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BAB III 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  

DAN PEMINATAN MAHASISWA KPI  

 

 

A. Gambaran Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasai 

1. Sejarah singkat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Sebelum kita musuk ke fakta keadaan sekarang dibagian Tata Usaha 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, ada baiknya 

kita mengenal secara keseluruhan akan Usaha Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi itu sendiri, sehingga pengetahuan kita  tentang ketentuan di objek 

tulisan utuh.
1
 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung 

sejarahnya tidak terlepas adanya jurusan Dakwah dan Fakultas Usuludin IAIN 

Raden Intan Lampung yang sejak tahun 1983/4 dan telah banyak melahirkan 

alumni. Pada tahun 1993 keluarlah Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 397 

tahun 1993 tentang penetapan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.  

Sehingga pada saat di fakultas yang ada di IAIN Raden Intan menjadi 4 fakultas  

yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin dan fakultas 

Dakwah. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sarni, dokumentasi, dengan Kag Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan 

Lampung, Bandar Lampung,  29 Febwari 2016. 
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2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Visi dan misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniksi merupakan 

penjabaran atau pengembangan visi dan misi institut.. 

a. Misi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu dakwah  

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang penyiaran, 

pemberdayaan masyarakat, manajemen kelembagaan dan bimbingan  

konseling Islam dalam pengembanagn kajian ilmu dakwah. 

3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi  dalam pengkajian ilmu-ilmu 

interdisipliner. 

b. Tujuan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

1. Mencetak sarjana yang memiliki  keunggulan dalam bidang  ilmu dakwah. 

2. Mencetak sarjana yang memiliki  keunggulan dalam bidang  ilmu 

penyiran, pemberdayaan masyarakat, manajemen kelembagaan serta  

bimbingan konsling Islam. 

3.Mencetak sarjana yang memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan 

ilmu-ilmu interdidipliner untuk pengembangan ilmu dakwah. 

c. Fakultas  Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan memiliki 4 

prodi: 

1. Prodi  Komunikasi dan Penyiran Islam (KPI) 

2. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 

3. Prodi Manajemen Dakwah (MD) 

a. Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) 
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Dalam  menjalankan dan fungsi manajemen Dekan Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi di bantu 3 wakil  Dekan: 

a. Wakil Dekan I membimbing akademik dan kelembagaan 

b. Wakil Dekan II membimbing Administrasi  umum kepegawaian dan 

keuangan 

c. Wakil dekan III membimbing kemahasiswaan dan kerjasama 

Dalam pelaksanaan administrasi ke TU-an, Dekan dibantu oleh satu 

orang Kepala Bagian (Kabag) dengan dua Kepala Sub Bagian (Kasubag) 

dengan fungsional umum (JFU) sebanyak 11  orang. 

B. Program Study Komunikasi dan Penyiaran Islam  

1. Visi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Menjadi program Studi yang unggul dalam bidang Broadcasting dan Jurnalistik 

Pers sebagai media dakwah. 

2. Misi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

a. Menyelenggarakan pendidikan dibidang ilmu komunikasi dan penyiaran 

Islam. 

b. Menyelenggarakan pendidikan dibidang Brodcasting dan Jurnalistik Pers. 

c. Memfasilitasi peserta didik untuk memiliki kemampuan praktis di bidang 

Brodcasting dan Jurnalistik Pers sebagai media dakwah. 
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3. Tujuan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

a. Mencetak sarjana yang memiliki keunggulan dibidang ilmu komunikasi dan 

penyiran Islam. 

b. Mencetak sarjana yang memiliki keunggulan dibidang ilmu  Brodcasting dan 

Jurnalistik Pers.  

c. Mencetak enterpreuner di bidang Brodcasting dan Jurnalistik Pers. 

4. Lembaga Kemahasiswaan 

Organisasi Kemahasiswaan Di Tingkat Institut: 

a. DLMI: Dewan Legeslatif Mahasiswa Institut 

b. BEMI: Badan Eksekutif Mahasiswa Intitut 

c. UKM BAPINDA 

d. UKM PRAMUKA 

e. UKM KSR 

f. UKM MENWA 

g. UKM BLITZ 

h. UKM HIQMAH (Himpunan Qori’ Mahasiswa) 

i. UKM MAHARIPAL (Pecinta Alam) 

j. UKM Surat Kabar Mahasiswa 

k. UKM Menwa 

5. Organisasi Kemahasiswaan Di Tingkat Fakultas: 

a. DLMP : Dewan Legislatif Mahasiswa Fakultas 

b. BEMF : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

c. BEMJ : Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan 
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d. UKM Ababil (Lembaga Dakwah Mahasiswa Tingkat Fakultas) 

e. Radio al-Ummah 

f. Sahabat Pusat Informasi Konsultasi Reproduksi Mahasiswa. 

g. UKM F Permadani 

h. UKM Pensil 

i. Ruma Da’i 

6. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu konsentrasinya  terbagai 

menjadi dua yaitu brodcast dan jurnalis. Seperti yang dikatan oleh Kajur KPI 

mengatakan bahwa: 

“Prodi yang ada di jurusan KPI itu  broadcast dan jurnalis dua-duanya 

di pakai. Tinggal kalian yang mau atau mahasiswanya yang mempokusin dan 

mempertajamnya di mana apakah di brodcast atau di jurnalis.”
2
  

 

Dari ungkapan yang disampaikan diatas menunjukan bahwa prodi KPI 

memiliki dua konsentrasi yaitu broadcasting dan jurnalistik. Tidak hanya satu 

yang di tonjolkan di dalam jurusan KPI dua-duanya itu perlu untuk di 

tonjolkan. Tinggal mahasiswanya yang memilih lebih berminat dimana apakah 

ingin menjadi  brodcaster atau jurnalis. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Bambang Budiwiranto, Wawancara dengan Kajur KPI FDIK IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandar Lampung,   15 April 2016. 
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C. Klasifikas Minat Jurnalis Pada Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung 

Tabel  1 

Jumlah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN  Raden Intan  

Lampung Angkatan 2012-2015 

No Angkatan Mahasiswa  

Laki-laki 

Mahasiswa  

Wanita 

Jumlah  

Mahasiswa 

1 2012 25 30 55 

2 2013 42 48 90 

3 2014 70 83 153 

4 2015 111 98 209 

Sumber: Kasubag Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi   

 

Data tabel tersebut dapat di jelaskan bahwasannya mahasiswa angkatan  

2012-2014 laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan perempuannya. Hal ini 

menunjukan bahwasanya lebih dominan mahasiswa perempuan. Berbeda dengan 

angkatan 2015 menunjukan bahwasanya laki-lakinya lebih banyak dari pada 

perempuan. Dari tabel diatas juga menunjukan bahwasanya setiap tahunnya 

mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi meningkat jumlahnya. 

Setelah penulis melakukan penelitian di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung bahwasannya sekian banyak mahasiswa 

Prodi KPI, masih ada sedikitnya yang berminat untuk terjun di bidang jurnalistik. 

Sekarang ini khusunya mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
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IAIN Raden Intan Lampung berminat di media cetak walpun hanya cuman sedikit  

mahasiswa yeng berminat di dunia tersebut. mahasiswa KPI  lebih tertarik di 

dalam minat menjadi jurnalis di bidang Elektronik seperti, mahasiswa yang telah 

bergabung di media-media elektronik baik itu di Radio ataupun di Telivisi. 

Minat mahasiswa menjadi jurnalis muslim dapat dikatakan berminat menjadi 

jurnalis muslim adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal 

dan ekxternal. Faktor internal adalah  faktor sesuatu yang membuat seseorang 

berminat, yang berasal dari dalam diri sendiri, dan faktor exsternal adalah  Faktor 

sesuatu yang membuat seseorang berminat yang datangnya dari luar diri. Jurnalis 

muslim yang dipiih atau yang diinginkan oleh mahasiswa KPI IAIN Raden Intan 

lampung itu melalui media cetak maupun elektronik. Seperti yang di katakan oleh 

pak Abdul Syukur selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi sebagai berikut: 

“Ada bagian-bagiannya, yang pertama mahasiswa senang pelajaran 

jurnalis itu ada di jurusan KPI, kedua harus belajar ilmunya, ketiga banyak-

banyak latihan, atau praktek. Kalau cinta sama ilmunya aja engggak tidak punya 

wawasan, kemudian ada ilmunya mau tidak praktek, praktenya bisa melalui 

seperti Lampos, Tribun dan lain-lain. Jurnalis juga macam-macam  ada jurnalis 

kampus, jurnalis media massa, ada jurnalis online, dan ada juga jurnalis 

elektronik.”
3
 

 

Adapun yang di lakukan oleh wakil dekan III  untuk meningkatkan minat 

mahasiswa dengan cara yang pertama itu mahasiswa senang dulu dengan mata 

kuliah atau pelajaran jurlais mata kuliah tersebut ada di jurusan KPI tersebut, 

                                                           
3
 Abdul Syukur, Wawancara dengan Wakil Dekan III FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandara Lampung, 30  Mei  2016. 
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kedua mahasiswa jika ingin menjadi seorang jurnalis maka ia harus belajar 

ilmunya agar bisa paham dan mengerti.  

selanjutnya mahasiswa dianjurkan banyak-banyak latihan dan praktek 

berkaitan dengan jurnalis itu sendiri,mahasiswa juga harus cinta dengan ilmu 

jurnalis sehingga jika sudah cinta ilmunya maka ia mudah untuk mencerna apa 

yang di pelajari, jika mahasiswa saja tidak cinta bagai mana ia akan berminat 

menjadi seorang  jurnalis muslim. Dengan begutu jika orang tersebut memang 

berminat maka ia mencintai apa yang ia inginkan. 

Kemudian di ungkapkan oleh pak Bambang selaku ketua jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam anatar lain: 

“Sebenarnya begini, beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan 

minat mahasisswa untuk menjadi  jurnalistik, pertama kita menekankan bahwa 

mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya praktis itu di ampu oleh praktisi, artinya 

begini di dalam mata kuliah jurnalis Islami, dasar-dasar jurnalistik, senema 

tograpy , teknik mencari berita dan sebagainya, itu diberikan kepada dosen-dosen 

yang berasal dari praktisi.”
4
 

 

Yang di lakukan oleh jurusan untuk meningkatkan minat terhadap 

mahasiswa tinggi untuk menjadi jurnalis menekankan mata kuliah yang sifatnya 

parktisi itu di ampu oleh praktisi. Maksudnya mata kuliah seperti jurnalistik Islam, 

dasar-dasar jurnalistik, cinema fotografhi, teknik mencari berita dan lain-lain, itu 

semua di berikan kepada dosen yang berasal dari praktisi. Tujuannya agar mereka 

benar-benar memahami baik itu di bidang materi maupun praktek. Peryataan 

diatas di pertegas oleh pernyataan-pernyataan mahasiswa KPI FDIK saat 

wawancara dilakukan: 

                                                           
4
 Bambang Budiwiranto, wawancara sebagai Kajur KPI FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandara Lampung, 24 Febwari 2016. 
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 “Setelah saya masuk didunia jurnalis  saya  sangat berminat  menjadi 

seorang jurnalis.”
5
 

“Berminat, alasannya karena mungkin nyaman di situ tidak tau kenapa saya 

suka dengan jurnalis dan saya niatnya menjadi  seorang jurnalis.”
6
 

“Berminat menjadi seorang jurnalis karena hobi menulis, dan saya juga 

suka dengan kegiatan menulis tersebut.”
7
 

 

Banyaknya orang yang berminat menjadi jurnalis karena tidak mudah orang 

bisa tercapai yang diinginkan hingga ketika mempunyai kemauan maka terus 

berjuang untuk mencapai itu semua. Dari pernyataan diatas dapat memperkuat 

bahwa ada mahasiswa yang sangat berminat di dunia jurnalis meskipun masih 

banyaknya mahasiswa yang belum berminat. 

Bahkan adapula dari jurusan lain bahkan lebih bisa dikatakan lebih berminat 

dari pada jurusan KPI sendiri, seperti yang di ungkapkan oleh ketua pers 

mahasiswa: 

“Lebih domin jurusan  lain dari pada KPI. Seharusnya lebih dominan itu 

jurusan KPI.Belum terlalu berminat. Alasan kenapa belum berminat. Mungkin 

karena mahasiswa baru sehingga mereka masih bingung, mahasiswa juga masih 

mau mencari jati dirinya apa kah di jurusan KPI itu mau lebih mendalami jurnalis 

atauka yang lain. Dan yang tidak saya inginkan mahasiswa sekarang ini malah 

lebih hura-hura.”
8
  

Dari perkaan tersebut mengungkapkan bahwa lebih dominan yang ikut di 

Pers Mahasiswa FDIK jurusan lain yaitu PMI, MD dan BKI, bukan mahasiswa 

                                                           
5
 Sandi Dwi Cahya, wawancara dengan mahasiswa KPI  FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandara Lampung,  05 April 2016. 
6
 Iin Mustanginah, wawancara dengan wahasiswa KPI FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara Bandara Lampung, 05   april 2016. 
7
 Dita Pratiwi, Mahasiwa KPI FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, Wawancara,Pada tanggal 

05 April 2016. 
8
 Agus Abdullah, wawancara dengan Ketua Pers mahasiswa KPI FDIK IAIN Raden Intan 

Lampung, rekaman suara, Bandara Lampung, 20 April 2016. 
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jurusan KPI. Alasan mereka tidak berminat mahasiswa masih bingung dari jurusan 

yang mereka ambil dan tidak ingin mahasiswa hura-hura. 

Minat mahasiswa pada jurnalis muslim pun berpariasi, dari yang berminat di 

media elektronik maupun media cetak. Seperti yang  ungkapkan oleh mahasiswa 

pada saat diwawancara antara lain: 

“Lebih tertarik di media elektronik radio dengan alsan karena melalui radio 

lebih mudah menyampaikan informasi lebih cepat, tidak berbelit-belit, bisa hanya 

bermodalkan suara saja dan orang tua setuj dengan minat saya.”
9
  

 

Lebih tertarik di media  elektronik karena menyampaikan informasi lebih 

mudah, cepat, tidak berbelit dan hanya bisa bermodalkan suara. Informasi bisa 

tersampaikan kepada khalayak luas dan masyarakatpun bisa mendengarkan 

walapun sambil bekerja. Di pertegas oleh mahasiswa lainnya di dalam berminat di 

media elektronik saat di wawancarai mengatakan bahwa: 

“Media elektronik TV maupun radio, kurang menyukai media cetak karana 

pada dasarnya  suka berbicara dan melihat gambara di bandingkan menulis.”
10

 

 

Media elektronik lebih suka, karena media elektronik bisa menggunakan 

modal berbicara saja dan bisa melalui melihat gambar. Apa lagi jika orang yang 

suka berbicara dan melihat gambar itu tepat sekali mengambil minat di jurnalistik, 

jika media cetak tidak masuk kalau orang tersebut suka berbicara, sebab media 

cetak itu modalnya mau menulis yang paling utama. Dominannya minat di media 

elektronik mempengaruhi kurangnya minat di media cetak, selain kurangnya minat 

mahasiswanya terlebih lagi kurangnya pendanaan yang ada dipihak kampus. 

                                                           
9
 Sandi Dwi Cahya, wawancara dengan mahasiswa KPI  FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandar Lampung, 05 April 2016. 
10

 Ardiansyah, wawancara dengan mahasiswa KPI  FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandara Lampung, 05 april 2016. 
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Pernyataan tersebut di pertegas oleh  Hagi Julio pada saat wawancara sebagi 

berikut: 

“Mengatakan bahwasanya agar buletin di kampus bisa setiap minggu terbit 

maka pihak kampus bisa mengelurkan sedikit dana. Tidak kayak sekarang ini dana 

hanya dikeluarkan sekali saja, setelah itu tidak ada lagi dana untuk mahasiswa 

menerbitkan buletin kampus.”
11

 

Namun pihak kampus sangat mementingkan minat mahasiswa dalam 

jurnalis, salah satu contoh mahasiswa pun di berikan mata kuliah Jurnalis pada 

semester 4, seperti yang dikatakan pak Jasmadi selaku pembantu Dekan 1 sebagai 

berikut: 

“Satu kebijakan dari Fakultas yang mengarahkan kepada mahasiswa untuk 

mengikuti kuliah-kuliah yang berhubungan dengan jurnalistik, kemudian 

mahasiswa dianjurkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan  dan praktek 

matakuliah.”
12

 

 

Meskipun pihak kampus kurang membiayai dari minat yang ada pada 

mahasiswa namun pihak kampus pun memberikan pemahaman lebih tentang 

jurnalis melalui pelatihan antara lain: 

“Pelatihan penulisan opini, kemarin opini dan pembuatan Blok, kita juga 

mengadakan tentang cenima fotografy. Tapi saya melihat memang jurusan 

mahasiswa kita itu belum terbiasa untuk menjadi seorang jurnalis masih jarang. 

Mahasiswa kita lebih banyak ke tradisi moral lebih dikedepankan seperti cerama, 

tradisi brodcas pun belum tajam karena tadi  menulis itu belum, tetapi kalau  

disemester 4 sudah mengadakan buletin itu bisa menjadi hal yang positif.”
13

 

 

Inilah salah satu usaha atau tindakan yang dilakukan fakultas sudah 

mengadakan pelatihan seperti penulisan opini dan pembuatan blok, melihat 

                                                           
11

  Hagi Julio Salas, wawancara dengan mahasiswa KPI  FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandar Lampung, 08 April 2016. 
12

 Jasmadi, wawancara dengan Wakil Dekan I FIDK  IAIN Raden Intan Lampung,  rekaman 

kaset, Bandar Lampung, 22 Februari 2016. 
13

 Bambang Budiwiranto, wawancara dengan Kajur KPI FDIK  I AIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016. 
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mahasiswa belum terbiasa untuk menjadi seorang jurnalis sehingga masih jarang 

mengadakan pelatihan tersebut. Malah mahasiswa lebih di kedepankan moral, 

seperti cerama, tradisi broadcast itu belum melekat pada diri mahasiswa, jika di 

semester 4 mengadakan wajib bagi mahasiswa untuk membuat buletin maka 

menjadi hal yang positif bagi mahasiswa. Di pertegas kembali oleh Kajur KPI 

FDIK IAIN Raden Intan Lampung sebagai berikut: 

“Kita memberikan pelatihan-pelatihan, tapi sebenarnya kita maunya lebih 

banyak pelatihan yang sifatnya lebih banyak, sayangnya karena keterbatasan  

dana dan waktu  hanya 60 orang mengikuti pelatihan sehingga tidak maksimal. 

Apa lagi mahasiswa kita bertambah terus itu kedepan harus kita tingkatkan.” 
14

 

 

Ketika memberikan pelatihan dikampus itu untuk lebih banyak lagi, akan 

tetapi karena keterbatasan dana dan waktu hanya bisa diikuti oleh 60 orang 

sehingga tidak maximal. Apalagi mahasiswa setiap tahunnya bertambah terus itu 

tidak efektif. 

Mahasiswapun sangat memanfaatkan apa saja yang diberikan oleh fakultas, 

mereka tidak menyia-nyiakan semua itu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa. Sebagaimana yang telah disampaiakan  oleh Sandi Dwi Cahya 

saat wawancara dilakukan: 

 “Sangat berpengaruh tentunya, masalahnya kalau kita di bangku kuliah 

hanya mendapatkan teori-teori  ketika kita diluar bisa mengamalkan praket dan 

kita juga bias mengaplikasikannya dalam siaran. Dan itu sangat berpengaruh dan 

bisa menjadi lebih bagus di saat siaran.”
15

 

                                                           
14

 Bambang Budiwiranto, wawancara dengan Kajur KPI FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

Bandar Lampung, 24 Februri 2016. 
15

 Sandi Dwi Cahya, wawancara dengan mahasiswa KPI  FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandar Lampung, 05 April 2016. 
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Begitu berpengaruh mata kuliah yang ada di bangku kuliah ketika praktek di 

lapangan. Yang tadinya di kelas hanya sekedar teori itu menunjang lebih cepat 

paham ketika praktek di lapangan. Pernyataan diatas didukung oleh peryataan-

peryataan sebagai berikut:  

“Sangat besar pengaruhnya, walaupun dibangku kuliah kita sepenuhnya 

hanya teori, ketika kita sudah berada dilapangan membantu, yang di sampaikan 

oleh dosen dikelas ini maksudnya.”
16

 

 “Pengaruh jurnalistik ketika belajar di kelas dengan ketika berada di 

lapangan, Yang namanya berpengaruh itu segala sesuatu itu berpengaruh, sangat 

berpengaruh yang ada di bangku perkulihahan.”
17

 

“Pengaruhnya sangat banyak, ketika kita diluar kita lebih tau, kita juga bisa 

menilai mana  disisi berita yang baik, berita yang fakta  atau yang tidak fakta 

seperti itu. Nantinya kalau saya di tuntut menjadi seorang wartawan saya sudah 

mempunyai besiknya.”
18

 

 

Mengatakan bahwah sunguh besar pengaruhnya mata kuliah jurnalistik  

dengan paraktek dan ketika dikelas hanya mengandalkan teori ketika diluar kelas 

bisa melakukan praktek, bisa membedakan mana isi berita yang baik, benar dan 

berita yang fakta. Jika di tuntut untuk menjadi seorang wartaawan mempunyai 

besic atau keahlian untuk menjadi wartawan yang benar. 

Berpengaruh apa yang di pelajari di bangku perkuliahan  ketika  terjun 

dilapangan. Jadi lebih paham teori yang dipelajari ketika praktek  tersebut. Seperti 

teori membuat berita 5w+1h. Pentingnya praktek dilapangan itu merupakan 

                                                           
16

 Nur Hativi, wawancara dengan mahasiswa KPI  FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandar Lampung, 06 april 2016. 
17

 M. Ihwan Fikri,wawancara d engan mahasiswa KPI  FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, 

rekaman suara, Bandar Lampung, Tanggal 05  5 april 2016. 
18

 Imanudin, wawancara dengan mahasiswa KPI  FDIK  IAIN Raden Intan Lampung,  

rekaman suara, Bandar Lampung, 05 april 2016. 
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kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Agar ketika mereka terjun 

langsung ke lapangan mereka mengetahui dan dapat mempraktekan dengan baik. 

Praktek yang di berikan fakultas itu seperti PPL itu merupakan salah satu tindakan 

yang sangat bermanfaat yang di berikan fakultas. PPL merupakan Praktek Kerja 

Lapangan yang dibeikan untuk mahasiswa di semester 6, mahasiswa di harapkan 

agar mau melaksanakan PPL di tempat yang sudah dipilih oleh pihak kampus. Hal 

ini disampaikan Wakil Dekan I pada saat wawancara antara lain: 

“Selalu ditawarkan di radar atau di lampos mereka-mereka yang magang 

itu dipersilakan untuk melanjutkan atau menjadi  wartawan, tetapi  karena 

pekerjaan wartawan itu cukup berat dari pagi sampai jam 3 malam masih ada di 

tempat kerja, itu membuat mahasisswa tidak sanggup.”
19

 

“Salah satu contoh, pengalaman kewartawanan itu dosennya pak Nurul 

Islam ia mengajar dan lain-lain, secara internal orang-orang yang mimiliki 

disiplin ilmu komunikasi dan mata kuliah tentang  jurnalitik itu ia pasti akan 

mengembangkan keilmunya di dalam jurnalistik , karya ilmianya dalam bidang 

jurnalistik dan itu kemudian di berikan kepada mahasiswa, diantara kurikulum itu 

disususun dengan bagaus kalau pengajarnya tidak bagus maka tidak 

menghasilkan output yang bagus maka harus dua-duanya belen, kemudian 

tergantung kepada mahasiswa tentang peminatannya itu  walpun ditawarkan  

berpuluh kali kalau ia tidak minat dan  bakat  maka mahasiswa tidak akan 

memilih.”
20

 

 

Namun ada kalanya mahasiswa tidak mau magang mereka lebih memilih 

untuk PPL yang jalan-jalan tapi ada juga mahasiswa yang berkeinginan magang. 

Faktor yang membuat mahasiswa tidak mau magang itu dikarenakan mereka tidak 

kuat pada jam kerja yang ditentukan oleh tempat magang tersebut. Padahal itu 

penting untuk meningkatkan minat yang ada pada mahasiwa. Pada akhirnya 

mahasiswa pun banyak yang memilih PPL atau jalan-jalan. 
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“Tidak berminat menjadi jurnalis karena bagi saya menjadi seorang jurnalis 

tidak menarik, dan juga bukan hobo saya.”
21

 

Kemudian di ungkap lagi oleh mahasiswa mengatakan “tidak berminat, 

alasannya waktu saya PPL di Radar  TV pertama membosenka, yang kedua dari 

segi pekerjaannya waktunya tidak terbatas dan bisa di katakan 24 jam harus 

setenbai menjadi seorang jurnalis sehingga membuat saya tidak beerminat 

menjadi jurnalis. Malah saya lebih berminat menjadi seorang interprener.”
22

 

 

Dari ungkapan di atas penulis menyimpulkan bahwa tidak berminatnya 

menjadi jurnalis karena bukan hobi dan tidak menarik. Bisa dikatakan juga 

membosenkan dan tugas kerja seorang jurnalis itu 24 jam sehingga tidak sanggup 

bagi mahasiswa untuk bekerja. 

 “Pelatihan macam-macam setiap tahun itu pasti ada pelatihan jurnalistik, 

seperti pelatihan penulisan  kartya ilmia, kalau mahasisswa tidak mengikuti 

berarti kurang itu minatnya, kemudian didalam praktek  mata kuliah itu seperti 

mata kuliah tentang reportase, di mana cara membuat berita baik jurnalistik 

telivisi maupun tulis (cetak) untuk membuat laporan itu mengadakan pelatihan, 

kalau itu mahasiswa tidak mengikuti dengan baik maka hasilnya tidak baik.”
23

 

 

Mahasiswa di katakan berminat menjadi seorang juralis jika ia akan mencari 

pelatihan yang berkaitan dengan jurnalis atau bisa juga belajar membuat karya 

ilmia, meperbanyak membaca buku atau yang lain sebaginya, jika ia tidak 

mengikuti itu semua bisa dikatan bahwasanya mahasiswa itu kurang minatnya. 

 Jika mahasiswa di berikan pelatihan oleh dosen mereka tidak mau 

mengikuti pelatihan tersebut maka ia tidak akan mendapatkan hasil yang baik 

untuk bisa menjadi seorang jurnalis, karena seorang jurnalis seperti halnya di 
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media cetak ia harus benar-benar banyak latihan agar bisa menulis dengan baik 

dan benar. 

Bahkan Wadek pun sangat ingin mahasiswa itu melaksanakan PPL namun 

tetap saja tidak berpengaruh karena banyak yang tidak mau PPL. 

“Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang baik  dilaksanakan dengan kerja 

sama media surat kabar seperti radar, kalau tidak dilaksanakan maka atau PPL di 

surat kabar  dari pihak Fakultas mengajukan dosen yang mampu mata kuliah 

jurnalistik Pers  untuk mangadakan kunjungan ke surat kabar seperti Radar, 

Lampos, RRI, agar mahasiswa itu dan biasanya diikuti oleh semua.”
24

  

 

Fakultas mengadakan kegiatan yang bekerja sama dengan media seperti 

Radar TV. Dan juga dosen yang mengajar jurnalistik itu mengajak kunjungan 

semua mahasiswa  utuk melihat kegiatan mereka praktek seperti di Radar TV, 

RRI. Di situ mahasiswa selain melihat mereka juga bisa praktek yang di bimbing 

oleh pihak Radar dan RRI. Bisa mahasiswa praktek tolk show ataupun siaran 

radio. 

“Tertarik di media elketronik karena bagi saya jangkawan media elektronik 

tersebut luas, hobi, bakat yang di miliki.”
25

 

“Lebih berminat media elektronik karna lebih menantang ilmunya juga tidak 

hanya tulis menulis juga, kita juga di tuntuk untuk hal-hal kompeteresisasi , 

mengusai bagaimana menggunakan camera, baimana ketika birbicara di depan 

camere itu karna tidak gampang berbicara didepan camera menjadi seorang 

reporter karena mental kita sedikit bisa materi yang kita hapal setelah di camera 

bisa lupa. Dan juga media elektronik segi pendapatan lebih bnayak ketimbang 

media cetak. Media elektronik juga lebih luas karena orang bisa tenar. Apa lagi 

wartawan yang bisa berbahasa inggris, apa lagi mereka bisa keluar negeri 

mencari berita.”
26
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Pihak kampus memberi aprisiasi kepada mahasiswa atau riword dengan 

mengadakan lomba karya tulis atau lainnya, memberikan dana untuk menerbitkan 

buletin kampus. 

Lebih berminat media elektronik karena sifatnya lebih menantang dan bisa 

juga di katakan hanya modal suara apabila itu di bagian penyiar Radio. Media 

elektronik tidak dipungkiri pendapatannya lebih banyak ketimbang media cetak 

dan apa lagi jika seorang wartawan tersebut bisa menggunakan bahasa inggris 

maupun bahasa arab seperti yang diungkapkan  oleh Ardiansyah bisa keluar negeri 

bekerja sambil jalan-jalan. 

Sedangkan Hagi dan Fia lebih tertarik dimedia cetak, “Alasanya  bisa 

langsung kena oleh pembacanya, ketika membacanya bisa di bawak kemana”
27

 

“Alasan berminat di media cetak buletin di karenakan peluang mahasiswa 

bersar untuk menumbuhkan minat di bidang jurnalis dan lebih mudah disebar 

luaskan kepada semua kalangan. Dan saya juga bukan tidak berminat di media 

cetak seperti Tabloid dan majalah alasannya karena sangat sulit untuk bisa 

bergabung dan memerlukan keahlian yang benar-benar sehingga apa yang di 

terbitkan bisa mudah dipahami.”
28

 

 

Berbeda dengan yang lain kebanyakan mahasiswa KPI lebih berminat di 

jurnalistik Elektronik akan tetapi Hagi dan Fia lebih berminat di media cetak 

karena bisa langsung di baca khalayak dan bisa dibawa kemana-mana, peluang 

mahasiswa itu besar untuk menumbuhkan minat apa lagi dengan mengambil 

jurusan KPI dan lebih mudah untuk di seber luaskan kepada kalangan masyarakat. 

 “Jelas telah dicantumkan didalam kuri kulum, kemudain konsentrasi prodi 

di arah kejurnalistik dan brodcas jelas, orang yang berminat dijurnalistik itu 
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harus mengarahkan kegiatannya itu ke konsentrasi jurnalistik atau Pers nya itu, 

maka ketika ia nanti selesai atau membuat tugas akhir itu bakat yang disitu  

tulisan skripsinya harus mengarah ke jurnalistik dan pers, misalnya tentang surat 

kabar, buku, tulisan-tulisan atau berhubungan dengan paling tidak penelitian-

penelitiannya pustaka.” 
29

 

 

Jelas di cantumkan di dalam kurikulum yaitu konsentrasi kearah juranlistik 

dan brodcas. Mahasiswa yang berminat harus mengarah ketika tugas akhir mereka 

mengambil skripsi atau penelitian itu kebidang jurnalistik tidak melenceng dari itu.  

“Mahsiwa banyak ditarik  di media cetak atau elektronik, kalau itu minat 

bakat sangat termasuk individu , tergantung kepada individu jadi kayak orang-

orang yang mempunyai bakat sejak awal mengikuti kegiatan-kegiatan 

evenorganaiser berarti ia mengarah kepada kepenyiaran bukan ke jurnalis tulis 

(cetak). Jurnalis itu terbagi dua ada tv (elektronik) koran (cetak), seperti dikoran 

itu berbeda denagn telivisi mereka ikut di dalam perlombaan karya ilmia jika ia 

berminat semestinya ia akan mengikuti indikator-indikatornya kejuara-juaraan 

karya ilmia, kalau orang yang pintar nulis atau jurnalistik itu.”
30

 

 

Minat dan bakat itu ada pada diri individu perorangan. Jika  orang tersebut 

sudah rajin mengikuti kegiatan evenorganizer berita bararti ia berbakat di media 

elektronik. Jika ia rajin menulis karya ilmia maka ia bisa dikatakan bakatnya di 

media cetak. 

“Dengan cara mendatangkan pratisi tapi memang kadang-kadang juga 

terkendala atau ada kesenjangan, kalau disemester kemarin mahasiswa 

mengeluhkan ada kesenjanagn metode ini yang perlu kita perhatikan, kalau pratisi 

itukan mungkin ada sedikit metode atau penyampaian ajaran yang menjadi 

permasalahan, karenakan orang yang pintar itu untuk menyampaikan belum tentu 

bisa, perlu di investigasi lebih lanjut belum ada penelitian yang mendalam dari 

jurusan seperti apa sebenarnya proses-proses pembelajaran yang di dalamnya 

pratisi, tapi dari segi  bertukar pengalaman itu sangat positif.”
31
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Jurusan mendatangkan dosen praktisi, itu kadang-kadang ada kesenjangan 

metode atu cara, yang perlu diperhatikan. Karena orang yang pintar itu belum 

tentu bisa menyampaikan apa yang dikatakan bisa diterima mahasiswa. Perlu 

adanya investigasi mengenai hal tersebut yang dilakukan oleh jurusan seperti apa 

pembelajaran yang bersifat orang praktisi. Akan tetapi di dalam bertukar pikiran 

kepada mahasiswa orang parktisi sangat positif. 

“Mahasiswa terbatas karena mahasiswa itu banyak  sehingga daya tampung 

lembaga itu juga menjadi pemikiran kita, tapi saya pikir itu yang harus 

diagendakan karena harus memberikan bekal praktis kepada mahasiswa bisa 

merasakan bagaimana menjadi seorang jurnalis, selajutnya kita ada yang disebut 

dasidon jurnalis inseden artinya wartawan itu tinggal di Fakultas kita ada 

ruanagn khusus dimana ia bisa duduk disitu tetap melaksanakn tugas 

kewartawanannya disitu, tetapi mengapa kita menghadirkan dia untuk memberkan 

bantuan kepada mahasiswa tentang dunia kewartawanan, seperti mahasiswa yang 

diskusi tentang berita seperti apa atau ada seseorang sebagai konsultan.”
32

 

 

Mahasiswa banyak perlu di pikirkan untuk kedepan, memberikan bakal 

pratis kepada mahasiswa  merasakan bagaimana menjadi seorang jurnalis. 

Memberi tempat seorang wartawan yang tinggal di Fakultas, memiliki ruangan 

khusus dimana ia duduk disitu dan bisa melakukan tugas kewartawanannya. 

Tujuannya menghadirkannya untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa 

tentang dunia kewartawanan yang bisa diajak bertukar pikiran dan sebagai 

konsultan juga bagi mahasiswa. 

“Motivasi saya karena saya ingin menyampaikan suatu kebenaran yang 

benar-benar terjadi di lapangan dan tidak mengada-ngada. Karena dari dulu 

belajar di SD di kampung kita di berikaninformasi yang tidak benar dari situ mau 

berkomentar hanya di dalam hati bagaimana kampung saya bisa bagus lagi. 

Dengan menjadi seorang jurnalis bisa menayampaikan lewat media-media. Dan 

juga sesuai dengan prinsif dakwah kita amar ma’rup nahi mungkar, jadi kita 
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menyampaiakn informasi atau berita itu yang benar-benar bukan mengada-

ngada.”
33

 

 

Yang memotivasi mau menyampaikan berita yang sebenar-benarnya tidak 

mengada-ngada dan sesuai dengan prinsif dakwah yaitu menyampaikan amar 

ma’ruf nahi mungar. 

“Kalau motipasi dari dulu saya memang tertarik, disini kita harus bisa 

dimana kita sebagai mahasiswa KPI harus bisa menjadi da’i dan da’ia atau 

komunikator kedepannya muda-mudahan dengan adanya saya sekrang ini dengan 

bekal  penyiar radio, TV, ketika lulus di kampus IAIN Lampung Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi nantinya berguna di masyarakat dan media elektronik. Buat 

adak-adik juga tetap semangat untuk menuntut ilmu di Fakultas ini.”
34

 

 

Termotivasi dari dulu untuk di bagian juarnalis, karena sebagai mahasiswa 

KPI harus bisa menjadi da’i dan da’iyah yang bisa di lakukan baik itu di media 

eletronik yang bisa disampaikan di Radio maupun TV. 

Di pertegas oleh mahassiwa termotivasi menjadi seorang jurnalis yaitu, 

“Masyarakat itu butuh informasi, memberikan informasi itu yang akurat, bukan 

karena kepentingan politik.”
35

 

 

Yang memotivasi adalah masyarakat butuh akan informasi, maka informasi 

yang di dapat haruslah akurat bukan karena kepentingan politik semata atau 

sejenis lainnya. 

“Motivasi saya Kaerna jurnalis penuh dengan tantangan, salah satunya 

juga ingin keluar negeri.  Saya juga melihat wartawan-wartawan senior yang 

sekarang sudah di media internasional dan saya juga mau seperti mereka.”
36
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Motivasi jurnalistik tersebut penuh dengan tantangan, tantangannya gimana 

agar bisa keluar negeri seperti yang dikatakan sebelumnya dan juga terinspirasi 

dengan wartawan-wartawan senior yang sekarang telah terjun di media 

internasional.  

Telah di paparkan oleh mahasiswa memang mereka berminat menjadi 

seorang jurnalis dan mereka juga motivasi untuk menajdi seorang jurnalis cukup 

tiggi. Hanya saja dari 10 mahasiswa tersebuat ada diantara mereka yang telah 

berenti dari pekerjaan seorang jurnalis dengan beberapa alasan, beseperti yang di 

pertegas oleh mahasiswa KPI antara lain:  

“Memang saya berminat menjadi seorang jurnalis akan tetapi kenapa saya 

berhenti karena radio tempat di mana saya siaran tersebut bangkerut dan saya 

juga mau fokus kuliah.”
37

 

“Alasan kenapa saha tidak bergabung di radio lagi karena Sara FM tempat 

saya dulu siaran di beli oleh Serradio Lampung Pos.”
38

 

 

Dari ungkapan yang di sambaikan oleh beberapa mahasiswa alasan mereka 

tidak lagi siaran karena tempat mereka dulu siaran itu tidak ada lagi atau bisa di 

katakan bangkrut. Kemudian alasan mereka juga karena mau fokus kuliah. Jika di 

berengi takutnya malah berantakan kuliahnya. 

Selain itu untuk menumbuhkan minat mahasiswa agar minat jurnalis muslim 

yang ada di FDIK tinggi yang di lakukan oleh fihak Fakultas antara lain sepreti 

yang di sampaikan Wakil Dekan I antara lain:  

“Harapan tentunya minat kemudian, minat itu akan bisa berkembang kalau 

terutama, kebijakan dari Fakultas secara kulikuler dipatuhi dengan baik, kalau ia 
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itu mau mematuhi tentang misalnya rambu-rambu atau toridor tentang  

bagaimana menjadi jurnalis yang baik dan mau melaksanakannya maka bagi 

mahasiswa itu di harapkan outputnya itu bisa menjadi jurnalis Islam yang baik, 

fakultas itu aspek perangkat lunaknya, punya kurikulum sudah dibuat, kemudian 

kurikulum itu sudah diajarkan kepada mahasisswa mencari orang yang ahli di 

dalam bidang pratisi, kita undang orang ahli dibidang jurnalis untuk mengisi 

kuliah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.”
39

 

 

Tentunya Minat dan bakat itu akan berkembang jika kebijakan dari fakultas 

dipatuhi dan di laksanakan  bagi mahasiswa dengan baik, kemudian  outputnya itu 

bisa menjadi jurnalis muslim yang baik. Fakultas sebagai perangkat lunak, punya 

kurikulum yang sudah diajarkan mencari ahli dibidang praktisi, untuk 

mengundang orang yang ahli di bidang jurnalis untuk mengisi perkuliahan.  

“Kedepan jurnalis pers itu diharapkan mahsiswa menjadi orang-orang yang 

ahli dalam penulisan  karnaya ilmiah maupun tulisan yang di salurkan melalui 

media cetak.”
40

 

Kedepan mahasiswa menjadi orang yang ahli di dalam penulisan karya 

ilmiah yang di salurkan melalui media cetak. 

“Mahasiswa punya kemampuan  dua original dan skil, artinya mahasiswa 

secara pengetahuan punya kapasitas yang baik dalam memahami jurnalistik di 

dalam broad casting, mempunyai skil yang memadai tentang praktek jurnalistik 

itu seperti apa memang bisa diwujudkan bagi mahasiswa, rajin belajar, membuat 

kelompkok-kelompok studi, membuat kelompok-kelomok praktek juga.”
41

 

Mahasiswa mempunyai kemampuan dua original dan skill. Original artinya 

mahasiswa secara pengetahuan mempunyai kapasitas skill yang baik didalam 

memahami jurnalistik dan broadcas. Kemudian skill yang memadai tentang 
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praktek jurnalistik itu seperti apa, rajin belajar, mebuat kelompok studi, kelompok 

praktek juga, dan lain-lain. 

Banyaknya mahasiswa yang memberi harapan lebih kepada Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, seperti yang 

dikatakan mahasiswa sebagai berikut:   

“Harapan pihak Fakultas memberikan dukungan kepada pers mahasiswa 

untuk meningkatkan minat mahasiswa KPI di bidang jurnalis dengan bergabung 

di pers mahasiswa. Agar  bisa mengasah kemampuan yang ada pada 

mahasiswa.kemudian pihak Fakultas memberikan dukungan moril maupun 

material demi kelancara di dalam penerbitan buletin pers Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung.”
42

 

“Harapan Fakultas memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang aktif 

menulis dengan mengadakan lomba karya tulis, pihak kampus juga memberi 

sarana dan prasarana terhadap kebutuhan mahasiswa  memerikan dana untuk 

kebutuhan mahasiwa jika membuat beletin ataupun karya tulis lainnya.”
43

 

“Berharap Fakultas lebih bisa mendatangkan dosen yang kreatif dalam 

bidang masing-masing. Terhusus dosen tentang jurnalistik. Semoga kedepan di 

buat wadah bagi para pencinta jurnalistik seperti radio, TV, dan majalah. 

Memang sekarang sudah ada namun macet-macet jalan nya dan malah cuman 

dijadikan pencarian kader ubtuk organisasi ekstra.”
44

 

 

Dari perkataan di atas bisa di jelaskan bahwa fakultas memberikan dukungan 

lebihkepada mahasiswa yang berminat menjadi seorang jurnalis.  Memberikan 

kebutuhan atau sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh mahasiswa dan diberi 

dana. Fakultas juga mendatangkan dosen yang kereatif di bidang jurnlais itu 

sendiri. Kedepan bisa di buat wadah atau tembat bagai mahaiswa yang ingin 

praktek baik itu di bidang jurnalis maupun broadcas. 
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 Agus Abdullah, wawancara dengan Ketua Pers mahasiswa KPI FDIK IAIN Raden Intan 

Lampung, Bandara Lampung, 20 April 2016. 
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 Dita Pratiwi, Mahasiwa KPI FDIK  IAIN Raden Intan Lampung, Wawancara,Pada tanggal 

05 April 2016. 
44

 Fia Ayu Mandika, wawancara dengan mahasisswa  KPI FDIK  IAIN Raden Intan 

Lampung, rekaman suara, Bandar Lampung, 2016. 
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Selain itu juga wakil dekan III memberikan harapan kepada mahasiswa 

khususnya jurusan KPI antara lain: 

“Harapan pimpinan tentunya buat jurusan KPI terkhusus yaitu kalau 

mempunyai minat menjadi jurnalis harus banyak-banyak praktek, salain 

mendapatkan di bangku kuliah minat bakat itu  di kembangkan, kedua dari mata 

kuliah dikembangkan wawasan  diluar seperti membaca buku, praktek,langsung 

benar-benar ikutan terjun ke jurnalis itu sendiri.”
45

  

 

Dikatakan oleh wakil dekan III bahwa harapan bagi mahassiwa tentunya 

sebagai pimpinan jurusan KPI terhusus mempunyai minat menjadi jurnalis harus 

banyak-banyak praktek selain banyak mendapatkan di bangku kuliah mahasiswa 

juga bisa melakukan praktek  di luar, seperti halnya siaran dapat di lakukan di 

Radio Bioli, Karisma, dan lain-lain. Selain itu juga mahasiswa di harapkan untuk 

membaca buku agar dengan membaca buku menambah wawasan, dan mahasiswa 

juga mendekati orang-orang yang telah berkecipung langsung di dunia jurnalis 

dengan harapan bisa sambil belajar dan praktek. 

Tabel 2 

Minat Mahasiswa KPI 

No Tahun 

Mahasiswa 

Angkatan 

Tidak 

Berminat/P

rosentase 

Kurang 

Berminat/ 

Prosentase 

Sangat 

Berminat/ 

Prosentase 

Jumlah/ 

Prosentase 

1 2012 1 / 20% 3/60% 1/20% 5/100% 

2 2013 2/40% 6/120% 1/20% 9/180% 

3 2014 4/80% 8/160% 360% 15/130% 

4 2015 3/60% 15/130% 3/60% 21/420% 
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 Abdul Syukur, wawancara dengan Wakil Dekan III FDIK IAIN Raden Intan Lampung, 
rekaman suara, Bandar Lampung, 30 Mei 2016. 
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Jumlah Sampel 10 32 8 50 

Sumber: Angket Pertanyaan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

Dari data tabel tersebut minat mahasiswa KPI tersebut dapat terlihat bahwa 

mahasiswa angkatan 2012 menunjukan minatnya menjadi seorang  jurnalis itu 

kurang. Yang tidak berminat 1 orang, 3 orang kurnag berminat, dan 1 orang sangat 

berminat. Hal tersebut menunjukan bahwah keseluruh mahaiswa di angkatan 2012 

minat menjadi seorang jurnalis muslim itu masuk kata kegori kurang berminat 

untuk menjadi seorang jurnalis muslim yang mengemban amar ma’ruf nahi 

mungkar. 

Melihat tebel Pada angkatan 2013 minat mahasiswa KPI untuk menjadi 

seorang jurnlais berjumlah 9 orang, dengan rincian 2 orang yang tidak berminat, 6 

orang yang kata gori kurang berminat, dan 1 orang yang kata gori sangat berminat. 

Dari tebel tersebut menunjukam bahwa sungguh banyak masiswa yang kurang 

berminat menjadi seorang jurnlis. Meskipun mereka mengambil jurusan KPI. Hal 

ini perlu di tingkatkan bagi jurusan dan pihak Fakultas kenapa mahasiswa yang 

banyak tidak berminat menjadi seorang jurnalis muslim.padahal mereka 

mengambil jurusan KPI. 

Pada angkatan 2014 menunjukan bahwa mahasiswa yang tidak berminat 

menjadi seorang jurnalis ada 4 orang, kemudian 8 orang yang masuk katagori 

kurang berminat, dan 3 orang lagi yang sangat berminat menjadi seorang jurnalis. 
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Dari tebel tersebut terlihat sungguh begitu sedikit sekali mahasiswa yang berminat 

menjadi seorang jurnalis. 

Di ankatan 2015 mahasiwa yang tidak berminat ada 3 orang, yang kurang 

berminat ada 15 orang, dan 3 orang yang sangat berminat. Hal itersebut 

menunjukan mahasiswa begitu banyak  yang kurang berminat menjadi seorang 

jurnalis padahal setiap tahun mahasiswa KPI bertambah. 

Jadi penulis dapat menyimpulkan setelah melakukan penyebaran angket 

kepada mahasiswa  KPI dari angkatan 2012-2015 menunjukan keseluran 

mahasiwa KPI kurang atau rendah berminat menjadi seorang jurnalis 

muslim.meskipun mereka telah mengambil jurusan KPI. 

Tabel 3 

Mahasiswa aktif di media cetak dan media elektronik 

No Angkatan Berminat Dimedia 

Cetak 

Berminat Dimedia 

Elektronik 

Jumlah 

1 2012  1  3 4 

2 2013 2 5 7 

3 2014 3 8 11 

4 2015 6 12 18 

Sumber: Wawancara dengan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi  

 

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwasannya dari angkatan 2012 

mahasiswa1 orang berminat di media cetak, 3 orang berminat di media elektronik  

2012 lebih banyak berminat di media elektronik.  
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Sedangkan mahasiwa di angktan 2013 yang berminat di media cetak ada 2 

orang dan berminat di media elektronik berjumlah 5 orang. Data tersebut 

menunjikan bahwa mahasiswa dinagkatan 2013 sama seperti di angkatan 2012 

lebih dominan minatnya di media elektronik.  

Dari tebel tersebut dapat di pahami bahwa mahasiswa yang berminat di 

angkatan 2014 menunjukan minatnya di  media cetak berjumlah 3 orang dan 

berminat di media elektronik berjumlah 8 orang. Sedagkan diangktan 2015 

mahasiwayang berminat di media cetak  berjumlah 6 dan di media elektronik 

mahasiwa yang berminat berjumlah 12 orang.  

Dengan demikian melihat dari tabel tersebut maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwasannya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung di dalam 

peminatannya mahasiwa dari angkatan 2012-2015 mereka lebih cenderung banyak 

berminat di media elektronik di bandingkan media cetak. 

 


