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ABSTRAK 

 

Anis Farida. Pandangan Mahasiswa Terhadap Profesionalisme Wartawan Foto 

Media Cetak Pikiran Rakyat. (Studi Kualitatif Deskriptif Penelitian pada 

Komunitas Photo’s Speak Jurusan Jurnalistik Angkatan 2014 UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung). 

Foto jurnalistik adalah foto yang bernilai berita atau foto yang menarik 

bagi pembaca tertentu, dan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat 

sesingkat mungkin. Maka awal dari kegiatan foto jurnalistik bagi jurnalistik foto 

adalah memiliki skil atau keterampilan khusus sehingga pesan yang disampaikan 

dari suatu hasil visual foto jurnalistik jelas dan segera dapat dipahami seluruh 

lapisan masyarakat. Dalam menyajikan berita visual maka profesionalisme dan 

tanggunjawab selalu dilakukan dalam menjalankan kerja jurnalistik. 

Berdasarkan argumen diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian 

mengenai profesionalisme wartawan foto yang ada di media cetak Pikiran Rakyat 

dengan perspektif mahasiswa komunitas Photo’s Speak. Dalam persoalan ini 

berupaya mencari penjelasan dan mendeskripsikan pandangan mahasiswa 

komunitas Photo’s Speak mengenai profesionalisme wartawan foto media cetak 

Pikiran Rakyat. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pandangan 

mahasiswa terhadap profesionalisme wartawan foto media cetak pikiran rakyat 

dalam mengambil gambar/foto dan kemudian untuk mengetahui teknik-teknik 

yang digunakan yang kemudian ditayangkan di media cetak harian Pikiran 

Rakyat.  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif , subjek penelitian 

ini adalah mahasiswa komunitas Photo’s Speak jurusan jurnalististik angkatan 

2014, sedangkan objek penelitian ini adalah pandangan mahasiswa terhadap 

profesionalisme wartawan foto.  Informan dipilih secara purposive sampling, data 

diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, analisis data 

dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pandangan mahasiswa 

komunitas Photo’s Speak terhadap profesionalisme wartawan foto media cetak 

Pikiran Rakyat dalam mengambil dan menghasilkan gambar sudah sangat 

profesional, terbukti 10 informan menyatakan bahwa hasil dan teknik yang 

digunakan oleh wartawan foto PR sudah memenuhi teknik EDFAT (Entire, 

Detail, Frame, Angle, Time) yang artinya sudah memenuhi kaidah dan standar 

profesional.  

 

Kata Kunci : 
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