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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori 

1. Minat  

a. Pengertian Minat  

Minat adalah sesuatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja 

terlahir dengan penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan 

lingkungannya. Minat merupakan salah satu aspek psikis yang 

mendorong manusia mencapai tujuannya. 

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. 

Menurut Slameto, 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.
6
 

Mahasiswa yang memiliki minat terhadap menulis cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. 

Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek 

tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan 

seseorang yang bersangkutan.  

 

 

 

                                                             
6
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 182. 
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2. Unsur-Unsur Minat  

Menurut Adityaromantika seseorang dikatakan berminat terhadap 

sesuatu bila individu itu memiliki beberapa unsur antara lain
7
: 

a. Perhatian  

Seseorang dikatakan berminat apabila seseorang disertai adanya 

perhatian,yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju 

pada suatu objek,jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu objek 

pasti perhatiannya akan memusat terhadap sesuatu objek tersebut. 

b. Kesenangan  

Perasaan senang terhadap sesuatu objek baik orang atau benda akan 

menimbulkan minat pada diri seseorang, seseorang merasa tertarik 

kemudian pada saatnya timbul keinginan yang dikehendaki agar objek 

tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian individu yang 

bersangkutan berusaha untuk mempertahankan objek tersebut. 

c. Kemauan  

Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu 

tujuan yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan 

melahirkan timbulnya suatu perhatian terhadap suatu objek. Sehingga 

dengan demikian akan muncul minat seseorang yang bersangkutan. 

Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan suka terhadap 

suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Antara minat dan 

perasaan senang terdapat timbal balik, sehingga tidak mengherankan 

jika mahasiswa yang berperasaan tidak senang juga akan kurang 

berminat dan begitu juga sebaliknya. 

Orang yang memiliki minat yang tinggi maka ia tidak akan mudah 

putus asa demi tercapainya tujuanya tersebut. Karena jika hal yang 

diinginkan bisa tercapai maka rasa kepuasanlah yang didapat dari usaha 

yang telah dilaksanakan. 

 

                                                             
7
Adityaromantika.(2010),dalam 

Minat.http://adityaromantika.blogspot.co.id/2010/12/minat Diakses pada tanggal 26 januari 2017. 
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3. Jenis-Jenis Minat  

Timbulnya minat pada diri seseorang pada prinsipnya dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: minat yang berasal dari pembawaan dan 

minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar.”Dijelaskan kedua jenis 

minat tersebut yaitu: Pertama, minat yang berasal dari pembawaan, timbul 

dengan sendirinya dari setiap individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh 

faktor keturunan atau bakat alamiah. Kedua, minat yang timbul karena 

adanya pengaruh dari luar diri individu, timbul seiring denganproses 

perkembangan individu bersangkutan. Minat ini sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat.
8
 

Berdasarkan pendapat yang diuraikan di atas maka penulis 

menyimpulkan bahwa jenis-jenis minat berdasarkan sebab-sebab timbulnya 

minat ada dua yaitu minat yang spontan dari dalam diri seseorang tanpa 

adanya pengaruh dari luar dan minat terpola yaitu minat yang timbul akibat 

adanya pengaruh dari kegiatan-kegiatan yang terencana yang asalnya dari 

luar individu itu sendiri. 

Adapun pendapat lain mengenai jenis-jenis minat menurut Ahmad 

Susanto bahwa minat dibagi menjadi 10 jenis,yaitu:
9
 

1. Minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap pekerjaan-pekerjaan 

yang berhubungan dengan alam, binatang, dan tumbuhan. 

2. Minat mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang bertalian dengan 

mesin-mesin atau alat mekanik. 

3. Minat hitung menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan yang 

membutuhkan perhitungan. 

4. Minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk menemukan fakta-

fakta baru dan pemecahan problem. 

5. Minat persuasif, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan untuk 

mempengaruhi orang lain. 

                                                             
8
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar  (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, 2013), 60. 
9
Ahmad Susanto, ibid, 61. 
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6. Minat seni, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan 

kesenian, kerajinan, dan kreasi tangan. 

7. Minat leterer, yaitu minat yang berhubungan dengan masalah-masalah 

membaca dan menulis berbagai karangan. 

8. Minat musik, yaitu minat terhadap masalah-masalah musik, seperti 

menonton konser dan memainkan alat-alat musik. 

9. Minat layanan sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan 

untuk membantu orang lain. 

10. Minat klerikal, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan 

administratif. 

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Minat  

Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba. Minat tersebut ada 

karena pengaruh dari beberapa faktor, faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhiminat menurutCrow and Crow sebagaimana yang dikutip 

oleh Abdur Rahman Shaleh, ada beberapa faktor yang menjadikan 

timbulnya minat, yaitu
10

 : 

a. Dorongan dari dalam 

Yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

yang baru  dan berbeda. Dorongan ini dapat membuat seseorang 

berminat untuk mempelajari ilmu mekanik, melakukan penelitian 

ilmiah, atau aktivitas lain yang menantang. Faktor dorongan dalam yaitu 

persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, 

kebutuhan, keinginan, kepuasan,dan prestasi yang diharapkan. 

b. Motif sosial 

Yaitu minat dalam upaya mengembangkan diri dari dan dalam 

ilmu pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat untuk 

mendapatkan kemampuan dalam bekerja, atau adanya hasrat untuk 

memperoleh penghargaan dari keluarga atau teman. 

                                                             
10

Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab, Didaktik Pendidikan Agama. ( Jakarta: 

Bulan Bintang, 1976), 263-265 
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c. Faktor emosional 

Minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Misalnya, 

keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan meningkatkan minat, 

sedangkan kegagalan dapat menghilangkan minat seseorang.  

Secara  sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Menurut Reber, dalam psikologi minat tidak termasuk istilah populer 

karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal 

lainnya seperti: Pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan 

kebutuhan.
11

 

1) Faktor dari luar (eksternal) 

Faktor dari luar yang mencakup keluarga, teman pergaulan atau 

lingkungan. 

a. Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan 

utama dariindividu merupakan peletak dasar pendidikan, dalam 

arti bahwa nilai-nilai pendidikan dan pembentukan pribadi 

selanjutnya berfungsi pada apa yangtelah ditanamkan oleh 

keluarga.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ambo Enre Abdullah 

bahwa: Keluarga dapat menimbulkan kesulitan belajar seseorang 

olehkarena beberapa hal antara lain : latar belakang pendidikan 

orang tuayang rendah, cara mendidik orang tua yang kurang 

bijaksana (terlalu keras atau terlalu lemah), otoriter atau acuh tak 

acuh, juga dapat disebabkan karena kurangnya bimbingan dan 

perhatian dari orangtua terhadap anak-anaknya, kurang 

menyiapkan biaya dan alat-alat pelajaran minimal (prasyarat) 

                                                             
11

 Reber dalam Muhibbin Syah, Psikologi Belajar. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2015), 152 
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yang dibutuhkan anak-anaknya dan kurang cinta kasih dari orang 

tua.
12

 

b. Teman pergaulan 

Pengaruh teman bergaul lebih cepat masuk dalam jiwa 

seseorang. Sesuai dengan perkembangannya, seseorang senang 

membuat kelompok bergaul dengan kelompok yang disenangi. 

Pada umumnya kelompok bergaul memiliki kesamaan keinginan 

ataupun kesenangan. Hal ini berkaitan pula dengan minat 

menulisnya, bila teman pergaulanya memiliki minat menulis 

maka minat temannya tersebut akan mempengaruhi dirinya untuk 

menulis pula. 

c. Lingkungan 

Menurut Dendy Sugono, “lingkungan adalah daerah atau 

kawasan yang termasuk didalamnya”.
13

 Lingkungan yang 

mendukung menyebabkan seseorang berkeinginan untuk lebih 

memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendukung minatnya. 

Sementara itu Wiji Suwarno berpendapat bahwa „‟lingkungan 

pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses 

pendidikan, dimana lingkungan pendidikan meliputi lingkungan 

keluarga,sekolah, dan masyarakat‟‟.
14

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

merupakan suatu kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara 

tertentu mempengaruhi perilaku, pertumbuhan,dan perkembangan 

individu. 

Minat dipengaruhi oleh dorongan dari dalam yang berasaldari 

rasa ingin tahu, motif sosial, serta faktor emosional. Selain itu 

faktor dari luar yang mencakup keluarga, teman pergaulan dan 

                                                             
12

Ambo Enre Abdullah, Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Perilaku Komunikasi Antar 

Pribadi terhadap Efektivitas Kepala Sekolah. ( Editoraljurnal pendidikan dan kebudayaan), 22. 
13

Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustka Utama, 2008), 831. 
14

Wiji Suwarno, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media ,2006), 39. 



 14 

lingkungan dan faktor dari dalam yang berasal dari dalam diri 

sendiri juga menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi minat 

seseorang. 

2) Faktor dari dalam (internal) 

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri.Faktor internal 

disebut juga sebagai sesuatu yang membuat seseorang berminat yang 

datangnya dari dalam diri. Faktor internal mencakup Pemusatan 

perhatian, Keingintahuan, Motivasi, dan Kebutuhan. 

a. Pemusatan Perhatian 

Menurut Sumardi Suryabrata, „‟Perhatian merupakan banyak 

sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang 

dilakukan‟‟.
15

 

Perhatian merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa 

itupun semata-mata tertuju kepada objek. Perhatian adalah 

keinginan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan 

pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya.
16

 

Dapat disimpulkan bahwa perhatian adalah pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada 

sesuatu atau sekumpulan objek. 

b. Keingintahuan 

Salah satu ciri kondisi psikis yang sehat adalah rasa ingin 

tahu. Keingintahuan sejalan dengan kreativitas dari seseorang 

dapat dicirikan dengan seringnya bertanya dan mencari tahu 

sesuatu yang sedang dihadapi dengan mengadakan eksplorasi 

dengan lingkungannya.   

c. Motivasi 

Dalam buku psikologi pendidikan Sugihartono dkk, 

menyatakan „‟motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang 

                                                             
15

Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2007),4. 
16

Slameto, Ibid 105. 
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menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang 

memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut‟‟.
17

 

Motivasi merupakan suatu proses yang menentukan tingkatan 

kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku 

manusia, merupakan konsep rumit dan berkaitan dengan konsep 

konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap dan sebagainya.
18

 

Djalii mengungkapkan bahwa „‟motivasi merupakan salah 

satu hal yang melatarbelakangi individu melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu‟‟.
19

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah dorongan atau penggerak yang melatarbelakangi 

individu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 

d. Kebutuhan 

Menurut Maslow dalam buku Sugiyono “manusia memiliki 

kebutuhan.Manusia adalah makhluk yang memiliki keinginan”.
20

 

Setiap keinginan yangtelah dipenuhi, maka keinginan hatinya akan 

timbul. Atas dasar kebutuhan manusia, Maslow membagi 

kebutuhan kedalam 5 jenis yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan 

memiliki rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan 

penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kelima kebutuhan 

tersebut bersifat hierarki. Artinya kebutuhan yang lebih tinggi akan 

terpenuhi apabila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. 

Minat seseorang juga dipengaruhi oleh kebutuhan. 

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kebutuhan adalah 

segala yangharus terpenuhi bagi seorang individu. Jika kebutuhan 

tidak terpenuhi maka kehidupan tidak akan berjalan sesuai dengan 

fungsinya. 

                                                             
17

Sugihartono dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press), 15. 
18

Slameto, Ibid, 170. 
19

Djaali, Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 25. 
20

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung 

:Alfabeta,2011 ), 47. 
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B. Menulis 

1. Pengertian 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.
21

 

Menulis merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia sehari-hari. Terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai 

sekretaris, mahasiswa, pengajar, dan lain lain. Menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 

Defenisi menulis menurut para ahli.
22

 

a) Djago Tarigan 

Djago Tarigan mengungkapkan bahwa tulisan merupakan sebuah 

alat untuk mengungkapkan ide, gagasan dan pikiran kita kepada orang 

lain secara tertulis. 

b) Menurut Gebhard 

Tulisan merupakan sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan 

ketika seseorang sedang sekolah, karena tulisan merupakan sebuah 

media belajar yang utama dalam kegiatan belajar mengajar. 

c) Menurut Lado 

Tulisan merupakan simbol grafis yang diletakkan dalam kertas 

atau media menulis lain sebagai upaya untuk mengungkapkan perasaan 

yang bisa orang lain mengerti apa yang ingin kita sampaikan. 

 Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa  kegiatan 

menulis merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi bagi manusia. 

Menulis merupakan salah satu cara seseorang untuk menyampaikan 

aspirasi kepada orang lain yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 

                                                             
21

Zulhasril Nasril, Menulis Untuk Dibaca , (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2010), 7. 
22

Http://Www.Tulisantulisan.Com/2015/05/13/Definisi-Tulisan-Menurut-Beberapa-Ahli/ 

Diakses Pada 26 Januari 2017. 

http://www.tulisantulisan.com/2015/05/13/definisi-tulisan-menurut-beberapa-ahli/
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2. Manfaat Menulis  

Menulis bukanlah hal yang asing lagi bagi setiap orang. Setiap 

orang perlu menulis, karena  memori ingatan seseorang itu terbatas tak 

terkecuali mahasiswa. Dalam perkuliahan, seorang mahasiswa harus 

menghadapi yang namanya pembuatan makalah, artikel, proposal 

kegiatan, dan proposal penelitian. Mahasiswa juga dituntut untuk 

menghasilkan sebuah karya ilmiah sebelum mahasiswa tersebut 

meninggalkan kampus (menyelesaikan studinya) yaitu berupa skripsi. Dari 

penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa begitu pentingnya kegiatan 

menulis bagi mahasiswa untuk menunjang studi kuliahnya. 

Kegiatan menulis juga merupakan tradisi intelektual bagi 

mahasiswa. Karena dengan membiasakan diri untuk menulis akan sangat 

baik untuk melatih daya ingat. Menulis berfungsi untuk mengikat 

wawasan dan ilmu yang kita dapatkan agar tidak lepas begitu saja. Lebih 

sering kita menulis akan lebih banyak ilmu dan wawasan yang kita ingat.
23

 

Adapun manfaat menulis bagi mahasiswa yaitu: 

a. Menambah Wawasan 

Menulis akan membawa seseorang untuk memperluas 

cakrawala, mengenali diri, mendorong seseorang berpikir dan 

berbahasa secara benar. Tidak hanya itu, menulis karya ilmiah seperti 

buku, jurnal, artikel ilmiah sebagai suatu karya terpercaya karena 

melalui prosedur ilmiah akan memberikan manfaat langsung bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan.
24

 

b. Melengkapi Kewajiban  

Sebagai seorang mahasiswa, tentu kita mendapatkan tugas dari 

pembimbing kita. Kebanyakan tugas yang diberikan membutuhkan 

kemampuan menulis, baik menulis dengan tangan maupun dengan 

                                                             
23

Mulyadhi Kartanegara, Seni Mengukir Kata: Kiat-Kiat Menulis Efektif Kreatif, (Cet. I, 

Bandung: Mizan Learning Centre, 2005),  61. 
24

Sabarti Akhadiah, Dkk., Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Erlangga, 1988), 9. 
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komputer (mengetik). Sehingga apabila kita sudah terbiasa dengan 

aktivitas menulis, maka tugas yang diberikan akan mudah dikerjakan.  

c. Mengekspresikan Isi Hati  

Dengan menulis, kita dapat mendokumentasikan ide, 

pemikiran atau apa saja yang ada dalam pikiran kita. Menulis bisa 

menjadi media penyalur aspirasi atau luapan perasaan. Dengan begitu, 

orang lain bisa menjadi tahu perasaan kita. 

d. Berbagi Informasi Kepada Pembaca  

Salah satu manfaat menulis adalah berbagi informasi kepada 

semua yang membaca tulisan kita. Betapa bermanfaatnya tulisan kita 

apabila dapat memberi informasi kepada orang lain. 

e. Melatih Kekritisan Mahasiswa  

Mahasiswa yang tidak ada waktu untuk turun ke jalan terhadap 

suatu hal yang menjadi permasalahan di masyarakat dapat 

menyalurkan pendapatnya melalui tulisan. Kita semua tahu bahwa 

mahasiswa disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. 

Terkadang menulis dapat dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk 

menciptakan perubahan di masyarakat guna menunjang peningkatan 

taraf kehidupan masyarakat secara luas. 

Dari penjabarandiatas maka sebagai mahasiswa, kita harusnya 

membudayakan menulis agar dapat menjadi generasi yang membawa 

perubahan. Membudayakan menulis dapat dilakukan dengan memulai 

dari tulisan yang sederhana, hingga berlanjut ketulisan yang lebih 

bermutu. Yakinlah bahwa semua mahasiswa mampu menciptakan 

sebuah karya tulis. 

 

C. Media Online 

1. Pengertian Media Online 

Media Online terkait dengan pengertian media dalam konteks 

komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa 
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dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik 

tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.
25

 

Dengan media massa manusia memenuhi kebutuhannya akan 

berbagai hal. Salah satunya dengan media online yang tergolong media 

paling baru. Media massa online tidak pernah menghilangkan media massa 

lama tetapi mensubtitusinya. Media online merupakan tipe baru jurnalisme 

karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme 

tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemukakan dalam teknologinya, 

menawarkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas dalam 

memproses dan menyebarkan berita.
26

 

Media online merupakan media massa yang hadir secara online 

yang biasa digunakan khalayak untuk memperoleh, menyalurkan serta 

bertukar informasi. Kecepatan akses yang tinggi membuat media online 

banyak digemari oleh penggunanya. 

 

2. Fungsi Media Online 

Khalayak memiliki sifat-sifat sebagaimana yang ada pada konsep 

massa. Jadi khalayak media massa mempunyai sifat dan karakteristik, 

yaitu khalayak massa terdiri dari jumlah yang besar, ada di berbagai 

tempat, tidak interaktif kecuali dengan bantuan komunikasi telepon, terdiri 

dari lapisan masyarakat yang sangat heterogen, tidak terorganisir dan 

bergerak sendiri.
27

 

Fungsi utama media online adalah fungsi Surveillance, yaitu 

memberikan informasi kepada khalayaknya. Tetapi bukan itu saja, media 

online juga mencakup semua fungsi komunikasi massa yang lain. 

 

 

 

 

                                                             
25

M.Romli, Asep Syamsul, Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online 

( Bandung, Nuansa Cendekia, 2012) , 34. 
26

Santana K, Septiawan, Jurnalisme Kontemporer, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
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3. Karakteristik Media Online  

 Media online memiliki beberapa karakteristik yang menjadi 

pembeda dengan yang lainnya, yakni sebagai berikut
28

: 

a) Pengalaman tekstual yang baru: Sebuah jenis baru baik genre dan 

penyajiannya serta dalam caramengkonsumsi hiburan dan pola seperti 

permainan komputer, simulasi, special efek pada film). 

b) Cara baru memperlihatkan dunia: Dimana media tidak selalu 

terdefinisikan dengan baik, media menawarkan cara baru dalam 

memperlihatkan beberapa kemungkinan dan pengalaman baru 

c) Adanya hubungan baru (yang berbeda dari sebelumnya antara subjek 

(users dan consumers) dengan media teknologi: Hal yang berubah 

adalah cara penggunan dan penerimaan dari tampilan dan media 

komunikasi dalam keseharian dan arti dari berinvetasi kepada media 

teknologi. 

d) Pengalaman baru dari hubungan antara perwujudan, identitas dan 

komunitas: Dalam artian menggantikan nilai personal dan pengalaman 

sosial terhadap waktu, ruang dan tempat (baik dalam lingkup lokal dan 

global) yang mana berdampak pada pengalaman diri dan tempat kita 

berada. 

Dari penjabaran diatas bisa disimpulkan bahwa media online 

memiliki karakteristik yang unik sehingga tidak menutup 

kemungkinan akan menjadi sebuah kiblat dalam pencarian informasi 

kedepannya. Siapapun bisa jadi komunikator dankomunikan dalam 

media online, siapapun bebas mencari dan kemudianmenyebarkan 

informasi yang didapat. Khalayak memiliki kuasa penuh atas informasi 

yang didapat. Pilihan selanjutnya adalah kepada khalayak tersebut 

akan dibagaimanakan informasi yang sudah mereka dapatkan selama 

menembus ruang dan waktu dalam dunia maya. 
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D. Kajian Terdahulu 

Sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut untuk kemudian 

menyusun menjadi karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis lakukan   

adalah mengkaji terlebih dahulu dan mencari sumber atau referensi. Adapun 

beberapa referensi yang menjadi kajian terdahulu dalam penelitian ini yakni : 

Skripsi yang ditulisoleh Ibnu Mutahir jurusan ilmu komunikasi (2012) 

dengan judul penelitian ‘’Minat Mahasiswa Ilmu Komunikasi Uin Suska 

Riau Dalam Menonton Program Acara Dunia Dalam Berita Di Tvri’’. 

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kuantitatif 

yang berupa angka angka kemudian diproses dan diolah dalam bentuk tabel. 

Penelitian tersebut menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan rumus 

  
 

 
     . 

Berdasarkan hasil kalkulasi penelitian tersebut ternyata minat 

mahasiswa ilmu komunikasi uin suska riau dalam menonton Program Acara 

Dunia Dalam Berita Di Tvri berada dalam kategori sedang dengan nilai 

72,2%. Faktor utama yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam menonton 

Program Acara Dunia Dalam Berita Di Tvri adalah faktor intern dengan nilai 

82,2%. 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Dimana diperoleh dengan menjalankan quisioner kemudian diolah 

dengan tabel frekuensi dan persentase setelah itu di gambarkan dan 

dideskripsikan dalam bentuk kalimat. Untuk hasil wawancara digunakan untuk 

menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan kuisioner dan angket. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa minat menulis dimedia online 

pada mahasiswa jurnalistik angkatan 2014 UIN Suska Riau dikategorikan 

berada pada pilihan “sangat tidak berminat”  berada pada nilai 2,73%. 

Skripsi yang ditulis oleh Esti Dewi Akstari Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) 

dengan judul „’Minat Menjadi Jurnalis Pada Mahasiswa Komunikasi Dan 

Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta’’ 

yang mana tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui minat 
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mahasiswa jurusan KPI untuk menjadi jurnalis angkatan 2003-2004. Dalam 

penelitian tersebut digunakan rumus rumus   
 

 
     . Dan disimpulkan 

bahwa terdapat minat menjadi jurnalis pada mahasiswa KPI angkatan 2003-

2004 yakni sebanyak 0,48% mahasiswa menyatakn perasaan senang sekali. 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan rumus   

 

 
     . Sehingga diperoleh hasil minat menulis dimedia online pada 

mahasiswa jurnalistik angkatan 2014 UIN Suska Riau dikategorikan berada 

pada pilihan “ sangat tidak berminat”  berada pada nilai 2,73%. 

 

E. Defenisi Konsepsional dan Operasionalisasi Variabel 

 

1. Defenisi Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan hasil pemikirian rasional yang 

bersifat kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang 

akan dicapai.
29

 Variabel dalam penelitian ini adalah Minat Menulis Di 

Media Online Pada Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2014 UIN Suska 

Riau. 

Untuk mengetahui minat menulis dimedia online peneliti 

menetapkan indikator sebagai berikut : 

1. Indikator Minat 

Indikator minat meliputi : 

A. Faktor Internal 

a. Pemusatan perhatian 

- Pemusatan konsentrasi terhadap objek 

b. Keingintahuan 

- Sering bertanya dan mencari tahu 

- mengadakan eksplorasi dengan lingkungan 

c. Motivasi 

- Dorongan  
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- Penggerak yang melatarbelakangi individu untukuntuk mencapai 

tujuan tertentu. 

d. Kebutuhan 

- Hal yang harus terpenuhi 

- Sesuatu hal yang dapat mendorong tercapainya tujuan tertentu 

B. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan 

- Kondisi dalam dunia yang mempengaruhi perilaku, pertumbuhan, 

dan perkembangan seseorang. 

b. Keluarga  

- Lingkungan pendidikan pertama 

- Peletak dasar utama pendidikan. 

c. Teman pergaulan 

- Kelompok bergaul 

- Memiliki kesamaan, keinginan, dan kesenangan 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Sub Indikator 

 

Minat Menulis 

Di Media 

Online Pada 

Mahasiswa 

Jurnalistik 

Angkatan 2014 

Uin Suska Riau 

 

 

a) Faktor internal  

 

 

 

 

 

 Pemusatan perhatian 

 Keingintahuan 

 Motivasi  

 Kebutuhan 

 

b) Faktor 

eksternal    

 

 

 

 Lingkungan 

 Keluarga  

 Teman pergaulan 

 

 

 


