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      ABSTRAK 

 

Asri Fathia Dewi. Konvergensi Media Tribun Timur terhadap Dosen di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

(Dibimbing oleh Ahmad Syarif dan Arni). 

 

Tribun Timur hadir sebagai salah satu perusahaan media di Sulawesi Selatan yang 

telah melakukan konvergensi media massa untuk mempercepat dan mempermudah 

penyajian informasi kepada pembacanya.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

efek kognitif, afektif, dan behavioral dari konvergensi media massa terhadap Dosen 

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konvergensi Media Massa 

yang terjadi di Tribun Timur mempengaruhi efek kognitif yaitu memberikan 

kemudahan mengakses berita dan jangkauannya lebih luas, sehingga pembaca lebih 

banyak mendapatkan informasi. Efek afektif yaitu memberikan banyak pilihan 

kepada pembaca mengenai konten mana yang ingin digunakan untuk mendapatkan 

berita. Efek behavioral yaitu menunjukkan perubahan kebiasan atau kegiatan 

sehari-hari terhadap pembaca. Hal ini membuktikan bahwa adanya konvergensi 

media massa, memberikan pengaruh bagi pembaca dengan memberikan efek positif 

seperti kemudahan mengakses informasi, bebas memilih media yang diinginkan 

untuk mendapatkan informasi, dan  berita lebih fleksibel untuk pembaca sehingga 

bisa dibaca kapan pun. 

  

Kata kunci : konvergensi, informasi, berita. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi massa yaitu sesuatu atau hal yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah besar orang (Bittner). Definisi ini 

menyiratkan makna bahwa komunikasi massa pada hakikatnya adalah 

sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi media 

massa kepada khalayak luas yang anonim. Littlejohn menyebut proses 

komunikasi yang demikian dengan konsep media encoding, yaitu proses di 

mana organisasi media menyediakan pesannya kepada khalayak.(Imran, 

2013) 

Salah satu faktor kemajuan masyarakat, diakui atau tidak, 

disebabkan oleh peran media massa. Namun sebaliknya, kekacauan, 

merosotnya moral, dan tindakan kekerasan yang timbul dalam masyarakat 

juga tidak bisa dilepaskan dari peran media massa. Dengan demikian, media 

merupakan faktor penentu kehidupan manusia, sebagaimana dikatakan oleh 

McLuhan mengatakan bahwa teknologi media telah menciptakan revolusi 

di tengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat tergantung kepada 

teknologi. Ia melihat media berperan menciptakan dan mengolah budaya. 

(Mansah, 2019) 

Revolusi teknologi yang terjadi terus menerus dan berkembang 

pesat menyebabkan  media  melakukan konvergensi dan tercipta saluran 

media yang lebih beragam. Perubahan itu tidak saja ada pada sajian berita 
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yang beragam, tetapi juga tata letak, format acara, dan jangkauan peredaran 

informasinya. Begitu juga, masyarakat lebih mudah menyaksikan kejadian 

di dunia ini hanya berada di dalam rumah. Bahkan di era konvergensi media 

sekarang ini, masyarakat sangat dimanjakan. (Nata et al., 2014). 

  Konvergensi menurut Henry Jenkins adalah sebuah kata yang 

menggambarkan perubahan teknologi, industri, budaya, dan sosial dalam 

cara media bersirkulasi dalam budaya kita. Beberapa gagasan yang 

direferensikan oleh istilah tersebut mencakup aliran konten di berbagai 

platform media, kerja sama antara berbagai industri media, pencairan 

struktur pembiayaan baru media yang semuanya ada di antara media lama 

dan baru, dan perilaku migrasi khalayak media yang akan pergi ke mana 

saja untuk mencari jenis pengalaman hiburan yang mereka inginkan. 

Konvergensi media mengacu pada situasi di mana beberapa sistem media 

hidup berdampingan dan di mana konten media mengalir dengan lancar di 

antara mereka. (Derviana & Fitriawan, 2019) 

Konvergensi media sebagai fenomena bergabung atau menyatunya 

beberapa bentuk media ke digital membawa perubahan dalam dunia 

jurnalistik. Perubahan drastis ini disebabkan oleh berbagai hal, yang 

menyebabkan orientasi dan budaya masyarakat ikut terpengaruh. Kehadiran 

internet mendorong media massa menerapkan konsep konvergensi media 

seperti media online, e-paper, e-books, radio streaming, media sosial, yang 

digabungkan dengan media lainnya. Media digital menjadi media yang 

sedang populer dalam beberapa tahun terakhir. (Sufyati, 2019) 
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Kehadiran konvergensi juga memberikan efek media yang besar 

bagi masyarakat, efek media di sini bisa diartikan dampak, bisa 

menimbulkan dampak positif dan negatif. Efek media juga bisa 

mempengaruhi perilaku sehari-hari khalayaknya. Dampak yang diperoleh 

pun bisa beragam tergantung pada individu masing-masing yang 

menggunakan media tersebut. Sebagai khalayak kita harus cerdas dalam 

menggunakan media agar efek yang didapatkan ialah dampak positif, 

karena dengan mendapatkan dampak positif akan menguntungkan diri kita 

sendiri. (Putri et al., 2020)  

Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Miftahurrahmah (2019)  

yang berjudul “Penerapan Konvergensi dalam Upaya Mempertahankan 

Pembaca pada Media Tribun Jambi”. Fokus pada penelitian ini untuk 

mengetahui penerapan konvergensi, strategi konvergensi, dan kendala yang 

dihadapi Tribun Jambi agar mampu mempertahankan pembacanya. 

Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada efek kognitif, afektif, dan 

behavioral pada pembaca Tribun Timur setelah terjadi konvergensi media 

yang semakin canggih untuk mendapat berita teraktual.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa 

tahun terkahir mengakibatkan pengaruh besar pada industri media. Media 

dituntut untuk mampu megadopsi perkembangan teknologi. Hingga pada 

akhirnya lahirlah media digital yang menggunakan teknologi internet dan 

mempengaruhi kehadiran media cetak. Media digital menjadi sangat 

populer saat ini dan dan bahkan beberapa kalangan meramalkan bahwa 
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media cetak akan tergusur dengan adanya teknologi media berbasis internet. 

(Prihartono, 2016) 

Berdasarkan beberapa kajian yang relevan, penjelasan terkait 

perkembangan teknologi dalam Islam juga dijelaskan pada salah satu firman 

Allah, dapat ditegaskan bahwa bagaimana informasi atau berita itu 

sangatlah penting bagi masyarakat, tentu organisasi media massa terus 

melakukan peningkatan dan perkembangan media untuk menyebarkan 

berita agar sampai dengan baik kepada masyarakat.  Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rahaman ayat 33, yaitu :   

َر شَْعمٰ  ْ  شاْجلا  َر ش  ِْ ن ْتعنْط شاْا ناْاِْن عالا َْ ُر شرار ش ُْ شْار ِا ْْقر رْ  ِا ش ْتاا ما ٰٰ شر اا ناْاِن  ِْ ن ُِْْن ْر ذا  َْ شْاا ِا فر  ُٰ اا شرَا سرعنَّْٰلَ ن ْن  ِْ

– ٣٣ 

Artinya : “Hai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat 

menembusnya melainkan dengan kekuatan.” (QS. Ar-Rahman : 33). 

Beberapa ahli menjelaskan kata sulthan dengan berbagai macam 

arti, ada yang mengartikan dengan kekuatan, dan kekuasaan, ada pula yang 

mengartikan dengan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan sebagainya. 

Abdul Al-Razzaq Naufal dalam bukunya Al-Muslimun wa al-Ilm al-Hadis, 

mengartikan kata “Shultan” dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan atau 

teknologi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat ini memberi isyarat 

kepada manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk menembus ruang 

angkasa, bila ilmu pengetahuan dan kemampuannya atau teknologinya 

memadai.  
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Kini banyak perushaan media yang telah melakukan konvergensi 

media, hal ini pula yang dilakukan oleh Tribun Timur. Tribun Timur adalah 

sebuah surat kabar harian yang terbit di Sulawesi Selatan, Indonesia. Surat 

kabar ini termasuk dalam grup Kompas Gramedia. Kantor pusatnya terletak 

di Jalan Cenderawasih No. 430 Kota Makassar. Pertama kali terbit 9 

Februari 2004, bertepatan dengan Hari Pers Nasional. Pada awalnya, 

Persada sebagai pengelola, sedikit ragu untuk dapat mengembangkan 

Tribun Timur sebagai surat kabar Harian di Kota Makassar. Mengetahui 

sebelum Tribun Timur terbit ada beberapa koran Harian lokal yang sudah 

lebih dulu terbit hampir 3 dekade. Namun kenyataan tidak seperti yang 

dibayangkan, dalam waktu yang relatif singkat, keraguan tersebut terjawab. 

Tribun Timur mencapai kesuksesan di Kota Makassar. Kehadirannya tidak 

hanya mampu bertahan di tengah persaingan antar surat kabar lokal di Kota 

Makassar, akan tetapi menjadi satu kekuatan baru dalam persaingan 

pemberitaan di Kota Makassar.  

Sejak awal kelahirannya, Tribun Timur hadir dengan edisi online 

melalui Tribun Timur online. Inovasi terus dilakukan, sehingga pada 

september 2007, Tribun Timur online tidak hanya menerbitkan edisi print 

(print go online) melainkan juga edisi real time news. Inovasi ini 

menempatkan Tribun Timur online sebagai portal berita real time pertama 

di luar Jawa. Kini Tribun Timur menggunakan teknologi baru untuk 

menambah bentuk media massa yang dimiliki. Tribun menekankan bahwa 

kehadiran teknologi dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui satu ruang 
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redaksi (single newsroom) dengan banyak platform (multiplatform). 

Sehingga misi Tribun Timur dengan hadirnya berbagai macam bentuk 

media dapat terwujud yakni memenuhi keinginan pelanggan atau 

pembacanya. 

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar menjadi informan yang dipilih oleh peneliti. 

Dalam hal ini, peneliti berharap dapat mudah memperoleh informasi dari 

informan yaitu Dosen di Fakultas ini. Tentu Dosen di Fakultas ini paham 

mengenai  Konvergensi Media yang terjadi, di mana berita dapat diakses di 

media cetak maupun media elektronik. Meskipun beberapa Dosen masih 

ada yang memilih membaca berita di koran daripada membaca berita di 

media online ataupun membaca keduanya. 

Fenomena konvergensi media yang semakin merambat di 

masyarakat menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai konvergensi media massa. Karenanya, judul yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu “Konvergensi Media Tribun Timur dan 

Pengaruhnya terhadap Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh konvergensi Tribun Timur terhadap dosen di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh konvergensi Tribun Timur terhadap dosen 

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan keilmuan mengenai ilmu komunikasi, khususnya 

mengenai konvergensi media. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan bacaan untuk memahami bagaimana 

konvergensi media. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor apa yang 

menunjang keberhasilan suatu instansi, serta memberikan informasi 

tentang pengaruh konvergensi media massa terhadap pembaca Tirbun 

Timur yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai dasar dalam 

penyusunan proposal penelitian, tujuannya untuk mengetahui hasil 

penelirian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, serta sebagai 

pembanding dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian 

berikutnya yang searah. 

Berikut ini rincian terkait penelitian terdahulu yang memiliki 

keselarasan dengan penelitian penulis : 

 

Tabel 1. : Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama dan Judul 

penelitian 

Model Penelitian Perbedaan Penelitian 

1. Abdussalam, Kgs 

(2021) Konvergensi 

Sebagai Sarana bertahan 

Media Massa (Studi 

Pada Media Cetak 

Tribun Sumsel). 

Penelitian ini 

menggunakan jenis 

penelitian deskriptif 

kualitatif dan 

menggunakan teori 

analisis SWOT. 

Berupaya memahami 

serta mengartikan 

sebuah makna 

peristiwa interaksi 

tingkah laku antar 

manusia di dalam 

keadaan  tertentu 

menurut pandangan 

peneliti.   

Fokus pada penelitian 

terdahulu ini untuk 

mengetahui strategi, 

tantangan yang 

dihadapi, dan inovasi 

konvergensi media 

yang dilakukan oleh 

Tribun Sumsel 

dengan menggunakan 

konsep  dimensi 

konvergensi menurut 

Rich Gordon dan 

penelitian 

menggunakan 

analisis SWOT. 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

berfokus pada 
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pengaruh 

konvergensi media 

Tribun Timur 

terhadap dosen di 

Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 

Universitas 

Muhammadiyah 

Makassar dengan 

menggunakan teori 

efek media massa 

menurut Steven H. 

Chaffe 

2. Devi, Imasnyti Ciptanti  

(2020) Strategi 

Konvergensi Radio 

Songgolangit Fm di 

Tengah Persaingan 

Industri Penyiaran di 

Ponorogo  

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian yang  

bersifat deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian 

jenis deskriptif yaitu 

penelitian yang 

dimaksud untuk 

menuturkan 

pemecahan masalah 

yang ada berdasarkan 

data-data seperti 

menyajikan data, 

menganalisis dan 

menginterpretasi. 

Fokus pada penelitian 

terdahulu ini untuk 

mengetahui strategi 

konvergensi Radio 

Songgolangit FM 

yang menggunakan 

3M yaitu multimedia, 

multichanel, dan 

multiplatform dengan 

menggunakan Teori 

Konvergensi menurut 

Henry Jenkins. Di 

mana informasi 

disajikan dalam 

berbagai format 

mulai dari foto, 

video, teks, dan 

audio. Sementara itu 

seluruh informasi 

tidak hanya 

disampaikan melalui 

radio siaran akan 

tetapi diunggah 

melalui sosial media 

dan dapat diakses 

melalui perangkat 

khalayak masing-

masing. Sehingga 

dengan dampak yang 

ditimbulkan, radio 

Songgolangit FM 

dapat memanfaatkan 

era konvergensi agar 
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 Penelitian terdahulu yang pertama, dengan judul “Konvergensi 

Sebagai Sarana bertahan Media Massa (Studi Pada Media Cetak Tribun 

Sumsel)”. Penelitian ini diteliti oleh Kgs Abdussalam, mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. 

tetap bisa bertahan di 

tengah ketatnya 

persaingan industri 

penyiaran khususnya 

di Ponorogo. 

Sedangkan pada  

penelitian ini, 

berfokus pada efek  

apa yang terjadi 

setelah konvergensi 

media terjadi dengan 

menggunakan teori 

efek media massa 

menurut Steven H. 

Chaffee 

3. Miftahurrahmah, (2019) 

Penerapan Konvergensi 

Dalam Upaya 

Mempertahankan 

pembaca Pada Media 

Tribun Jambi 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

kualitatif, yaitu 

penelitian yang 

dilakukan melalui 

proses observasi, 

pengumpulan data 

yang akurat 

berdasarkan fakta di 

lapangan disertai  

observasi  dan 

wawancara dengan 

narasumber. 

Fokus pada penelitian 

terdahulu ini untuk 

mengetahui 

penerapan 

konvergensi, strategi 

konvergensi, dan 

kendala yang 

dihadapi Tribun 

Jambi agar mampu 

mempertahankan 

pembacanya. 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

berfokus pada efek 

kognitif, afektif, dan 

behavioral yang 

terjadi pada pembaca 

Tribun Timur setelah 

terjadi konvergensi 

yang semakin 

canggih untuk 

mendapatkan berita 

teraktual. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan strategi yang 

diterapkan oleh Tirbun Sumsel di era konvergensi media dan dapat 

mengetahui tantangan apa yang Tirbun Sumsel hadapi di era konvergensi 

media.  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Tribun 

Sumsel dalam  melaksanakan konvergensi media menggunakan konsep 

dimensi konvergensi menurut Rich Gordon.Tribun Sumsel berada pada 

posisi kuadran I yang mana menunjukkan bahwa Tribun Sumsel kuat dan 

berpeluang, rekomendasi strategi yang diberikan adalah agresif.  

Penelitian terdahulu yang kedua, dengan judul “Strategi 

Konvergensi Radio Songgolangit Fm di Tengah Persaingan Industri 

Penyiaran di Ponorogo”. Penelitian ini diteliti oleh Imasnyti Ciptanti Devi, 

mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Penelitian dilakukan untuk mengetahui konvergensi 

media pada Radio Songgolangit FM di tengah persaingan industri dan 

implikasi dari praktik konvergensi pada Radio Songgolangit FM di 

Ponorogo.  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan strategi konvergensi radio 

Songgolangit FM menggunakan 3M yaitu multimedia, multichannel, dan 

multiplatform. Di mana informasi disajikan dalam berbagai format mulai 

dari foto, video, teks, dan audio. Sementara itu seluruh informasi tidak 

hanya disampaikan melalui radio siaran akan tetapi diunggah melalui sosial 

media dan dapat diakses melalui perangkat khalayak masing-masing. 
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Sehingga dengan dampak yang ditimbulkan, radio Songgolangit FM dapat 

memanfaatkan era konvergensi agar tetap bisa bertahan di tengah ketatnya 

persaingan industri penyiaran khususnya di Ponorogo. 

 Penelitian terdahulu yang ketiga, dengan judul “Penerapan 

Konvergensi dalam Upaya Mempertahankan pembaca Pada Media Tribun 

Jambi”. Penelitian ini diteliti oleh Miftahurrahmah, mahasiswa  

Komunikasi dan Penyiaran Islam Konsentrasi Ilmu Jurnalistik Universitas 

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan konvergensi, strategi konvergensi, dan 

kendala konvergensi media yang ada di Tribun Jambi. 

 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konvergensi mampu 

mempertahankan pembaca, sehingga memiliki strategi bagaimana 

masyarakat untuk tetap bertahan terhadap surat kabar dan media online 

Tribun Jambi. Sehingga antara media cetak Tribun Jambi dan media online  

Jambi. Tribunnews.com saling tumbuh dan berkembang, dan dengan 

adanya konvergensi saling melengkapi dan bukan saling mengalahkan. 

 

B. Konsep dan Teori 

1. Komunikasi Massa 

Komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan, ide, 

atau informasi kepada orang laindengan menggunakan sarana tertentu 

guna mempengaruhi atau mengubah perilaku penerima pesan. 

Komunikasi massa merupakan salah satu jenis komunikasi, selain 
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komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi 

kelompok, dan komunikasi organisasi. (Valdiani, 2018) 

Komunikasi massa adalah komunikasi dari seseorang atau 

sekelompok orang melalui alat pengirim (media) kepada para khalayak 

atau pasar . Komunikasi massa dalam praktiknya adalah penyebaran 

informasi melalui media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, 

media sosial internet yang mampu menyebarkan informasi secara luas 

kepada masyarakat. Indformasi dalam proses komunikasi massa 

tersebar secara serempak ke seluruh radius jangkauan media massa yang 

digunakan. Kelengkapan peralatan teknis sangat menentukan 

tersebarnya informasi. (Romli, 2016) 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 

(communicating with media), atau komunikasi kepada khalayak orang 

(massa) dengan meggunakan sarana media. Setiap aspek komunikasi 

massa adalah bermedia (mediated), dan interaksi bermedia berbeda 

dengan interaksi personal. Menurut (Wright dalam Mulyana, 1996) 

komunikasi massa tidak didefinisikan berdasarkan pencapaian-

pencapaian teknologi. Bukanlah perangkat teknis media massa yang 

membedakan komunikasi massa melainkan komunikasi sosial yang 

melibatkan karakteristik khalayak yang khas, pengalaman komunikasi 

dan komunikator. Di dalam komunikasi massa khalayak relatif besar, 

heterogen, dan anonim bagi sumber. Pengalaman bersifat publik dan 

cepat. (Valdiani, 2018) 
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Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan bagi 

masyarakat luas, tentu saja berbeda dengan komunikasi interpersonal 

yang hanya untuk satu orang , atau kelompok yang hanya beberapa 

orang, bahkan juga berbeda dengan organisasi yang sudah mempunyai 

keunikan-keunikan tersendiri yang tidak dapat disamkan dengan bentuk 

komunikasi lainnya. (Arnus, 2018) 

Kampanye media komunikasi massa biasanya mempunyai pengaruh 

yang paling besar terhadap bagian khalayak yang lebih beruntung 

(misalnya yang bisa membaca, yang berpendapat lebih tinggi). 

Pengaruh komunikasi seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika 

diambil langkah yang hati-hati untuk menghindarinya, seperti 

merancang pesan-pesan yang khusus ditujukan untuk keperluan dan 

kepentingan khalayak yang kurang beruntung. (Valdiani, 2018)   

Saluran komunikasi massa diperlukan sebagai pembantu dalam 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Adapun 

sifat-sifat dari saluran komunikasi massa berbeda dengan saluran pada 

komunikasi interpersonal. Dengan adanya saluran komunikasi ini tentu 

saja menimbulkan tanggapan dari khalayak selaku penerima pesan. 

Selain tanggapan, akan muncul juga efek-efek media massa yang 

mungkin terjadi. Oleh karena itu implikasi strategi komunikasi yang 

efektif perlu untuk diterapkan. Pengaruh komunikasi massa berkaitan 

dengan persoalan efek komunikasi massa, efek ini menjadi pusat 

perhatian masyarakat melalui pesan-pesan yang disampaikan khalayak 
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yang mereka inginka. Sehingga mereka dapat berusaha untuk 

menemukan jalur atau saluran yang dapat mempengaruhi khalayak. 

(Valdiani, 2018) 

Efektifitas komunikasi massa, merupakan bagian penting untuk 

mencapai tujuan-tujuan penyampaian informasi kepada orang lain. 

Dengan transparannya informasi yang diberikan, maka tujuan 

komunikasi akan dapat dicapai oleh pemberi informasi. Bahkan, dalam 

situasi yang sulit sekalipun komunikasi yang efektif menjadi sangat 

penting dan tidak dapat dipisahkan dalam interaksi untuk saling 

memberikan edukasi. Dengan tingkat efektifitas yang tinggi, maka 

dalam suatu proses penyampaian informasi akan dapat berjalan dengan 

baik, terarah dan utamanya yaitu mampu menyampaikan informasi yang 

sesuai harapan. Dan setidak-tidaknya mampu menghindari adanya 

potensi negatif yang ditimbulkan adanya kesalahan komunikasi atau 

komunikasi yang tidak sesuai harapan. (Syaipudin, 2020) 

Menjajaki komunikasi massa tidak sekedar memahami bagaimana 

penyebaran informasi melalui media massa, namun lebih jauh aspek 

kekuasaan juga menyertainya. Kekuasaan memerlukan kemampuan 

untuk mempengaruhi pihak yang dikuasai agar sejalan dengan apa yang 

diinginkan pihak yang berkuasa. Setiap kekuasaan memiliki 

kepentingan untuk mengontrol masyarakat dengan wacana-wacana 

yang mendukung pelanggengan kekuasaan. Dalam kekuasaan tersebut 

ada ideologi yang dianut dan menjadi representasi mental. Yang mana 
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kekuasaan menghendaki ideologi tersebut dianut oleh segenap pihak 

yang dikuasai. Ideologi menjadi prinsip kognisi sosial dalam suatu 

kelompok. Di mana media memiliki kemampuan untuk hal itu karena 

sebarannya yang luas, media mampu menyampaikan pesan-pesan yang 

bertujuan untuk mempengaruhi massa. Persebaran wacana dan ideologi 

mampu diinternalisasikan kepada masyarakat secara efektif. (Laksono, 

2019) 

 

2. Media Massa 

Media massa merupakan sarana utama dalam sistem komunikasi 

massa. Menurut Cangara (2008:50) media massa adalah alat yang 

digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada 

khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi 

mekanis seperti surat kabar, film, TV, dan radio. Media massa juga 

dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipergunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan menyusul seperti 

apa komunikasi yang ingin disampaikannya. Dari segi makna, ‘media 

massa’ adalah alat/sarana untuk menyebar-luaskan berita, analisis, 

opini, komentar, materi pendidikan dan hiburan. Media massa adalah 

sarana yang digunakan oleh sebuah lembaga/individu untuk 

menkomunikasikan pesan pada sejumlah khalayak yang tersebar, 

eterogen, dan anonym sehingga psan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. (Silvia et al., 2021) 
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Menurut  Nova media massa berdasarkan sifatnya terbagi lagi 

menjadi dua, yaitu media cetak (surat kabar, majalah, brosur, pamflet, 

dan lain-lain, dan media elektronik (televisi, radio, internet, dan lain-

lain). Sedangkan menurut Vivian, media massa adalah sumber berita 

dan hiburan dan sebagai pembawa pesan persuasi. (Silvia et al., 2021) 

Media massa merupakan penciri utama yang membedakan antara 

komunikasi massa dan sistem komunikasi lainnya. Di samping itu, 

pihak penerima pesan dalam komunikasi massa (khalayak) merujuk 

pada sejumlah besar orang yang tidak harus berada dalam lokasi atau 

tempat yang sama. Namun, ikatan yang menyatukan mereka adalah 

karena sama-sama menikmati pesan yang sama dari media massa dalam 

waktu yang relatif bersamaan. (Silvia et al., 2021) 

Media massa merujuk pada sarana atau peralatan yang digunakan 

untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. Media massa dituntut 

untuk dapat memikat perhatian khalayak secara serempak dan serentak. 

Saluran tersebut berupa media cetak, seperti surat kabar dan majalah; 

media elektronik seperti radio dan televisi, serta media digital. 

Berikut penjelasannya (Halik, 2013:42-43) : 

a. Media Cetak 

Media cetak berupa surat kabar, majalah, dan buku. Khalayak media 

cetak bersifat aktif dan melek huruf sebagai persyaratan utamanya. 

Pesannya disampaikan melalui bahasa tertulis dan dukungan gambar 

atau foto. Khalayak media cetak yakni pembaca surat kabar dan 
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majalah cenderung merupakan golongan orang-orang terdidik dan 

dewasa. 

b. Radio  

Radio merupakan medium yang dapat digunakan melalui inderaa 

pendengaran. Khalayak radio cenderung bersifat pasif. Substansi 

siaran radio menggunakan musik dengan dominan sebagai ilustrasi 

dan efek suara sehingga dapat mendramatisir pesan yang 

disampaikan. Untuk menikmati siaran radio, khalayak lebih santai 

dan mudah. 

c. Televivi  

Televisi merupakan media audio-visual dan paling populer diantara 

jenis-jenis komunikasi massa lainnya. Banyaknya jumlah penonton 

televisi membuatnya menjadi pilihan utama bagi pemasang iklan 

sehingga televisi banyak meraup pendapatan dari penayangan iklan. 

Televisi merupakan media yang sangat dekat dengan khalayaknya 

karena kemudahannya diakses dan sifat tampilannya yang audio-

visual. 

d. Film  

Film memiliki karakter tersendiri jika dibandingkan dengan media 

massa lainnya. Untuk menikmati film, seseorang harus datang ke 

bioskop dan membayar tiket masuk. Produksi film tidak berkala dan 

bersifat fiktif. Namun pesan-pesan dalam film tidak saja berfungsi 

menghibur penontonnya, tetapi juga dapat dijadikan sarana 
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sosialisasi program tertentu. Dewasa ini, film tidak lagi hanya bisa 

dinikmati di bioskop, tetapi juga melalui televisi dan internet. 

e. Media Online 

Kehadiran internet membuat konvergensi antara komunikasi, 

infomasi, dan teknologi yang melahirkan multimedia. keunggulan 

utama media online, tidak saja pada aspek kecepatan informasinya, 

tetapi juga pada sifat interaktif, dan multimedianya. Pengguna 

internet dapat terlayani kebutuhannya dalam bentuk apa saja. 

Mereka mengakses surat kabar digital, majalah digital, jurnal, buku, 

mendengar musik, menonton televisi, mendengar radio, atau 

menonton film melalui internet. 

Efek kehadiran media massa adalah suatu efek yang berasal dari 

perlakuan media massa kepada kita. ada tiga pendekatan dalam media 

massa, yakni efek media massa, perubahan pada diri khalayak 

komunikasi massa dan tinjauan suatu penelitian efek komunikasi massa, 

namun dalam efek media terhadap individu terdapat 5 efek kehadiran 

media massa secara fisik. Pertama, efek ekonomi yang menimbulkan 

berbagai produksi, distribusi, dan komsumsi jasa media massa, 

membuka lowongan pekerjaan. Sudah jelas, bahwa kehadiran media 

massa menggerakkan berbagai usaha. Mulai dari mereka yang memiliki 

usaha misalnya, usaha rumah makan dapat membayar iklan untuk 

menarik para penikmat kuliner lewat media, baik lewat media elektronik 

maupun media cetak. Dan bisa dipastikan lebih banyak peminatnya jika 
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dibandingkan dengan usaha yang tidak diiklankan. Sampai kepada 

kesempatan membuka lowongan pekerjaan untuk memperlancar usaha 

rumah makan tersebut. (Tambunan, 2018) 

Kedua, efek sosial, efek ini berkenaan dengan karakter, bagaimana 

kita dapat menilai seseorang yang dipengaruhi oleh media massa, hasil 

dari perilaku, cara berfikir, pembawaan, interaksi terhadap seseoarang 

atau khalayak yang bersamanya, merupakan bagian dari efek sosial. 

Semisal seorang pemuda yang merasa puas dengan kepintarannya lalu 

ia tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dan sama 

memanfaatkan media koran yang ada. Walaupun pemuda itu pintar 

namun ia tidak kuliah, dan ia piawai dalam memahami ranah 

pemerintahan melalui koran yang ia baca dengan memakai sedikit emsoi 

dan teori yang ia dapat di bangku sekolah dulu dan mendengarkan 

pendapat dari teman yang sama dengannya. Tentu berbeda dengan 

pemuda yang kuliah dan mendapat teori secara efektif, lingkungan 

berpendidikan, menggunakan media koran lalu memanfaatkan media 

internet untuk membuat dan mewakili semua pendapatnya, sedikit 

emosi, namun tertata beberapa teori yang dapat menahan semua emosi 

yang ada, lalu mendapat hasil yang lebih baik dari pemuda tanpa teori 

perkuliahan merupakan salah satu contoh efek sosial dari media massa. 

(Tambunan, 2018) 

Ketiga, efek penjadwalan kegiatan sehari-hari, maksudnya ketika 

media televisi hadir di kehidupan anak dalam masa pendidikan, maka 
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kehadiran televisi dapat mengurangi waktu dalam bermain, tidur, 

membaca, dan menonton film. Gejala efek ini disebut oleh Joyce 

Cramond  sebagai “dispalcement effects” (efek alihan). Namun alihan 

ini dapat diarahkan kepada hal positif dan negatif, alihan menonton 

televisi daripada membaca buku pelajaran merupakan efek negatif bagi 

anak, dan alihan menonton televisi daripada bermain di jalan raya 

merupakan alihan positif bagi anak. (Tambunan, 2018) 

Keempat, efek hilangnya perasaan tertentu sering terjadi bila 

seseorang menggunakan media untuk menghilangkan perasaan tidak 

enak, misalnya kesepian, marah,kecewa, di mana media dipergunakan 

tanpa mempersoalkan isi pesan yang disampaikan. Dengan melihat 

berbagai acara yang ditampilkan oleh televisi misalnya ketika seseorang 

secara tiba-tiba tertawa dan menangis sendiri karena melihat adegan 

dalam acara televisi tersebut. Kelima, efek tumbuhnya perasaan tertentu. 

Kita memilikiperasaan positif atau negatif pada media tertentu. 

Tumbuhnya perasaan senang atau percaya pada media massa tersebut, 

faktor isi pesan mula-mula amat berpengaruh, tetapi kemudian jenis 

media itu yang diperhatikan, apa pun yang disiarkannya. (Tambunan, 

2018) 
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3. Konvergensi Media  

Pengertian Convergence atau Konvergensi secara harfiah adalah 

‘dua benda atau lebih bertemu/bersatu di suatu titik; pemusatan 

pandangan mata ke suatu tempat yang amat dekat’. Secara umum, 

konvergensi adalah penyatuan berbagai layanan dan teknologi 

komunikasi serta informasi (ICTS- Information and Communication 

Technology and Services). Dalam arti paling umum, konvergensi berarti 

runtuhnya penghalang lama yang sebelumnya memisahkan ICTS antara 

industri dan industri, antara aplikasi dan aplikasi, antara prosedur dan 

konsumen, antara negara dan negara. Masing-masing 

mempengaruhikepemilikan minoritas, penggunaaan dan akses teknologi 

informasi dengan berbagai cara. (Miftahurrahman, 2007) 

Konvergensi media merupakan salah satu perkembangan media 

massa yang melibatkan banyak faktor teknologi di dalamnya. Kehadiran 

internet mendorong media massa menerapkan konsep konvergensi 

media seperti media online, e-paper, e-books, radio streaming, media 

sosial yang digabungkan dengan media lainnya. (Sufyati, 2019) 

Terry Flew dalam An introduction to New Media menyatakan 

konvergensi media merupakan hasil dari irisan tiga unsur new media 

yaitu jaringan komunikasi, teknologi informasi, dan konten media. 

Konvergensi media mengusung pada konsep penyatuan berbagai 

layanan informasi dalam satu piranti informasi membuat satu gebrakan 

digitalisasi yang tidak bisa dibendung lagi arus informasinya. 
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Konvergensi menyebabkan perubahan radikal dalam penanganan, 

penyediaan, distribusi dan pemrosesan seluruh bentuk informasi baik 

visual, audio, data dan sebagainya. (Prihartono, 2016) 

Teori konvergensi media yang diteliti oleh Henry Jenkins pada tahun 

2006, menyatakan bahwa konvergensi media merupakan proses yang 

terjadi sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Baru-baru ini, 

penelitian Jenkins telah difokuskan pada konsep “Konvergensi Media”, 

berargumen bahwa teknologi sederhana berfokus pada pemahaman 

tentang bagaimana individu dalam kontemporer budaya sendiri 

memasuki dan menggabungkan banyak sumber-sumber media yang 

berbeda menawarkan pemahaman yang jauh lebih kaya hubungan antara 

bentuk media yang berbeda. (Hamna, 2018) 

Menurut Fiddler  terjadinya konvergensi media juga didukung oleh 

berbagai hal seperti kekuatan-kekuatan ekonomi, politik, dan sosial 

yang memainkan peran besar dalam penciptaan teknologi-teknologi 

baru; berbagai penemuan dan inovasi tidak diadopsi secara luas lantaran 

keterbatasan teknologi itu sendiri; dan adanya kesempatan dan alasan 

ekonomi, sosial, dan politik yang mendorong perkembangan teknologi 

baru. (Prihartono, 2016) 

Teknologi informasi mutakhir telah berhasil menggabungkan sifat-

sifat teknologi telekomunikasi konvensional yang bersifat masif dengan 

teknologi komputer yang bersifat interaktif. Fenomena ini lazim disebut 

dengan konvergensi, yakni bergabungnya media telekomunikasi 
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tradisional dengan internet sekaligus. Konvergensi menyebabkan 

perubahan radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi, dan 

pemrosesan seluruh bentuk informasi, baik visual, audio, data, dan 

sebagainya (Preston, 2001). Kunci dari konvergensi adalah digitalisasi 

karena seluruh bentuk informasi maupun data diubah dari format analog 

ke format digital sehingga dikirim ke dalam satuan bit (binarydigit). 

Karena informasi yang dikirim merupakan format digital, konvergensi 

mengarah pada penciptaan produk-produk aplikatif yang mampu 

melakukan fungsi audiovisual sekaligus komputasi. Maka jangan heran 

jika sekarang ini komputer dapat difungsikan sebagai pesawat televisi, 

atau telepon genggam dapat menerima suara, tulisan, data maupun 

gmambar tiga dimensi. (Hamna, 2018) 

Konvergensi industri media dan teknologi digital mengarah pada 

bentuk-bentuk yang dikenal sebagai komunikasi multimedia. 

multimedia atau dikenal juga sebagai media campuran, pada umumnya 

didefinisikan sebagai medium yang mengintegrasikan dua bentuk 

komunikasi atau lebih (Fiddler, 2003:39). Fiddler (2003) menyatakan 

kehadiran konvergensi media didukung oleh faktor tekanan bisnis media 

massa. Kini para perusahaan media massa berlomba-lomba menganut 

konvergensi. Tranformasi media cetak ke arah konvergensi dapat 

mengadopsi jenis konvergensi yang dikemukakan oleh Grant (2009:33). 

Konvergensi jurnalistik mensyaratkan perubahan cara berpikir media 

tentang berita dan peliputannya. Bagaimana media memproduksi berita 
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dan bagaimana media menyampaikan berita kepada khalayaknya. 

Namun, praktik konvergensi saat ini masih sebatas pada cara 

menyampaikan berita melaui platform yang berbeda yaitu media cetak, 

penyiaran, dan online. (Hamna, 2018) 

 

4. Dampak Positif dan Negatif Konvergensi Media 

 Konvergensi media juga memiliki sisi positi dan negatif 

(Wulansari, 2019). Sisi positifnya yaitu: 

a. Konvergensi media memperkaya informasi secara meluas tentang 

seluruh dunia karena ada akses internet. 

b. Memberikan banyak pilihan kepada masyarakat pengguna untuk 

dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai selera, contohnya 

televisi interaktif dan televisi multi-saluran di mana pengguna 

memilih sendiri program siaran yang disukai. 

c. Konvergensi menjadi lebih personal. 

d. Lebih mudah, praktis, dan efisien. Tidak perlu punya dua media 

kalau ternyata bisa punya satu media, tetapi multi-fungsi. 

e. Timbulnya demokratisasi informasi di mana semua orang bisa 

mengakses informasi secara bebas dan luas dengan berbagai cara 

dan bentuk. 

f. Dalam implikasi ekonomi, konvergensi berpengaruh terhadap 

perusahaan dan industri teknologi komunikasi karena mengubah 

perilaku bisnis. Keuntungan yang didapat dari hasil konvergensi 



26 
 

 
 

media sangat menguntungkan dan memajukan perusahaan. Selain 

itu, mudahnya akses informasi membuat industri dan perusahaan 

semakin mudah dan cepat mengantisipasi. 

g. Tantangan kebutuhan baru konsumen serta persaingan yang ketat. 

h. Interaktif, masyarakat bisa langsung memberikan umpan balik 

terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Media konvergensi 

memunculkan karakter baru yang makin interaktif, penggunanya 

mampu berkomunikasi secara langsung. 

i. Masyarakat mendapatkan informasi lebih cepat. Contonya, para 

pembaca berita online hanya dengan mengklik informasi yang 

diinginkan di komputer konsekuensi langsung atas pesan (Severin 

dan Tankard, 2001 : 370). 

Adapun sisi negatifnya yaitu : 

a. Perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi kecanduan 

teknologi. Adanya ketergantungan dengan segala sesuatu menjadi 

serba praktis dan otomatis.teknologi yang praktis memang bagus 

karena mempercepat dan memudahkan, namun hal ini juga bisa 

menjadi buruk jika kita tidak bijak. Karena dengan adanya praktis 

kita cenderung menjadi orang yang “malas” karena segala yang 

otomatis akan mempercepat hilangnya pekerjaan manusia yang 

digantikan oleh teknologi yang canggih. 

b. Munculnya masyarakat digital/maya. Kemajuan teknologi 

konvergensi yang maju telah mempersempit jarak dan 
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mempersingkat waktu. Jarak dan waktu sudah bukan masalah lagi, 

misalnya media lainnya tanpa perlu bertemu langsung. Hal ini 

menimbulkan masyarakat maya di mana komunikasi langsung 

secara face to face sudah tidak diminati lagi. Anda di Eropa dengan 

saya di Asia bisa saling berkomunikasi saat itu juga. Pendapat ini 

diperkuat dalam buku berjudul Handbook of new media : social 

shaping and social consequences of ICTs, dikatakan bahwa media 

konvergen menyebabkan derajat massivitas massa berkurang, 

karena komunikasinya makin personal dan interaktif (Lievrouew 

dan Living, 2006: 164) 

c. Media cetak/media konvensional mulai kalah dengan media modern 

atau baru/online. 

 

5. Efek Media Massa 

Menurut Steven M. Chaffee (dalam Wilhoit dan Harold de Bock, 

1980: 78) ada beberapa pendekatan dalam melihat efek media massa. 

Pendekatan pertama ialah membatasi efek hanya selama berkaitan 

dengan pesan media, akan mengesampingkan banyak sekali pengaruh 

media massa, baik yang berkaitan dengan pesan maupun dengan media 

itu sendiri. Pendekatan kedua ialah melihat jenis perubahan yang terjadi 

pada diri khalayak komunikasi massa baik melalui penerimaan 

informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan perilaku; atau 

dengan istilah lain, perubahan kognitif, afektif, dan behavioral. 
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Pendekatan ketiga meninjau satuan observasi yang dikenai efek 

komunikasi massa baik itu individu, kelompok, organisasi, masyarakat, 

atau bangsa. Adapun beberapa efek media massa, yaitu : 

a. Efek Kognitif : terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan 

transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. 

b. Efek Afektif : timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi, atau tidak disukai oleh khalayak. Efek ini ada 

hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. 

c. Efek Behavioral : berkaitan dengan perilaku nyata yang dapat 

diamati; yang  meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan 

berperilaku. 

 

C. KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis 

dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-

variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variabel-variabel 

tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan 

fenomena atau masalah yang diteliti. Penelitian ini membahas mengenai 

”Pengaruh Konvergensi Media Massa Terhadap Pembaca Tribun Timur di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Makassar”.  
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Gambar 1. Kerangka Berpikir    

 

D. FOKUS PENELITIAN 

Agar tidak terjadi penyimpangan dan masalah yang akan dibahas 

semakin luas dalam penelitian maka perlu adanya penelitian. Penelitian ini 

berfokus pada pengaruh konvergensi media massa terhadap pembaca 

Tribun Timur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  

Tribun Timur 

Teori Efek Media Massa Steven H. 

Chaffee 

1. Efek Kognitif 

2. Efek Afektif 

3. Efek Behavioral 

 

Pembaca Tribun Timur di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Konvergensi 

Media 

Pengaruh Konvergensi Media Massa 

Terhadap Dosen dalam Menerima 

Informasi  
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E. DESKRIPSI FOKUS 

a. Konvergensi media merupakan menyatunya berbagai media 

menjadi satu platform digital.  

b. Efek kognitif terjadinya perubahan atas apa yang diketahui. 

c.  Efek afektif terjadinya perubahan atas apa yang disenangi atau tidak 

disenangi. 

d.  Efek behavioral terjadinya perubahan kebiasaan atau tingkah laku. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu  penelitian akan dilaksanakan 2 (dua) bulan yaitu bulan Juli 

hingga Agustus dan lokasi penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 

259 Makassar. 

 

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Menurut (Sugyono, 2017) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diambil dan didiukung oleh data-data tertulis hasil 

wawancara berwujud pernyataan atau kata-kata. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini yaitu tipe deskriptif kualitatif dengan meneliti 

Pengaruh Konvergensi Media Massa Terhadap Pembaca Tribun Timur 
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di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

 

C. Sumber Data  

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan keduanya. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan dari 

pihak pertama, tanpa melibatkan perantara. Data ini berhubungan 

langsung dengan informan dan diperoleh dari hasil pengaturan langsung 

terhadap objek dan subjek yang diteliti. Sumber datanya melalui 

wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Informan 

dalam penelitian ini yaitu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, ketiga, 

dan seterusnya. Misalnya, data dari sebuah instansi ataupun organisasi 

yang bersangkutan, ataupun individu dari pihak-pihak yang telah 

mengumpulkan dan mentransmisikan seperti dokumen, laporan, buku-

buku ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan media komunikasi yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. 
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D. Informan  

Informan merupakan orang yang dipandang mengetahui 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian dan bersedia untuk 

memberikan informasi kepada peneliti. Dalam wawancara mendalam, 

peran informasi menjadi sentral, walaupun kadang informan berganti-

ganti. (Bungin, 2017).  

Teknik penentua n informan  yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan purposive sampling. Teknik purposive sampling 

adalah suatu teknik penentuan dan dan pengambilan sampel yang 

ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini, merupakan orang yang dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita ingin ketahui, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang 

diteliti. (Maharani & Bernard, 2018). Adapun informan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

Tabel 2 : Data Informan Penelitian  

No. Nama  Jabatan Keterangan 

1. Muhammad Yahya Dosen Ilmu Komunikasi      Informan Kunci 

2. Iswadi Amiruddin Dosen Ilmu Administrasi Negara       Informan Kunci 

3. Hamrun Dosen Ilmu Pemerintahan      Informan Kunci 
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1. Informan Kunci  

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi 

secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti. Dalam infroman kunci, tergantung dari unit analisis yang 

akan diteliti.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugeng Pujileksono (2016:120) teknik data merupakan 

bagian dari metode dan di dalam teknik terdapat cara dan prosedur dalam 

melakukan penilitian. Oleh karenanya untuk mendapatkan data diperlukan 

cara atau teknik dalam mendapatkannya. (Yusuf, 2014) Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda, atau 

rekaman gambar. Menurut Moleong, teknik observasi berperan pasif 

memungkinkan peneliti mengamati dan mencatat perilaku dan peristiwa 

sebagaimana adanya. (Nugrahani, 2014) 

2. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses 

interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau 

orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. 

Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap 
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muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di 

mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang 

diteliti dan telah dirancang sebelumnya. (Yusuf, 2014) 

3. Dokumentasi adalah sebuah teknik dengan cara melihat dan melakukan 

analisis terhadap dokumen-dokumen yang ada. Dokumen dapat berupa 

dokumen pribadi, dokumen resmi maupun dokumen lainnya. (Triyono, 

2021) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif merupakan proses mereviu dan memeriksa 

data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga 

dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang 

diteliti. Proses bergulir dan peninjauan kembali selama proses penelitian 

sesuai dengan fenomena dan strategi penelitian yang dipilih peneliti 

memberi warna analisis data yang dilakukan, namun tidak akan terlepas dari 

kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian (display) data, dan 

kesimpulan/verifikasi. (Yusuf, 2014) 

 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Uji keabsahan data atau validitas data diamati dari tingkat keaslian 

penelitian. Validitas digunakan untuk mengukur data yang diperoleh valid 

atau tidak. Pada penelitian kualitatif, data dianggap valid jika tidak ada 

perbedaan antara yang diutarakan penulis dan realita pada objek yang 
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diteliti. Dalam penelitian ini, teknik validitas data yang digunakan yaitu 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar data itu sebagai pembanding atau pengecekan 

data tersebut. Triangulasi dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber 

untuk pengabsahan data. Triangulasi dengan sumber dapat dilakukan 

dengan cara mengecek data yang diperoleh dari Pembaca Tribun Timur di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Perkembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada 

tanggal 19 Juni 1963 yang di mana sebagai cabang dari Universitas 

Muhammadiyah Jakarta. Didirikannya Perguruan Tinggi ini adalah 

realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi 

Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian 

tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai 

organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran 

dakwah amar ma’ruf nahi munkar, lewat surat nomor : E-6/098/1963 

tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 juli 1963 M. Kemudian akte 

pendiriannya dibuat oleh notaries R. Sinojo Wongsowidjojo 

berdasarkan akta notaries Nomor : 71 tanggal 19 Juni 1963.  

Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai 

Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 01 Oktober 1965. 

Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) sebagai 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan 

peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di 

masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai 
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salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong 

besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan diwariskan sebagai 

amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah yang 

terintegrasi dengan nama Makassar memberikan harapan 

terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan. 

 Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah 

Makassar membina dua Fakultas yakni Fakultas keguruan dan Seni 

Jurusaan Bahasa Indonesia, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Jurusan Pendidikan Umum (PU), dan Pendidikan Sosial 

(PS) yang dipimpin oleh Rektor Dr. H. Sudan. Pada tahun yang sama 

(1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri 

dan dipimpin oleh Rektor Drs. H. Abdul Watif Masri. 

Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar 

pada tahun 1965 membuka Fakultas baru yaitu : Fakultas Ilmu 

Agama dan Dakwah  (FIAD), Fakultas Ekonomi (Fekon), Fakultas 

Sosial Politik, Fakultas Kesejahteraan Sosial, dan Akademi 

Pertanian. Selanjutnya tahun 1987 membuka Fakultas Teknik, tahun 

1994 Fakultas Pertanian, tahun 2002 membuka Program 

Pascasarjana, dan tahun 2008 membuka Fakultas Kedokteran, dan 

sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar telah 

memiliki 7 fakultas 41 Program Studi dan Program Pascasarjana 

yang ttelah terakreditasi BAN-PT.  
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Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2003 

mengalami tahapan transisi sejarah perkembangan, berupa 

perubahan formasi kepemimpinan dengan bergabungnya generasi 

muda dan generasi tua. Pimpinan dan seluruh Civitas Akademika 

Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad untuk memelihara 

hasil capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada 

capaian yang lebih baik, serta berkomitmen : (1) memelihara 

kepercayaan masyarakat, (2) mencapai keunggulan dalam kompetisi 

yang semakin ketat, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam 

pengelolaan dan pengembangan diri. Dari ketiga komitmen tersebut 

diharapkan dapat mengantar Universitas Muhammadiyah Makassar 

untuk menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka.  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar merupakan salah satu Fakultas tertua, 

yang awalnya hanya memiliki 2 program studi yaitu Ilmu 

Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan. Kemudian pada tahun 

2015 Fakultas ini membuka program studi baru yaitu Ilmu 

Komunikasi. Kini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menaungi 3 

program studi. 

 

2. Visi Misi dan Slogan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

b. Visi  
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Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah melakukan 

transformasi tata kelola. 

c. Misi  

1. Transformasi Sistem Pelayanan pada tahun 2022. 

2. Transformasi Sistem Pelayanan pada tahun 2023. 

3. Tranformasi Sistem Human Capital (SDM) pada tahun 2024. 

4. Transformasi Sistem Organisasi (GUG) pada tahun 2025. 

 

3. Kerangka Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

a. Dasar Pemikiran  

1. Kontribusi pada pencapaian Visi universitas 2024. 

2. Kontribusi pada pemeringkatan Universitas, secara nasional 

dan global 9bukan peningkatan berbasis popularitas semata). 

3. Layanan Catur Dharma (Pendidikan, Penelitian, dan 

Publikasi, Pengabdian, serta Pengembanan Al Islam 

Kemuhammadiyahan). 

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar sangat prospektif untuk 

melanjutkan kemajuan  

b. Milestone Kepemimpinan 2025  

1. Transisi Internasionalisasi pada tahun 2022. 

2. Internasinalisasi pada tahun 2023. 
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3. Berjejaring pada tahun 2024. 

4. Lintas Sektor pada tahun 2025. 

c. Strategi Pengembangan 

1. Pelayanan : Sistem pelayanan dan manajemen internal yang 

terintegrasi, efektif, efisien, dan berbasis teknologi. 

2. Pembiayaan : Peningkatan pendapatan dan belanja, melalui 

diverifikasi layanan pendidikan, riset, dan pengabdian. 

3. Tata Kelola SDM : Peningkatan strata dan jabatan akademik, 

serta pengembangan kualitas dan kompetensi SDM yang 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi. 

4. Organisasi dan Manajemen : Transformasi kultur organisasi 

dan sistem manajemen untuk mendukung Visi Universitas 

2024. Penguatan aspek-aspek good university governance 

(GUG) dalam peningkatan kinerja akademik dan non-

akademik.  

d. Strategi Pencapaian 

1. Transisi : Tersedia panduan prosedur, mekanisme, dan 

rencana aksi transisi ke arah internasionalisasi. 

2. Internasionalisasi : Rekognisi dan akreditasi internasional 

bagi kelembagaan program studi. Rekognisi dan akreditasi 

nasional bisa menjadi modal untuk mencapai reputasi tingkat 

kawasan. 
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3. Jejaring : Perluasan jejaring mitra untuk menunjang 

internasionalisasi secara praktis, serta menjadi mitra pada 

tata kelola institusi. 

4. Lintas Sektor : Jejaring mitra berkembang bersifat lintas 

sektoral. Tersedia tonggak-tonggak pencapaian (milestone) 

yang menjadi panduan bagi seluruh civitas academica dalam 

menginternalisasi pencapaian VTMS. 

e. Target Internasionalisasi  

1. Ilmu Administrasi Negara 

2. Ilmu Pemerintahan 

3. Ilmu Komunikasi 

f. Tata Kelola 

1. Pemerintahan (Governance) 

a) Misi Kepemimpinan 2024 : Kesatuan komando dan 

kendali organisasi dalam mencapai visi bersama. 

b) Good University Governance (GUG) : Pengelolaan 

organisasi berbasis transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi. 

c) Komitmen Pimpinan : Realisasi pada rencana bersama; 

operasional, organisasional, dan publik.  

d) Hubungan Kerja Lembaga : Membangun hubungan 

secara proporsional pada institusi Fakultas, Lembaga, 

Rektorat, BPH, PWM, dan Majelis DiktiLitbang. 
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2. Organisasi  

a) Reputasi 

b) Rekognisi 

c) Sinergi 
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4. Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan 

Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si 

 

     Wakil Dekan I 

       Andi Luhur Prianto M.Si 

      Wakil Dekan II 

    Nasrulhaq M.A 

Wakil Dekan III 

    Dr. Syamsir Rahim M.Si 
 

Wakil Dekan IV 

          Muh. Amin M.Pdi 

Kaprodi Ilmu Administrasi 

Negara 

   Dr. Nur Wahid S.Sos, M.Si 

Sekprodi Ilmu Administrasi 

Negara 

Nurbiah Tahir S.Sos, M.Ap 

 Kaprodi Ilmu Pemerintahan 

 Ahmad Harakan S.Ip, M.Hi 

 Sekprodi Ilmu Pemerintahan 

      Nur Khaerah S.Ip, M.Ip 

Kaprodi Ilmu Komunikasi 

Syukri S.Sos, M.Si 

 

Dosen 

 

Dosen 

 

Dosen 

Gambar 2. Struktur Organisasi 
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5. Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Dekan  

a. Memimpin perencanaan, pengorganisasian penyelenggaraan, 

pelaksanaan pengawasan, dan evaluasi caturdharma perguruan 

tinggi Muhammadiyah, serta melaksanakan upaya 

pengembangan fakultas, memimpin penyelenggaraan 

administrasi, membina dan mengembangkan kerjasama dengan 

instansi lain serta tugas-tugas lain yang dipandang perlu dalam 

rangka mencapai caturdharma perguruan tinggi 

Muhammadiyah. 

b. Melaksanakan fungsi pimpinan meliputi perencanaan, 

pembuatan kebijakan, pengembangan, pengarahan, dan 

pembinaan personalia Fakultas, pengawasan, dan evaluasi 

partisipatif bagi tercapainya visi dan misi Fakultas. 

c. Mewakili Fakultas dalam rapat internal maupun eksternal 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

d. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan akademik 

(pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, kepada 

masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyahan) Fakultas. 

e. Bertanggung jawab atas semua administrasi akademik dan 

keuangan Fakultas. 

f. Bertanggung jawab terhadap evaluasi penjamin mutu 

pendidikan di lingkungan Fakultas. 
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g. Bertanggung jawab atas semua invertaris Fakultas. 

h. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan 

eksistensi Fakultas di masyarakat. 

i. Ketentuan mengenai tugas dekan diatur dengan peraturan 

rektor. 

j. Bertanggung jawab kepada rektor. 

2. Wakil Dekan I 

a. Membantu dekan dalam memimpin kegiatan sehari-hari 

dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, 

melaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan dan evaluasi 

dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam 

Kemuhammadiyahan. 

b. Membantu dekan dalam melaksanakan pembinaan tenaga 

akademik, mempersiapkan program-program baru dalam 

upaya membangun Fakultas. 

c. Membantu dekan dalam membina dan mengembangkan 

kerjasama di bidang akademik dengan lembaga lain. 

d. Membantu dekan dalam melaksanakan tugas lain yang 

dianggap perlu dalam bidang tugas pokoknya. 

e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada 

dekan terkait pelaksanaan di bidang administrasi akademik. 

3. Wakil Dekan II 
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a. Membantu dekan dalam melaksanakan dan mengembangkan 

sistem di bidang administrasi umum, kepegawaian, dan 

keuangan. 

b. Membantu dekan dalam pengelolaan, perencanaan, 

perlengkapan pengadaan saranadan prasarana Fakultas dan 

menyusun perencanaan dan pengembangan usaha Fakultas. 

c. Membantu dekan dalam pembinaan karir dan kesejahteraan 

sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga 

kependidikan.  

d. Membantu dekan dalam melakukan pemantauan dan 

evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan. 

e. Membantu dekan dalam melaksanakan tugas lain yang 

dianggap perlu untuk menunjang tugas pokoknya. 

f. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada 

dekan terkait pelaksanaan di bidang administrasi umum, 

kepegawaian dan keuangan. 

4. Dekan III 

a. Membantu dekan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari 

dalam mengembangkan sistem pendidikan. 

b. Membantu dekan dalam mengupayakan terciptanya suasana 

akademik di kalangan mahasiswa.  

c. Membantu dekan dalam pembinaan organisasi intra 

kemahasiswaan. 



48 
 

 
 

d. Membantu dekan dalam mengembangkan bakat dan minat 

mahasiswa melalui workshop, pelatihan dan berbagai 

macam kegiatan mahasiswa. 

e. Membantu dekan dalam melaksanakan kerjasama dengan 

pihak lain yang dianggap perlu untuk menunjang tugas 

pokoknya. 

f. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunannya kepada 

dekan terkait pelaksanaan di bidang kemahasiswaan. 

5. Ketua Program Studi 

a. Mengusulkan pengampu mata kuliah kepada dekan. 

b. Menyelenggarakan ujian tengah semester, ujian akhir 

semester, dan proposal skripsi, tesis dan disertasi. 

c. Mengajukan dosen pembimbing akademik kepada dekan . 

d. Menentukan judul skripsi, tesis, dan disertasi. 

e. Mengusulkan pembimbing dan penguji skripsi, tesis, dan 

disertasi kepada rektor melalui dekan. 

f. Menentukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan. 

 

6. Sekretaris Program Studi 

a. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretarian di 

program studi. 
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b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan 

kurikulum pendidikan di progra studi. 

c. Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar 

bersama dengan kelompok dosen di program studi. 

d. Menyusun jadwal perkuliahan di program studi. 

e. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di program studi. 

f. Mengkoordinasikan kegiatan praktik kerja lapangan dan 

KKN mahasiswa. 

g. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di program 

studi. 

h. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat di program studi. 

7. Dosen  

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di 

Universitas Muhammadiyah Makassar dengan tugas utama 

mentranformasikan, mengembangkan, dan mnyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

B. Hasil Penelitian  

Media massa merupakan sarana utama dalam sistem komunikasi 

massa. Menurut Cangara (2008:50) media massa adalah alat yang 

digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari sumber kepada 
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khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi 

mekanis seperti surat kabar, film, TV, dan radio. Media massa juga 

dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipergunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan menyusul seperti 

apa komunikasi yang ingin disampaikannya. Dari segi makna, ‘media 

massa’ adalah alat/sarana untuk menyebar-luaskan berita, analisis, 

opini, komentar, materi pendidikan dan hiburan. Media massa adalah 

sarana yang digunakan oleh sebuah lembaga/individu untuk 

menkomunikasikan pesan pada sejumlah khalayak yang tersebar, 

eterogen, dan anonym sehingga psan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. (Silvia et al., 2021) 

Henry Jenkins menyatakan teknologi sederhana berfokus pada 

pemahaman tentang bagaimana individu dalam kontemporer budaya 

sendiri memasuki dan menggabungkan banyak sumber-sumber media 

yang berbeda menawarkan pemahaman yang jauh lebih kaya hubungan 

antara bentuk media yang berbeda. (Hamna, 2018) 

Efek komunikasi massa yang dilakukan oleh Media Tribun Timur 

dalam mendistribusikan konten dikaitkan dengan Konvergensi Media 

Massa yaitu : 

Hasil penelitian bersumber dari data wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap informan. Peneliti memilih informan berdasarkan 

pengetahuannya akan objek yang akan diteliti, maka ada beberapa 

informan yang diwawancarai. 
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1. Efek Kognitif  

Perkembangan media massa sudah tak dapat dibendung lagi, 

media massa semakin maju. Di mulai dari kemunculan media cetak, 

kemudian elektronik, dan sekarang media online. Ada juga media 

cetak dan elektronik yang sudah dikonversi menjadi media digital. 

Perkembangan ini memungkinkan manusia mendapatkan informasi 

yang lebih sederhana, mudah, dan dalam jumlah banyak. (Munir, 

2021). Hal inilah yang dilakukan oleh Tribun Timur sehingga para 

pembacanya memilih tetap bertahan pada media ini. Dosen Ilmu 

Komunikasi, Muhammad Yahya mengatakan : 

”Saya mengikuti Tribun Timur sejak terbitan pertama 

sampai dengan sekarang. Menurut saya Tribun Timur 

merupakan salah satu media baru dengan sudut pandang 

berita yang menarik, karena Tribun Timur menyasar 

segmentasi pembaca di kalangan menengah ke atas. Jadi ini 

merupakan inovasi baru media dikala itu, sehingga 

informasinya lebih banyak mengenai perubahan-perubahan 

politik dan kehidupan sosial ekonomi.” (Hasil wawancara, 

Senin,15 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan mengikuti Tribun Timur sejak 

terbitan pertama hingga sekarang. Menurut informan Tribun Timur 

merupakan salah satu media yang mempunyai sudut pandang berita 

yang menarik pada saat awal terbitnya, karena cukup berbeda 

dengan yang lain Tribun Timur menyasar pembaca yang berada di 

kalangan menengah ke atas. Sehingga rilis beritanya lebih banya 

mengenai perubahan-perubahan politik dan sosial ekonomi. 
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Selanjutnya adapun hasil wawancara peneliti dengan Dosen 

Administrasi Negara, Iswadi Amiruddin mengatakan bahwa: 

“Saya menjadi pembaca Tribun Timur mulai pada 

pertengahan tahun 2014. Awal saya membaca berita dari 

Tribun Timur, ada teman saya yang setiap malam membawa 

surat kabar. Saya tertarik karena di halaman terakhir ada 

berita olahraga. Tribun Timur selalu membahas terperinci 

berita-beritanya.” (Hasil wawancara, Selasa,16 Agustus 

2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan menjadi pembaca dari Tribun 

Timur sejak pertengahan tahun 2014. Berawal dari salah satu 

temannya yang biasa membawa surat kabar ke tempat tinggalnya, 

setelah membacanya informan tertarik pada halaman terakhir surat 

kabar Tribun yang menyajikan berita olahraga dan setiap berita yang 

dirilis selalu dibahas dengan terperinci. Selanjutnya adapun hasil 

wawancara peneliti dengan Dosen Ilmu Pemerintahan, Hamrun 

mengatakan: 

“Saya membaca Tribun Timur sejak tahun 2014, menurut 

saya Tribun Timur menyajikan berita yang narasinya mudah 

untuk dipahami dan sangat realistis.” (Hasil wawancara, 

Kamis,18 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan mulai menjadi pembaca Tribun 

timur sejak tahun 2014, menurutnya Tribun Timur menyajikan 

berita-berita yang  narasinya mudah dipahami oleh pembaca. 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan 

yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini 
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biasanya membahas tentang bagaimana komunikasi massa dapat 

membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat 

dan dapat mengembangkan keterampilan kognitif. Berikut hasil 

wawancara peneliti dengan Dosen Ilmu Komunikasi, Muhammad 

Yahya mengatakan: 

“Sejak Konvergensi Media Massa terjadi saya menjadi 

jarang lagi membaca surat kabar cetak, saya banyak 

mengakses infonya itu di Portal Tribunnews.com dan 

sesekali membuka di elektrik newspaper.” (Hasil 

wawancara, Senin,15 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa sejak Konvergensi Media terjadi, informan 

sudah jarang membaca berita di media cetak Tribun Timur, tetapi 

lebih sering mengakses berita di Portal Tribunnews.com dan 

sesekali membuka di elektrik newspaper.  

“Dengan hadirnya Konvergensi Media ini saya bisa lebih 

mudah mengakses berita, karena kalau koran kan harus beli 

dan langganan, ini hanya butuh jaringan dan kuota, tidak 

terikat waktu dan tempat lagi.” (Hasil wawancara, Senin,15 

Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa dengan hadirnya konvergensi media ini 

memberikan kemudahan mengakses berita bagi informan, karena 

menurutnya membaca berita melalui koran harus berlangganan, dan 

untuk berlangganan pun membutuhkan biaya. Selanjutnya adapun 

hasil wawancara peneliti dengan Dosen Administrasi Negara, 

Iswadi Amiruddin mengatakan: 
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“Sejak Konvergensi Media Massa ini terjadi saya melihat 

Tribun Timur mampu mengkolaborasikan dan menjalankan 

kedua media ini tidak hanya unggul di media cetak atau 

media onlinenya karena sebetulnya kita ini tidak bisa 

meninggalkan secara langsung bahwa sekarang di era 

digitalisasi ini kita akan meninggalkan media cetak 

walaupun sekarang jika membaca berita di handphone itu 

lebih memudahkan kita mencari berita. Tetapi jika 

membandingkan soal kredibilitasnya bisa kita ukur dan bisa 

saya katakan dari media cetak ini lebih bagus soal 

kredibilitasnya. Meskipun begitu perusahaan media harus 

mengikuti perkembangan teknologi yang ada karena jika 

tidak media ini akan terlibas dan mengalami stagnanisasi. 

(Hasil wawancara, Selasa,16 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa sejak konvergensi media ini terjadi, informan  

tetap membaca keduanya dengan mengkolaborasikannya meski 

lebih sering membaca berita Tribun Timur di media onlinenya. 

“Dengan hadirnya konvergensi media ini benar-benar 

memberikan kemudahan karena di manapun kita berada 

yang penting ada jaringan pasti kita bisa mendapatkan 

informasi baik itu daerah, nasional, dan internasional, 

semua bisa kita akses, tergantung apakah benar media itu 

menjaga integritas dan kredibilitas publikasinya.”(Hasil 

wawancara, Selasa,16 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa dengan hadirnya konvergensi media sangat 

memberikan kemudahan dalam mengakses berita di mana pun 

informan berada. Hanya membutuhkan bantuan jaringan saja, 

informan bisa mendapatkan berita nasional maupun internasional . 

Selanjutnya adapun hasil wawancara peneliti dengan Dosen Ilmu 

Pemerintahan, Hamrun mengatakan: 
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“Sejak kovergensi media massa ini terjadi media 

konvensional dan media online dari Tribun Timur ini tetap 

terpercaya sehingga tidak heran jika Tribun Timur memiliki 

pembaca yang banyak.” (Hasil wawancara, Kamis,18 

Agustus 2022). 

    

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa sejak Konvergensi Media ini terjadi Tribun 

Timur tetap menyajikan berita yang terpercaya baik di media online 

maupun media konvensionalnya. 

“Hadirnya konvergensi media massa ini, menurut saya 

memang lebih memudahkan kita untuk mendapatkan berita, 

berbeda dengan dulu.” (Hasil wawancara, Kamis,18 

Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa sejak hadirnya konvegrensi media massa, 

memudahkan informan mendapatkan informasi, sangat berbeda 

dengan dulu tidak mudah mendapatkan informasi dari media online 

yang benar-benar dapat dipercaya dan lebih banyak didapatkan di 

media cetak. 

Kesimpulan dari wawancara peneliti dengan beberapa 

informan menyatakan bahwa sejak terjadinya konvergensi media 

massa, media online memberikan kemudahan dan memberikan 

jangkauan berita yang lebih luas. Tidak hanya itu, informan juga 

sepakat bahwa dalam kecepatan penyebarannya media onlinelebih 

unggul, efektif, dan efisien daripada media cetak. 
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2. Efek Afektif  

Perkembangan media massa tidak hanya meliputi bentuk dan 

jenisnya saja. Lebih dari itu, konten-konten yang dimuat dalam 

media tersebut juga berkembang pesat. Pesan yang dimuat juga 

semakin beragam jenisnya. Hal inilah yang coba dihadirkan Tribun 

Timur, di mana setelah terjadinya konvergensi media massa mereka 

menyediakan platform dan konten yang beragam. Sehingga 

pembaca dapat memilih konten dan platform apa yang ingin 

digunakan untuk mencari informasi.(Palupi, 2019) Dosen Ilmu 

Komunikasi, Muhammad Yahya mengatakan: 

”Saya lebih suka konten podcastnya dan tribuntimur.com. 

Sekali-kali saya membaca koran elektronik dan koran dalam 

bentuk cetaknya. Kalau baca berita saya paling suka baca 

berita politik.” (Hasil wawancara, Senin,15 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan lebih suka konten podcast dan 

membaca  di halaman websitenya, tidak hanya itu sersekali informan 

juga menyempatkan untuk membaca berita di koran elektronik dan 

koran cetaknya. Selanjutnya adapun hasil wawancara peneliti 

dengan Dosen Administrasi Negara, Iswadi Amiruddin mengatakan: 

“Saya lebih suka kalo di media cetak itu berita olahraga 

seperti sepak bola khususnya tentang klub sepakbola PSM 

Makassar. Sedangkan di media onlinenya saya lebih suka 

membaca berita tentang kasus kriminal seperti pembunuhan 

atau berita yang sedang viral saat ini. Selain itu, karena 

saya juga berkecimpung di dunia kampus, saya juga suka 

membaca berita mengenai kegiatan-kegiatan sosial dan 

pemberdayaan.” (Hasil wawancara, Selasa,16 Agustus 

2022). 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa kalau di media cetaknya informan lebih suka 

membaca berita tentang sepakbola. Sedangkan di media onlinenya 

lebih suka membaca berita tentang kasus kriminal dan berita yang 

sedang hangat diperbincangkan sekarang ini. selain itu juga 

informan yang selalu berada di lingkungan kampus juga menyukai 

berita mengenai kegiatan atau aksi sosial dan pemberdayaan 

masyarakat.  Selanjutnya adapun hasil wawancara peneliti dengan 

DosenIlmu Pemerintahan, Hamrun mengatakan: 

“Saya sebagai akademisi, yang backgroundnya 

pemerintahan pasti lebih suka berita tentang politik dan 

sosial. Kalau konten videonya tidak terlalu saya ikuti, paling 

hanya berkaitan dengan berita perkembangan-

perkembangan politik.” (Hasil wawancara, Kamis,18 

Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa sebagai akademisi dan memiliki background 

pemerintahan, informan pasti lebih suka berita tentang politik dan 

sosial. Kalaupun menonton suatu berita, pasti memilih berita yang 

masih berhubungan erat dengan perkembangan politik. 

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan 

dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada 

khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, 

setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak 

diharapkan dapat merasakannya. Sikap pada seseorang atau sesuatu 
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tergantung pada citra khalayak tentang orang atau objek tersebut. 

Dosen Ilmu Komunikasi, Muhammad Yahya mengatakan: 

“Saya lebih senang membaca berita di media onlinenya, 

karena dari segi kecepatan media online lebih cepat 

mengakses berita sementara berlangsung peristiwanya, 

sudah bisa dibaca juga beritanya. Kadang yang membuat 

saya jengkel membaca berita di media online itu terlalu 

banyak iklannya tapi dimaklumi juga karena itu merupakan 

bagian dari cara media menghasilkan pendapatan. 

Misalnya saya sementara asyik membaca narasinya masuk 

lagi iklannya, butuh waktu lagi sekian detik menunggu iklan 

berakhir. Tribun Timur juga biasa dalam 1 berita, 

halamannya bisa sampai 5 halaman.” (Hasil wawancara, 

Senin,15 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan lebih senang membaca berita di 

media onlinenya, karena dari segi kecepatan media online lebih 

cepat mengakses berita dan informan merasa lewat konten mana saja 

Tribun Timur mampu  membuat konten yang bagus sehingga 

informasi yang disampaikan dapat sampai kepada pembaca. 

“Sebenarnya kalau ditanya mengenai hal itu, lewat konten 

manapun itu sama saja, karena Tribun Timur dalam 

membuat narasi itu bagus, bisa membuat pembacanya 

merasakan narasi tersebut.” (Hasil wawancara, Senin,15 

Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan merasa lewat konten apapun sama 

saja, karena Tribun Timur mampu membawa pembacanya 

merasakan  narasi yang disampaikan. Selanjutnya adapun hasil 

wawancara peneliti dengan Dosen Ilmu Administrasi Negara, 

Iswadi Amiruddin mengatakan: 
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“Saya itu senang membaca keduanya, tapi kebanyakan 

membaca berita Tribun Timur itu di media onlinennya. 

Kekurangan media cetak itu susah dijangkau di pedesaan 

dan butuh waktu semalaman untuk menunggu rilis beritanya 

ada di koran. Sehingga hadirnya media online ini bisa 

menghadirkan berita dengan cepat, misalnya berita PSM 

Makassar menang tadi malam, kalau media cetak itu tadi 

pagi baru terbit beritanya, kalau media online sudah rilis 

beritanya tadi malam. Kalau berbicara efektif dan efisien 

media online pasti menang, akan tetapi melihat sekarang 

banyaknya berita-berita hoax tanpa difilter, biasanya orang 

hanya bisa melihat judul beritanya saja, tidak bisa melihat 

isinya secara bersamaan, pada saat diklik dan melihat isi 

berita judul dan isinya berbeda.” (Hasil wawancara, 

Selasa,16 Agustus 2022). 

   

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan senang membaca keduanya, 

walaupun lebih banyak membaca berita di media onlinenya. 

Menurut informan kedua media ini memiliki kekurangan dan 

kelebihan masing-masing, media cetak yang sulit dijangkau di 

pedesaan dan membutuhkan waktu semalaman untuk menunggu 

rilisnya namun dari segi valid, informan berpendapat media cetak 

lebih unggul daripada media online. Sedangkan media online lebih 

efektif dan efisien, namun kekurangannya adalah sebagai pembaca 

kita haru lebih selektif dalam membaca berita karena banyaknya 

berita hoax yang bermunculan.  

“Kalau saya pribadi karena memang saya suka membaca, 

jadi saya lebih tersentuh membaca berita itu lewat berita 

yang berbentuk narasi saja, feelnya lebih dapat.”(Hasil 

wawancara, Selasa,16 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan merasa lebih mudah tersentuh dan 
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mendapatkan feelnya membaca berita yang berbentuk narasi karena 

memang informan sangat suka membaca buku. Selanjutnya adapun 

hasil wawancara peneliti dengan Dosen Ilmu Pemerintahan, Hamrun 

mengatakan: 

“Saya lebih senang membaca berita di media onlinenya 

karena simple, dulu kan kalau langganan kita harus 

menunggu dibawakan tiap pagi. Kalau sekarang tanpa kita 

cari pun ada,karena teman-teman saya itu banyak yang 

pembaca Tribun Timur, jadi linknya saja yang dibagikan, 

lalu beritanya bisa kita baca.” (Hasil wawancara, Kamis,18 

Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan lebih senang membaca berita di 

media onlinenya karena simple dan mudah didapatkan. Berbeda 

dengan koran, harus menunggu diantarkan tiap pagi. 

“Saya sebenarnya lebih sering membaca berita di platform 

onlinenya, jadi berita yang bentuknya dalam narasi saja. 

Tapi ketika mendapatkan berita yang sangat viral, saya 

lebih memilih berita berupa konten video, karena tanpa 

dijelaskan dengan narasipun kita pasti mudah tersentuh 

menonton beritanya. Apalagi beritanya mengenai hal yang 

sedih.”(Hasil wawancara, Kamis,18 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan lebih sering membaca berita di 

platform onlinenya. Namun ketika mendengar berita yang viral, 

informan lebih memilih mendapatkan informasinya melalui konten 

video, bukan tanpa alasan karena menurutnya melalui konten ini 

informan mampu melihat dan mengerti alur ceritanya langsung dan 
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tentu ketika ada berita yang mengharukan atau sedih pasti sebagai 

penonton informan bisa seperti ikut merasakan peristiwa tersebut.  

Kesimpulan dari wawancara peneliti dengan beberapa 

informan menyatakan bahwa sejak terjadinya konvergensi media massa, 

walaupun masing-masing  informan  menyukai beberapa konten dalam 

mendapatkan informasi tetapi isi berita yang disukai hampir-hampir 

mirip yaitu berita mengenai politik dan sosial. 

 

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak 

dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Efek yang dihasilkan 

dari media massa tidak selalu sama, ada yang berhasil merubah 

khalayak menjadi lebih baik namun ada pula yang mengakibatkan 

kegagalan yang berkahir pada tindakan buruk. Dosen Ilmu 

Komunikasi, Muhammad Yahya mengatakan: 

“Dulu saya langganan Tribun Timur cetak, tapi setelah 

terjadinya Konvergensi Media ini, dengan hadirnya media 

sosial, jadi sekarang saya lebih sering membaca di portal 

onlinenya. Saya lebih memilih media online karena efisien 

dan efektif.” (Hasil wawancara, Senin,15 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa dulu informan langganan Tribun Timur 

cetak. Namun setelah terjadi Konvergensi Media sekarang informan 

lebih sering membaca di portal online karena lebih efisien dan 

efektif. 
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“Kalau dulu baca koran butuh waktu dan tempat, harus 

membutuhkan waktu luang dan santai. Kalau sekarang baca 

berita di media online kan bisa diakses kapan saja.” (Hasil 

wawancara, Senin,15 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa dulu  ketika masih berlangganan media cetak 

Tribun Timur informan  membutuhkan waktu dan tempat yang lebih 

tenang dan santai untuk membaca koran. Berbeda dengan  media 

online yang bisa diakses kapan dan di mana saja  . Selanjutnya 

adapun hasil wawancara peneliti dengan Dosen Ilmu Administrasi 

Negara, Iswadi Amiruddin mengatakan: 

“Saya pribadi akan menyesuaikan, biasanya kan koran itu 

saya temukan di warkop atau di loby hotel. Kalau saya 

sedang di kost atau di rumah media online lah yang selalu 

saya baca karena saya tidak berlangganan media 

cetaknya.” Hasil wawancara, Selasa,16 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan akan menyesuaikan antara media 

cetak dan media online sesuai dengan situasi dan kondisi. 

“Kalau saya sih tidak ada perubahan yang begitu berarti, 

karena dari dulu saya memang suka menyeimbangkan 

diantara keduanya, mungkin berbeda dengan generasi 

orang tua yang mempunyai kebiasaan lama seperti duduk 

bersantai di depan rumah minum kopi sambil membaca 

koran.” (Hasil wawancara, Selasa,16 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan tidak merasakan perubahan yang 

begitu besar karena dari dulu memang informan menyeimbangkan 
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antra kedua media ini . Selanjutnya adapun hasil wawancara peneliti 

dengan Dosen Ilmu Pemerintahan, Hamrun mengatakan: 

“Saya lebih ke media onlinenya karena lebih efisien, di 

mana saja kita bisa baca karena tidak harus menunggu 

lagi, biasanyakan harus beli, ini tinggal buka linknya kita 

sudah bisa baca beritanya.” (Hasil wawancara, Kamis, 18 

Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa sejak terjadinya Konvergensi media, 

informan lebih memilih beralih membaca berita di media online 

karena lebih efisien. Hanya dengan searching berita yang ingin kita 

ketahui, berita tersebut akan muncul dan sudah bisa langsung dibaca. 

“Dari membaca yang sifatnya rumahan beralih ke gadget, 

kalo dulu saya suka bawa-bawa koran, sekarang tinggal 

baca di handphone saja.” (Hasil wawancara, Kamis,18 

Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan bahwa informan merasakan adanya perubahan 

sejak terjadinya Konvergensi Media ini, dari yang dulu membaca 

sifatnya rumahan beralih ke gadget.  Selain suka membaca koran 

di rumah, informan juga dulunya sering membawa koran tersebut, 

namun berbeda dengan sekarang suka membaca berita memalui 

handphone. 

Kesimpulan dari wawancara peneliti dengan beberapa 

informan menyatakan bahwa sejak terjadinya konvergensi media 

massa, budaya membaca dari informan beralih dari kebiasaan 

membaca berita di media cetak atau media konvensional menjadi 
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membaca berita di media online. Walaupun masih ada informan  

yang masih membaca media cetak dan  merasa bahwa media 

konvensional juga tetap harus dipertahankan. 

Kemudian adapun beberapa saran dan harapan diberikan 

oleh informan. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Dosen Ilmu 

Komunikasi, Muhammad Yahya mengatakan: 

“Saran saya lebih dipertajam lagi dalam menggali fakta 

dari berita yang akan dipublish. Kemudian dipercepat lagi 

waktu dalam merilis berita, dan yang terpenting juga yaitu 

kualitas sumber daya wartawan yang harus mengasah 

kemampuan setiap saat dan menyajikan berita sesuai 

dengan yang dibutuhkan pembaca agar terhindar dari 

hoax.” (Hasil wawancara, Senin,15 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan saran agar lebih dipertajam lagi dalam menggali 

fakta mengenai berita yang akan dirilis. Selain itu juga informan 

memberikan saran agar dalam merilis berita dipercepat lagi  

waktunya. Terakhir yang paling penting adalah kualitas sumber 

daya wartawan yang harus terus mengasah kemampuannya dan 

tidak pernah merasa puas atas kemampuan yang telah diberikan agar 

pembaca merasa puas karena menerima berita yang sesuai dengan 

keinginannya dan tetunya terhindar dari berita hoax. Selanjutnya 

adapun hasil wawancara peneliti dengan Dosen Ilmu Administrasi 

Negara, Iswadi Amiruddin mengatakan: 

“Saran saya untuk wartawan, jangan sampai merilis berita 

tanpa memperhatikan kredibilitas hanya karena dikejar 

deadline dan lebih selektif lagi dalam mengangkat suatu 

berita. Kemudian media cetak jangan sampai ditinggalkan, 
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buatlah narasi yang sesederhana mungkin dan mengikuti 

perkembangan zaman sehingga dapat memantik pembaca.” 

(Hasil wawancara, Selasa,16 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan di atas 

menyampaikan saran untuk wartawan di Tribun Timur agar merilis 

berita yang dapat dibuktikan kredibilitasnya dan harus selektif 

memilih berita yang  ingin diangkat, bukan seberapa banyak dan 

cepat wartawan merilis berita. Kemudian untuk media cetaknya, 

jangan sampai dihilangkan, namun di sinilah dapat dilihat 

bagaimana cara Tribun Timur dapat mempertahankan mediaa cetak 

yang sudah dibangun sejak awal. Informan memberikan saran agar 

berita yang dirilis dibuat sesederhana mungkin namun masih 

mengikuti perkembangan zaman yang ada agar dapat memantik 

pembaca. Terakhir adapun hasil wawancara peneliti dengan Dosen 

Ilmu Pemerintahan, Hamrun mengatakan: 

“Saran saya untuk media  cetak  jangan dihilangkan, kalau 

bisa Tribun Timur mampu memasifkan penyebaran media 

cetaknya ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh 

jaringan. Kemudian untuk media onlinenya agar tidak 

menyebarkan berita hoax dan mempertahankan yang selama 

ini sudah dibangun dengan menyajikan berita yang 

terpercaya, unggul, dan beretika. Karena menurut saya 

Tribun Timur merupakan salah satu media yang mempunyai 

trend pemberitaan yang sangat bagus dan belum ada citra 

buruknya.” (Hasil wawancara, Kamis, 18 Agustus 2022). 

 

Dari hasil wawancara peneliti dengan  informan di atas 

menyampaikan saran untuk media cetak Tribun Timur agar tidak 

dihilangkan, informan berharap Tribun Timur mampu memasifkan 

penyebaran media cetaknya ke daerah-daerah yang sulit dijangkau 
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oleh jaringan. Informan pun berharap agar media online dari 

Tribun Timur tidak menyebarkan hoax karena menurutnya selama 

ini citra yang sudah dibangun sudah sangat bagus.  

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

Konvergensi media diartikan sebagai proses penggabungan 

platform  media menjadi satu yang mempengaruhi pada perubahan 

proses produksi dalam sebuah media, yang mana terjadi suatu proses 

kerjasama untuk mengelola penyatuan beberapa platform dan merubah 

komsumsi masyarakat, penyebaran informasi, hingga  aktifitas media.  

Bentuk perkembangan media massa merupakan hadirnya 

konvergensi yang banyak melibatkan faktor teknologi di dalamnya, 

kehadiran internet mendorong media massa mengembangkan inovasi 

baru seperti media cetak, media online, media digital konten, dan 

Youtube. (Prihartono, 2016) 

Media konvensional seperti surat kabar, penerapan konvergensi 

merupakan hal penting untuk dilakukan, melihat kehidupan masyarakat 

sebagian besar sudah beralih di kehidupan serba digital. Dengan 

konvergensi teknologi segala bentuk platform media yang sebelumnya 

terpisah-pisah, baik cetak maupun elektronik kini dapat disatukan dalam 

sebuah platform media bersama. (Tyas, 2019) 

Umumnya, kita lebih tertarik bukan kepada apa yang kita 

lakukan pada media, melainkan kepada apa yang dilakukan media 

kepada kita. Kita ingin tahu bukan untuk apa kita membaca surat kabar 
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dan televisi menambah pengetahuan, mengubah sikap, atau 

menggerakkan perilaku kita. Inilah yang disebut dengan efek 

komunikasi massa. Kita percaya bahwa surat kabar dapat menambah 

perbendaharaan pengetahuan sehingga kita masukkan koran ke desa, 

walaupun rakyat desa lebih memerlukan subsidi makanan yang bergizi. 

Kita menaruh perhatian pada peranan televisi dalam menanamkan 

mentalitas pembangunan sehingga kita bersedia meminjam uang untuk 

membeli satelit komunikasi. Semuanya didasarkan pada asumsi bahwa 

komunikasi massa menimbulkan efek pada diri khalayaknya. (Rakhmat, 

2021) 

Waktu menjelaskan perkembangan penelitian efek komunikasi 

massa, kita telah melihat pasang surut efek media massa pada 

pandangan peneliti. Ada satu saat ketika media massa dipandang sangat 

berpengaruh, tetapi ada saat lain ketika media massa dianggap sedikit, 

bahkan hampir tidak ada pengaruhnya sama sekali. Perbedaan 

pandangan ini tidak saja disebabkan perbedaan latar belakang teoretis 

atau latar belakang historis, tetapi juga karena perbedan mengartikan 

“efek”. (Rakhmat, 2021) 

Kita cenderung melihat efk media massa, baik yang berkaitan 

dengan pesan maupun dengan media itu sendiri. Menurut Steven M. 

Chaffee (dalam Wilhoit  dan Harold de Bock, 1980: 78), ini adalah 

pendekatan pertama dalam melihat efek media massa. Pendekatan kedua 

ialah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak 
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komunikasi massa-penerimaan informasi, perubahan perasaan atau 

sikap, dan perubahan perilaku; atau dengan istilah lain, perubahan 

kognitif, afektif, dan behavioral. (Rakhmat, 2021) 

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara 

informan, media komunikasi massa memberikan beberapa efek yang 

tidak dapat dihindari yang diantaranya meliputi aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek behavioral. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan 

pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini 

berhubungan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, 

kepercayaan, atau informasi. Efek afektif akan timbul bila ada peubahan 

pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Efek ini ada 

hubungannya dengan sikap, emosi, atau nilai. Efek behavioral merujuk 

pada perilaku yang nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola 

tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. (Rakhmat, 2021) 

Beragam dari efek media komunikasi massa menunjukkan 

efektifitas dalam pembentukan kognisi, afeksi, dan psikomotor individu 

yang sekaligus menggambarkan eksistensi persuasi yang secara implisit 

terdapat dalam setiap penyampaian informasi. Berhasil tidaknya media 

komunikasi massa dalam memberikan pengaruh pada masyarakat 

sehingga terbentuk pola kognisi, afeksi, dan psikomotor individu. 

Saat ini, tidak hanya media cetak berupa koran dan majalah, 

maupun media teknologi berupa televisi dan radio saja yang menjadi 

media dalam komunikasi massa. Seiring dengan arus teknologi yang 
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berkembang pesat, seperangkat gadget berupa smarthphone telah 

menjadi salah satu fenomena yang baru dalam eksistensinya dalam 

menyemarakkan komunikasi massa. Masyarakat tidak lagi harus 

meluangkan waktu untuk menonton tv, membeli surat kabar, dalam 

rangka memenuhi kebutuhan mereka akan informasi, namun saat ini 

media internet telah dapat diakses melalui gadget atau smarthphone 

yang sudah menjadi alat komunikasi yang tidak mewah lagi. 

Antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam mengomsumsi media 

tersebut sehingga lambat laun masyarakat telah memiliki 

ketergantungan yang sangat besar terhadap media tersebut.  

1. Efek Kognitif  

Efek Kognitif adalah akibat yang timbul pada diri 

komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek 

kognitif akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat 

membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat 

dan mengembangkan keterampilan kognitif. Melalui media massa, 

kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang 

belum pernah kita kunjungi secara langsung.  

Wilbur Schramm (1977: 13) mendefinisikan informasi 

sebagai segala sesuatu “yang mengurangi ketidakpastian atau 

mengurangi jumlah kemungkinan alternatif dalam situasi.” 

Informasi yang diperoleh telah menstruktur atau mengorganisasikan 

realitas. Realitas tampak sebagai gambaran yang mempunyai 
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makna. Gambaran tersebut lazim disebut citra (image), yang 

menurut Roberts (1977). “representing the totality of all 

information about the world any individual has processed, 

organized, and stored” (menunjukkan keseluruhan informasi 

tentang dunia ini yang telah diolah, diorganisasikan, dan disimpan 

individu). (Rakhmat, 2021) 

 Pengaruh media massa terasa lebih kuat lagi karena pada 

masyarakat modern orang memperoleh banyak informasi tentang 

dunia dari media massa. Pada saat yang sama, mereka sukar 

mengecek kebenaran yang disajikan media. Media massa mengubah 

citra khalayaknya tentang lingkungan mereka. Sudah jelas media 

massa memberikan perincian, analisis, dan tinjauan mendalam 

tentang berbagai peristiwa. Penjelasan pada suatu peristiwa tidak 

mengubah, tetapi menjernihkan citra kita tentang lingkungan. Media 

massa mengurangi ketidakpastian kita. sekarang kita bahkan dapat 

menentukan mana isu yang penting dan mana yang tidak. Media 

massa mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi apa yang 

dianggap penting oleh masyarakat. (Rakhmat, 2021) 

Sejalan dengan fokus dari penelitian ini, peneliti telah 

mewawancarai tiga informan yang merupakan Dosen Ilmu 

Komunikasi, Dosen Ilmu Administrasi negara, dan Dosen Ilmu 

Pemerintahan.  Dan hasil yang didapat dari wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan Dosen Ilmu Komunikasi, didapatkan 
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bahwa terjadinya Konvergensi Media Massa membuat informan 

lebih mudah mengakses berita, dan memiliki pengetahuan yang 

lebih luas mengenai berita yang ada di Tribun Timur menurutnya 

mengakses berita melalui media online lebih efisien dan efektif  

karena hanya membutuhkan jaringan dan kuota dibanding harus 

membaca berita melalui media cetak atau koran yang bisa 

didapatkan dengan membeli atau berlangganan.  

Hasil yang didapat dari wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan Dosen Ilmu Administrasi Negara, didapatkan bahwa 

terjadinya Konvergensi Media Massa benar-benar memberikan 

informan kemudahan dalam mencari informasi atau berita yang ia 

inginkan. Menurutnya membaca berita melalui media online 

membuatnya tidak terikat oleh waktu, di manapun beliau berada 

hanya dengan bermodal kuota dan jaringan beliau sudah bisa 

mendapatkan informasi lebih banyak baik itu dari daerah, nasional, 

dan internasional.  

Hasil yang didapat dari wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan Dosen Ilmu Pemerintahan, didapatkan bahwa 

dengan hadirnya Konvergensi Media Massa beliau sangat 

merasakan perbedaannya dalam mendapatkan informasi atau berita, 

yang dulunya hanya bisa melalui media konvensional, namun 

sekarang bisa didapatkan kapan saja hanya melalui handphone.  
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Menurut Mc Luhan, media massa adalah perpanjangan alat 

indera kita (sense extention). Dengan media massa, kita memperoleh 

informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah kita 

kunjungi secara langsung. Realitas yang ditampilkan oleh media 

massa adalah realitas yang sudah diseleksi. Kita cenderung 

memperoleh informasi tersebut semata-mata berdasarkan apa yang 

dilaporkan media massa. Media massa tidak memberikan efek 

kognitif semata, namun ia memberikan manfaat yang dikehendaki 

masyarakat.  

2. Efek Afektif  

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan 

dari komunikasi massa bukan hanya ssekedar memberitahu 

khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, 

setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak 

diharapkan dapat merasakannya.  

Menurut Asch, semua sikap bersumber pada informasi dan 

pengetahuan yang kita miliki. Sikap selalu diarahkan pada objek, 

kelompok, atau orang. Hubungan kita dengan mereka pasti 

didasarkan pada informasi yang kita peroleh tentang sifat-sifat 

mereka; atau dengan menggunakan istilah yang telah kita uraikan, 

sikap pada seseorang atau sesuatu bergantung pada citra kita tentang 

orang atau objek tertentu. (Rakhmat, 2021) 
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Asch menyimpulkan, “There cannot therefore be a theory of 

attitudes or of social action that is not grounded in an examination 

of their cognitive foundation” (Tidak akan ada teori yang tidak 

didasarkan pada penyelidikan tentang dasar-dasar kognitifnya). 

Secara singkat, sikap ditentukan oleh citra. Pada gilirannya, citra 

ditentukan oleh sumber-sumber informasi. Diantara sumber 

informasi yang paling penting dalam kehidupan modern ialah media 

massa. Benar, media massa tidak mengubah citra terlebih dahulu dan 

citra mendasari sikap. (Rakhmat, 2021) 

Efek afektif bukan tidak pernah dibuktikan dalam penelitian 

ilmiah. Penelitian dalam bidang komunikasi politik, khususnya 

peranan media massa dalam sosialisasi politik, telah berulang kali 

menunjukkan korelasi yang berarti antara terpaan media massa dan 

sikap-sikap politik. Sikap terhadap pemerintah, penolakan, pada 

otoritas, kesenangan pada pemimpin negara, dan sikap politisi erat 

berkaitan dengan terpaan televisi, radio, surat kabar, dan media 

online. Charles K. Atkin (1981: 299-328) meninjau berbagai 

literatur tentang komunikasi dan sosialisasi politik, lalu 

menyimpulkan, “This diverse collection of findings suggests that the 

mass media significantly influence som affective orientations, 

although the impact is not as great as for cognitive orientations” 

(Berbagai kumpulan penemuan menunjukkan bahwa media massa 
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secara berarti memengaruhi orintasi afektif walaupun dampaknya 

tidak sebesar pada orientasi kognitif). (Rakhmat, 2021) 

Para peneliti telah berhasil menemukan faktor-faktor yang 

memengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan media massa. 

Faktor-faktor itu antara lain, suasana emosional (mood), skema 

kognitif, suasana terpaan, predisposisi individual, dan tingkat 

identifikasi khalayak dengan tokoh dalam media massa (Weiss, 

1969, V: 52-99). (Rakhmat, 2021) 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pada Dosen 

Ilmu Komunikasi lebih senang membaca berita di media onlinenya, 

karena dari segi kecepatan media online lebih cepat mengakses 

berita. Terkadang yang membuat beliau jengkel membaca berita di 

media online adalah iklannya yang terlalu banyak, tapi beliau 

memaklumi karena iklan tersebut merupakan cara media Tribun 

Timur menghasilkan pendapatan. Kemudian menurut beliau 

membaca berita di konten manapun sama saja, karena Tribun Timur 

dalam membuat narasi itu mampu membuat pembacanya merasakan 

narasi tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pada Dosen 

Ilmu Administrasi Negara lebih senang membaca berita di media 

onlinenya, dibandingkan dengan media cetak, media online lebih 

efektif dan efisien akan tetapi berbicara mengenai kredibilitas koran 

lebih unggul. Kemudian menurut beliau membaca berita dalam 
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bentuk narasi, membuatnya lebih tersentuh karena memang beliau 

lebih suka membaca daripada menonton berita. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pada Dosen 

Ilmu Pemerintahan lebih senang membaca berita di media online 

karena simple, dan teman-teman beliau banyak yang merupakan 

pemaca Ttibun Timur sehingga ketika mendapatkan link berita 

mereka membagikannya. Kemudian beliau memang lebih sering 

membaca media di platform online, yang bentuknya narasi. Tapi 

ketika mendapatkan berita yang sangat viral, beliau lebih memilih 

berita berupa konten video, karena tanpa dijelaskan dengan 

narasipun pasti beliau mudah tersentuh. 

Di era digital, terjadi perubahan cara membaca masyarakat. 

Cara membaca masyarakat secara umum dibagi dua, yaitu membaca 

intensif dan membaca ektensif. Dengan kemunculan media digital 

(internet), terjadi perubahan drastis dalam cara membaca 

masyarakat. Jika sebelumnya membaca dengan cara ekstensif, cara 

membaca ini dapat disebut juga sebagai membaca cepat. Cara ini 

efektif karena di era digital masyarakat dihadapkan dengan derasnya 

aliran arus informasi, masyarakat juga memilih terkait informasi 

mana yang mau mereka dapatkan, channel atau portal digital mana 

yang dianggap dapat memuaskan, dan sebagainya. (Pramesti & 

Irwansyah, 2021) 
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Hal ini sesuai dengan karakteristik media digital, 

diantaranya; setiap individu dapat menjadi sumber informasi, 

mereka dapat menulis men-sharing informasi atau pengetahuan 

yang mereka peroleh dari berbagai sumber di internet. Selain itu, 

pesan atau informasi yang disampaikan singkat dan padat, kemudian 

pendistribusiannyajuga sangat cepat dan dapat dilakukan secara 

bersamaan. Media digital juga memungkinkan individu saling 

berinteraksi, baik real time maupun non real time. Karakteristik 

inilah yang menjadi alasan mengapa cara membaca masyarakat 

berubah. (Pramesti & Irwansyah, 2021) 

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri 

khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Pada 

waktu membicarakan efek kehadiran media massa, secara sepintas 

kita juga telah menyebutkan efek behavioral, seperti pengalihan 

kegiatan dan penjadwalan pekerjaan sehari-hari. Di situ, kita melihat 

media massa semata-mata sebagai benda fisik. 

Pada dunia modern, sebagian dari tugas mendidik telah juga 

dilakukan media massa. Buku, majalah, dan surat kabar sudah kita 

ketahui mengajarkan kepada pembacanya berbagai keterampilan. 

Buku teks menyajikan petunjuk penguasaan keterampilan secara 

sistematis dan terarah. Majalah profesi memberikan resep-resep 

praktis dalam mengatasi persoalan. Surat kabar membuka berbagai 
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ruang keterampilan seperti fotografi, resep makanan, dan 

sebagainya. Hal yang sering diragukan orang adalah pengaruh 

behavioral media elektronik, seperti radio, televisi, atau 

film.(Rakhmat, 2021) 

Belajar dari media massa memang tidak bergantung hanya 

pada unsur stimulus dalam media massa saja. Satu proses belajar 

yang rumit berlangsung. Menurut Bandura, kita belajar bukan saja 

dari pengalaman langsung,  tetapi dari peniruan atau peneladanan 

(modeling). Perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif dan 

lingkungan. Artinya, kita mampu memiliki keterampilan tertentu, 

bila terdapat jalinan positif antara stimulus yang kita amati dan 

karakteristik diri kita. (Rakhmat, 2021) 

Hasil penelitian yag dilakukan peneliti bahwa pada Dosen 

Ilmu Komunikasi setelah terjadinya Konvergensi Media Massa, 

beliau lebih sering membaca berita di portal onlinenya, karena lebih 

mudah diakses kapan saja. Berbeda dengan dulu beliau 

berlangganan di media cetak Tribun Timur, yang membutuhkan 

tempat dan waktu yang luang.  

Hasil penelitian yag dilakukan peneliti bahwa pada Dosen 

Ilmu Administrasi Negara setelah terjadinya Konvergensi Media 

Massa, beliau menyesuaikan dan mengolaborasikan kedua media. 

Jika beliau sedang berada di warkop untuk nongkrong dan ada 

kegiatan di hotel, beliau menyempatkan membaca berita lewat 
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koran. Sedangkan ketika berada di rumah atau di kost, beliau lebih 

sering membaca berita di media online. 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pada Dosen 

Ilmu Pemerintahan setelah terjadi Konvergensi Media Massa, beliau 

lebih sering membaca berita di media online, berbeda dengan dulu 

yang lebih banyak membaca koran di rumah beralih ke gadget dan 

dulu ke mana-mana suka membawa koran, sekarang tinggal 

membaca di handphone saja.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berikut kesimpulan tentang Pengaruh Konvergensi Media 

Massa Terhadap Pembaca Tribun Timur di Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar : 

Konvergensi Media Massa memberikan efek bagi pembaca 

Tribun Timur yaitu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Efek ini meliputi efek kognitif, 

efek kognitif yaitu memberikan kemudahan mengakses berita dan 

jangkauannya lebih luas, sehingga pembaca lebih banyak mendapatkan 

informasi. Efek afektif yaitu memberikan banyak pilihan kepada 

pembaca mengenai konten mana yang ingin digunakan untuk 

mendapatkan berita. Efek behavioral yaitu menunjukkan perubahan 

kebiasan atau kegiatan sehari-hari terhadap pembaca dari yang dulunya 

lebih sering membaca media cetak beralih ke media online Tribun 

Timur. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka 

berikut ini dikemukakakn saran dan masukan oleh peneliti, yaitu : 

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan dan digunakan 

sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian 
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selanjutnya yang berkaitan dengan Konvergensi Media Massa, 

khususnya tentang media massa yang bisa mengangkat dari sudut 

pandang lainnya pada konvergensi media, dan teori yang digunakan 

bisa menjadi penelitian yang berkelanjutan. 

2. Untuk dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Makassar, peneliti mengharapkan agar lebih 

selektif dalam membaca berita atau informasi. Agar tidak mudah 

termakan oleh hoax. Peneliti juga berharap, dengan hadirnya 

konvergensi media, dosen bisa mendapatkan jangkauan berita yang 

lebih luas yang tentu saja terpercaya dan terbaru. 

3. Untuk Tribun Timur, peneliti mengharapkan mampu menjadi media 

yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat.Dalam menerapkan konvergensi mampu memperluas 

jangkauan pembaca dan menjadi media yang bisa dipercaya 

informasinya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Pedoman Wawancara 

 
Pertanyaan ke Dosen Ilmu Komunikasi, Dosen Ilmu Administrasi Negara, 

dan Ilmu Pemerintahan. 

1. Sejak kapan anda menjadi pembaca Tribun Timur? 

2. Mengapa memilih Tribun Timur sebagai media mendapatkan informasi 

atau berita? 

3. Menurut anda, perubahan apa yang sangat terlihat semenjak terjadinya 

konvergensi media di Tribun Timur? 

4. Setelah terjadi konvergensi media massa, apakah anda tetap memilih 

membaca berita di koran atau platrform online Tribun Timur? 

5. Jika lebih memilih media cetak atau media online, hal apa yang membuat 

anda lebih memilih media itu? 

6. Menurut anda, apakah dengan adanya konvergensi media massa anda bisa 

lebih mudah mendapatkan informasi atau berita yang anda inginkan di 

Tribun Timur? 

7. Jika lebih memilih media cetak atau media online, hal apa yang membuat 

anda lebih senang membaca lewat media cetak atau media online Tribun 

Timur? Lalu apa kekurangan dan hambatannya? 

8. Apakah dengan adanya konvergensi media massa, pola kehidupan atau 

kegiatan anda berubah?  

9. Apakah dengan adanya konvergensi media massa, lewat media dan konten 

apa yang bisa membuat anda lebih tersentuh atau merasakan berita? 

10. Sebagai pembaca Tribun Timur konten dan berita apa yang anda disukai? 

11. Sebagai pembaca Tribun Timur apa saja saran dan tanggapan anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wawancara dengan Dosen Ilmu Komunikasi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wawancara dengan Dosen Ilmu Administrasi Negara (Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wawancara dengan Dosen Ilmu Pemerintahan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar) 
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