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BAB IV 

MINAT MENJADI JURNALIS PADA MAHASISWA KOMUNIKAS  DAN 

PENYIARAN ISLAM ANGKATAN 2012,2013,2014 DAN 2015 

 

 

 Minat mahasiwa KPI di angkatan 2012 menunjukan bahwa minatnya untuk 

menjadi seorang jurnalis muslim rendah. Hanya sedikit sekali mahasiswa  yang 

sangat berminat menjadi seorang jurnalis. Orang tersebut minatnya di media 

elektronik yaitu di Radio. Radio adalah  salah satu media komunikasi yang bersifat 

dengar. Penyajian beritanya mengendalikan sistem golongan elektronik. 

Kecepatannya merupakan ciri utama dari media elektronik berbentuk radio. Seperti 

yang dijelaskan Penyebaran informasinya dan berita melalui radio dapat berlangsung 

cepat dan lebih luas. Di dalam ninat mahasiswa di bidang ini ada beberpa faktor yang 

di alami oleh mahasiswa yaitu, faktor internal. Faktor internal adalah sesuatu yang 

membuat seseorang berminat yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal 

tersebut antara lain: pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. 

Dari faktor tersebut mahasiswa KPI termotivasi minatnya di bidang media 

elektronik radio. Hal tersebut menunjukan meskipun rendah mahasiswa menjadi 

seorang jurnalis, masih ada sedikt mahasiswa yang memenag benar-benar berminat 

menajdi seorang jurnalis muslim.  

Walaupun fasilitas yang di miliki oleh pihak kampus tidak  memadai dan 

bahkan tempat siaran radio meskipun ada di Fakultas tapi tidak bisa di manfaatkan 

oleh mahasiswa. Karena kurangnya dana dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

untuk bisa fasilitas tersebut di gunakan. 
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Walaupun hal demikian mereka tidak berputus asa mereka berusaha mencari ini 

siatif dengan cara bersilaturahmi mendekati orang-orang yang aktif di radio tersebut. 

Dengan tujuan agar mereka bisa mengembangkan skiil (kahlian), kreatifitas yang 

mereka miliki dengan ikut masuk dan bergabung di Radio Bioli FM. Dengan harapan 

kedepannya mereka bisa menjadi seorang jurnalis yang profesional, bisa 

menayampaikan dakwah lewat media-media, sesuai dengan prinsif dakwah kita amar  

ma’ruf nahi munkar dan  jadi kita menyampaikan informasi atau berita itu yang benar 

(sesuai dengan fakta yg ada) bukan mengada-ngada(opini). 

Meskipun Radio sebagai media didengar memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat 

menunjukan informasi atau berita yang disiarkan. Radio lebih mengundang emosi 

pendengar karena dukungan percakapan pada saat siaran yang seolah-olah 

berlangsung secara komunikasi tatap muka. Namun mahasiswa banyak yang berminat 

di media ini karena mereka menganggap berbicara saja itu lebih mudah di 

bandingkan untuk menulis atau membuat suatu karya tulis yang di terbitkan. Seperti 

yang sampaikan oleh Kajur KPI Bambang  Budiwiranto  bahwasannya  karena 

kekurangan dana. Membuat apa yang di inginkan oleh mahasiswa agar bisa praktek di 

kampus belum terwujud.  

Alasan mahasiswa berminat di radio yaitu menurut mereka melalui radio itu 

lebih mudah menyamapikan informasi lebih cepat, tidak berbelit-belit, tidak perlu 

menulis hanya bermodalkan suara saja dan pendengar pun lebih mudah mendapatkan 

informasi pada saat bekerja hanya tiggal mendengarkan. Meskipun ada diantara 

mahasiswa tersebut yang tidak berpendapat seperti itu dikarenakan adanya faktor lain 

seperti faktor dukungan dari orang tua, dimana adanya keinginan besar dari orang tua 
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sehingga anak atau mahasiswa tersebut berkeinginan atau berniat untuk menyalurkan 

dan lebih mau mempelajari lebih jauh dan lebih dalam tentang apa saja yang bisa di 

dapatkan tentang media elektronik seperti radio. 

Di angktan 2012 juga tidak hanya mahasiwa yang berminat dibidang radio saja 

akan tetapi mahasiwa Komunikasi dan Penyiran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung ada yang berminat di media elektronik TV. 

Perkembangan dan perubahan media telivisi, baik dalam programnya maupun dalam 

peningkatan  teknologi barunya, akan menawarkan cara-cara baru bagi publik dalam 

pemanfaatan sarana telivisi di masa mendatang. Seiring perkembangan zaman yang 

moderen televisi bersifat audio visual, yang lebih menarik di bandingkan dengan 

radio yang hanya khalayak bisa mendengar tanpa melihat secara langsung. Sangat 

mungkin apabila pola konsumsi informasi yang baru ini akan berakibat pada 

pembentukan gaya hidup para pemilik dan penonton pesawat tersebut. Karena media 

televisi lebih dominan hiburan di bandingkan dengan memberi informasi yang 

mendidik.  

Seperti yang di lakukan oleh mahasiswa KPI yang teleh mengimplementasikan 

minatnya di bidang jurnlais media TV. Implementasi atau Penerapan jurnalis 

merupakan cara yang paling efektif untuk membangkitkan minat pada suatu sobjek 

yang baru adalah dengan menggunakan minat-minat mahasiswa yang telah ada. Saat 

ini sudah ada mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah yang  

telah aktif  di dunia broadcast.  Ini menunjukan bahwa mahasiswa fakultas dakwah 

tersebut  benar-benar berminat untuk menjadi jurnalis di bidang broadcas. Meskipun 

baru sediki sekali mahasiswa yang menyalurkan minatnya, hal ini menunjukan bahwa 
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keberhasilan mahasiswa di dalam pembelajaran yang telah di berikan oleh dosen 

tersebut. Akan tetapi perlu di tingkatkan lagi agar mahasiswa lebih berminat baik itu 

di bidang jurnalis maupun broadcas. Sesuai dengan pernyataan yang di katakan oleh 

Kajur KPI Bambang Budiwiranto bahwasannya prodi KPI itu ada dua yaitu Broadcas 

dan Jurnalis. 

  Salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang menekuni 

dunia  ini, yang sekarang aktif didunia jurnalis dibidang broadcast yaitu mahasiswa 

KPI angkatan 2012, pada awalnya mahasiwa tersebut  aktif diradio Karisma FM, ia 

memulai karirnya dari semester satu dan ia juga merambah kedunia broadcast, ia aktif 

didunia jurnalis dibidang broadcash hingga sekarang. hal ini menunjukan bahwasanya 

ada peningkatan yaitu sekarang ini telah tergabung disalah satu stasiun televisi 

Lampung yaitu Radar TV. Di Radar TV tersebut ia dipercaya untuk menjadi Host 

Musik Klip Show. 

Walaupu sangat sedikit mahasiswa KPI yang tergabung di televisi ini membuat 

kebanggaan bagi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Khususnya Prodi KPI. 

Diharapkan dengan adanya mahasiswa ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi 

mahasiswa yang lain agar berminat menjadi seorang jurnalis dibidang broadcast. 

Alasan mahasiswa  berminat di media televisi jangkauannya luas, hobi, bakat 

yang di miliki yang mana  di awali dari minat dan orang tersebut mempunyai bakat 

maka akan mudah untuk menyaluarkan seperti yang di lakukan oleh imanudi tersebut. 

 Di angkatan 2013 menunjukan minat mahasiswa untuk menjadi seorang 

jurnalis rendah terlihat ketika penulis menyebarkan angket pertanyaan kepada 

mahasiwa KPI. Dari jumlah mahasiwa 90 orang yang berminat hanya 7 orang 
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mahasiswa yang berminat. Dengan katagori 6 orang yang kurang berminat dan 1 

orang yang sangat berminat untuk menjadi seorang jurnalis.  

Mahasiwa yang sangat berminat tersebut implementasinya ke media elektronik 

radio. Implementasi atau Penerapan jurnalis berpendapat bahwa cara yang paling 

efektif untuk membangkitkan minat pada suatu sobjek yang baru adalah dengan 

menggunakan minat-minat mahasiswa yang telah ada. Seperti mahasiwa yang bernar 

benar sangat berminat menajdi seorang jurnalis yang telah ada bakat di diri mahasiwa 

tersebut menerapkan atau menyalurkan ke dunia jurnalis di bidang Radio.  

Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), tetapi murah, merakyat, 

dan bisa dibawa atau dedengarkan di mana-mana. Radio berfungsi sebagai media 

ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan, dan hiburan. Radio memiliki kekuatan 

terbesar sebagai media imajenasi, sebab sebagai media yang buta, radio menstimulasi 

begitu banyak suara, dan berupaya menvisualisasikan suara siaran penyiar ataupun 

infomasi faktual melalui telinga pendengarnya. Dengan melihat fungsi radio tersebut 

membuat mahasiwa tertarik untuk mendalami dunia tersebut.  

Hal ini berdampak positif tentunya bagi mahasiswa yang telah menyalurkan 

minatnya tersebut. dengan harapan mahasiswa yang mengikuti apa minat yang di 

miliki dari mahasiwa yang tekah aktif di tersebut. 

Kemudian di angkatan 2014 menunjukan hasil dari penelitian bahwa minat 

mahasiwa juga menunjukan rendah di dalam bidang di media mecak maupun media 

elektroni. Hanya 3 orang mahasiwa yang sangat berminat menjadi seorang jeurnalis 

muslim. Padahal jumlah keseluruhan mahasiwa di angkatan ini sangat banyak yaitu 

153 orang mahasiwa.  
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Jika yang berminat hanya 3 orang  tentunya sangat rendah sekali piminatannya 

di bidang jurnalis. Perlu di tekankan bagi jurusa dan pihak Fakultas untuk 

meningkatkan minat mahasiwa untuk melahirkan mahasiwa-mahasisa yang tentunya 

menajdi seorang jurnalis muslim yang mengemban amanah dan menyampaikan 

informasi yang sesuai tidak mengada-ngada.  

 

 Adapun mahasiswa yang aktif atau bisa di katakan berminat tersebut sekarang 

ini mahasiswa tersebut aktif di surat kabar.  Surat kabar adalah media komunikasi 

yang berisikan informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, 

ekonomi, sosial, kriminal, budaya, seni, olaraga, luar negeri, dalam negeri, dan 

sebaginya. Seperti yang telahdi lakukan oleh mahasiswa yang berminat di duni nia 

tersebut. jadi dapat di artikan Minat merupakan suatu dorongan yang kuat dalam diri 

seseorang terhadap sesuatu. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.  

Mahasiswa masih belum ada yang berminat pada surat kabar karena ada yang 

takut kerja 24 jam, ada yang tidak mau mengejar berita bahkan  ada yang tidak mau 

mengenal sama sekali dunia jurnalis, mereka juga beranggapan bahwa menjadi 

seorang  jurnalis itu membosankan.  Mereka hanya mengikuti mata kuliah  yang 

mereka jalani di jurusan KPI beranggapan yang penting lulus mata kuliah tersebut. 

Padahal banyak sekali kelebihan yang dapat diambil di surat kabar tersebut. 

Kelebihan surat kabar antara lain: mampu menyajikan informasi atau berita 

secara komprehensif, bisa dibawa kemana-mana, bisa didokumentasikan, bisa dibaca 
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berulang-ulang, dan mudah diperoleh jika diperlukan. Cukup dengan mengeluarkan 

sejumlah uang, pembaca bisa menikmati sajian berita di manapun berada. 

Namun di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung 

sudah ada satu  mahasiswa yang aktif menulis di media surat kabar lampung Pos. 

Akan tetapi rendah sekali yang telah meniplementasikan minatnya tersebut. 

Mahasiswa Yang telah aktif tersebut perlu diapresiasi oleh Fakultas agar mahasiswa 

yang lain bisa termitivasi untuk mengikuti mahasiwa yang telah aktif di media surat 

kabar tesebut.  

Adapun alasan mahasiswa tersebut untuk berminat menjadi jurnalis itu di 

karenakan faktor yang mengutamakan yaitu, hobi yang dimiliki mahasiswa tersebut, 

adapun faktor potensi yang di milikinya untuk menyalurkan hobinya melalui media 

cetak, adapun kemudian faktor yang mempengaruhinya dari niatnya yang suka 

dengan kegiatan menulis itu sangat tepat untuk mahasiswa tersebut menyalurkan di 

dalam bidang media cetak. Jika ada mahasiswa yang memiliki potensi seperti ini  

tentu alangkah baiknya menyalurkan atau mengikuti jejak mahasiswa tersebut.  

Mahasiswa diangkatan 2014 tidak hanya terbatas pada surat kabar akan teapi 

mahasiswa KPI ada juga yang aktif di media cetak Buletin. Buletin ditujukan kepada 

khalayak yang lebih sempit, yang berkaitan dengan bidang tertentu saja. Tulisan 

dalam buletin umumnya singkat dan padat (mirip berita) di mana digunakan bahasa 

yang formal dan banyak istilah teknis berkaitan dengan bidang tersebut. 

Buletin merupakan satu satunya media cetak yang berhasil dicapai oleh 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Buletin sudah ada yang aktif di 

media ini hanaya saja baru sedikit saja yang aktif. Padahal buletin ini tempat di mana 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berita


104 
 

 
 

mahasiswa KPI untuk menuangkan atau menyalurkan minatnya di bidang jurnalis 

dimedia cetak. Beletin kampus ini di bentuk oleh satu kelas yang mana di sana di 

kerjakan di dalam pembuatannya berkempok atau bisa dikatakan kerjateam. 

 Buletin lebih sering di terbitkan oleh mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran  

Islam  Fakultas  Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Seperti yang dijelaskan oleh 

mahasiswa yang aktif di media cetak buletin  dimana mahasiswa Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi sering menerbitkan salah satu jenis media cetak seperti buletin 

tersebut. hanya saja karna keterbatasan dana sehingga buletin jarang di terbitkan oleh 

mahasiswa yang memang berminat menulis di dalam surat kabar buletin tersebut.  

Media cetak ini biasanya di buat untuk kalangan tertentu atau kalangan internal 

saja. Dan media  ini hanya biasanya  terdiri beberapa halaman. Serta di buat dengan 

konsep sederhana. Buletin juga tidak di buat untuk kepentingan komersial. Jenis 

media cetak tersebut mempunyai berbagai macam bidangnya lagi. Seperti yang telah 

di jelaskan diatas. Jenis media cetak tersebut di bagi- lagi berdasarkan usia, isi, 

informasi, dan bidang lainnya.  

Alasan mereka berminat menjadi jurnalis di media buletin ini mahasiswa 

memiliki peluang lebih besar, lebih mudah disebar luaskan, dapat diterima oleh 

semua kalangan mahasiswa, dan praktis. 

Pada angkatan 2015 mahasiwa KPI menunjukan bahwa kurang berminat 

menajdi seorang jurnalis. Sedikit sekali mahasiwa yang benar-benar berminat 

menajdi seorang jurnalis. Padahal seharusnya bukannya bertambah mahsiwa KPI 

semakin banyak peminatannya akan tetapi ini malah sebaliknya, masih sama minat 

mahasiswa rendah. 
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Dengan alasan ketika masuk Jurusan KPI tidak hanya minat menjadi seorag 

jurnalis saja akan tetapi minatya bisa yang lain. Seperti minat menjadi seorang 

Humas, Marking, dan lain-lain.  

Dari keseluruhan mahasiswa KPI saat ini minatnya hanya terbatas pada minat 

di media cetak yaitu surat kabar dan buletin dan media elektronik Radio dan TV. 

kenapa di media cetak tersebut tidak ada yang aktif di Tabloid dan Majalah karena 

untuk bisa aktif di media tersbut sangatlah sulit dan mahasiswa benar-benar 

memahami ketika menulis atau menyampaikan informasi.  

Analisa penulis keseluruhan bahwa mahasiswa angkatan 2012,2013.2014, dan 

2015 menunjukan minat mahasiswa di bidang jurnalis baik itu cetak maupun 

elektronik rendah, dengan alasan sebagai berikut: kerja jurnalis 24 jam, sehingga 

tidak sanggup mahasiwa, membosanka atau bisa dikatakan jenuh, dan bukan hobi 

dari mahasiswa atau tidak gemar.  


