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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dari sejumlah media massa, baik cetak maupun elektronik, Televisilah 

yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Televisi memiliki 

kelebihan dan kekuatan tersendiri dalam menyampaikan pesan dibanding 

dengan media massa lainnya, serta sifat yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan khalayak, yaitu adanya audio visual yang dapat dinikmati dengan 

aman dan nyaman. Secara umum, acara Televisi dapat mempengaruhi sikap, 

pandangan, maupun perasaan bagi para penonton.1 

Pendapat media kasus tertentu ada kalanya bertentangan dengan 

pendapat individu-individu dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi maka akan 

muncul dua situasi pendapat. Disini, dua versi realitas akan bekerja yaitu 

realitas yang disajikan media dan realitas yang dimiliki publik.2 

Metro TV adalah salah satu Televisi swasta di Indonesia yang dimiliki 

Media Grup (Pimpinan Surya Paloh) diantara stasiun Televisi swasta lainnya 

(tvOne dan MNC Group). Kepemilikan tersebut dapat digunakan sebagai 

media promosi kepentingan politik, guna menaikan citra positif, dan tidak 

menutup kemungkinan menjatuhkan citra lawan politik terkait dengan 

pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017. Keberadaan tokoh politik pada 

Televisi dapat menjadikan media tersebut hilang keseimbangan. Sebisa 

mungkin media memframing isu-isu politik yang pada kenyataanya berbeda 

jauh seperti yang diberitakan. 

Dalam berita politik tidak terlepas pada aktivitas jurnalistik. Aktivitas 

jurnalistik melahirkan produk salah satunya berupa pemberitaan. Berita 

berbasis pada fakta peristiwa, peristiwa berita haruslah peristiwa yang 

																																																													
1 Onong Uchana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

122. 
2 Morissan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), 532. 
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memiliki nilai berita, dan laporan peristiwa itu disampaikan kepada khalayak 

luas. Berita ditulis berdasarkan pada fakta suatu peristiwa, bukan berasal dari 

pikiran, opini atau pendapat sang jurnalis. Wartawan hanya berfungsi untuk 

melaporkan fakta-fakta dengan berupaya menghindari munculnya opini 

pribadi dalam pemberitaannya agar kebenaran fakta tidak menjadi bias. Pada 

dasarnya semua peristiwa dapat ditulis menjadi berita, tetapi karena tidak 

semua peristiwa dapat ditampung dalam media. Oleh karena itu wartawan dan 

media akan melakukan seleksi terhadap peristiwa yang layak dan tidak layak 

dijadikan berita. Kelayakan ini sangat tergantung pada banyak faktor, tetapi 

yang paling utama adalah bahwa peristiwa tersebut menarik minat luas 

khalayak, ini yang disebut sebagai nilai berita. Di antara nilai berita tersebut 

adalah ketepatan waktu atau aktualitas; besar/luasnya dampak peristiwa; 

kedekatan (proximity); kontroversi atau konflik; tokoh penting atau figur  

publik, topik pembicaraan; dan keganjilan atau keanehan.3 

Berita politik pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 termasuk 

berita politik yang sangat menarik. Metro TV secara tidak langsung termasuk 

salah satu media yang mendukung salah satu pasangan calon, terus berupaya 

menaikan citra agar pasangan calon dapat terpilih dalam pemilu tersebut. 

Dengan seringnya berita politik ditayangkan (diulang-ulang), maka berita 

politik tersebut  dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat. 

Mahasiswa adalah kalangan intelektual yang penuh bakat dan potensi 

yang sedang belajar di perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya mempunyai 

status, tetapi ia juga berjuang keras untuk menyelesaikan studinya.4 

Apabila dibandingkan dengan masyarakat umum, mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, memiliki pengetahuan lebih dalam 

																																																													

3 Mustofa. Ali, “Etika Pemberitaan Partai Politik Di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai 
Demokrat  Di Metro Tv Dan Tv One)”, Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 3 No. 1 
(Februari – Juli 2012), 17-18. 

4 Bertens. K, Metode Belajar Untuk Mahasiswa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 
2005), 11. 
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mengenai Televisi, selain itu juga memiliki karakteristik keislaman yang 

integratif, moderat dan inklusif. Dalam kata lain, kajian-kajian tersebut tidak 

hanya bersifat normatif akan tetapi juga mampu menempatkan Islam sebagai 

objek kajian ilmiah. Selain harus memahami nilai-nilai keislaman, juga 

dituntut untuk mengetahui perkembangan informasi dari media massa, 

terutama media Televisi. Penulis berkesimpulan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

UIN SUSKA Riau lebih up-to-date dalam mengetahui perkembangan berita 

pada media penyiaran Televisi.  

Terlebih lagi mengenai permasalahan-permasalahan terkait isi 

pemberitaan, apakah ikut terpengaruhi terhadap berita yang ditayangkan, atau 

bisa menyerap berita yang telah dibingkai dengan realita yang sebenarnya 

terkait berita pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017. 

Masalah berita politik Metro TV terkait pemilihan umum Gubernur 

DKI Jakarta 2017 ini menarik diangkat, guna mengetahui bagaimana persepsi 

mahasiswa menonton berita politik, yang merupakan generasi penerus bangsa. 

Metro TV sebagai salah satu media yang memiliki rating tinggi, menunjukkan 

bahwa media tersebut masih sangat disenangi dan dipercaya oleh masyarakat 

secara umum. Namun harapan penulis, mahasiswa pada saat ini tidak mudah 

untuk terhasut media terkait isi berita yang dikemas media tersebut. Terlebih 

lagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau yang memang 

basic nya ada pada dunia penyiaran. 

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih dalam mengenai Persepsi Mahasiswa Jurusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau 

Terhadap Berita Politik di Metro TV (Studi pada Pemilihan Umum 

Gubernur DKI Jakarta 2017). Mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan 

kandungan informasi terkait pemberitaan yang telah diatur sedemikian rupa 

untuk mendukung kepentingan pemilik media. 
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B. Penegasan Istilah 

Dalam sebuah penulisan, ada beberapa istilah yang perlu diperjelas 

guna mempermudah dan menghindari kesalahan. Adapun penegasan istilah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Persepsi 

Persepsi adalah proses pemaknaan terhadap stimulus. Jika 

stimulusnya berupa benda disebut object perception dan jika stimulusnya 

berupa manusia disebut social perception.5 

Jadi persepsi mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tanggapan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN SUSKA Riau terhadap berita politik di Metro TV 

(pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017). 

2. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.6 

Adapun Mahasiswa yang dimaksud adalah Mahasiswa UIN Suska Riau 

jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, angkatan 

2013, 2014, dan 2015. 

3. Berita Politik Televisi 

Berita adalah laporan tentang suatu peristiwa yang sudah terjadi, 

gagasan atau pendapat seseorang atau sekelompok orang (politisi, 

ekonom, budayawan, ilmuwan, agamawan dsb) atau temuan-temuan baru 

dalam segala bidang yang dipandang penting dan diliput wartawan/ 

reporter untuk dimuat dalam media massa cetak atau ditayangkan dalam 

media TV atau disiarkan melalui Radio.7 Politik adalah pengetahuan 

mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; segala urusan dan tindakan 

																																																													
5 Agus Abdul Rahman, Psikologi Sosial : Integrasi Pengetahuan Wahyu dan  

Pengetahuan Empirik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79. 
6 Poerwadaminta, W. J. S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), Edisi 3, 731. 
7 Adi Badjuri, Jurnalistik Televisi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 85. 
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(kebijaksanaan, siasat) mengenai Negara atau terhadap Negara lain; 

partai.8  

4. MetroTV  

Metro TV adalah sebuah stasiun Televisi swasta berita yang 

berkedudukan di Indonesia. MetroTV didirikan oleh PT Media Televisi 

Indonesia, resmi mengudara sejak 25 November 2000 di Jakarta. Metro 

TV dimiliki Media Group pimpinan Surya Paloh yang juga memiliki 

harian Media Indonesia dan Lampung Post.9 

5. Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017 

Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (selanjutnya 

disebut Pilgub Jakarta 2017) menjadi satu dari tujuh pilkada tingkat 

provinsi yang diadakan serentak pada 15 Februari 2017 untuk 

menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–

2022.10  

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap tayangan berita politik 

di Metro TV (studi pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017)? 

2. Batasan Masalah 

Masalah persepsi mahasiswa dibatasi pada objek penelitian yaitu 

pada mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN SUSKA Riau angkatan 2013, 2014, dan 2015. Serta 

tayangan berita politik di Metro TV tentang pemilihan umum Gubernur 

DKI Jakarta 2017. 

 

 
																																																													

8 Poerwadaminta, W. J. S, Op. Cit , 763. 
9 Zaenuddin, The Journalist : Bacaan wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Para 

Mahasiswa Jurnalistik,  (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011), 206. 
10 “Pilkada DKI Harus Berintegritas”, Kompas, 2 April 2016, 27. 
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3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

persepsi Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN SUSKA Riau terhadap tayangan berita politik di Metro 

TV (studi pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017)?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN SUSKA Riau terhadap tayangan berita politik di Metro TV (studi 

pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017). 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

a. Manfaat Praktis 

1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya dan 

khususnya dalam kajian literasi media sebagai kemampuan diri 

untuk memahami, menganalisis, berpikir secara kritis terhadap 

pesan-pesan media khususnya media Televisi.  

2) Hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna sebagai referensi 

atau pembanding bagi peneliti-peneliti yang ingin mengkaji 

persepsi mahasiswa terhadap tayangan berita politik Metro TV. 

3) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan masalah penelitian khususnya di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang persepsi mahasiswa 

terhadap tayangan berita politik Metro TV. 

4) Persyaratan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar 

sarjana ilmu komunikasi (S.IKom) pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 
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b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan 

pengetahuan Ilmu Komunikasi, khususnya yang terkait dengan teori 

persepsi maupun S-O-R (stimulus, organism, respon) yang meneliti 

bagaimana persepsi mahasiswa menonton berita politik di Metro TV. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bentuk sistematika penulisan Skripsi Penelitian ini disusun dalam 

enam bab dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, penegasan 

istilah, permasalahan yang berisikan identifikasi, batasan dan 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori, kajian terdahulu, dan definisi 

konseptual dan operasional variabel. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

uji validitas, dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Suska Riau. 

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang penyajian data yang di peroleh dari 

hasil pengumpulan data di lapangan tentang persepsi mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Suska Riau terhadap tayangan berita politik di Metro TV. Setelah 
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hasil penyajian data, maka data dianalisis yang bertujuan untuk 

menjawab masalah yang ditetapkan dalam penelitian. 

BAB VI: PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta 

saran dan daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


