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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti saat ini, teknologi berkembang dengan 

sangat pesat. Seiring berjalannya waktu media kian melejit dengan 

munculnya internet. Media adalah kata jamak dari medium yang tunggal. 

Medium komunikasi didefenisikan sebagai alat perantara yang sengaja di 

pilih komunikator untuk membuat pesan sampai ke komunikan. Dengan kata 

lain media merupakan alat atau sarana yang di gunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator kepada khalayaknya.
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Kecepatannya yang tinggi dalam memberikan informasi, membuat 

media online banyak digunakan oleh masyarakat. Selain memiliki kecepatan 

yang tinggi dalam memberikan informasi, media online juga tidak terbatas 

pada pengguna komputer saja tetapi dapat diakses melalui handphone yang 

memiliki fasilitas internet. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya keberadaan media 

online tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga penggunanya dapat 

menggunakan dan mengakses dimanapun dan kapanpun yang mereka 

kehendaki. Media online juga memudahkan penggunanya untuk menyebarkan 

karya-karyanya yang berupa tulisan-tulisan baik itu tulisan mengenai cerita 

pribadi, berita, seperti berita ringan (soft news) dan berita berat (hard news). 

Media online juga senantiasa memanjakan pembacanya dengan 

menyediakan kolom komentar untuk para pembacanya. Jadi pembaca media 

online dapat memberikan tanggapan atau komentar langsung terhadap berita-

berita yang disukai atau tidak disukainya dengan mengetik pada kolom 

komentar yang tersedia. Pembaca juga dapart mengekspresikan pikiran dan 

unek-uneknya. Jadi, pembaca tidak perlu menulis surat pembaca yang 

pemuatannya bisa memakan waktu beberapa hari.
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Menulis menurut KBBI adalah membuat huruf (angka dan 

sebagainya) dengan pena (pensil, kapur, dan sebagainya). Kata menulis 

memiliki dua pengertian, pertama pengertian secara harfiah adalah menulis di 

lembaran kertas, catatan harian, buku tulis dan sebagainya. Kedua pengertian 

menulis untuk orang banyak atau ide yang ditulis harus mengandung 

kepentingan masyarakat.
3
 

Seorang penulis yang baik paham akan adanya pembatasan topik, 

karena pada umumnya, kebanyakan penulis cenderung melihat subjek yang 

akan ditulisnya terlalu luas sehingga merasa sulit untuk menyelesaikan apa 

yang menjadi pembahasan utama. Oleh karena itu, penulis perlu membatasi 

topik-topik yang akan menjadi pembahasannya, selain itu kegiatan menulis 

membutuhkan banyak tenaga, waktu serta, fikiran yang fokus (nyaman) dan 

juga menuntut keterampilan yang tidak dimiliki semua orang, seseorang 

dikatakan berminat terhadap sesuatu apabila individu memiliki beberapa 

unsur antara lain Perhatian, kesenangan, dan kemauan. 

Minat menulis setiap orang memang berbeda-beda, ada yang simpatis, 

ada juga yang apatis. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakminatan 

mahasiswa dalam menulis, antara lain faktor kemauan. Semua orang, apalagi 

yang dinamakan mahasiswa, pasti bisa menulis, tetapi hanya beberapa orang 

dari mereka yang mau untuk menulis. 

Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber, dalam 

dalam psikologi minat tidak termasuk istilah populer karena 

ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya seperti ; 

pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. 

Budaya kampus sifatnya membentuk kreativitas dan budaya 

masyarakat adalah persoalan yang signifikan terhadap hidupnya para penulis 

di masyarakat. Ini menyangkut prestise hidup. Di Indonesia, penghargaan 

masyarakat terhadap penulis dan dunia kepenulisan masih sangat rendah. Para 

ilmuwan Indonesia banyak yang memilih mengajar dan meneliti saja, 
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mengingat keduanya menghasilkan banyak keuntungan finansial 

dibandingkan dengan menulis. Banyak penulis buku yang mengeluh karena 

royalti yang seharusnya dia terima, selain kecil juga banyak yang tidak jelas. 

Penulis lepas di koran, misalnya, mendapatkan honorarium yang kurang 

layak selayaknya pekerja menulis. Padahal untuk bisa menulis, seseorang 

harus mengeluarkan seluruh kemampuan bahasanya yang tidak mudah. 

Rendahnya penghargaan masyarakat ini menjadi persoalan 

fundemental kedua yang ikut mendukung rendahnya minat mahasiswa untuk 

menulis. Bukan hanya itu banyak alasan yang menjadikan mahasiswa kurang 

memberikan apresiasinya terhadap bidang ini. Banyaknya tugas kuliah, 

kurang percaya diri,  menjadi beberapa alasan logis dan menjadikan 

mahasiswa enggan untuk menulis.  

Kebiasaan menulis dikalangan mahasiswa harusnya diindahkan. 

Sebab menulis merupakan salah satu indikator penilaian mutu suatu 

perguruan tinggi. Untuk melatih kemampuan tersebut mahasiswa dapat 

menyalurkan kemampuan menulisnya melalui aplikasi media online yang 

dimilikinya seperti blog, facebook, tweeter dan lain-lain. Tak hanya itu jika 

ingin lebih luas, mahsiswa juga bisa mengirimkan tulisan-tulisan berupa 

karya ilmiah atau berita kepada media-media online yang bersedia untuk 

menerima tulisannya. 

Minat adalah sesuatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja 

terlahir dengan penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan 

lingkungannya.
4
 Minat merupakan salah satu aspek psikis yang mendorong 

manusia mencapai tujuan. 

Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek, cenderung 

memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek 

tersebut. Namun, apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa senang, 

maka orang itu tidak akan memiliki minat atas objek tersebut. Oleh karena 

itu, tinggi rendahnya perhatian atau rasa senang seseorang terhadap objek 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya minat seseorang tersebut. 
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Secara sederhana minat berarti kecenderungan atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu. Minat dipengaruhi oleh faktor dari dalam (internal) 

dan luar (ekseternal). Semua faktor tersebut akan berpengaruh pada 

kehidupan seseorang. Minat merupakan suatu unsur yang mempengaruhi 

motivasi seseorang dalam melakukan berbagai hal, tanpa terkecuali dalam 

menulis. 

Mahasiswa jurnalistik UIN Suska Riau angkatan 2014 merupakan 

mahasiswa yang sedang melangsungkan proses perkuliahan dengan basic 

Jurnalistik. Mahasiswa jurnalistik disini merupakan mahasiswa yang 

mengambil salah satu konsentrasi yaitu Jurnalistik dari program studi ilmu 

komunikasi UIN Suska Riau. Sebagai mahasiswa yang akan berkecimpung di 

dunia pemberitaan, mahasiswa Jurnalistik UIN Suska Riau angkatan 2014 

telah dibekali dengan pelajaran mata kuliah yang berhubungan dengan 

penulisan berita antara lain penulisan berita, teknik wawancara, bahasa 

jurnalistik, perencanaan jurnalistik, dan lain-lain mengenai dunia jurnalistik. 

Adanya modal menulis terhadap mahasiswa jurnalistik UIN Suska 

Riau angkatan 2014 harusnya membuat para mahasiswa sudah terbiasa 

dengan hal tersebut. Namun, tidak sedikit mahasiswa yang masih canggung 

ketika disuruh untuk menulis di media online.  

Setelah memperhatikan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti “Minat Menulis di Media Online pada Mahasiswa Jurnalistik 

Angkatan 2014 UIN Suska Riau’’. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul 

penelitian ini adalah: 

1. Minat 

Minat memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu, gairah, dan keinginan. Dalam hal ini minat yang penulis maksud, 
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yakni keinginan menulis yang menjadi salah satu keinginan yang harus 

dikembangkan dengan modal pembelajaran yang sudah ada. 

2. Mahasiswa  

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba 

ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada satu 

bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah 

tinggi, institut dan universitas.
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Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Mahasiswa 

didefenisikan sebagai seorang yang belajar di perguruan tinggi. 

3. Jurnalistik  

Jurnalistik didefenisikan sebagai keterampilan atau kegiatan 

mengelola bahan berita mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan 

yang layak disebar luaskan kepada masyarakat. 

4. Menulis 

 Menulis memiliki dua pengertian. Pengertian secara harfiah adalah 

menulis di lembaran kertas, catatan harian, buku tulis dan sebagainya. 

Kedua pengertian menulis untuk orang banyak atau ide yang ditulis harus 

mengandung kepentingan masyarakat. 

5. Media Online 

Media online adalah media massa yang tersaji secara online disitus 

web (website) internet. Media online juga dapat diartikan sebagai media 

massa ”generasi ketiga” setelah media cetak (printed media) koran, 

tabloid, majalah, buku-dan media elektronik (electronic media) radio, 

televisi, dan film/video. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latarbelakang masalah 

bahwa persoalan pokok pada kajian ini adalah 
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a. Minat menulis di media online pada mahasiswa jurnalistik angkatan 

2014. 

b. Mahasiswa suka membaca berita online namun tidak dengan menulis di 

media online. 

c. Mahasiswa merasa tidak penting untuk menulis di media online. 

2. Batasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga dapat 

mengaburkan penelitian, maka penulis hanya fokus pada Minat Menulis di 

Media Online pada Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2014 UIN Suska 

Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas agar penelitian ini lebih terarah, 

maka penulis merumuskan masalah penelitian ini mengenai ‘’Bagaimana 

Minat Menulis Di Media Online Pada Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 

2014 UIN Suska Riau?’’ 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lebih mendalam mengenai Minat Menulis Di Media Online 

Pada Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2014 UIN Suska Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan ilmiah dibidang ilmu 

Pengetahuan bagi penulis, mahasiswa, maupun masyarakat umum. 

2. Secara praktis, dapat menambah wawasan serta masukan bagi semua 

pihak yang terkait, khususnya bagi mahasiswa jurusan komunikasi 

konsentrasi jurnalistik angkatan 2014 UIN Suska Riau. 

3. Secara akademis, sebagai syarat guna meraih gelar Strata Satu (S1) 

pada Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, 

permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan tentang teori, kajian terdahulu, defenisi 

konsepsial atau operasional variabel. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, uji validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

 Bab ini berisikan tentang subjek penelitian. 

BAB V LAPORAN PENELITIAN 

 Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


