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MOTTO 

 

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu selesai 

(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 

kepada Tuhanmulah kamu berharap” (Qs. Al Insyirah, Ayat. 6-8) 

 

” DISIPLIN ADALAH NAFASKU” (Slogan Resimen Mahasiswa Mahakarta 

Satuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

 

”BERANI HIDUP TAK TAKUT MATI, TAKUT MATI JANGAN HIDUP, 

TAKUT HIDUP MATI SAJA” 
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ABSTRAKSI 
 

Sejak awal mulanya manusia diciptakan oleh sang pencipta sudah pasti 
memiliki cara ataupun hala-hal yang dilakukan dalam melakukan komunikasi. 
Meskipun pada awalnya komunikasi yang dipergunakan hanya dapat dimengerti 
oleh mereka yang berkomunikasi. Hal ini dikarenakan keberadaan manusia yang 
berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. sehingga untuk 
menyatukan persepsi ataupun pemahaman terhadap bahasa yang digunakan antara 
satu orang, kelompok dengan yang lainnya juga berbeda. Ketidaksamaan inilah 
yang menyebabkan adanya gangguan terhadap proses kaomunikasi tersebut. 
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang begitu pesat meskipun 
melalui proses yang lama, akhirnya manusia dapat melakukan komunikasi dengan 
orang lain. Meskipun mereka tidak berada pada suatu tempat yang bersamaan. Hal 
ini karena sudah adanya bahasa pemersatu yang dapat dipergunakan dalam 
berkomunikasi. Dengan demikian manusia tidak akan mengalami kesulitan dalam 
melakukan kominukasi dengan orang lain.  

Kemajuan di bidang komunikasi terasa sangat pesat sekali 
perkembangannya. Suatu contoh, munculnya alat komunikasi yang dapat 
memudahkan orang berkomunikasi meskipun tidak berada di tempat yang 
bersamaan. Hal ini sangat jauh berbeda pada awal kemerdekaan Indonesia alat 
yang digunakan untuk melakukan komunikasi masih sangat sederahana sekali. 
Keadaan seperti inilah yang menyebabkan sulitnya untuk memepersatukan rakyat 
Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, alat komunikasi yang muncul 
dari waktu ke waktu mengalami kemajuan. Ketidaktepatan dalam menyampaikan 
pesan ataupun hal-hal lainnya dalam berkomunikasi dapat menyebabkan suatu hal 
yang fatal akibatnya karena terjadi ketidaksamaan persepsi terhadap apa yang 
diinginkan oleh sipenyampai pesan tersebut. Di zaman sekarang ini banyak sekali 
media yang dapat dipergunakan dalam menyampaikan pesan dalam 
berkomunikasi, di antaranya melalui media elektronik, media cetak maupun media 
yang lainnya. Dari beberapa media komunikasi yang dapat dipergunakan dalam 
menyampaikan pesan misalnya melalui media cetak. Media cetak juga memilki 
bemacam-macam bentuk. Contohnya, surat kabar harian, tabloid, majalah dan 
masih banyak lagi. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam mengumpulkan berita 
sehingga strategi yang dipergunakan juga berbeda-beda. Sebaik apapun strategi 
yang dterapkan kalau seorang pencari berita tidak dapat menemukan sumber 
berita juga tidak akan berarti apa-apa.  

Dengan adanya media komunikasi yang begitu banyak sekali 
bermunculan dapat menimbulkan kesalahfahaman, apabila manusia yang 
menerima berita tersebut tidak dapat memilih mana berita yang baik untuk 
diterima dan mana berita yang kurang baik untuk diterima. Kecanggihan alat 
komunikasi juga sangat berbahaya sekali bagi manusia itu sendiri jika tidak 
dibekali dengan pengetahuan kerohanian yang memadai. Sehingga dengan adanya 
keimanan yang tertanam di dalam diri manusia akan menjadikan benteng supaya 
manusia manusia tersebut tidak salah dalam menerima informasi yang terdapat di 
sekitarnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan 

dan memahami judul skripsi di atas, maka penulis perlu memberikan 

penegasan istilah yang terdapat dalam skripsi dengan judul ”Metode  

Pencarian Berita pada Majalah Sunan Kalijaga  News”.  

1. Metode  

Metode dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah cara yang 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai 

hasil yang baik seperti yang dikehendaki.1 Selain itu metode juga berarti 

cara mendekati, mengamati, menganalisis, dan menjelaskan suatu 

fenomena dengan menggunakan landasan teori.2 

2. Pencarian  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pencarian berarti 

proses, perbuatan, cara mencari.3 Pencarian juga dapat berarti mencari dan 

menghimpun data untuk ditulis menjadi berita.4 Jadi pencarian yang 

dimaksud di sini bila dikaitkan dengan berita mempunyai arti suatu proses 

                                                 
1  J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka 

Sinar Harapan, Jakarta, 1994, h. 896.   
2 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English 

Press, Yakarta, 1991, h. 973.   
3 Departemen Pendidikan, Kamus Besar, h. 153.  
4 Peter Salim dan Yenny, op. cit.,h. 262.  



 

usaha untuk mendapatkan berita atau hal kerja mencari berita yang 

dilakukan oleh pencari berita (wartawan).  

3. Berita 

Ada beberapa pengertian berita di antaranya adalah:  

a.  Berita adalah informasi yang hangat, akan tetapi berita dapat 

pula dibuat berdasarkan gelagat tentang apa yang mungkin 

terjadi di masa depan.5 

b. Menurut batasan atau defenisi, berita dalam arti teknis 

jurnalistik adalah laporan tentang fakta atau ide yang termassa, 

yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, 

yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena 

pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-

segi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan.6 

c. Berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang baru atau 

keterangan yang terbaru tentang suatu peristiwa; suatu fakta 

yang menarik perhatian atau gagasan yang perlu disampaikan 

kepada khalayak melalui media massa umum.7 

4. Majalah   

Majalah adalah format penerbitan pers berukuran kertas kuarto, 

folio, atau setengah tabloid. Ada juga yang berukuran buku atau setengah 

kuarto (mini magazine). Umumnya, mingguan, dwi mingguan, bulanan, 

                                                 
5 Mochtar Lubis, Wartawan Asia Penuntun Mengenai Teknik Membuat Berita, Yayasan 

Obor Indoesia, Jakrata, 1993, h. 11.   
6 Dja’far H. Assegaff, Jurnalistik Masa Kini (Pengantar ke Praktek Kewartawanan), 

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 24.   
7 Http://www.penulissukses.com/penulis36.php. Selasa, 20 Oktober 2009.  



 

atau terbit berkala (periodik), dengan segmen berita khusus-politik, 

ekonomi, hiburan, agama, ataupun umum.8 Sementara itu Onong Uchjana 

Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, 

mendefenisikan majalah adalah suatu pengelolaan laporan harian yang 

menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebarannya 

kepada masyarakat.9  

5. Sunan Kalijaga News 

Sunan Kalijaga News adalah media cetak yang terdapat di 

lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga berbentuk majalah. Majalah 

Sunan Kalijaga News adalah majalah bulanan yang terbit dua bulan sekali. 

Majalah ini diterbitkan dengan maksud untuk menginformasikan segala 

bentuk dan aktifitas yang terjadi di lingkungan kampus UIN Sunan 

Kalijaga  kepada masyarakat kampus khususnya dan masyarakat luas pada 

umumnya.  

Jadi, secara keseluruhan judul skripsi ”Metode Pencarian Berita 

pada Majalah Sunan Kalijaga News” adalah suatu penelitian yang 

menggambarkan tentang metode apa yang dilakukan oleh wartawan 

Majalah Sunan Kalijaga News dalam mencari berita yang dalam penelitian 

ini terfokus pada metode-metode yang dipergunakan dalam mencari berita 

straight, berita feature, dan berita investigasi. Karena Majalah Sunan 

                                                 
8 Asep Syamsul M. Romli, Kamus Jurnalistik, Daftar Istilah Penting Jurnalistik Cetak, 

Radio,  dan Televisi, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2008, h. 84.    
9 Onong Uchjana Effendy,  Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2005, h. 151.   



 

Kalijaga News merupakan salah satu dari sekian banyak pers yang 

terdapat di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga. 

 

B.  Latar Belakang 

Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kehadiran media massa semakin terasa sangat penting, oleh karena itu 

informasi yang disajikan kepada khalayak harus semakin cepat dan tepat. 

Ketidaktepatan informasi yang sampai kepada khalayak akan menimbulkan 

ketidakpercayaan khalayak terhadap media massa tersebut.  

Persaingan yang begitu ketat di antara media massa telah 

mendorong penggunaan sarana media massa yang semakin canggih. Namun, 

kecanggihan sarana komunikasi tersebut harus diimbangi dengan kemampuan 

manusia yang menggunakannya. Untuk itu dibutuhkan ketrampilan teknis bagi 

siapa pun yang bergerak di bidang komunikasi. Khusus yang menyangkut 

bidang media cetak, persyaratan yang diperlukan adalah kemampuan 

berkomunikasi secara tertulis.  

Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh wartawan dalam 

mencari berita agar mampu meningkatkan kualitas dalam menyajikan berita 

tersebut. Dalam menulis berita, daya saing media cetak terletak pada 

kemampuan wartawan menggali cerita di balik berita, menyajikan analisis 

berita, dan menempatkan informasi pada konteksnya agar pembaca memahami 

the big picture dari peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi. Reporter 



 

juga harus mampu mengisi berbagai celah dari peristiwa untuk menggelar 

kejelasan bagi pembacanya. 

Di zaman sekarang ini media massa merupakan sebuah kekuatan 

yang besar dalam suatu negara, karena dengan adanya media massa, 

masyarakat dapat mengontrol kinerja pemerintahan, mengetahui bagaimana 

perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, 

dengan media massa masyarakat menjadi lebih peka terhadap suatu 

permasalahan yang sedang terjadi. 

Media massa pada masyarakat luas saat ini dibedakan atas tiga 

kelompok, meliputi media elektronik, media online dan media cetak. Pertama, 

media elektronik terdiri dari radio dan terlevisi. Kedua, media online adalah 

menggunakan internet. Ketiga, media cetak merupakan media yang tertua di 

muka bumi. Media cetak berkembang pesat setelah Johannes Guttenberg 

menemukan mesin cetak, hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat 

kabar (koran), tabloid, dan majalah.10 Salah satu manfaat media massa cetak 

adalah memberikan informasi yang dituliskan secara mendalam dari berbagai 

sisi, seperti berita seorang tokoh yang memberitakan  tentang pemikirannya, 

sifat-sifatnya, perjuangannya, dan semua hal yang unik sehingga mampu 

menarik perhatian pembaca serta menginspirasi masyarakat dalam 

mengembangkan potensi mereka.   

Salah satu media massa yang beredar di lingkungan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta adalah Majalah Sunan Kalijaga News. Majalah Sunan 

                                                 
10 Mondry, Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 

2008, h. 12.   



 

Kalijaga News sudah memuat berita-berita yang berkualitas, karena berita 

yang dihasilkan sudah memenuhi syarat penulisan berita, yaitu beritanya telah 

menjawab 5W + 1H – What (peristiwa apa), Who (siapa yang terlibat dalam 

peristiwa itu), Where (di mana kejadiannya), When (kapan peristiwa itu 

terjadi), Why (mengapa peristiwa itu terjadi), dan How (bagaimana proses 

kejadiannya). Selain itu berita-beritanya memuat peristiwa-peristiwa yang 

faktual, aktual, dan akurat. 

Selama ini belum ada pihak yang mencoba untuk meneliti Majalah 

Sunan Kalijaga News. Mungkin karena majalah ini belum banyak dikenal oleh 

kalangan warga kampus UIN Sunan Kalijaga sendiri, karena distribusinya 

masih terbatas pada dosen, unit-unit, dan unit kegiatan mahasiswa di 

lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga. Meskipun media cetak ini sudah 

berdiri beberapa tahun akan tetapi baru beberapa orang saja yang 

mengetahuinya. Majalah Sunan Kalijaga News didirikan dengan maksud 

untuk menginformasikan segala aktivitas yang terjadi di lingkungan kampus 

UIN Sunan Kalijaga. Majalah ini bukanlah majalah dakwah, akan tetapi dalam 

isinya terkadang juga menyimpan pesan-pesan dakwah. Dalam meliput sebuah 

berita diperlukan metode-metode yang diterapkan, sehingga informasi yang 

dicari pada saat meliput berita dapat dengan mudah dilakukuan dalam 

pengumpulan data. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang metode apa yang dilakukan oleh wartawan Majalah Sunan 

Kalijaga News dalam mencari berita straight, berita feature, dan berita 



 

investigasi. Hal itu dikarenakan Majalah Sunan Kalijaga News merupakan 

majalah yang belum lama terbit di kampus UIN Sunan Kalijaga.  

Penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana metode 

yang dipergunakan oleh wartawan Majalah Sunan Kalijaga News dalam 

mencari berita straight, berita feature, dan berita investigasi. Judul yang dibuat 

tersebut telah mengandung muatan jurnalistik yang berhubungan dengan 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dalam sebuah hadist disebutkan 

yang intinya sebagai umat manusia dianjurkan untuk saling mencegah 

kemungkaran apabila kita melihat kemungkaran tersebut sesuai dengan 

kemampuan yang kita miliki. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rosululloh 

SAW bersabda: Barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia 

mengubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu, maka dengan 

lisannya, dan jika tidak mampu (dengan lisan), maka dengan hatinya, yakni 

diam saja, dan itulah iman yang paling lemah. (H.R. Muslim).11 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam mengajarkan kepada 

setiap manusia berkewajiban untuk berdakwah, sebagaimana Allah SWT 

berfirman dalam al Quran yang artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang 

beruntung”. (QS: al-Imran (3): 104).12 Dengan demikian usaha amar ma’ruf 

nahi mungkar bukanlah hanya  tugas dari para ulama ataupun da’i (juru 

                                                 
11 Moh Rifa’I, 300 Hadist Bekal dakwah dan Pembina Pribadi Muslim, Wicaksana, 

Semarang, 1980, h. 75.   
12 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemah, CV. Gema Rizala 

Press, Bandung, 1993, h. 93.   



 

dakwah). Akan tetapi setiap individu berkewajiban untuk memepringatkan 

apabila melihat setiap tindakan yang melanggar dari kaídah yang telah 

ditentukan oleh ajaran Agama Islam. Usaha untuk merubah tindakan tersebut 

dapat dilakukan dalam bentuk ucapan ataupun tulisan, baik lewat buku, 

selebaran, atau media cetak (surat kabar). 

Sebagai seorang wartawan juga dituntut untuk berlaku sama 

terhadap pemberitaan tentang suatu kejadian yang dinilainya sebagai bentuk 

kemungkaran, harus didasari dengan niat dan misi amar ma’ruf dan nahi 

mungkar. Reporter Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar. Kejujuran dari seorang reporter untuk menyajikan berita 

yang benar termasuk konsep dasar dalam kerja pers, bahkan merupakan asas 

dalam pemberitaan. Tanpa kejujuran, mutu berita akan berkurang dan nama 

baik suatu media massa akan tercoreng.13 Rosululloh SAW bersabda dalam 

hadistnya yang artinya: “katakanlah dengan hak (menurut yang sebenarnya) 

walaupun rasanya pahit/berat. (H.R. Ibnu Hibban).14 Oleh karena itu sebagai 

wartawan harus berani menyampaikan setiap berita sesuai dengan apa yang 

terjadi tanpa adanya kepentingan dari wartawan tersebut ataupun kepentingan 

lembaga di tempat ia bekerja.    

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat 

dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut: strategi apa yang 
                                                 

13 Faris Khairul Anam, Fikih Juranlistik, Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam, 
Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, h. 52.   

14 Moh Rifa’I, op. cit., h. 78.   



 

dilakukan wartawan Majalah Sunan Kalijaga News dalam mencari berita 

straight, berita feature, dan berita investigasi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa 

yang dilakukan oleh wartawan Majalah Sunan Kalijaga News dalam mencari 

berita straight, berita feature, dan berita investigasi.   

 

E.  Manfaat Penelitian 

1.  Sebagai penambah referensi keilmuan bagi jurusan komunikasi dalam 

bidang jurnalistik. 

2.  Memberi masukan bagi para wartawan, khususnya wartawan Majalah 

Sunan Kalijaga News dalam mencari berita. 

 

F. Telaah Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 

bidang jurnalistik, sehingga skripsi ini bisa menjadi pelengkap dari tulisan-

tulisan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi Fungky Sofia Alwi 2008, yang berjudul Strategi 

Pencarian Berita pada Majalah Suara Muhammadiyah. Dalam penelitian 

tersebut Fungky menerapkan tentang strategi wartawan Suara Muhammadiyah 

dalam mencari berita yaitu menggunakan wawancara, riset dokumen, internet, 

dan pengamatan lapangan. Akan tetapi wawancara yang dibahas hanya 



 

terbatas pada masalah topik dan informasi terkait serta sumber yang pernah 

diwawancarai oleh wartawan  Suara Muhammadiyah. 

Kedua, skripsi yang disusun oleh Feri Budiyanto 2008, yang 

berjudul Strategi Pencarian, Pengelolaan dan Penyampaian Berita di Radio 

Persatuan Bantul. Yang membahas tentang keterkaitan antara proses 

pencarian, pengelolaan, dan penyampaian berita di radio Persatuan Bantul.  

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Galih Setiawan 2007, yang 

berjudul Teknik Reportase Geliat Dakwah dalam Majalah Swara Qur’an. 

Dalam penelitian tersebut Galih membahas tentang teknik reportase rubrik 

geliat dakwah dalam majalah Swara Qur’an. Teknik di sini menyangkut 

strategi dalam pencarian. Selain dalam pencarian berita, teknik yang dibahas 

juga mencakup etika pemberitaan, seperti bagaimana majalah Swara Qur’an 

dalam melakukan teknik reportase dalam rubrik geliat dakwah.  

Keempat, skripsi yang disusun oleh Agus Subagya 2008, yang 

berjudul Proses Wawancara dalam Rubrik Sajian Utama di Majalah Suara 

Muhammadiyah, penelitian tersebut membahas tentang proses atau 

berjalannya kegiatan wawancara yang dilakukan oleh wartawan Suara 

Muhammadiyah untuk kegiatan pengumpulan berita di rubrik sajian utama 

majalah Suara Muhammadiyah dengan metode dialog, baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

Adapun penelitian yang dilakukan penulis dengan judul ”Metode 

Pencarian Berita pada Majalah Sunan Kalijaga News”, berbeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya 



 

membahas masalah strategi wartawan dalam pencarian berita, proses atau 

berjalannya kegiatan wawancara dan teknik reportase. Sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu tentang metode yang dipergunakan oleh wartawan 

Majalah Sunan Kalijaga News mulai dari persiapan liputan, pengumpulan 

data, dan hasil liputan, serta metode-metode yang dipergunakan dalam 

mencari berita.  

 

G. Kerangka Teoritik  

1. Tinjauan Tentang Berita  

Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang terkini, yang 

dipilih staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik 

perhatian pembaca, entah karena luar biasa, pentingnya atau akibatnya, 

entah pula karena mencakup segi human interes seperti humor, emosi, dan 

ketegangan.15 Di dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan juga 

harus terampil mengatasi liputan dengan tema di luar kebiasaannya. 

Misalnya, jika sebelumnya terbiasa melakukan tugas liputan mengenai 

masalah politik maka saat mendapat tugas untuk meliput masalah kriminal 

atau budaya ke suatu daerah pedesaan, ia segera mampu menyesuaikan 

diri. Untuk itu, wartawan perlu senantiasa membuka telinga dan matanya 

untuk melahap berbagai macam informasi di sekelilingnya. Upaya tersebut 

berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuannya sehingga selalu 

mampu mengikuti perkembangan situasi. Kreativitas wartawan dalam 

                                                 
15 Ermanto,  Menjadi WartawanHandal & Profesional, Cinta Pena, Yogyakarta, 2005, h. 

80.   



 

melakukan kegiatan peliputan juga sangat dibutuhkan, terutama dalam 

usaha menembus narasumber. Sesulit apapun, ia harus mendapatkan 

narasumber tersebut.  

Jadi, seorang wartawan yang tangguh dan tahan banting, 

nyalinya tak boleh surut begitu menghadapi hambatan saat menemui 

narasumber. Menjadi wartawan memang membutuhkan keberanian dan 

kelincahan, karena faktor penunjang seseorang untuk menjadi wartawan 

yaitu memiliki minat, bakat dan keberanian. Sebelum mengawali langkah 

menekuni profesi kewartawanan, seperti halnya dalam melakukan 

pekerjaan lain, kenali dulu apa dan bagaimana ruang lingkup pekerjaan 

wartawan. Karena itu, pelajarilah dahulu beberapa strategi lingkup tugas 

jurnalistik kewartawanan agar dapat mengenali motivasi untuk menjadi 

seorang wartawan.  

Ketika seorang wartawan melakukan tugas liputan dan 

mewawancarai narasumber, ia harus mengetahui terlebih dahulu secara 

detail narasumber yang akan diwawancarainya dan membuat daftar 

pertanyaan yang akan ditanyakan. Dengan demikian, ketika wawancara 

berlangsung ia sudah memiliki kerangka wawancara dan alur pertanyaan 

yang menarik serta tidak berbelit-belit dalam melontarkan pertanyaan. 

Selama melakukan wawancara, wartawan menggunakan naluri untuk 

membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang 

bohong. Pengalaman adalah hal yang menentukan seseorang wartawan 

dalam membuat berita. Semakin tinggi ”jam terbang” atau pengalaman 



 

seorang wartawan maka ia akan semakin aktif dan mahir dalam teknik 

melakukan reportase, wawancara dan menulis berita.  

Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui wartawan untuk 

membekali diri dalam meliput dan menulis berita yang menarik perhatian 

pembaca. Dalam melakukan tugas peliputan yang harus diperhatikan 

antara lain:  

1. Sebelum melakukan liputan, wartawan harus memiliki bekal 

tentang apa saja yang akan dilakukannya. Agar tidak bingung, 

buatlah kerangka acuan atau Term of Reference (TOR).  

2. Wartawan juga harus menguasai topik pembicaraan. Dengan 

demikian, wartawan tidak buta sama sekali terhadap pokok 

persoalan yang akan ditanyakan kepada narasumber. 

3. Pelajari terlebih dahulu peristiwa tersebut dalam konteks 

pemberitaan. Apakah peristiwa itu memiliki nilai berita  

sehingga layak untuk diangkat sebagai berita.  

4. Sebelum melakukan liputan, amatilah dahulu apakah berita itu 

sesuai dengan kode etik media massa tempat bekerja.  

5. Jika berita tersebut sudah layak untuk diangkat, 

pertimbangkanlah apakah berita tersebut mendatangkan 

“keuntungan” bagi media tersebut. Keuntungan di sini 

memiliki arti, berita tersebut banyak dibaca orang sehingga 

media akan laku keras. Namun, semestinya media massa 



 

“meghindari” pemberitaan semacam ini, yang hanya memuat 

berita dengan orientasi profit semata.  

6. Apakah berita yang diliput itu memilki nilai “prominence” 

(kemasyhuran atau popularitas)? Apakah berita yang diangkat 

itu mengenai prestasi yang telah dikenal?16 

Seperti telah diungkap di atas, suatu peristiwa patut diangkat 

menjadi sebuah berita jika memang memiliki nilai berita. Unsur-unsur 

nilai berita antara lain:  

1.Kebermaknaan (Significance) 

Kejadian yang dapat mempengaruhi kehidupan orang 

banyak  atau pembaca.  

2.Besaran (Magnitude) 

Kejadian menyangkut angka-angka yang berati bagi 

kehidupan   orang banyak.  

 3.Kebaruan (Timelines) 

Suatu kejadian menyangkut peristiwa yang baru terjadi.   

 4.Kedekatan (Proximity) 

Suatu kejadian yang berada di dekat pembaca. 

Kedekatan itu bisa  secara geografis atau emosional.  

 

 

 

                                                 
16 Eni Setiati, Ragam Juranlistik Baru dalam Pemberitaan, ANDY, Yogyakarta, 2005, h. 

17.   



 

5.Kemasyhuran/Sisi Manusiawi (Prominence/Human Interest) 

Suatu kejadian yang memberi sentuhan rasa kepada 

para pembaca. Mengungkap peristiwa orang terkenal, publik 

figur, atau masyarakat biasa dalam peristiwa luar biasa.17 

Sebaik apapun strategi yang dilakukan oleh seorang wartawan 

dalam mencari berita tidak akan berarti apa-apa jika ia tidak mampu 

mengemasnya  ke dalam sebuah tulisan yang bisa dipahami oleh pembaca. 

Tidak ada teori khusus yang bisa membuat seseorang mahir dalam menulis. 

Ibarat perenang handal, ia mejadi mahir karena latihan dan kebiasaan. Jadi, 

kemahiran menulis juga bisa dimiliki apabila rajin membaca buku, majalah, 

surat kabar dan menyimak berita di televisi atau radio. Seseorang tidak akan 

bisa menulis berita dengan baik apabila tidak rajin berlatih dan menekuni 

dunia kewartawanan dengan sepenuh hati.  

Sebelum menulis berita, pilihlah berita mana yang layak untuk 

ditulis. Jika sudah memilki data atau bahan dari hasil liputan, tulislah laporan 

liputan menjadi sebuah berita yang menarik dengan menggunakan gaya 

bahasa sederhana. Perhatikan korelasi kalimat-kalimatnya sehingga ide berita 

yang akan disampaikan mengalir begitu saja. Gunakan kata atau kalimat 

sederhana dan mudah dipahami sesuai prinsip Keep it Simple and Short 

(KISS). Gunakan istilah atau ungkapan umum yang sering dipakai. Tulisan 

hendaknya dapat memancing rasa ingin tahu pembaca. Hindari pemakaian 

eufemisme (penghalusan) bahasa. Contohnya, Musim kemarau Rawan 

                                                 
17 Ibid., h. 19.   



 

Pangan di Gunung Kidul. Semestinya adalah, Musim kemarau Terjadi 

Kelaparan di Gunung Kidul.   

Untuk bisa menulis berita dengan baik, ada beberapa point penting 

yang harus diperhatikan, antara lain:  

1. Communicative 

Kenali semua peristiwa yang akan diliputi. Dengan 

demikian, seseorang bisa menulis berita dengan baik 

berdasarkan laporan pengumpulan data dan wawancara.  

2. Communication is the Goal  

Ketika menulis berita, usahakanlah melakukan 

komunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan untuk 

menyampaikan ide, pemikiran, informasi kepada pembaca. 

3. Clarity is the Keynote of Good Writing 

Tulislah liputan yang telah dikumpulkan berdasarkan 

fakta dan data. Dalam penulisan berita, kejelasan fakta 

merupakan kunci penulisan berita yang baik. Agar pembaca 

dapat memahami isi tulisan yang dibuat oleh seorang 

wartawan, gunakan bahasa yang mudah dipahami, sederhana, 

tidak bertele-tele, kalimat pendek, dan hindari penggunaan 

anak kalimat. Supaya penulisan berita mengalir, buatlah 

kerangka penulisan yang didasarkan pada kerangka wawancara. 

 

 



 

4. Writing is a Proces  

Menulis itu membutuhkan keahlian khusus, apalagi 

dalam menulis berita. Dibutuhkan keahlian khusus (writing 

technique), latihan, kejelian dalam menganalisa peristiwa, 

wawasan kesabaran untuk mencoba menulis berita yang 

menarik perhatian. Untuk bisa menulis berita dengan baik, 

perlu berlatih dan rajin menganalisa berita-berita yang dimuat 

di media massa. Pelajarilah gaya penulisan wartawan senior 

agar dapat mengenali alur penulisan berita yang didasarkan 

pada teknik piramida terbalik, yaitu tulis berita yang paling 

penting, penting, kurang penting dan tidak penting, yang dapat 

menggambarkan susunannya sebagai piramida terbalik. 

Semakin kebawah, isi tulisan mengungkapkan hal-hal yang 

semakin tidak penting.18 

Roy Peter Clark dalam bukunya Washinton Journalism Review, 

merumuskan ciri-ciri wartawan yang menulis berita jurnalistik bermutu 

sebagai berikut:  

1. Wartawan mampu membangun suasana peristiwa atau kejadian 

ke dalam bentuk tulisan sehingga mampu memancing 

keingintahuan khalayak pembaca.  

                                                 
18 Ibid., h. 27.   



 

2. Wartawan harus bisa mengembangkan ide dalam merangkai 

fakta ke dalam bentuk kisah berita sehingga memiliki nilai 

berita (news value).  

3. Wartawan harus bisa melatih dirinya dalam setiap bentuk 

penugasan lapangan, tidak terfokus pada satu bentuk laporan 

berita. Setidaknya penting bagi seorang reporter untuk 

mempelajari liputan berita yang berbeda. Seperti liputan 

ekonomi, politik, budaya ataupun liputan gaya hidup. Oleh 

karena itu diperlukan kerjasama redaktur pelaksana untuk 

memberlakukan rolling system setiap dua minggu sekali 

kepada reporternya agar mereka dapat mengenali semua bentuk 

penulisan berita yang berbeda.  

4. Wartawan harus bisa menjalin kedekatan yang baik dengan 

narasumber sehingga memudahkan dirinya untuk mendapatkan 

sumber informasi penting jika suatu ketika membutuhkannya 

kembali.  

5. Sebelum melakukan tugas liputan di lapangan, wartawan harus 

bisa membuat rencana dan mencatatnya di dalam kepala 

mereka sepanjang waktu (writing in their hedas), serta memilih 

dari sekian banyak rencana yang diinginkannya melalui 

penelusuran literatur atau mendiskusikannya dengan redaktur 

untuk mendapatkan pengarahan serta informasi lain yang 

berguna.  



 

6. Ketika laporan berita telah berhasil dikumpulkan, wartawan 

harus bisa menjadi seorang ”juru masak” yang profesional 

dalam merangkai kata menjadi kalimat berita yang baik. 

Penulisan dimulai dari menyusun kalimat pembuka (lead) 

berita yang dapat menggugah perhatian pembaca agar tertarik 

untuk meneruskan membaca berita yang ditulis. Kemudian, 

meramu badan tulisan menjadi rangkaian kisah yang mengalir, 

yang dipengaruhi oleh keahliannya meracik dan memberi 

bumbu penyedap yang pas pada penyajian isi berita. Terakhir, 

menyajikan menu penutup berita yang mengandung selera 

sehingga pembaca menjadi semakin puas. Dalam menulis 

berita , seorang wartawan harus menghindari diri menulis berita 

dengan tergesa-gesa. Suatu tulisan akan menarik apabila dibuat 

dengan suasana hati (mood) yang baik. Membuat berita dengan 

tergesa-gesa hanya akan menghasilkan sebuah tulisan yang 

simpang siur.  

7. Untuk menghasilkan sebuah tulisan berita yang menarik, 

wartawan tidak boleh bosan melatih dirinya menulis ulang 

(rewrite) dan mengeksperikan ego, imajinasi dan penalarannya 

terhadap fakta peristiwa yang berhasil dikumpulkannya.  

8. Tak ada salahnya meregangkan otot dan menyegarkan pikiran. 

Wartawan dapat memanjakan dirinya sejenak dengan 

mendengarkan musik atau merokok untuk memancing ide 



 

ataupun membangun imajinasi naratifnya dalam merangkai 

kata-kata sehingga mengahasilkan tulisan yang unik dan 

menarik.   

9. Biasakan mempertajam pendengaran untuk mendapatkan kata-

kata atau kalimat-kalimat menarik yang diucapkan seseorang 

sebagai pancingan dalam memulai sebuah kalimat. Menulis 

adalah suatu pekerjaan yang mengasyikkan. Tataplah mata 

seolah tengah membayangkan peristiwa yang tengah ditulis. 

Terkadang, banyak wartawan yang menggunakan ”hati 

kecilnya” untuk berbicara komat-kamit sendirian, seolah tengah 

bercerita dengan diri sendiri.  

10. Hidupkan tulisan berita dengan memasukkan unsur human 

interest sehingga berita yang ditulis tidak menjadi kaku (seperti 

penulisan staight news). Gunakanlah gaya penulisan feature 

agar tulisan berita menjadi lebih hidup dan menarik.  

11. Berikanlah di dalam tulisan sebuah kejutan dalam menyusun 

berita sehingga menghasilkan tulisan yang baik dan berbeda 

dari biasanya.19 

Untuk melatih kepekaan dan mengasah kemampuan dalam 

penulisan bahan reportase yang telah dibuat, perhatikanlah pedoman di bawah 

ini yang bisa dijadikan landasan untuk:  
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1. Melatih diri mengenali peristiwa yang ada di sekitar 

Belajarlah mengenali dan mengamati setiap 

perkembangan peristiwa yang ada di sekitar (siapa tahu dari 

sekian banyak peristiwa di sekitar, ada yang memenuhi unsur 

berita dan menarik untuk diliput dan ditulis beritanya). Pelajari 

peristiwa apa saja yang layak disebut berita. Untuk mengenali 

layak tidaknya berita suatu peristiwa menjadi sebuah berita, 

paling tidak di dalamnya memenuhi hukum jurnalistik 5W + 

1H (apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, bagaimana dan 

mengapa).  

2. Melatih pikiran untuk mendapatkan ide menulis sebuah berita  

Tidak gampang untuk mendapatkan ide sebuah berita. 

Bagaimana cara memunculkan ide mendapatkan sumber berita? 

Ide berita dapat diperoleh dengan berbagai cara: dari sekitar 

diri sendiri, dari perjalanan tugas sehari-hari, dan dari berita-

berita terkini yang dimuat di surat kabar, majalah, radio atau 

televisi. Sebagai seorang wartawan, jangan biasakan menunggu 

datangnya ”mood” untuk menulis berita. Jangan hanya 

menunggu ide itu datang, melainkan bersikap proaktif, 

menggali dan melatih pikiran mengenali kemunculan gagasan 

menarik untuk dituangkan menjadi sebuah berita menarik. 

Ingat, ide untuk menulis berita menarik itu datangnya bisa 



 

kapan saja, sebab setiap hal kecil di sekitar juga bisa menjadi 

sebuah ide berita yang menarik. 

3. Rajin mengikuti perkembangan berita di sekeliling  

Di sekitar kita terdapat banyak sekali sumber informasi 

berita. Oleh karena itu, rajin-rajinlah mengamati segala bentuk 

berita yang begitu banyak itu, dan menemukan berita menarik 

sebelum tercium orang lain.20 

 

2. Macam-macam Berita  

Saat ini, berita jurnalistik terbagi ke dalam tiga jenis yang masing-

masing memiliki karakter tersendiri. Ketiga jenis berita jurnalistik tersebut 

adalah:21 

1. Straight News (berita langsung) 

Straight news (berita langsung) adalah berita tentang 

peristiwa yang dianggap penting bagi masyarakat baik sebagai 

individu, kelompok maupun organisasi. Berita tersebut misalnya 

tentang mulai diberlakukannya suatu kebijakan baru pemerintah. 

Ini tentu saja akan menyangkut hajat orang banyak sehingga orang 

ingin mengetahuinya. Karena itu harus segera diberitahukan.  

Reporter yang pandai bahkan seringkali 

menginformasikan berita tersebut lebih awal sebelum kebijakan itu 

diturunkan. Tenntu dengan mengetengahkan sumber-sumber yang 
                                                 

20 Ibid., h. 31.  
21 Deddy Iskandar Muda, Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional, PT. Remaja 

Rosdakarya, Bandung, 2005, h. 40.   



 

dapat menyakinkan pemirsa. Misalnya tentang adanya isu 

pergantian pejabat atau adanya kenaikan harga. Straight news juga 

termasuk kejadian internasional, keadaan masyarakat, masalah 

ekonomi, kriminal, kerusakan lingkungan maupun berita-berita 

tentang ilmu pengetahuan. 

Secara umum pada straight news, data masih mudah 

untuk diperoleh, karena semuanya masih bisa transparan walaupun 

dalam beberapa kasus juga dialami oleh para reporter untuk 

menggali data yang sebenarnya. Hal semacam itu terjadi biasanya 

pada saat adanya bencana kebocoran gas beracun yang 

menimbulkan kematian banyak orang. Dalam peristiwa semacam 

ini para pemimpin perusahaan agak sulit ditemui dan tidak mau 

berbicara apa adanya bahkan ada kecenderungan untuk 

menghindari pers. 

2. Feature (berita ringan)  

Feature (berita ringan) adalah berita yang tidak terikat 

dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya. 

Berita-berita semacam ini seringkali lebih menitikberatkan pada 

hal-hal yang dapat menakjubkan atau mengherankan pemirsa. Ia 

juga dapat menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan atau juga 

menimbulkan simpati. Objeknya bisa manusia, hewan, benda, 

tempat atau apa saja yang dapat menarik perhatian manusia. 

Misalnya tentang lahirnya hewan langka di kebun binatang, anjing 



 

menggigit majikannya atau masyarakat kecil mendapatkan lotere 

milyaran rupiah.  

Bagi televisi, berita ringan ini sangat diperlukan dalam 

setiap penyajian buletin berita. Hal ini karena berita ringan juga 

dapat berfungsi sebagai selingan di antara berita-berita berat yang 

disiarkan pada awal sajian. Secara psikologis, pemirsa yang 

mendapatkan sajian berita berat dari awal hingga akhir akan 

merasa tegang terus karena itu perlu interval. Iklan di dalam berita 

juga sesungguhnya punya fungsi yang sama selain fungsi promosi 

produk.    

3. Investigative Report (laporan penyelidikan)  

Investigative Report (laporan penyelidikan) adalah jenis 

berita yang eksklusif. Datanya tidak bisa diperoleh dipermukaan, 

tetapi harus dilakukan berdasarkan penyelidikan. Sehingga 

penyajian berita seperti ini membutuhkan waktu yang lama dan 

tentu akan menghabiskan energi reporternya.  

Berita penyelidikan ini sangat menarik karena cara 

mengungkapkannya pun tidak mudah. Seorang reporter untuk 

dapat melakukan tugas ini harus memiliki banyak sumber orang-

orang dalam yang mendapat jaminan untuk tidak terekspos karena 

keselamatan diri mereka.  

Berita penyelidikan untuk media televisi akan lebih sulit 

dilakukan dibandingkan dengan berita yang sama untuk media 



 

cetak. Televisi membutuhkan gambar bahkan wajah orang yang 

diwawancarai. Namun teknologi elektronika kini memungkinkan 

untuk dapat mengaburkan wajah orang yang diwawancarai agar 

dapat terhindar dari kemungkinan bahaya atas apa yang ia 

sampaikan dalam wawancara televisi.  

Untuk mengahasilkan tulisan jurnalistik yang berkualitas, ada 

beberapa syarat liputan yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Menuliskan fakta peristiwa menjadi sebuah kisah yang 

memasukkan human interest sehingga menjadi berita yang 

menarik. 

2. Menggunakan bahasa, kata, kalimat yang ringkas, sederhana, 

dan tepat. Alur cerita mengalir dengan jernih.  

3.  Mampu membuat pragaraf-paragraf pendek agar isi berita 

mudah dipahami pembaca.  

4. Menggunakan struktur penulisan berita dengan cara naratif 

(bercerita), namun tetap dalam bahasa jurnalistik yang 

sederhana. Dengan demikian, kisah peristiwa yang ditulis 

menjadi enak dibaca.22  

 

 

 

 

                                                 
22 Ibid., h. 32.   



 

3. Metode-metode Pencarian Berita  

a. Metode dalam Peliputan Staight News  

Dari segi substansi atau jenis peristiwa, pencarian berita straight 

news dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1. Beat System 

Meliput peristiwa dengan mendatangi secara teratur 

instansi pemerintah atau swasta, atau tempat yang dimugkinkan 

munculnya peristiwa, informasi untuk dijadikan berita.  

2. Follow up System  

Teknik mencari bahan berita dengan menindaklanjuti 

berita yang telah muncul. Sumber utama dari mana berita, 

diperoleh melalui:  

a. Wartawan di lapangan  

b. Kontak atau hubungan dengan pusat informasi 

c. Memantau saluran radio  

d. Internet  

e. Saksi mata  

f. Pendengar  

g. Kantor berita  

h. Freelance 

i. Sindikasi atau jaringan  

j. Media lain  

k. Jumpa pers  



 

l. Siaran pers23  

b. Metode dalam peliputan Feature  

Secara fisik feature hampir sama dengan reportase, terdiri dari 

judul (head line), kemudian teras (lead), dan tubuh berita (body). Yang 

membedakannya adalah pemilihan judul, penyajiannya yang lincah, 

santai, enak dibaca, tidak formal, dan menghibur.  

Dari aspek waktu feature memiliki kesamaan dengan reportase. 

Feature tidak terikat pada waktu (timely). Materi feature tidak mengenal 

permasalahan yang basi, karena feature sangat bergantung pada 

penyajiannya yang memiliki daya tarik dan menyentuh rasa manusiawi 

pembacanya. Untuk membuat feature, wartawan memiliki waktu yang 

cukup panjang dan tidak perlu tergesa-gesa seperti menyusun berita.  

Berikut langkah-langkah dalam penyusunan feature, yaitu: (1) 

adanya unsur kreatifitas, (2) adanya unsur subjektifitas, (3) adanya unsur 

informatif, (4) adanya unsur menghibur.  

1. Unsur Kreativitas 

Dalam penyusunan feature, wartawan tidak terlalu 

terikat pada teknik penyajian tertentu, seperti teknik 

penyusunan berita langsung. Penyajian feature dapat berbeda-

beda tergantung pada kekhasan penulisnya. Kreativitas penulis 

sangat dituntut untuk menuturkan informasi yang diperolehnya. 

Penyajian permasalahan melalui feature tidak terikat pada 

                                                 
23 Torben Brandit, Makalah Jurnalisme Radio Sebuah Panduan Praktis, UGM, 

Yogyakarta, 2002, h. 85.    



 

teknik penyajian tertentu, melainkan dikembangkan dengan 

kreativitas penulisnya. Kadangkala, banyak pakar yang 

menyebut feature itu berdekatan dengan sastra. Kesamaan ini 

dilihat dari sudut pandang yang membolehkan pemanfaatan 

unsur kreativitas. Kesamaan feature dengan sastra bukan dari 

sudut data dan fakta. Sebab feature tetap memuat data dan fakta 

yang benar dan akurat.  

2. Unsur Subjektifitas  

Dalam penyusunan feature, penulis boleh memasukkan 

unsur subjektifitasnya. Ini dimaksudkan agar feature bisa 

terjadi lebih menarik dan tersaji dengan lancar. Wartawan 

boleh memasukkan perasaan atau emosinya sebatas untuk 

memudahkan penyajian, pikiran, dan pemahaman terhadap 

permasalahan yang ada dalam feature. Subjektifitas pada 

feature hanya sebatas untuk memudahkan penyajian, tidak 

untuk pengolahan data-data. Data-data yang subyektif hanya 

terdapat dalam sastra. Inilah yang membedakan feature dengan 

sastra.  

3. Unsur Informatif  

Feature dimuat surat kabar untuk mengemukakan 

informasi-informasi penting dan bermanfaat bagi pembaca. 

Feature memuat informasi-informasi yang mungkin diabaikan 

dalam penulisan berita langsung. Dalam kehidupan, banyak 



 

persoalan yang tidak layak menjadi berita atau reportase, tetapi 

jika dilihat secara mendalam akan terasa bahwa persoalan itu 

perlu dan penting diketahui masyarakat. Dan persoalan tersebut 

bisa dituturkan dalam bentuk feature.   

4. Unsur Menghibur 

Feature disajikan untuk membuat pembaca 

mengendorkan saraf-saraf yang tegang karena sibuk atau serius 

dengan pekerjaannya. Feature disajikan dengan gaya santai 

agar dapat menghibur pembaca. Feature tidak disajikan seperti 

berita langsung atau reportase yang menuntut pembaca untuk 

berpikir secara serius. Feature merupakan bentuk komunikasi 

yang santai. Karena itulah, feature banyak ditemukan dalam 

surat kabar mingguan. Sajiannya yang menghibur dapat 

membantu pembaca untuk melonggarkan atau menyegarkan 

kembali pemikirannya. Surat kabar mingguan tidak tepat kalau 

isinya terlalu banyak berita langsung.  

c. Metode dalam Peliputan Investigasi  

Liputan investigasi adalah liputan yang minimal memiliki tiga 

elemen dasar yaitu merupakan ide orisinil dari wartawan dan 

ditindaklanjuti oleh media, kemudian subyek investigasi merupakan 

kepentingan bersama yang masuk akal untuk mempengaruhi kehidupan 

sosisal masyarakat, dan terakhir ada pihak-pihak yang mencoba 

menyembunyikan kejahatan dari hadapan publik.  



 

Liputan investigasi dapat dijelaskan pula sebagai liputan yang 

mendalam untuk disajikan kepada publik informasi penting yang 

mempunyai makna di dalam kesejahteraan publik. Pada hakikatnya 

investigatif reporting merupakan teknik pencarian berita yang mnghendaki 

kegigihan yang lebih dari hanya melakukan chek dan rechek. Teknik ini 

haruslah dikuasai wartawan untuk dapat menguji kebenaran dan 

meningkatkan mutu pemberitaan.  

Untuk mempermudah pelaksanaan liputan investigasi, Sheilla 

Coronel membagi strategi dalam proses investigasi sebagai berikut:  

a. Petunjuk awal bisa berupa surat kaleng yang menunjukkan 

adanya ketidakberesan dalam suatu perusahaan atau lembaga 

tertentu. 

b. Investigasi pendahuluan berupa penggalian data yang lebih 

jauh, wawancara maupun peninjauan lapangan.  

c. Pembentukan hipotesis. 

d. Pencarian dan pendalaman literatur. 

e. Wawancara dengan para pakar dan sumber-sumber ahli. 

f. Penjajakan dokumen-dokumen, dokumen bisa dipakai untuk 

mempertentangkan pernyataan-pernyataan narasumber.  

g. Wawancara sumber-sumber kunci dan saksi-saksi. 

h. Pengamatan langsung di lapangan.  



 

i. Wawancara lebih lanjut.24 

Semua strategi dalam melakukan wawancara seperti yang telah 

dijelaskan di atas, tidak dapat berjalan dengan baik apabila narasumber yag 

menjadi rujukan tidak dapat ditembus. Oleh karena itu narasumber yang anti 

dengan media mesti diperhitungkan sejak dari perencanaan peliputan. 

Wartawan yang baik sangat mengenal kesulitan narasumber dan mengetahui 

bagaimana cara menaklukkannya. Setiap kasus membutuhkan cara yang 

berbeda-beda. Setiap narasumber memerlukan perlakuan yang khas. Jadi, 

wartawan harus kreatif, telaten, tekun dan berani menembus brikade 

penolakan narasumber. 

Berikut strategi yang harus dilakukan wartawan untuk 

menaklukkan narasumber yang sulit:  

2. Memperkenalkan diri dengan jelas. 

3. Menyampaikan tujuan wawancara. 

4. Menyampaikan kerugian yang bakal ditanggung narasumber 

jika tidak mau berkomentar.  

5. Jika tidak bersedia, meminta narasumber untuk memberi 

komentar satu atau dua kalimat.  

6. Berpikir keras untuk menentukan topik-topik yang disukai 

narasumber seperti hobi, keluarga, jabatan dll.  

7. Jika tetap tidak bisa menembus narasumber yang sulit, 

mengakhiri pembicaraan dengan baik.  

                                                 
24 A.A Kunto A, Cara Gampang Jadi Wartawan, Galang Press, Yogyakarta, 2006, h. 

117.    



 

8. Wartawan tidak boleh menyerah.  

9. Jika narasumber seorang pembicara, wartawan harus menemui 

disela-sela seminar dengan menyamar sebagai peserta seminar 

dan berhak mengajukan pertanyaan disesi tanya jawab.     

9. Analisa dan pengorganisasian data.  

10. Penulisan berita berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 

11. Pengecekan data dan fakta. 

Pengecekan fakta agar berita yang ditulis berdasarkan data yang 

dikumpulkan dengan memenuhi unsur-unsur berita yaitu 5W+1H yang 

meliputi What (peristiwa apa), Who (siapa yang terlibat dalam peristiwa itu), 

Where (di mana kejadiannya), When (kapan kejadiannya), Why (mengapa 

peristiwa itu terjadi), dan How (bagaimana proses kejadiannya).25 

 

H. Metodologi Penelitian  

1.  Subyek dan Obyek Penelitian  

Yang dimaksud dengan subyek adalah sumber tempat memperoleh 

keterangan penelitian, dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian 

adalah pimpinan redaksi, redaktur majalah dan wartawan Majalah Sunan 

Kalijaga News. Sedangkan yang menjadi obyek di sini adalah metode 

pencarian berita.  

 

 

                                                 
25 Asep Syamsul M. Romli, op. Cit., h. 8.   



 

2.  Metode Pengumpulan Data   

Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan adanya data yang 

valid sehingga mampu mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Metode Observasi  

 Metode observasi adalah suatu penyelidikan yang 

dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan 

menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian-

kejadian yang langsung. Observasi adalah suatu tehnik untuk 

mengamati secara langsung maupun tidak langsung gejala-

gejala yang sedang berlangsung. Observasi sebagai alat 

pengumpul data adalah pengamatan yang memiliki sifat-sifat: 

1. Dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan lebih 

dulu. 

2. Direncanakan secara sistematis. 

3. Hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuannya. 

4. Dapat diperiksa validitas, reliabilitas dan ketelitiannya. 

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui secara detail 

strategi yang digunakan oleh wartawan Majalah Sunan 

Kalijaga News dalam mencari berita dengan ikut terjun 

langsung ke lapangan saat wartawan tersebut mencari berita.   

b. Metode Interview  



 

Metode interview adalah pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis 

dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Adapun jenis interview 

yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yakni 

gabungan antara interview terpimpin dengan interview tak 

terpimpin.  

Dalam teknis pelaksanaannya penulis mengajukan 

pertanyaan kepada informan, kemudian informan diminta 

untuk menjawab secara bebas terbuka. Pertanyaan yang 

diajukan adalah pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya serta mengajukan pertanyaan tambahan apabila 

masih ada jawaban yang masih belum jelas. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang metode pencarian 

berita pada Majalah Sunan Kalijaga  News.  

c. Metode Dokumentasi  

Metode Dokumentasi yaitu penelitian yang bersumber 

pada bahan-bahan tertulis. Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data berupa sejarah berdirinya, tujuan penerbitan, 

oplah (tiras) jalur distribusinya dan profil pembaca.26 Dengan 

melihat dokumen yang ada hubungan dengan penelitian ini 

antara lain catatan-catatan dan buku-buku. Dalam penelitian ini 

penulis juga menggunakan dokumen lain seperti Majalah 

                                                 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Suatu Pendekatan Praktik, PT Rhinneka 

Chipta, Jakarta, h. 143.   



 

Sunan Kalijaga  News pada tahun-tahun sebelumnya sebagai 

tambahan sumber data. Metode ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang misi dan orientasi Majalah Sunan 

Kalijaga News serta untuk memperkuat data dalam penelitian 

ini. Oleh karena majalah ini termasuk dalam kategori majalah 

baru di kampus UIN Sunan Kalijaga, maka dalam pencarian 

datanya harus valid melalui buku maupun orang yang tahu 

tentang sejarah berdirinya Majalah Sunan Kalijaga  News.  

 

I. Sistematika Pembahasan  

Agar penelitian ini lebih jelas dan sistematis, maka di sini penulis 

akan memberikan format penelitian yang menggunakan sistematika yang tidak 

jauh berbeda dengan penelitian lainnya.  

Bab I  : Pendahuluan meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II   :  Gambaran umum Majalah Sunan Kalijaga  News meliputi: sejarah 

berdirinya Majalah Sunan Kalijaga News, tujuan didirikannya 

Majalah Sunan Kalijaga News, slogan Majalah Sunan Kalijaga 

News, struktur Organisasi Majalah Sunan Kalijaga News, sumber-

sumber berita pada Majalah Sunan Kalijaga  News, style berita pada 



 

Majalah Sunan Kalijaga News, profil wartawan Majalah Sunan 

Kalijaga News. 

Bab III   : Metode wartawan Majalah Sunan Kalijaga News dalam mencari 

berita meliputi: Metode dalam Peliputan Staight News, Metode 

dalam Peliputan investigasi, Metode dalam Peliputan Feature, dan 

Faktor pendukung serta faktor penghambat yang dihadapi wartawan 

Majalah Sunan Kalijaga News dalam mencari berita.  

Bab IV   : Penutup meliputi: kesimpulan penelitian dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan secara umum sebagai berikut:  

1. Metode yang dipergunakan oleh wartawan dalam meliput atau mencari 

berita tidak jauh berbeda dengan wartawan yang lainnya.  

2. Setiap wartawan pasti memiliki metode tertentu dalam meliput atau 

mencari berita, hal ini dikarenakan berita yang dibutuhkan juga berbeda-

beda.  

3. Metode yang dipergunakan oleh wartawan Majalah Sunan Kalijaga News 

dalam mencari berita straight news adalah pertama terjun langsung ke 

lapangan, kedua adanya inforamsi dari narasumber untuk diliput, ketiga 

mengikuti kegiatan seminar atau forum-forum tertentu.  

4. Metode yang dipergunakan oleh wartwan Majalah Sunan Kalijaga News 

dalam mencari berita feature adalah pertama adanya pengarahan di dalam 

rapat, kedua menghubungi narasumber, ketiga pihak luar boleh menulis 

berita feature.  

5. Metode yang dipergunakan oleh wartwan Majalah Sunan Kalijaga News 

dalam mencari berita investigasi tidak ada, karena pada Majalah Sunan 

Kalijaga News tidak memiliki berita investigasi.  

  



 

B. SARAN- SARAN   

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan strategi pencarian 

berita di antaranya:  

1. Semua komponen Majalah Sunan Kalijaga News supaya dapat menghadiri 

rapat setiap diadakan rapat redaksi yang dilakukan seminggu sekali. 

Terutama pimpinan redaksi, dengan demikian diharapkan menjadi contoh 

bagi para wartawan maupun personal yang terapat di Majalah Sunan 

Kalijaga News. Hal ini juga bisa menjadi penyemangat bagi para 

wartawan ataupun staf yang lainya dalam menjalankan tugas karena 

adanya perhatian yang diberikan oleh pimpinan redaksi.   

2. Bagi para wartawan supaya bisa hadir semuanya setiap kali dilaksanakan 

rapat yang diadakan setiap seminggu sekali, dengan demikian para 

wartawan Majalah Sunan Kalijaga News dapat mengetahui perkembangan 

yang di pada Majalah Sunan Kalijaga News. Meskipun melalui alat 

komunikasi dapat dilakukan, tetapi melalui bertemu secara langsung dapat 

mempererat tali silaturrahim serta kedekatan emosional para wartawan 

Majalah Sunan Kalijaga News.  

Dalam mengumpulkan berita supaya tepat waktu sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan oleh koordintor liputan, hal ini dimaksudkan 

supaya dalam penyusunan serta penerbitan majalah bisa sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan dalam mengumpulkan hasil 



 

liputan juga akan mempengaruhi waktu terbit Majalah Sunan Kalijaga 

News.   

3. Supaya dibuatkan buku acuan ataupun panduan dalam menulis istilah 

ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Majalah Sunan Kalijaga News. 

Misalnya dalam penulisan Sunan kalijaga, ada yang menulis SUKA, Su-

Ka, dan lain sebagainya. Dengan diterbitkannya buku pedoman khusus 

diharapkan adanya persamaan dalam segi penulisan singkatan atau istilah.  

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan terkait pembuatan 

buku acuan atau panduan dalam penulisan istilah atau singakatan yang 

terdapat pada Majalah Sunan Kalijaga News. Salah satunya mengadakan 

audiensi dengan menghadirkan semua komponen yang terdapat pada 

Majalah Sunan Kalijaga News, di sana dibahas hal-hal yang sekiranya 

penting sehingga menjadikan kesamaan persepsi ketika dalam penulisan 

istilah ataupun singkatan.  

4. Supaya memperbanyak jumlah cetakan dengan demikian pada tahap 

pendistribusian bisa mencapai kesebagian besar masyarakat kampus yang 

mengetahuinya. Kalau sudah demikain maka Majalah Sunan Kalijaga 

News akan banyak dikenal orang. Meskipun pada saat ini hanya masih 

pada tempat-tempat tertentu seperti: Rektorat, Fakultas, dan unit-unit 

stuktural maupun non struktural serta unit kegiatan mahasiswa.  

5. Dalam pendistribusiannya diusahakan bukan hanya untuk kalangan UIN 

Sunan Kalijaga saja, akan tetapi alangkah lebih baiknya dicoba untuk 

mendistribusikannya ke kampus-kapus yang terdapat di Yogyakarta 



 

terlebih dahulu. Kalaupun dirasa bisa didistribusikan ke kampus-kampus 

yang terdapat di pulau Jawa, supaya mereka mengetahui perkembangan 

kampus UIN Sunan Kalijaga.   

6. Supaya dalam tahap koreksian jangan terlalu lama terutama di pihak 

pimpinan UIN Sunan Kalijaga, keterlamabatan dalam menyerahkan hasil 

koreksian akan memperlambat terbitnya Majalah Sunan Kalijaga News.  

7. Supaya menggantikan koresponden atau wartawan yang baru sekiranya 

terdapat koresponden atau wartawan yang telah diwisuda dengan 

wartawan atau koresponden yang baru.  
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INTERVIEW GUIDE 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Majalah Sunan Kalijaga News? 

2. Dari mana saja sumber beritanya? 

3. Bagaimana metode yang digunakan dalam mencari berita straight, 

investigasi, dan feature? 

4. Bagaimana persiapan wartawan sebelum melakukan pencarian berita?  

5. Apakah narasumber yang diwawancarai harus terlibat langsung dalam 

peristiwa? 

6. Bagaimana wartawan Majalah Sunan Kalijaga News mengetahui kalau 

narasumber dalam memberikan informasi adalah untuk kepentingan 

publik? 

7. Apakah wartawan Majalah Sunan Kalijaga News selalu mencantumkan 

sumber referensi? 

8. Siapa saja wartawan Majalah Sunan Kalijaga News? 

9. Di mana wartawan tersebut berada? 

10. Bagaimana cara wartawan mengumpulkan berita? 

11. Siapa saja yang harus hadir dalam rapat redaksi? 

12. Bagaimana teknik editing bila data hasil pemberitaan telah terkumpul? 

13. Berapa kali dalam sebulan melakukan rapat redaksi? 

14. Apakah rapat redaksi dapat memenuhi sasaran? 

15. Seperti apa lay out di Majalah Sunan Kalijaga News? 

16. Siapa saja yang mengerjakan proses finishing?  
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