan media massa yang populer saat ini. 

Kecepatannya dalam menyampaikan suatu peristiwa membuat kebutuhan 

khalayak akan informasi yang cepat dan aktual membuat media ini menjadi 

digemari oleh khalayak saat ini. 

Berbagai macam berita yang disajikan dalam media online juga bermacam-

macam, seperti berita politik, hukum, ekonomi, kriminal, hiburan, olahraga, dan 

sebagainya. Seperti yang diketahui berita merupakan informasi yang menarik 

perhatian, mempengaruhi orang banyak, dan mampu membangkitkan selera 

masyarakat untuk mengikutinya. Berita merupakan hasil konstruksi media massa 

di mana selalu melibatkan pandangan ideologi wartawan sebagai penulis berita. 

Berita bersifat subyektif, hal ini dikarenakan opini tidak bisa dihilangkan karena 

ketika meliput, seorang wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan 

subyektif. 

Media online adalah media baru yang merupakan gabungan antara media 

cetak penulis informasi yang disalurkan melalui media sarana elektronik. Media 

online memiliki karakteristik berita singkat yang ditulis hampir berbarengan 

dengan peristiwa yang telah berlangsung (real time). Trend perkembangan 

teknologi sangat membantu fungsi komunikasi dan penyebaran informasi itu 

sendiri. Jika pada masa kemerdakaan peran teknologi hanya sebatas radio dan 

penggunaan radar. Dalam hal ini teknologi ikut membantu masyarakat dalam 

memudahkan mendapatkan informasi yang cepat dan dapat diakses dimana saja, 

kapan saja dengan menggunakan alat yang memiliki akses internet. 

Selama beberapa tahun perkembangan media online di Indonesia semakin 

banyak media online yang lahir seperti detik.com, kompas.com, liputan6.com, 

tribunnews.com, suara.com, merdeka.com, okezone.com, metrotvnews.com, 

sindonews.com, Line Today dan yang lainnya. Semua nama-nama itu merupakan 

media online nasional yang ikut meramaikan media massa. Dalam hal ini terkait 
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pemberitaan kasus persidangan Mirna yang menjadi bahan pemberitaan semua 

media, baik media cetak, elektronik  maupun online. 

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, fungsi surat kabar sendiri 

yang sebagai penyebaran suatu berita mengenai berbagai informasi tidak bisa 

tergantikan dan masih sangat dibutuhkan. Tapi disisi lain dalam hal ini media 

online  dianggap sebagai bentuk inovasi yang lebih baik dari pada media cetak. Di 

Indonesia, ada berbagai jenis media online, salah satunya adalah Line Today. 

Berbeda dengan media online lainnya, Line Today adalah sebuah wadah 

pengetahuan dan berita-berita yang terdapat didalam sebuah aplikasi chating 

online (Line). Berita yang terdapat di Line Today adalah berita-berita yang dikutip 

dari banyaknya media online seperti tribunnews.com, liputan6.com, 

kapannlagi.com, detikcom, kompas.com dan lainnya. Setiap berita yang 

dipublikasikan oleh Line Today adalah berita terkini yang setiap peristiwanya 

selalu diperbaharui untuk selalu memberikan informasi lanjutan atau terbaru. 

Beberapa informasi menegenai Line Today tidak hanya dapat diakses 

melalui aplikasi Line saja, pembaca juga dapat mengakses Line Today melalui 

situs resmi Line Today yaitu today.line.me/id/. Line Today juga terkenal dengan 

informasi-informasi menarik seputar Teknologi, Berita Harian, Entertainment dan 

Lifestyle. Dengan artikel-artikel yang telah dikutip oleh tim Line Cooperation 

pada situs resmi Line Today, berita-berita yang disajikan untuk para pembaca 

tentu pilihan berita yang sangat menarik atau berita-berita yang sedang menjadi 

pembahasan viral saat ini. 

Salah satu yang sangat menarik perhatian dari beberapa berita yang dimuat 

oleh Line Today adalah tentang misteri kasus kematian Wayan Mirna Salihin usai 

meminum kopi yang ditaburkan zat sianida. Butuh waktu yang sangat lama untuk 

memecahkan kasus persidangan Wayan Mirna demi mendapatkan sebuah 

kebenaran. Tidak putus dari sebagian khalayak untuk mencari tahu perkembangan 

persidangan tersebut hingga dijatuhkannya keputusan dari hakim. Layanan berita 

online Line Today  adalah salah satu layanan berita yang selalu up to date dalam 

perjalnan persidangan kasus Mirna. Berikut adalah salah satu contoh portal berita 

Line Today yang menampilkan berita kasus Mirna sebagai berita teratas yang 

sedang menjadi topik utama.  
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Sumber: Line Today 

Gambar 1 Portal Berita Line Today  

 

Butuh waktu yang sangat lama untuk memecahkan kasus persidangan 

Wayan Mirna demi mendapatkan sebuah kebenaran. Tidak putus dari sebagian 

khalayak untuk mencari tahu perkembangan persidangan tersebut hingga 

dijatuhkannya keputusan dari hakim. 

Kasus pembunuhan menggunakan zat sianida pada januari 2016 ini menjadi 

pemberitaan paling ramai di masyarakat karena kasus ini menjadi pemberitaan 

paling menarik atau motif pembunuhan yang jarang dilakukan hingga 

menyebabkan kematian karena meminum kopi maut sianida dan saat ini kasus 

kopi sianida di Grand Indonesia masih terus diselidiki, untuk mengetaui asal 

muasal meninggalnya Mirna sampai siapa tersangka penyebab kematian Mirna 

dan apa motif pembunuhan Mirna, karena penyelidikan kasus ini masih terus 

berlanjut. 

Kasus ini juga menjadi salah satu kasus yang menjadi topik pembicaraan 

para mahasiswa, khususnya mahasiswa bidang studi FISIP UPN “Veteran” 

Jakarta yang menjadi konsumen akan pengetahuan persidangan. Dalam penelitian 

kali ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan 
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berita di Line Today terhadap peningkatan pengetahuan persidangan Mirna yang 

ditujukan kepada mahasiswa bidang studi FISIP UPN “Veteran” Jakarta. 

Peneliti juga bermaksud untuk mengajukan penelitian pada mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polotik (FISIP) di Perguruan Tinggi Negeri 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada mahasiswa angkatan 

2015 yang kini sedang duduk di bangku semester lima. Mahasiswa tersebut adalah 

mahasiswa pengguna Line aktif yang juga sebagai pembaca berita online di Line 

Today terkait berita persidangan Mirna. 

Persidangan kasus kopi Sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin 

sudah berlangsung hampir 3 bulan. Semenjak munculnya berita persidangan 

Mirna, mata publik terus tertuju pada jalannya sidang kasus kopi sianida yang 

menewaskan Wayan Mirna Salihin dan menyeret terdakwa Jessica Kumala 

Wongso. 

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk pertama 

kali dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 yang lalu. Dan memasuki bulan 

September 2016, sidang tercatat sudah berjalan selama 19 kali. Jika melihat 19 

kali persidangan kasus ini sudah digelar, maka bisa diasumsikan sejak Juni sampai 

awal Oktober, dalam satu minggu sidang bisa digelar sebanyak dua kali. 

Jessica Kumala Wongso menjalani sidang putusan di Pengadilan Negri 

Jakarta Pusat, Kamis 27 Oktober 2016 lalu. Hakim memberikan vonis 20 tahun 

penjara karena Jessica dianggap bersalah dan memenuhi unsur dalam pasal 340 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. 

Tim penasihat hukum terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala 

Wongso akan mengajukan banding dan kasus ini masih terus berlanjut. 

Penelitian sejenis berguna untuk bahan perbandingan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian yang akan 

dilakukan dapat lebih baik lagi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai terpaan berita yang dilakukan 

oleh Santoso, Dina Aktrissita (2011) Pengaruh Terpaan Pemberitaan Ledakan 

Gas Elpiji Terhadap Sikap Khalayak. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. [1 

Oktober 2016] Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pengaruh terpaan 

pemberitaan ledakan gas elpiji yang ditayangkan oleh media khususnya televisi 
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terhadap sikap waspada oleh warga di Yogyakarta. Penelitian ini melakukan 

penelitian terhadap warga di Kelurahan atau Desa Sumber Sari, Kecamatan 

Moyudan, Kabupaten Sleman. Responden penelitian ini di peroleh berdasarkan 

teknik pengambilan sampel yang menggunakan metode multistage sampling. 

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terpaan pemberitaan ledakan gas elpiji di 

televisi mempunyai hubungan yang lemah dan positif dengan sikap khalayak. 

Hasil uji regresi menyatakan bahwa ada pengaruh antara terpaan pemberitaan 

ledakan gas elpiji di televisi terhadap sikap waspada pada warga di Yogyakarta, 

walaupun pengaruhnya lemah, namun positif dan signikan. 

Penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis mengenai peningkatan pengetahuan yang dilakukan oleh Hubeis, Aida 

Vitalaya S (VOL. 25 No. 1, Mei 2007 Hlm. 1-10) Penelitian ini dilakukan di Kota 

Kendari, Sulawesi Tenggara terhadap 60 orang petani kakao yang dipilih secara 

acak sederhana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

video dan unsur-unsur kemasan pesan dalam video terhadap peningkatan 

pengetahuan petani tentang penggunaan pupuk agrodyke. Desain penelitian 

adalah one group pre-test and design.  

Hasil skor pre-test dan post-test diuji dengan Paired Sample t-Test; 

Pengaruh unsur kemasan video dianalisis dengan uji statistik regresi berganda. 

Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan media video sebagai media 

pembelajaran peningkatkan pengetahuan petani tentang penggunaan pupuk 

agrodyke adalah efektif yang ditunjukkan dengan skor post-test yang lebih tinggi 

dari skor pre-test. Unsur visual, audio, materi, dan penggunaan waktu dalam 

penayangan penggunaan pupuk agrodyke melalui video sangat berpengaruh 

secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan petani yang ditunjukkan oleh 

skor post-test yang lebih tinggi dari skor pre-test.  

Unsur visual, audio, materi, dan penggunaan waktu dalam penayangan 

penggunaan pupuk agrodyke melalui video sangat berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan pengetahuan petani. 

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Firstiarama, Yoriasa Filien (2011) Pengaruh Terpaan Rubrik Fashion dan Beauty 

Pada Majalah Gogirl Terhadap Pengetahuan Tentang Dunia Gaya Dan 
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Kecantikan Pada Remaja Puteri. Universitas Atma Jaya Yogyakarta [26 Oktober 

2016] Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi product 

moment dan uji regresi linear sederhana. Hasil analisis perhitungan 

memperlihatkan adanya hubungan yang positif terpaan rubric fashion & beauty 

dengan pengetahuan remaja puteri tentang dunia gaya dan kecantikan. 

Hubungan yang positif terpaan rubrik fashion & beauty dengan pengetahuan 

remaja puteri tentang dunia gaya dan kecantikan termasuk dalam kategori 

hubungan kurang erat. Hubungan yang kurang erat ini memperlihatkan bahwa 

teori efek terbatas yang digunakan dalam menyoroti terpaan rubrik fashion & 

beauty terbukti tidak cukup kuat mempengaruhi pengetahuan remaja puteri 

tentang dunia gaya dan kecantikan. Hal penelitian memperlihatkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan terpaan rubrik fashion & beauty (X) dengan 

pengetahuan remaja puteri tentang dunia gaya dan kecantikan (Y). 

Namun pengaruh variabel terpaan rubrik fashion & beauty termasuk rendah. 

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan remaja puteri tentang dunia 

gaya dan kecantikan, di antaranya media iklan televisi, pengalaman remaja, 

informasi-informasi yang didapatkan dari teman. Pengaruh yang rendah ini 

memperlihatkan bahwa teori efek terbatas yang mengasumsikan bahwa audiens 

bersikap aktif dan memiliki kemampuan untuk menfilter informasi yang 

diterimanya. 

Dari ketiga pemahaman jurnal diatas peneliti menyimpulkan adanya 

keterkaitan bahwa setiap berita mempunyai pengaruh penting pada khalayak yang 

membaca. Hal tersebut juga merubah daya fikir masyarakat dengan adanya 

perubahan sikap atau daya fikir sesuai pesan yang didapat. Peningkatan 

pengetahuan juga menjadi salah satu perubahan yang terjadi ketika khalayak 

mendapatkan pesan yang telah ia terima dari sebuah berita. Peningkatan 

pengetahuan tersebut ia dapatkan dari sebuah informasi melalui sebuah berita. 

 

I. 2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut: 

Seberapa besar pengaruh terpaan berita di Line Today terhadap peningkatan 

pengetahuan persidangan Mirna? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat 

disimpulkan untuk mengetahui besarnya pengaruh terpaan berita di Line Today 

terhadap peningkatan pengetahuan persidangan kasus Mirna. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan Ilmu Komunikasi dan teori teori dasar Komunikasi secara 

umum, serta khususnya dalam pengembangan Ilmu Jurnalistik di Media 

Online, Selain itu juga dapat menjadi sumber referensi. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi salah satu 

persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada konsentrasi 

Jurnalistik, jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu 

Politik. Sedangkan manfaat bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini dapat 

menjadi sarana dalam menambah mengetahuan dan dan sebagai salah satu 

referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan problematika 

sejenis. Serta memberikan gambaran adanya pengaruh terpaan dalam 

sebuah berita di media Online terhadap peningkatan pengetahuan. 

 

1.5.  Sistematika Penelitian 

 Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan kerangka pada 

penelitian ini, agar pembaca dapat memahami dengan jelas tujuan dari penulis, 

sehingga informasi yang diberikan penulis dapat tersampaikan dengan baik. 

Dalam laporan ini terdapat lima bab yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 
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BAB II KAJIAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai teori yang berhubungan 

dengan Pengertian Komunikasi Informasi Teknologi, Media Massa, 

Media Online, Line Today, Berita dan Peningkatan Pengetahuan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan survei. Serta 

menjelaskan mengenai Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan 

Data, dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan penguraian secara mendetail mengenai 

deskripsi objek penelitian, analisis data, analisis inferensial dan 

pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan sumber – sumber teori yang digunakan. 
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