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Media massa saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer manusia, yang telah menjadi 

bagian kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya. Media massa sebagai media informasi, 

mampu mempengaruhi sekaligus merubah persepsi dan perilaku masyarakatnya, tak terkecuali 

mahasiswa aktivis. Dari fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang 

bagaimana pemanfaatan informasi berita pada media cetak Jawa Pos dan media elektronik SCTV 

oleh mahasiswa aktivis UMM angkatan 2003. 

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan metode 

kualitatif. Informan penelitian ini adalah mahasiswa aktivis UMM angkatan 2003. Penentuan 

informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sample (sampel 

bertujuan). Sedangkan dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and 

gratification, yaitu teori tentang penggunaan dan pemenuhan kebutuhan. 

Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa, informasi berita di media massa, khususnya 

Jawa Pos dan SCTV, dimanfaatkan oleh mahasiswa aktivis UMM angkatan 2003, antara lain: 

sebagai media pemenuhan informasi aktual, sebagai media transfer ilmu pengetahuan, sebagai 

alat kontrol sosial, sebagai media pemenuhan kebutuhan hiburan, sebagai bahan pendukung 

kegiatan perkuliahan dalam kelas dan sebagai bahan diskusi dalam kegiatan organisasi. Dasar 

alasan yang melatarbelakangi mahasiswa aktivis UMM angkatan 2003 dalam memilih 

menggunakan media Jawa Pos dan SCTV sebagai sarana akses informasi, didasarkan atas 

pertimbangan bahasa yang digunakan media serta bentuk pengemasan media tersebut dalam 

menyajikan informasi berita. Sedangkan kausalitas yang timbul dari mahasiswa aktivis UMM 

angkatan 2003 dalam mengakses informasi berita yang diperolehnya, adalah muncul respon 

positif dari mahasiswa aktivis dalam bentuk aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah 

dan respon dalam bentuk pengapresiasian ide, saran dan kritik yang disampaikan melalui media 

massa cetak Jawa Pos, berupa tulisan artikel. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa pada dasarnya mahasiswa aktivis UMM 

angkatan 2003 merupakan khalayak yang aktif dalam yang kemudian dimanfaatkan untuk 

mendukung kegiatan akademis dan kegiatan organisasi maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat 

informal. Sehingga, dari realita di atas, diharapkan untuk selanjutnya agar mahasiswa aktivis 

UMM khususnya angkatan 2003 dan mahasiswi aktivis UMM lainnya, dapat terus 

mempertahankan sekaligus meningkatkan kembali pemanfaatan informasi berita pada media 

massa dalam mendukung setiap kegiatannya, baik dalam bidang akademis maupun organisasi 

 


