
 
 

1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1  Latar Belakang Penelitian 

Pemberitaan mengenai aksi 212 di media selama ini ikut mewarnai gerakan 

sosial di masyarakat. Hal ini dipicu dengan gelombang aksi sosial, massa dari 

berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Monumen Nasional untuk menuntut 

keadilan terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI 

Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia diduga menistakan Al-qur’an 

surat al-maidah ayat 51 dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu pada 

September 2016 lalu.  

 Penistaan  agama yang dilakukan oleh Ahok selama ini menjadi isu yang  

berkembang di masyarakat dan menjadi isu nasional. Hal ini ditandai dengan aksi 

massa yang memprotes pernyataan Ahok  dan menggelar aksi demonstrasi secara 

damai pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2016. Oleh karenanya aksi tersebut dijuluki 

Aksi 212. Kasus ini tidak hanya menyita perhatian publik tapi menyita perhatian 

media massa, baik media cetak, elektronik bahkan media online. 

Media pun kembali menyoroti isu Aksi 212, pada tanggal dan bulan yang 

sama di tahun 2017 diadakan Reuni Aksi 212. Berbagai media massa baik cetak, 

elektronik dan media online kembali memberitakan Aksi 212 lagi.  Proses 

pemberitaan Aksi 212 ini tentu berbeda-beda sudut pandang.  Hal ini dikarenakan 

kebijakan redaksi dan ideologi perusahaan media yang diterapkan di dalam 

perusahaannya.  
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Berkenaan dengan kasus ini, tentu saja memunculkan sejumlah penafsiran 

yang berbeda. Dalam hal ini independensi wartawan menjadi penting dalam 

melakukan pemberitaan sebab masalah ini sangat terkait erat dengan unsur-unsur 

politis. Oleh karena itu maka studi dan kajian tentang pemberitaan Reuni Aksi 

212 dan independensi wartawan menjadi menarik. Melihat independensi 

wartawan akan menentukan kualitas sebuah berita.  

Saat ini masyarakat tidak hanya memanfaatkan media cetak dan elektronik 

saja untuk memenuhi kebutuhan informasi. Mereka juga memanfaatkan media 

online sebagai sumber informasi. Media online dapat dikatakan sebagai media 

“generasi ketiga” setelah media cetak (printed media)-koran, tabloid, majalah, 

buku-dan media elektronik (electronic media)-radio, televisi, dan film/video. 

Media online (online media)-disebut juga cybermedia (media siber), internet 

media (media internet), dan new media (media baru)-dapat diartikan sebagai 

media yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Pedoman 

Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan 

media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet 

dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-

Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.” (Romli, 

2014: 30). 

Karakteristik sekaligus keunggulan media online dibandingkan “media 

konvensional” (cetak/elektronik) identik dengan karakteristik jurnalistik online 

yaitu mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Media online berisi informasi 

yang aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya. Selain itu, media 
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online juga menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Wartawan 

media online selain menyajikan berita dengan cepat,  mereka harus bisa 

menyajikan berita dengan tepat. Dalam media online ketepatan (akurasi) berita 

terkadang menjadi kasus, karena lebih mengutamakan kecepatan daripada 

ketepatan berita. Dari kasus tersebut wartawan harus menerapkan sikap 

independen dalam menulis berita.          

Pada Reuni Aksi Damai 212 di Jakarta, Detik.com sebagai pioner media 

online di Indonesia turut memberitakan peristiwa ini. Dalam pemberitaan Reuni 

Aksi Damai 212 yang digelar pada 2 Desember 2017 lalu  ini tak lepas dari 

kinerja wartawannya. Mereka dituntut untuk selalu mengedepankan independensi 

dan  keberimbangan (cover both side) dalam menulis berita. Mereka harus bekerja 

sesuai dengan kode etik profesinya sebagai wartawan yaitu Kode Etik Jurnalistik 

yang disahkan oleh Dewan Pers. 

Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan atau norma tertulis yang mengatur 

sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan sebuah berita. Keberadaan media 

online sebagai salah satu sumber informasi berita bagi khalayak juga telah diatur 

dalam Kode Etik Jurnalistik Online yang ditetapkan oleh Dewan Pers pada 3 

Februari 2012 di Jakarta.   

 Dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa wartawan 

Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan 

tidak beritikad buruk. Penafsiran pasal 1 menjelaskan bahwa independen berarti 

memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur 

tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. 
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Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa itu 

terjadi. Kredibilitas sebuah media sangat ditentukan oleh akurasi beritanya. 

Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara, berita dikatakan 

berimbang apabila narasumber berita disajikan dengan proporsi yang sama, 

sehingga memenuhi kelengkapan dan keadilan dalam pemberitaan. Tidak 

beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk 

menimbulkan kerugian pihak lain. 

Independensi diperlukan dalam segala aspek diantaranya aspek ras, etnis, 

agama bahkan gender. Artinya, wartawan dalam menulis berita melepaskan semua 

yang ada pada dirinya. Tugas wartawan adalah melaporkan dan menunjukan fakta 

apa adanya yang tertera dalam data yang ia peroleh. Wartawan juga tidak boleh 

takut kepada sebuah kelompok yang mengintervensinya. Sikap independen 

seorang wartawan dalam menyajikan berita harus adil (tidak memihak) dan 

berimbang.         

Dengan demikian maka independensi wartawan menjadi penting untuk 

menjaga objektivitas dan netralitas suatu berita. Karena independensi wartawan 

adalah sebagai ujung tombak peliputan berita yang sangat bergantung bagaimana 

wartawan memaknai suatu realitas. Independensi juga terkait aspek individu 

seorang wartawan. Maka dalam konteks ini, penelitian menganai independensi 

wartawan  hanya akan bisa dicapai dan diungkap dengan pendekatan 

fenomenologi. Sebab fenomenologi adalah sebuah pendekatan untuk melihat 

sejauh mana pandangan, pengalaman dan pemaknaan seseorang tentang suatu 

realitas.  
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Jika ditinjau dari perspektif penelitian fenomenologi maka teori yang cocok 

digunakan dalam penelitian ini yakni teori fenomenologi Alfred Schutz. Baginya 

tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan 

pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan di mana pengalamandan pengetahuan 

itu berasal. Dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, 

makna, dan kesadaran (Kuswarno, 2009: 17).    

Inti pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui 

penafsiran. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa 

makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang 

implisit. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, 

terutama ketika mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Dalam hal 

ini, Schutz mengikuti pemikiran Husserl, yaitu proses pemahaman aktual kegiatan 

kita, dan pemberian makna terhadapnya, sehingga ter-refleksi dalam tingkah laku 

(Kuswarno, 2009:18). 

Oleh karena itu studi dan kajian tentang pemberitaan Aksi 212 dan 

independensi wartawan menjadi menarik. Paling tidak parameternya untuk 

melihat sejauh mana objektivitas dan independensi wartawan dalam melakukan 

proses pemberitaan. Dengan kata lain, semakin mereka memiliki pemaknaan yang 

baik maka akan semakin objektif. Jika pemaknaannya tidak baik maka tidak 

objektif dalam pemberitaannya. Sebab selama ini media online adalah salah satu 

media yang sangat dinamis berbeda dengan media massa lainnya. Penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan dalam 

bidang komunikasi khususnya bidang komunikasi jurnalistik. 
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1. 2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat difokuskan 

permasalahan yang akan diteliti yakni pemaknaan, pandangan, dan pengalaman 

wartawan Detik.com tentang independensi dalam reportase Reuni Aksi Damai 

212. Dari fokus permasalahan tersebut diajukan 3 pertanyaan dalam penelitian ini 

yakni:       

1. Bagaimana pemaknaan wartawan Detik.com  tentang independensi? 

2. Bagaimana pandangan wartawan Detik.com  tentang independensi dalam 

reportase Reuni Aksi Damai 212?   

3. Bagaimana pengalaman wartawan Detik.com tentang independensi dan 

keberimbangan dalam reportase Reuni Aksi Damai 212?  

 

1. 3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan pertanyaan penelitian tersebut, maka 

tujuan penelitian ini adalah :          

1. Mengetahui pemaknaan wartawan Detik.com  tentang independensi.  

2. Mengetahui pandangan wartawan Detik.com  tentang independensi dalam 

reportase Reuni Aksi Damai 212. 

3. Mengetahui pengalaman wartawan Detik.com tentang independensi dan 

keberimbangan dalam reportase Reuni Aksi Damai 212.   
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan beberapa poin di atas, maka dapat ditemukan kegunaan dari 

penelitian ini, yakni:    

1. 3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah Hukum dan Etika Pers, 

Penulisan Berita, serta sebagian besar mata kuliah yang dipelajari dalam jurusan 

Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik UIN Bandung . 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperluas, 

dan memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi khususnya bidang 

jurnalistik mengenai independensi wartawan media online, sehingga dapat 

memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang akan 

meneliti penelitian serupa.    

 

1. 3.2.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memicu para wartawan terkait 

independensi dalam membuat berita untuk meninjau kembali kode etik jurnalistik 

khususnya pasal 1 dan 3. Hadirnya fenomena ini diharapkan dapat memberikan 

peran yang berdampak positif bagi perkembangan ilmu komunikasi, serta dapat 

memicu kesadaran para wartawan untuk lebih mengedepankan kode etik 

jurnalistik dalam bekerja.      
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1.4 Tinjauan Pustaka 

Studi mengenai independensi wartawan menjadi suatu kajian dalam ilmu 

komunikasi jurnalistik. Pembahasan mengenai independensi wartawan dapat 

ditemukan dalam terjemahan buku The Elements of Journalism: What 

Newspeople Should Know and the Public Should Expect oleh Bill Kovach dan 

Tom Rosenstiel (2001) yang ditulis Andreas Harsono dalam judul “ Sembilan 

Elemen Jurnalisme: Apa yang seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan 

Publik” diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia pada tahun 2006 . 

Menurut Kovach dan Rosenstiel (dalam Harsono, 2001: 9) wartawan boleh 

mengemukakan pendapatnya dalam kolom opini (tidak dalam berita). Menjadi 

netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Impartialitas juga bukan yang dimaksud 

dengan objektifitas. Prinsipnya, wartawan harus bersikap independen terhadap 

orang-orang yang mereka liput.  

Jadi, semangat dan pikiran untuk bersikap independen ini lebih penting 

ketimbang netralitas. Namun wartawan yang beropini juga tetap harus menjaga 

akurasi dari data-datanya. Mereka harus tetap melakukan verifikasi, mengabdi 

pada kepentingan masyarakat, dan memenuhi berbagai ketentuan lain yang harus 

ditaati seorang wartawan. 

Kajian mengenai independensi wartawan juga terdapat dalam buku 

Jurnalisme Masa Kini karya Nurudin pada tahun 2009. Adapun bahasan 

mengenai independensi juga merujuk pada buku karangan Bill Kovach dan Tom 

Rosenstiel. Namun bahasan yang disajikan mulai dari halaman 94 ini mudah 

dipahami dan dibuka dengan pembahasan terkait media dan pembohongan publik.    
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Pembahasan mengenai wartawan dapat ditemukan dalam buku karya 

Syarifudin Yunus yang berjudul Jurnalistik Terapan. Di dalam buku tersebut 

terdapat pengertian, tugas dan kompetensi wartawan, jenis dan prinsip wartawan. 

Bahasa yang digunakan dalam penulisannya juga sederhana dan mudah 

dimengerti.  

Pengertian wartawan juga dibahas dalam buku Kamus Jurnalistik: Daftar 

Istilah Penting Jurnalistik Cetak, Radio, dan Televisi. Di dalamnya terdapat 

istilah atau pengertian wartawan. Selain itu terdapat juga beberapa kriteria yang 

menjadikan wartawan sebagai profesi menurut Dr. Lakshamana Rao.   

Kajian mengenai pengertian wartawan juga terdapat dalam buku 

Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Jurnalis karya Nadi Mulyadi dan Asti 

Musman. Selain membahas pengertian wartawan atau jurnalis dalam buku 

tersebut menjabarkan etika yang harus dimiliki seorang wartawan dan ragam 

jurnalisme.   

Pembahasan mengenai media online dapat ditemukan dalam buku Asep 

Syamsul M. Romli yang berjudul Jurnalistik Online: Panduan praktis mengelola 

media online menyatakan bahwa media online (online media) disebut juga 

cybermedia (media siber), internet media (media internet), dan new media (media 

baru) dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web 

(website) internet (Romli, 2014: 30).  

Pembahasan mengenai reportase dapat ditemukan dalam buku Parakitri T. 

Simbolon yang berjudul Vademekum Wartawan: Reportase Dasar. Salah satu isi 

dari buku tersebut berisi tentang tahap-tahap reportase dan unsur-unsur pokok 
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reportase dasar yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selain buku tersebut, 

pembahasan mengenai reportase juga terdapat dalam buku Jurnalistik Terapan 

karya Syarifudin Yunus. Buku tersebut menjabarkan bagaimana teknik liputan 

atau reportase. Liputan jurnalistik dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) yaitu 

liputan terduga dan liputan tak terduga.         

Pembahasan mengenai fenomenologi dapat ditemukan dalam buku Engkus 

Kuswarno yang berjudul Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi 

menyatakan bahwa fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phainomai yang 

berarti “menampak”. Phainomenon merujuk pada “yang menampak”. Fenomena 

tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia. 

Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran (Kuswarno, 2009: 1).    

1.4.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian berjudul Independensi Wartawan Media Online dalam 

Reportase Reuni Aksi Damai 212 (Studi Fenomenologi pada Wartawan 

Detik.com) ini tidak terlepas dari referensi-referensi penelitian sejenis yang sudah 

dilakukan sebelumnya dalam bentuk skripsi. Adapun penelitian sejenis yang 

dijadikan referensi tersebut, diantaranya : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dita Nur Amalina pada tahun 

2015, dengan judul Independensi Jurnalis  (Studi Fenomenologi Independensi 

Jurnalis di Kota Bandung Terhadap Kepentingan Pemilik Modal Pers). Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni teori manajemen makna terkoordinasi dan 

teori hirarki pengaruh isi media.   
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Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui implementasi independensi 

jurnalis, pengaruh rutinitas media, kebijakan media terhadap kepentingan pemilik 

modal pers, penghambat bagi jurnalis dalam menjalankan independensi dan sikap 

jurnalis dalam menjalankan independensi.  

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagian kecil jurnalis di Kota 

Bandung memilih sikap dalam menjalankan independensi dengan dua cara, yaitu 

mengikuti aturan  sesuai kebijakan media dan ada saatnya juga mengikuti hati 

nurani tanpa adanya intervensi kepentingan.            

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Izzatin Nihayah pada tahun 2016, 

dengan judul Praktik Kode Etik Jurnalistik di Media Online. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta dan sifat-sifat 

serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui praktik kode etik jurnalistik di media online yang meliputi 

pemahaman dan praktik kode etik jurnalistik wartawan media online. Penelitian 

tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan tradisi fenomenologi, teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni teori fenomenologi Alfred Schutz.   

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa seluruh 

wartawan media online di Kota Bandung mengetahui kode etik jurnalistik dan 

pada praktiknya masih sebagian wartawan media online di Kota Bandung masih 

berusaha menaati kode etik jurnalistik.    

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Norma Zuraida Lubis pada tahun 

2016 mengenai Independensi dan Keberimbangan Berita Ikatan Jurnalis Televisi 

Indonesia (IJTI) Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi 
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kasus dan menggunakan teori hirarki isi media massa dari Pamela J Shoemaker 

dan Stephen D Resse.   

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan 

independensi dan keberimbangan pada wartawan IJTI. Untuk mengetahui 

bagaimana pemahaman wartawan IJTI mengenai independensi dan 

keberimbangan. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemahaman wartawan IJTI 

mengenai independensi dan keberimbangan sudah mendekati kode etik jurnalistik 

dan penerapan independensi dan keberimbangan oleh wartawan IJTI di media 

tempat mereka bekerja sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik.   

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fadly Ilhamy Sikumbang pada 

tahun 2016 mengenai Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online. 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan teori yang digunakan yaitu 

konstruksi sosial media massa Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme 

pemberitaan foto di media online Tribunnews.com dan pelaksanaan Kode Etik 

Jurnalistik pemberitaan foto “Ledakan Bom Sarinah” di media online 

Tribunnews.com edisi 14-17 Januari 2016.   

Hasil dari penelitian tersebut yaitu mekanisme pemberitaan foto di media 

online Tribunnews.com dari mulai persiapan materi hingga penyesuaian dengan 

prinsip-prinsip jurnalisme hingga mempublikasikan fotosecara cepat dan akurat. 

Penerapan kode etik jurnalistik dalam foto berita “ Ledakan Bom Sarinah”  diduga 

terdapat foto-foto yang tidak sesuai yang dibenarkan oleh para informan.  
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Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Riki Kurniawan pada 2016 

mengenai Pemahaman Wartawan Go Spot dalam Penyalahgunaan Kode Etik 

Jurnalistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

fenomenologi. Teori yang digunakan yaitu teori konstruksi sosial atas realitas dan 

teori fenomenologi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui makna, 

pengalaman dan motif wartawan Go Spot mengenai penyalahgunaan profesi kode 

etik jurnalistik  

Hasil dari penelitian tersebut adalah makna kode etik bagi wartawan Go 

Spot dapat dipahami, pengalaman wartawan Go Spot ketika liputan juga pernah 

mengalami dalam penyalahgunaan profesi dalam bentuk “amplop/suap”, 

sedangkan untuk motif terbagi dua yakni motif tujuan dan (in order to motif) dan 

motif karena (because of motif).    

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Yuliasih pada 2018 mengenai 

Independensi Wartawan Media Online dalam Reportase Reuni Aksi 212 (Studi 

Fenomenologi pada Wartawan Detik.com). Metode yang digunakan adalah 

fenomenologi sedangkan teori yang digunakan yaitu fenomenologi Alfred Schutz. 

Adapun tujuannya yakni untuk mengetahui pemaknaan, pandangan dan 

pengalaman wartawan Detik.com mengenai independensi dalam reportase Reuni 

Aksi Damai 212.       
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Tabel 1.1 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

No Identitas  Metode/ Teori Hasil Persamaan  Perbedaan  

1 Dita Nur 
Amalina, 2015. 
UIN Bandung. 
Skripsi: 
Independensi 
Jurnalis   

Metode   
fenomenologi, 
Teori 
Manajemen 
makna 
terkoordinasi 
dan teori hirarki 
pengaruh isi 
media 

Sebagian kecil jurnalis di 
Kota Bandung memilih sikap 
dalam menjalankan 
independensi dengan dua 
cara, yaitu mengikuti aturan  
sesuai kebijakan media dan 
ada saatnya juga mengikuti 
hati nurani tanpa adanya 
intervensi kepentingan.     

Kode Etik Jurnalistik 
pasal 1 tentang 
independensi serta 
metode penelitian yang 
menggunakan studi 
fenomenologi 

Lokasi penelitian yang 
diambil oleh Dita adalah 
berbagai media  di Kota 
Bandung sedangkan 
penulis akan melakukan 
penelitian di Detik.com 
pusat, Jakarta Selatan  

2 Fadly Ilhamy 
Sikumbang, 2016. 
UIN Bandung. 
Skripsi: 
Penerapan Kode 
Etik Jurnalistik di 
Media Online  

Metode studi 
kasus, Teori 
konstruksi sosial 
media massa 
Peter L. Berger 
dan Thomas 
Luckmann. 
  

Mekanisme  pemberitaan foto 
di Tribunnews.com dari mulai 
persiapan materi hingga 
penyesuaian dengan prinsip-
prinsip jurnalisme hingga 
mempublikasikan fotosecara 
cepat dan akurat. Penerapan 
kode etik jurnalistik dalam 
foto berita “ Ledakan Bom 
Sarinah”  diduga terdapat 
foto-foto yang tidak sesuai 
yang dibenarkan oleh para 
informan 

Menggunakan Kode Etik 
Jurnalistik dan media 
online sebagai acuan 
dalam penelitian dan 
mengambil satu contoh 
berita untuk diteliti 

Lokasi penelitian yang 
diambil oleh Fadly yakni 
Tribunnews.com di 
Jakarta serta berita yang 
diambil yakni Ledakan 
Bom Sarinah  
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No Identitas  Metode/ Teori Hasil Persamaan  Perbedaan  

3 Izzatin Nihayah, 
2016. UIN 
Bandung. Skripsi: 
Praktik Kode Etik 
Jurnalistik di 
Media Online  
 

Metode 
fenomenologi, 
Teori 
Fenomenologi 
Alfred Schutz   

Seluruh wartawan media 
online di Kota Bandung 
mengetahui kode etik 
jurnalistik dan pada 
praktiknya masih sebagian 
wartawan media online di 
Kota Bandung masih 
berusaha menaati kode etik 
jurnalistik.    
 
 
 

Menggunakan Kode Etik 
Jurnalistik 
Sebagai acuan serta 
menggunakan metode 
penelitian yang sama 
yaitu studi fenomenologi 

Lokasi penelitian yang 
diambil oleh Izzatin 
yakni Kota Bandung dan 
berbagai media online 
yang diteliti   

4 Norma Zuraida 
Lubis, 2016. UIN 
Bandung. Skripsi: 
Independensi dan 
Keberimbangan 
Berita Ikatan 
Jurnalis Televisi 
Indonesia (IJTI) 
Jawa Barat 
 

Metode studi 
kasus, Teori 
hirarki isi media 
massa dari 
Pamela J 
Shoemaker dan 
Stephen D 
Resse.   
 

Pemahaman wartawan IJTI 
mengenai independensi dan 
keberimbangan sudah 
mendekati KEJ dan 
penerapan independensi dan 
keberimbangan oleh 
wartawan IJTI di media 
tempat mereka bekerja sudah 
sesuai dengan KEJ 
 

Kode Etik Jurnalistik 
dijadikan acuan untuk 
menggali independensi 
dan keberimbangan 
berita 

Lokasi penelitian yang 
diambil oleh Norma yaitu 
IJTI Jawa Barat dan 
metode yang digunakan 
studi kasus  
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No Identitas  Metode/ Teori Hasil Persamaan  Perbedaan  

5 Riki Kurniawan, 
2016. UIN 
Bandung. Skripsi: 
Pemahaman 
Wartawan Go 
Spot dalam 
Penyalahgunaan 
Kode Etik 
Jurnalistik   

Metode studi 
fenomenologi, 
Teori konstruksi 
sosial atas 
realitas dan teori 
fenomenologi.  
  
  

Makna kode etik bagi 
wartawan Go Spot dapat 
dipahami, pengalaman ketika 
liputan juga pernah 
mengalami dalam 
penyalahgunaan profesi 
dalam bentuk “amplop/suap” 
, sednagkan untuk motif 
terbagi dua yakni motif 
tujuan dan (in order to motif) 
dan motif karena (because of 
motif). 

Kode Etik Jurnalistik 
dijadiakan rujukan dalam 
penelitian dan 
menggunakan metode 
penelitian yang sama 
yaitu fenomenologi 

Lokasi penelitian yang 
diambil oleh Riki yaitu 
stasiun televisi RCTI 
dengan nama program 
“Go Spot”  

6 Yuliasih, 2018. 
UIN Bandung. 
Skripsi: 
Independensi 
Wartawan Media 
Online dalam 
Reportase Reuni 
Aksi Damai 212  

Metode 
Fenomenologi, 
Teori 
Fenomenologi 
Alfred Schutz   

__ __ __ 
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1.4.2  Kerangka Pemikiran  

Pada penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz 

sebagai pijakan dalam menganalisa sebuah fenomena. Tujuan utama 

fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, 

pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau 

diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana 

manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka 

intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman seseorang mengenai dunia 

dibentuk oleh hubungannya dengan orang lain. Walaupun makna yang diciptakan 

dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang lakukan, tetap saja ada 

peran orang lain di dalamnya (Kuswarno, 2009:2). 

Moleong (2004:14-15) mengartikan fenomenologi sebagai: 1) pengalaman 

subjektif atau pengalaman fenomenologikal; 2) suatu studi tentang kesadaran dari 

perspektif pokok dari seseorang (Husserl). Istilah ‘fenomenologi’ sering 

digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif 

dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui.   

Kuswarno (2009:58) menyatakan bahwa penelitian fenomenologi pada 

dasarnya berprinsip a priori, sehingga tidak diawali dan didasari oleh teori 

tertentu. Penelitian fenomenologi justru berangkat dari perspektif filsafat, 

mengenai “apa” yang diamati, dan bagaimana cara mengamatinya. Adapun 

premis-premis dasar yang digunakan dalam penelitian fenomenologi adalah 

sebagai berikut: 
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1. Sebuah peristiwa akan berarti bagi mereka yang mengalaminya secara 

langsung.  

2. Pemahaman objektif dimediasi oleh pengalaman subjektif. 

3. Pengalaman manusia terdapat dalam struktur pengalaman itu sendiri. Tidak 

dikonstruksi oleh peneliti. 

Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman sadar (dari sudut pandang 

orang pertama), bersama dengan kondisi-kondisi yang relevan sehingga 

fenomenologi akan memimpin pada latar belakang dan kondisi-kondisi di balik 

sebuah pengalaman. Pusat dari struktur kesadaran adalah “kesengajaan”, yakni 

bagaimana makna dan isi pengalaman terhubung langsung dengan objek 

(Kuswarno, 2009: 23).    

Wartawan Detik.com sebagai objek penelitian tentu dapat memahami 

pemaknaan, pengalaman serta memiliki pandangan tersediri sebagai wartawan 

peliput peristiwa Reuni Aksi Damai 212 pada 2 Desember 2017 lalu. Dengan kata 

lain, wartawan dapat mengambil sikap terhadap peristiwa tersebut. Sikap yang 

diambil yakni sikap profesionalisme yang ada dalam kode etik jurnalistik. 

Khususnya dalam hal independensi dan keberimbangan dalam memuat berita di 

website Detik.com. Di dalam Kode Etik Jurnalistik, pasal yang berkaitan dengan 

independensi dan keberimbangan berita terdapat pada pasal 1 dan 3. 

Uraian di atas dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini: 
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Gambar 1 

Skema Kerangka Pemikiran  
 
1.5 Langkah-langkah Penelitian 

1. 5.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat observasi adalah Redaksi 

Detik.com yang beralamat di  Gedung Transmedia – Lantai 8 Jalan Kapten P. 

Tendean Kav. 12-14A Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790. Alasan 

mengambil lokasi penelitian di Detik.com karena Detik.com merupakan pioner 

media online di Indonesia yang cukup mumpuni dan banyak diakses oleh 

masyarakat. Detik.com selalu menyajikan berita yang terbaru selain itu terdapat 

masalah yang relevan dengan penelitian dalam bidang jurnalistik yakni mengenai 

pemberitaan Reuni Aksi Damai 212.      

 

Kode Etik Jurnalistik 

Fenomenologi 

Alfred Schutz 

Wartawan 

Detik.com 

Pasal 1 dan 3 tentang 

Independensi dan 

keberimbangan 
Pandangan 

Pemaknaan 

Pengalaman 

Berita Reuni Aksi Damai 

212 di Detik.com 

Hasil Penelitian 
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1. 5.2 Paradigma dan Pendekatan 

 Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan, pandangan dan 

pengalaman wartawan Detik.com terhadap pasal 1 dan 3 tentang independensi dan 

keberimbangan dalam pemberitaan Reuni Aksi 212 maka paradigma yang tepat 

untuk menggali penelitian ini yaitu dengan menggunakan paradigma 

konstruktivisme. 

 Paradigma konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah 

realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, 

konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan 

bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa 

konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruktivisme ini 

sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. 

Paradigma konstruktivis  merupakan anti-tesis atau bentuk perlawanan dari 

hegemoni paradigma positivis yang sangat mekanistik dan simplifistik. Aliran 

positivis memandang manusia diatur oleh alam (determinism). Ia bersifat objektif 

dan menepikan nilai sarat kreativitas sebagai sesuatu yang inheren bahkan given 

dalam diri manusia.     

Paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis 

sistematis terhadap socially meaningfull action melalui pengamatan langsung dan 

terperinci terhadap pelaku sosial dalam kehidupan sehari-hari yang wajar atau 

alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial 

yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial 
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mereka (Sumber: elib.unikom.ac.id diakses pada Minggu, 25 Desember 2017 

pukul 16.20 WIB) .    

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam Kuswarno 

(2009:36) diuraikan sifat-sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan 

menggambarkan posisi metodologis fenomenologi dan membedakannya dari 

penelitian kuantitatif: 

1. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia. 

2. Fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada per bagiannya yang 

membentuk keseluruhan itu.  

3. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, 

bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas.  

4. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama, melalui 

wawancara formal dan informal. 

5. Data yang diperoleh adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami 

perilaku manusia. 

6. Pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan dan komitmen 

pribadi dari peneliti.  

7. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun antara bagian 

dan keseluruhannya.    

1. 5.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni  metode fenomenologi, 

yaitu studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara memahami 
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suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar (Littlejohn, 2003: 

184 dalam Hasbiansyah, 2008:166). Alasan mengapa memilih metode 

fenomenologi karena fenomenologi berupaya dalam esensi, persepsi, kesadaran, 

dan pemaknaan dari pemahaman seseorang. 

Fenomenologi merupakan upaya pemberangkatan dari metode ilmiah yang 

berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman 

biasa. Fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai 

data dasar suatu realitas (Hasbiansyah, 2008:170).  

Metode ini menganalisis perilaku termasuk pemaknaan dan pengalaman 

yang tampak pada diri informan yang pernah atau masih mengalami fenomena 

yang menjadi kajian penelitian, seperti pendapat Kuswarno dalam buku 

Fenomenologi menyatakan: 

Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang 
yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami 
pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan padanya. Dengan demikian 
peneliti fenomenologi harus menunda proses penyimpulan mengenai sebuah 
fenomena, dengan menempatkan fenomena tersebut terlebih dahulu dalam tanda 
kurung. Atau dengan kata lain mempertanyakan dan meneliti lebih dahulu 
fenomena yang tampak, dengan mempertimbangkan aspek kesadaran yang ada 
padanya (Kuswarno, 2009:35-36).     

 
Menurut Creswell dalam Kuswarno (2009) menjelaskan isu-isu prosedural 

dalam penelitian fenomenologi: 

1. Peneliti harus memahami cara pandang filsafat terhadap fenomena/ 

realitas/ objek. Terutama pada kosep-konsep bagaimana individu 

mengalami dan memahami realitas. Epoche menjadi pusat paradigma, 

yaitu ketika peneliti mengesampingkan perasaan dan prasangkanya, demi 

untuk memahami realitas melalui bahasa dan makna pada informan.  



23 
 

2. Peneliti bertanggung jawab untuk membuat pertanyaan penelitian yang 

berfungsi membongkar makna realitas dalam pemahaman informan. 

Pertanyaan penelitian juga harus mampu membuat informan menceritakan 

kembali kejadian yang sudah dialaminya, apa adanya (tanpa penambahan 

dan pengurangan).  

3. Peneliti bertugas untuk mengumpulkan data dari orang yang 

mengalaminya secara langsung. Biasanya melalui wawancara dalam 

jangka waktu yang lama, dengan informan yang jumlahnya berkisar antara 

5-25 orang. Peneliti diharuskan menggunakan refleksi diri dalam 

mengembangkan penjelasan yang artistik.  

4. Mengikuti setiap tahapan-tahapan dalam proses analisis data. 

5. Membuat laporan yang komprehensif mengenai makna dan esensi dari 

realitas (Kuswarno, 2009: 57).  

Metode ini digunakan untuk mengetahui realitas wartawan Detik.com 

terkait pemaknaan pan dangan dan pengalamannya terhadap Kode Etik Jurnalistik 

pasal 1 dan 3 tentang independensi dan keberimbangan dalam pemberitaan Reuni 

Aksi Damai 212. Pemaknaan, pandangan dan pengalaman wartawan Detik.com 

ketika meliput peristiwa Reuni Aksi Damai 212 sebagai informan ini yang 

menjadi  bahan yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif.    

1. 5.4 Jenis Data dan Sumber Data 

1) Jenis Data 

Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data kualitatif. Data 

kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
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dan perilaku yang dapat diamati dan dipandang sebagai bagian dari suatu 

keutuhan tanpa mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau 

hipotesis (Moleong, 2010:3). 

Begitu pun dengan penelitian ini, menjelaskan mengenai pemaknaan 

wartawan Detik.com  terhadap Kode Etik Jurnalistik pasal 1 dan 3 tentang 

independensi dan keberimbangan dalam pemberitaan Reuni Aksi 212, mengenai 

pengalaman wartawan Detik.com  terhadap Kode Etik Jurnalistik pasal 1 dan 3 

tentang independensi dan keberimbangan dalam pemberitaan Reuni Aksi 212. 

2) Sumber Data 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah responden yang terlibat langsung dan memiliki 

data yang dibutuhkan, serta bersedia memberikan data secara langsung dan akurat.  

Responden yang dimaksud ialah wartawan Detik.com pusat (Jakarta). 

Penelitian ini difokuskan kepada wartawan yang meliput pemberitaan Reuni Aksi 

Damai 212. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu 3 wartawan peliput 

peristiwa Reuni Aksi Damai 212 di Jakarta dan 1 orang redaktur pelaksana.   

Tabel 1.2  

Sumber Data Primer  

No Nama Jabatan 

1.  Aditya Fajar Indrawan Wartawan  

2.  Fajar Pratama  Redaktur Pelaksana (news)  

3.  Ibnu Hariyanto Wartawan foto 

4.  Mochamad Zhacky  Wartawan 
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b) Sumber Data Sekunder   

Sumber data sekunder adalah sumber data dimana data sekunder bisa 

didapatkan. Artinya sumber data sekunder diperoleh dari sumber kedua. Di antara 

sumber data sekunder dapat berupa dokumen, buku, majalah dan sumber lain 

yang relevan dengan fokus penelitian.   

1. 5.5 Penentuan Informan atau Unit Penelitian 

1) Informan dan Unit Analisis 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan adalah wartawan 

Detik.com. Adapun jumlah wartawan yang dibutuhkan yakni sebanyak 3 orang 

wartawan baik wartawan foto maupun tulis yang meliput peristiwa Reuni Aksi 

Damai 212, 1 orang redaktur pelaksana.  

Unit analisis penelitian merupakan batasan satuan obyek yang dianalisis 

sesuai dengan fokus penelitian. Unit analisis penelitian ini yaitu wartawan yang 

bekerja di Detik.com dan meliput peristiwa Reuni Aksi Damai 212  serta redaktur 

pelaksana yang mengarahkan wartawan dalam meliput peristiwa. 

2) Teknik Penentuan Informan  

Dalam Engkus Kuswarno (2009:62) dijelaskan bahwa jumlah informan dalam 

penelitian fenomenologi (pada penelitian positivistik disebut pengambilan 

sampel), juga tidak ditentukan. Faktor terpenting memilih informan adalah karena 

diharapkan dapat menggambarkan makna dari fenomena/peristiwa secara detail. 

Biasanya jumlah informan dalam penelitian fenomenologi, sampai dengan 10 

orang, dirasakan sudah cukup.  
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Adapun ciri-ciri informan dalam penelitian fenomenologi paling tidak 

memenuhi kriteria: 

1. Informan biasanya terdapat dalam satu lokasi. 

2. Informan adalah orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang 

menjadi bahan penelitian.  

3. Informan mampu untuk menceritakan kembali peristiwa yang telah dialaminya 

itu.  

4. Memberikan kesediaannya secara tertulis untuk dijadikan informan penelitian, 

jika diperlukan. 

Hal yang penting berikutnya dalam penelitian fenomenologi adalah menjaga 

hubungan baik (rapport) dengan informan, karena penelitian fenomenologi tidak 

bisa ditentukan berlangsung dalam rentang waktu tertentu. Boleh jadi untuk satu 

informan memerlukan wawancara lebih dari sekali, sementara untuk informan 

yang lain hanya memerlukan sekali wawancara. Hal ini sangat penting untuk 

menjaga hubungan baik dengan informan demi kelengkapan data dan informasi 

(Kuswarno, 2009:61).     

1. 5.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam  penelitian ini menggunakan pengamatan, 

wawancara mendalam, studi kepustakaan dan studi dokumentasi sebagai berikut:      

a)  Pengamatan 

 Penelitian ini mengungkap pemahaman informan berdasarkan pemaknaan 

dan pengalamannya. Dalam proses penelitian, fungsi pengamatan bertujuan agar 

mengetahui secara langsung hal yang akan terjadi pada informan ketika berada di 
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lapangan sebagai seorang wartawan yang menerapkan prinsip independensi dan 

keberimbangan dalam mengolah berita.      

b) Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam digunakan dalam teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini karena peneliti ingin menggali informasi yang lengkap dan 

mendalam tentang pemaknaan dan pengalaman wartawan Detik.com terhadap 

kode etik jurnalistik pasal 1 dan 3 tentang independensi dan keberimbangan dalam 

pemberitaan Reuni Aksi Damai 212. Dengan menggunakan teknik wawancara 

mendalam, informan dapat dengan leluasa menjawab pertanyaan yang diajukan 

tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan 

pendapatnya.     

c) Studi kepustakaan 

Dalam studi kepustakaan, hal yang dilakukan adalah mengumpulkan buku-

buku atau sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sebagai landasan teoritis guna menunjang penganalisaan data-data yang diperoleh,  

mengumpulkan data atau informasi mengenai semua yang berkaitan dengan 

kegiatan jurnalistik di lapangan, kode etik jurnalistik, serta berita reuni aksi damai 

212 dari Detik.com. Data dan informasi tersebut berasal dari berbagai sumber 

referensi seperti  buku, jurnal, studi penelitian sejenis dan website/internet.    

d) Studi dokumentasi 

Sumber-sumber rujukan bagi telaah dokumen yang diperbolehkan dalam 

penelitian fenomenologi, adalah sebagai berikut ini: 
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1. Abstrak disertasi, tesis, skripsi, karya ilmiah, atau hasil penelitian 

fenomenologi (sebaiknya) yang telah dipublikasikan. 

2. Buku-buku referensi 

3. Orang yang ahli dalam permasalahan penelitian. 

4. Perbincangan dengan dosen dan mahasiswa lain. 

5. Dokumen-dokumen yang relevan, misalnya arsip pemerintah, kutipan 

peraturan, dsb.  

6. Seminar atau pertemuan yang membahas topik yang relevan dengan 

permasalahan penelitian.  

7. Kamus, ensiklopedi, dan thesaurus. 

8. Jurnal-jurnal dan bahan tulisan yang lain (termasuk yang dipublikasikan 

melalui internet) (kuswarno, 2009:63).       

1. 5.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2004: 324), kriteria keabsahan data empat macam 

yaitu: (1) kepercayaan (credibility), (2) keteralihan (transferability), (3) 

kebergantungan (dependability), (4) kepastian (confirmability).  

Teknik penentuan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Menurut Moleong (2004: 330) triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. Denzin (1978) dalam Moleong (2004: 330) membedakan empat 
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macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi dapat me-recheck temuan 

dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. 

Untuk itu maka teknik triangulasi dapat dilakukan dengan jalan: 

1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 

2) mengeceknya dengan berbagai sumber data, 

3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan.        

1. 5.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Creswell dalam Kuswarno (2009:71) bahwa dalam bukunya yang 

berjudul Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Traditions, mengemukakan teknik analisis dan representasi data yang agak 

berbeda untuk penelitian fenomenologi. Berikut adalah pemikiran Creswell: 

Tabel 1.3 

Analisis Data Penelitian Fenomenologi  

Analisis dan Representasi 

Data 
Penelitian Fenomenologi 

Pengolahan data  Membuat dan mengorganisasikan data  

Membaca dan mengingat data  Membaca teks, membuat batasan-batasan 

catatan, dan membuat form kode-kode inisial. 

Menggambarkan data Menggambarkan makna dari peristiwa untuk 

peneliti 

Mengklasifikasikan data   Menemukan pernyataan-pernyataan 

bermakna, dan membuat daftarnya 

 Mengelompokkan pernyataan-pernyataan 
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Analisis dan Representasi 

Data 
Penelitian Fenomenologi 

yang sama ke dalam unit-unit makna 

tertentu 

Interpretasi data   Membangun deskripsi tekstural (apa yang 

terjadi) 

 Membangun deskripsi struktural 

(bagaimana peristiwa itu dialami) 

 Membangun deskripsi keseluruhan dari 

peristiwa (esensi peristiwa) 

Visualisasi dan presentasi data Narasi esensi peristiwa, dilengkapi dengan 

tabel pernyataan, dan unit-unit makna  

 

1. 5.9 Jadwal Penelitian 

Tabel 1.4  

Jadwal Pelaksanaan 

KEGIATAN 
BULAN 

Okt-Des Januari Feb-Juli Agustus 

Pra Penelitian 
    

Seminar Usulan 

Penelitian Skripsi 

(SUPS) 

    

Bimbingan      

Penelitian      

Penyusunan      

Munaqosah      
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