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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi membawa pengaruh besar tidak 

terkecuali dalam bidang komunikasi. Dampak positif dari berkembangnya 

teknologi komunikasi saat ini ialah memudahkan masyarakat dalam 

menyampaikan pesan atau bertukar informasi. Dalam hal penyampaian informasi 

secara massal yakni melalui media massa baik surat kabar, radio, maupun televisi 

perkembangan itu pun begitu terasa. Jika sebelum era digital masyarakat hanya 

sebagai penerima pesan (komunikan) dari media massa, tapi di era modern saat ini 

masyarakat juga dapat berperan aktif dalam berbagi informasi (komunikator) 

khususnya dalam bidang jurnalistik atau pemberitaan. Media online yang berbasis 

internet dan kecanggihan teknologi merupakan modal bagi masyarakat dalam 

berbagi informasi di era modern. Maraknya masyarakat yang melakukan hal 

tersebut dikenal dengan istilah citizen journalism. 

Citizen journalism dimaksudkan sebagai kegiatan warga biasa yang bukan 

wartawan professional mengumpulkan fakta di lapangan atas sebuah peristiwa, 

menyusun, menulis, dan melaporkan hasil liputannya di media sosial atau melalui 

media massa. Pada perkembangannya, apa yang dilaporkan warga tidak semata-

mata berita peristiwa, tetapi juga opini menanggapi sebuah peristiwa dalam ruang 

lingkup lokal, nasional, bahkan internasional. 

 

Penelitian terdahulu yang dilakukan pada program Wide Shot Metro TV menekankan 

penerapan citizen journalism kepada isi pesan dari kiriman karya para citizen journalism itu 

sendiri yang mana dalam karya tersebut tidak hanya informasi yang diberikan, namun 

bagaimana informasi yang terdapat dalam karya tersebut dapat menjadi konsumsi publik 

sehingga terbentuknya opini masyarakat dan mendapatkan reaksi dari masyarakat serta 

mendapat respon dari lembaga sosial atau pemerintah sebagai bentuk respon dari berita 

tersebut menurut Aliansyah (2013, hlm.53 – 54). 

 

Belum ada yang dapat memastikan dengan jelas lahirnya citizen journalism, 

tetapi pengamat media massa menganggap bom London yang terjadi pada Juli 

2005 sebagai tonggak sejarah lahirnya citizen journalism atau jurnalisme warga. 

Di Indonesia sendiri istilah tersebut sudah dikenal luas dan semakin dikenal sejak  
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peristiwa bencana alam tsunami di Aceh pada Desember 2004, dimana seorang 

warga biasa yang menjadi korban bencana merekam detik-detik kejadian tersebut 

dan ditayangkan oleh stasiun televisi Metro TV. Bermodal dari sebuah blog atau 

artikel di internet seorang warga dapat menjadi citizen journalist. 

 

Pada penelitian terdahulu terkait munculnya fenomena citizen journalism hal ini merupakan 

lanjutan dari kecenderungan laju masyarakat menuju tahap mutakhir usai menjadi 

masyarakat industri, tahap mutakhir itu adalah masyarakat informasi. Ciri utama 

masyarakat informasi adalah penekanan pada sifat kekuasaan dan pengetahuan yang tidak 

lagi terpusat, melainkan menyebar. Peran serta publik merupakan tonggak hadirnya citizen 

journalism sebagai media independent yang memang melibatkan publik secara terbuka 

dalam proses produksinya. Publik menjadi sebuah nilai mutlak dalam memahami citizen 

journalism sebagai media yang dipergunakan oleh publik di luar dari kepentingan media 

mainstream yang selama ini mendominasi perolehan berita dan informasi. Peran serta 

publik dalam citizen journalism  sekarang ini telah mengalami  progress yang positif 

dengan semakin banyaknya keterlibatan publik dalam wacana citizen journalism menurut 

Riyantono (2009, hlm.110). 

 

Tujuan dari jurnalisme warga sendiri sebagai sumber informasi, hiburan, 

kontrol sosial, hingga agen perubahan. Dengan begitu jaringan informasi dan 

sumber informasi semakin luas. Saat ini tidak jarang jurnalis warga menjadi 

sumber informasi bagi media massa mainstream. 

Media elektronik televisi merupakan media massa yang paling diminati 

berbagai kalangan masyarakat. Dalam melakukan penyebaran informasi, televisi 

memiliki cara yang menarik karena sifatnya audio visual yang dapat dinikmati 

oleh setiap kalangan tanpa mengenal status sosial. Televisi dijadikan sebagai salah 

satu sumber informasi masyarakat. Selain sumber informasi, televisi juga  

memiliki fungsi menghibur, membujuk serta menyampaikan ide. Acara hiburan 

yang tidak membutuhkan banyak konsentrasi menjadi tayangan utama bagi 

sebagian besar stasiun televisi untuk menarik minat penonton. 

Banyaknya stasiun televisi dewasa ini secara tidak langsung memicu 

persaingan untuk menarik perhatian pemirsanya, sehingga setiap stasiun televisi 

berlomba-lomba untuk menyajikan tayangan kreatif, inovatif, dan menarik. 

Program acara yang disajikan stasiun televisi terbagi dalam beberapa tema, yaitu : 

berita, dokumenter, film, kuis, talk show, reality show, iklan, religi dan ragam 

acara lainnya. 

Setiap stasiun televisi memiliki segmentasi berita tersendiri dan 

beranekaragam mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, kriminal, olahraga, 
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hingga feature. Hampir setiap program berita yang disajikan biasanya diliput oleh 

wartawan professional. Beberapa media saat ini sudah menyediakan tempat bagi 

masyarakat yang ingin partisipasi dalam berbagi informasi kepada khalayak. 

Masyarakat yang tadinya hanya sebagai penonton saja, kini dapat berperan dalam 

kegiatan jurnalistik dan berbagi informasi. 

Dalam hal memfasilitasi Citizen Journalism atau jurnalis warga, NET 

mempunyai program khusus untuk penayangan liputan jurnalis warga tersebut. 

NET merupakan stasiun televisi swasta baru di Indonesia. Sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi, NET berdiri dengan berlandaskan konten 

hiburan dan informasi, yang mana di masa mendatang akan terhubung secara luas, 

lebih dekat dengan masyarakat, lebih mendalam dan mudah untuk diakses. 

Kaitannya dengan Citizen Journalism, NET memiliki program berita dengan 

segmen tersebut, yakni NET 10. NET 10 adalah program berita yang materinya 

diperoleh dari seseorang yang dijuluki jurnalis warga yang mengirimkan video 

liputannya melalui website yang sudah disediakan oleh redaksi NET. NET 10 

tayang perdana sejak 18 Mei 2013 hingga sekarang dan ditayangkan setiap hari 

Senin-Jumat dengan durasi 60 menit yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB. 

Masyarakat dapat mengirimkan video liputannya melalui website beserta 

informasi lainnya terkait video tersebut. NET juga menyiarkan video kiriman 

tersebut melalui media sosial yang dimiliki. Tujuan dari program NET 10 yang 

fokus pada segmen citizen journalism yakni sebagai sebuah media yang 

memungkinkan masyarakat untuk mencari, memperoleh dan berbagi informasi 

berita lewat video hasil karya sendiri. Selain itu mengacu pada konten hiburan dan 

informasi di masa mendatang yang mana akan terhubung secara luas, lebih dekat 

dengan masyarakat, lebih mendalam dan mudah untuk diakses. 

Stimulus atau rangsangan berupa terpaan media (tayangan citizen journalism) ternyata 

mampu untuk meningkatkan minat responden untuk menulis bahkan mengirimkan berita. 

Begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah rangsangan yang diterima berupa terpaan 

tayangan citizen journalism maka akan semakin rendah juga minat responden untuk 

menulis atau mengirimkan berita menurut Restiono (2013, hlm.75).  

 

Pada NET 10 beberapa berita diantaranya diliput oleh wartawan NET, 

namun lebih didominasi oleh video liputan jurnalis warga. Selain itu setiap 

harinya NET 10 memiliki segmen tertentu dalam penanyangan beritanya. Mulai 
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dari informasi terkini, hingga informasi kreatif dan inspiratif. Dirangkum dari 

situs netcj.co.id ragam tema tayangan NET 10 diantaranya momen, yakni 

membahas peristiwa yang terjadi tidak setiap saat atau tidak setiap hari seperti 

perayaan pergantian tahun, HUT kemerdekaan, perayaan imlek, kemenangan klub 

sepakbola, kegiatan kemanusiaan dan perayaan Idul Fitri. Kepentingan umum, 

yakni membahas yang terkait dengan masyarakat seperti pelayanan publik, 

transportasi yang rusak atau yang baru diluncurkan, peluncuran kartu kereta api, 

penggunaan parkir meter, pembangunan waduk atau banjir kanal, dan sarana 

prasarana di jalan raya lainnya. Bisnis, yakni membahas terkait jual beli atau 

peluang usaha. Kuliner, yakni membahas seputar makanan dan minuman.  

Budaya, yakni membahas seputar tradisi dari suatu daerah atau hal lainnya terkait 

daerah tersebut. Wisata, yakni membahas tempat ataupun informasi untuk liburan 

dan bersantai, dan kesehatan, yakni membahas seputar mencegah dan mengobati 

diri dari sakit. Tidak hanya itu, NET juga memberikan tips-tips bagi jurnalis 

warga yang ingin berpartisipasi di akhir programnya. NET juga memberikan 

honorarium bagi video warga yang ditayangan di program NET 10 sebagai 

ucapan terima kasih. 

Di Indonesia tidak hanya NET yang memberikan kesempatan bagi jurnalis 

warga untuk berbagi informasi. Ada juga Metro TV yang memang lebih dulu 

melalui program Wide Shot-nya yang lebih mengedepankan konten berita hard 

news dan segmen kalangan masyarakat menengah ke atas dibandingkan NET 10 

yang didominasi dengan konten soft news yang lebih mudah dipahami dan disukai 

oleh masyarakat, namun demikian keputusan memilih NET sebagai objek 

penelitian karena sebagai televisi baru NET dianggap mampu memberikan 

suguhan menarik dan menginspirasi yang diterima seluruh kalangan masyarakat, 

terlebih dalam hal citizen journalism NET memberikan durasi atau porsi tayangan 

yang lebih lama dibanding pesaingnya yang memang sudah lebih dulu 

menayangkan berita jurnalisme warga serta lebih mengedepankan konten remaja 

dan keluarga. Banyaknya partisipasi warga yang mengirimkan video juga dinilai 

sebagai ketertarikan untuk menjadi citizen journalist. Tidak hanya itu, NET 

sebagai stasiun televisi lokal lebih netral dalam menyiarkan sebuah berita. 
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Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Universitas Mercu Buana Fakultas 

Ilmu Komunikasi sebagai tempat penelitian karena mereka sudah mengenal 

citizen journalism dan sebelumnya juga telah mengadakan kerja sama dengan 

NET terkait citizen journalism berupa workshop dengan mengangkat tema Citizen 

Journalism bersama NET yang mana peserta begitu antusias dan turut partisipasi 

dalam mengirimkan berita ke NET.  Selain itu segmen NET yang merupakan 

kaum muda dan keluarga ini yang artinya sangat terbuka bagi mereka kaum muda 

untuk berpartisipasi dalam membuat karya jurnalistik berupa video liputan 

jurnalis warga. Dengan begitu peneliti menilai tepat untuk melakukan penelitian 

di Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Komunikasi terkait fenomena yang 

dibahas. 

Peneliti ingin mengetahui hubungan tayangan citizen journalism NET 10 di 

dengan perilaku Mahasiswa mengirimkan berita ke NET. Dimana mahasiswa 

mendapatkan pengajaran tentang penyiaran dan pemberitaan yang dinilai sebagai 

langkah awal peminatan dalam membuat karya jurnalistik baik sebagai wartawan 

professional nantinya atau sebagai jurnalis warga. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menuangkan judul penelitian ini 

“HUBUNGAN TAYANGAN CITIZEN JOURNALISM NET 10 DENGAN 

PERILAKU MAHASISWA MENGIRIMKAN BERITA KE NET (Survei: 

Mahasiswa Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Komunikasi)”. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diteliti dirumuskan 

sebagai berikut : Apakah terdapat “Hubungan Tayangan Citizen Journalism NET 

10 dengan Perilaku Mahasiswa Mengirimkan Berita ke NET (Survei: Mahasiswa 

Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Komunikasi)?” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan 

Tayangan Citizen Journalism NET 10 dengan Perilaku Mahasiswa Mengirimkan 

Berita ke NET. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan menerapkan Teori Tayangan citizen 

journalism dan perilaku mengirimkan berita. Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan tayangan televisi dengan 

perilaku penonton, sehingga hasil penelitiannya dapat menjadi landasan penelitian 

selanjutnya. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak NET dalam 

memberikan ragam tayangan informasi atau berita khususnya tayangan citizen 

journalism  agar bertambah lagi yang berpartisipasi dan juga tayangan yang 

informatif. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasannya diklasifikasikan secara 

sistematis ke dalam 5 (lima) bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang dari penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis dan praktis, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORITIS 

Bab ini berisi uraian teori – teori dasar berkaitan dengan penelitian, definisi 

konseptual dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Berisi deskripsi subjek penelitian, analisis data, dan pembahasan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisikan kesimpulan dan saran pemahaman tentang masalah yang diteliti 

berkaitan dengan skripsi peneliti.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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