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Jurnalis adalah seorang yang melakukan kegiatan praktek jurnalistik, meliput  

peristiwa dan menuliskan atau melaporkanya melalui media massa. Di Prodi KPI, 

secara postur kurikulum, porsi mata kuliah yang membekali mahasiswa  untuk 

menjadi seorang jurnalis sebenarnya sangat memadai, apalagi porsi mata kuliah yang 

menyiapkan untuk menjadi seoang jurnalis yang memiliki integritas yang tinggi. 

Begitu juga minat masyarakat untuk memilih prodi KPI cukup tinggi dibandingkan 

dengan prodi-prodi lain di lingkungan FDIK. Namun demikian porsi kurikulum dan 

minat untuk masuk di Prodi KPI tidaklah berbanding lurus dengan minat mahasiswa 

KPI untuk menjadi seorang jurnalis. 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti mengambil rumusan masalah antara 

lain: Bagaimana minat menjadi jurnalis pada Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  IAIN Raden Intan Lampung terhadap 

profesi jurnalis. Dengan tujuan untuk mengetahui minat  menjadi jurnalis pada 

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  

IAIN Raden Intan Lampung terhadap profesi jurnalis.  

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 507 mahasiswa yaitu  angakatan 2012-2015, dengan  sampel 

menggunakan teknik  Random Sampling yaitu keseluruhan sampel 50 orang 

mahasiswa KPI dan 4 orang sebagai informan. Penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data lapangan yaitu koesioner, interview dan dokumentasi. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis Kualitatif dengan tidak 

menghitung atau menggunakan angka-angka.  

 Hasil penelitian penulis temukan adalah : Minat mahasiswa Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung  

untuk menjadi seorang  jurnalis masih rendah, dengan alasan menjadi seorang jurnalis 

membosankan,  bukan hobi, dan pekerjaan seorang jurnalis itu bisa dikatakan 24 jam 

sehingga banyak mahasiswa merasa tidak sanggup. Akan tetapi ada 40 orang yang 

berminat dalam dunia jurnalistik dan sudah aktif di media cetak maupun media 

elektronik, dengan alasan mereka hobi,  ingin menjadi seorang artis. 


