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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Universitas Muhammadiyah Malang 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan cabang dari 

Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada awalnya Universitas Muhammadiyah 

Malang memiliki 3 fakultas yaitu fakultas ekonomi, hukum serta fakultas 

pendidikan dan pengajaran jurusan pendidikan agama. UMM resmi berdiri sendiri 

sejak tahun 1968 di Malang. Fakultas ilmu sosial pada awalnya bernama fakultas 

kesejahteraan sosial yang resmi dirubah pada tahun 1970. Hingga saat ini UMM 

memiliki 10 fakultas program sarjana dengan 3 program studi diploma I, 35 

program studi strata-1, 11 program magister, 3 program doktor serta 5 program 

profesi.   

Saat ini UMM memiliki sarana fisik kampus yang dibagi menjadi 3 yang 

dijelaskan oleh Widagdo, et al (2014: 5) yaitu kampus 1 terletak di Jl. Bandung 

No.1 Malang, kampus 2 terletak di Jl. Bendungan Sutami No. 188A Malang, 

kampus 3 terletak Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang. Selain itu UMM memiliki 

fasilitas yaitu rumah sakit UMM yang terletak di Jl.Raya Tlogomas No.45 Malang. 

Selain itu masih banyak juga fasilitas yang juga menjadi ekspansi bisnis dari UMM 

seperti SPBU UMM, UMM Inn, dan lain sebagainya. 

Jumlah mahasiswa sendiri hingga saat ini sudah lebih dari 30 ribu 

mahasiswa yang berasal dari pelosok negeri dan luar negeri. UMM didukung 

dengan 1.127 dosen dan 597 karyawan serta 400 profesor dan doktor. UMM 

memiliki fasilitas akademik yaitu 42 laboratorium yang terdiri dari 25 labolatorium 
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eksakta dan 17 laboratorium sentral. Untuk mensupport bidang jurnalistik, UMM 

juga sudah memiliki pusat penerbitan sendiri yaitu UMM Press. Menghadapi 

perkembangan zaman saat ini dimana semua serba digital dan banyak hal yang 

terhubung dengan internet, akses Wi-Fi juga tersedia di seluruh sudut kampus.   

Melihat dari latar belakang yang telah diungkapkan diawal penelitian 

bahwa dari hasil survei menunjukan bahwa pengguna internet mayoritas adalah 

kaum milenial, terlebih aplikasi Line banyak digunakan oleh pengguna wanita 

sebesar 55% dan pria 54% selain itu pengguna Line didominasi kalangan anak 

muda yang berusia 18-32 tahun (Mulya, 2018:2). Sehingga peneliti mengambil 

sampel mahasiswa karena merupakan bagian dari pengakses internet terbesar, serta 

dalam penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan media dan 

komunikasi sehingga peneliti menetapkan mahasiswa ilmu komunikasi dipilih 

untuk menjadi sampel meskipun informasi atau komunikasi pasti dilakukan oleh 

semua manusia namun agar tidak melebar dan sampel terlalu luas sehingga 

ditetapkan sampel mahasiswa ilmu komunikasi.  

4.1.1 Ilmu Komunikasi 

Program studi ilmu komunikasi merupakan program studi yang 

berada dibawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pogram studi ini 

didirikan sejak tahun 1986, hingga saat ini memiliki 3 peminatan yaitu 

Komunikasi Audio Visual, Jurnalistik dan studi media, dan juga Public 

Relation. Fasilitas yang disediakan untuk menunjang pembelajaran antara 

lain tersedianya fasilitas laboratorium yang lengkap meliputi lab ruang 

produksi, siaran TV, studio recording, mini teather, ruang simulasi PR, 
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stasiun radio, studio fotografi, komputer multimedia dan desain grafis (Ilmu 

komunikasi. 2018. http://komunikasi.umm.ac.id/id/pages/profil.html, 11 

April 2019). 

Pengembangan minat bakat yang berkaitan dengan ilmu komunikasi 

memiliki beberapa wadah seperti, Jurnalistic fotography Club (JUFOC), 

Kine Club, Jurnalistik Club, dan lain sebagainya. Seiring dengan dunia yang 

semakin berkembang begitu juga dengan bidang komunikasi, seperti yang 

kitta ketahui saat ini perkembangan bidang komunikasi sangat pesat dan 

terus berkembang. Oleh karena itu reformasi kurikulum secara periodik 

juga dilakukan oleh prodi ilmu Komunikasi.  

4.1.1.1 Visi Misi Ilmu Komunikasi 

Visi 

 Menjadi Program Studi yang mempunyai daya saing dalam 

pengembangan keilmuan dan keterampilan di bidang komunikasi, 

berdasarkan nilai-nilai Islam 

Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, 

wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Komunikasi 

yang berorientasi pada gerakan literasi media 

b.  Memajukan aktifitas penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa 

mengenai permasalahan masyarakat yang berdimensi komunikasi 

c. Melaksanakan pengabdian di bidang komunikasi yang berorientasi 

pada pemberdayaan masyarakat 

http://komunikasi.umm.ac.id/id/pages/profil.html
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d. Mengintensifkan aktifitas pelatihan di bidang public relations, 

jurnalistik dan studi media, serta komunikasi audio visual 

e. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

kerangka perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi 

komunikasi secara kelembagaan 

4.2 Gambaran Umum Line Today 

Line Today merupakan layanan konten yang tersedia pada aplikasi Line. 

Line Today digunakan sebagai wadah pengetahuan akan berita-berita bagi 

pengguna aplikasi Line. Line Today tidak hanya dapat diakses melalui aplikasi Line 

namun dapat diakses melalui alamat resmi Line Today yaitu today.line.me/id/. Line 

Today menyajikan berbagai macam berita yang dapat menambah wawasan 

pembaca baik dari berita top, news, movie dan lain sebagainya.  

Line Today merupakan fitur yang lebih memiliki fungsi sebagai penyebar 

informasi, Line today lebih mengarah pada penyaringan berita – berita dari portal 

berita yang ada. Line Today sebenarnya termasuk sebagai News Aggregator 

dimana sebagai aggregator berita Line Today memiliki fungsi menyeleksi dan 

mengumpulkan berita dari berita online yang telah bekerja sama untuk kemudian 

dipublikasikan kembali. Namun saat ini Line Today juga memproduksi berita 

sendiri meskipun tidak banyak. Saat ini Line Today memberikan fitur terbaru untuk 

penggunanya, dimana saat ini Line Today sudah tersedia aplikasi terpisah dari 

aplikasi utamanya yaitu Line. 

 Aplikasi Line Today  yang terpisah ini hanya dirilis di Indonesia saja. Yang 

menarik aplikasi Line Today tersebut hanya berukuran mini yaitu 3mb. Dengan 
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adanya aplikasi yang terpisah tersebut pengguna semakin dipermudah dan juga 

semakin merasakan kepuasan menggunakan layanan berita Line Today (Nabila, 

Marsya. 2018. https://dailysocial.id/post/aplikasi-line-today, 27 April 2019). 

4.2.1 Informasi Politik 

Menurut Soyomukti (2013: 17) politik berkenaan dengan kekuasaan 

(power), kewenangan (authority), ketaatan atau ketertiban (order). Sasmita 

(2011: 217) juga menjelaskan berdasar undang-undang nomor 14 tahun 

2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan informasi 

sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 

dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga 

pemahaman tentang informasi politik mengacu pada definisi tersebut yaitu 

dengan menekankan pada konten politik. Salah satu contoh informasi 

politik yang saat ini sedang marak dibahas yaitu mengenai pemilihan umum  

2019. 

 Informasi mengenai politik pada Line Today memang tidak memilki 

rubrik khusus, namun mudah untuk ditemui. Namun pada saat menjelang 

pemilihan umum 2019, Line Today memberikan akses khusus bagi 

pemberitaan yang berkaitan dengan hal tersebut dengan menyediakan 

rubrik khusus sehingga dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat oleh 

penggunannya. Pada penelitian ini informasi politik tidak terbatas pada 

pemilihan umum saja, namun pemberitaan politik apapun seperti yang 

https://dailysocial.id/post/aplikasi-line-today
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sudah disebutkan sebelumnya bahwa politik berkaitan dengan kekuasaan, 

kewenangan, dan juga ketertiban dalam hal ini kaitannya dengan negara. 


