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ABSTRAK 

 

Ersa Devita A. Persepsi Wartawan Harian Umum Tribun Jabar Mengenai 

Hambatan dalam Peliputan Berita Politik.  

Pada saat sekarang ini kebutuhan masyarakat akan informasi sangatlah 

meningkat. Maka dari itu dibutuhkan wartawan yang sangat menjujung tinggi 

kebenaran dan keakuratan dalam suatu berita memberikan informasi yang benar 

adanya sesuai dengan fakta – fakta yang terjadi dilapangan. Dalam setiap 

tantangan dan hambatan berarti memberikan atau menawarkan sebuah peluang 

bagi wartawan yang meningkatkan nilai beritanya dengan benar.  

Wartawan merupakan suatu profesi yang menuntut keahlian khusus dalam 

melakukan peliputan berita. Dalam melaporkan dan menyajikan suatu berita, 

muncul formulasi yang menyebutkan bahwa suatu berita dikemas berdasarkan 

fakta yang terjadi dilapangan serta memiliki ciri seperti; accuracy, universality, 

fairness, humanity, dan immediate.   

Tujuan dari penelitian ini  yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan 

bagaimana wartawan mengahadapi hambatan dalam peliputan berita politik dalam 

pandangan dan tanggapan wartawan media cetak dan dapat menemukan 

solusinya.  

Pemilihan teori pada penelitian ini harus relevan dengan apa yang akan 

dibahas dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

persepsi yang dikemukakan oleh salah seorang ahli yaitu Robbins yang 

menuliskan bahwa persepsi adalah suatu proses seseorang dalam 

mengorganisasikan dan menerjemahkan pesan sensoris untuk memberikan 

perhatian pada lingkungannya.  

Penelitian ini dilakukan  dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan 

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Dengan menggunakan 

data primer melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan didukung oleh 

dukumentasi yang sesuai dalam penelitian ini. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan data primer melalui observasi, wawancara dan 

dukumentasi. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung dengan pengalaman wartawan Tribun Jabar.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa hambatan peliputan berita politik 

yang ditemui wartawan diantaranya: Narasumber, data, isu, dan jarak tempuh 

liputan yang jauh. Peliputan berita politik tidak sama dengan peliputan berita 

lainnya, karena sifatnya yang tidak terduga – duga. Selain itu, berita politik dalam 

Harian Umum Tribun Jabar disajikan dengan isi pemberitaan yang menarik, 

seimbang tidak berat sebelah dan tidak tendensius. Solusinya dengan cara harus 

bisa memilah – milah narasumber yang kredibel dan kompeten dalam bidangnya, 

serta bisa melobi narsum dari jauh – jauh hari, melakukan pemetaan sebelum 

peliputan,dan mendalami isu yang akan diliput. Apapun efek yang ditimbulkan 

karena hambatan peliputan diharapkan wartawan dapat bekerja dengan 

profesional.  
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