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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kemudahan teknologi dalam mengakses berita saat ini menjadi 

salah satu kemajuan di dunia jurnalistik, memungkin semua berita dapat 

tersampaikan kepada pembaca dengan cepat dan dapat diakses kapan saja. 

Berita online selalu menyertakan foto dalam laman beritanya, agar lebih 

menarik pembaca dan memperkuat cerita dalam suatu peristiwa, adanya 

gambar foto ataupun ilustrasi sebuah peristiwa kemudian disusul kalimat 

berita, menarik untuk dibaca khalayak dan bertujuan untuk melengkapi 

sebuah peristiwa menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, atau 

informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan 

tersebut lebih mudah dicerna. Gambar ilustrasi adalah visualisasi dari 

suatu tulisan menggunakan teknik drawing, fotografi, lukisan ataupun 

dengan teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan 

subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. 

Foto ilustrasi digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa 

yang tidak bisa secara gamblang didokumentasikan seperti berita asusila, 

pembunuhan dan ilustrasi lainnya yang menggambarkan suatu berita. 

Gambar akan menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi serta dapat 

memantik respon emosional dari khalayak. Khalayak pun menjadi lebih 

tertarik dengan informasi-informasi yang dilengkapi dengan foto. Banyak 
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berita menggunakan foto ilustrasi atau foto penggambaran sebuah artikel 

yang diperankan oleh model (foto cara memasak, anak bermain, dan 

sebagainya).  

Foto ilustrasi sengaja dibuat hanya untuk melengkapi tulisan. Foto 

ilustrasi sering dijumpai dalam berita kriminalitas seperti pornografi, 

liputan kriminalitas, tindak asusila dan berita lainnya memiliki privasi 

dalam pemberitaan, karena pers tidak dapat menyiarkan informasi dan 

produk visual yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan 

(Sumadiria:2005) Tetapi banyak dijumpai gambaran atau foto ilustrasi 

tidak selalu cocok dengan isi berita yang ada. Maka disini kebijakan 

redaksi dalam memilih ilustrasi untuk sebuah berita harus benar-benar 

dipertimbangkan. Akhir-akhir ini banyak pemberitaan yang cukup 

kontroversi dari mulai ilustrasi “pinokio” yang dimuat oleh majalah 

Tempo sampai ilustrasi mengenai kritikan-kritikan yang disampaikan 

kepada pemerintah melalui ilustrasi visual oleh media massa yang cukup 

membuat khalayak menjadi pro kontra.  

Ilustrasi yang dianggap kurang berpengaruh bagi pembaca terbukti 

salah. Dengan contoh beberapa kasus diatas membuktikan “hanya” lewat 

sebuah gambar berdampak pada kehidupan nyata. Adapun, kebijakan 

redaksi yang berperan untuk memuat suatu berita tersebut pantas di 

publikasikan atau tidaknya baik dari segi konteks berita, penulisan maupun 

gambar atau foto yang digunakan. Foto jurnalistik harus memiliki tiga 
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unsur yaitu nilai berita, nilai sosial dan nilai visual untuk menarik 

pembaca. Nilai berita menjadi patokan sebuah berita layak atau tidak layak 

diterbitkan, Nilai Sosial yaitu merupakan suatu konsep abstrak di diri 

manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk 

oleh masyarakat. Dan nilai visual yaitu warna, cahaya dan komposisi foto 

yang dapat menarik perhatian pembaca.  Maka disini diperlukan kebijakan 

redaksi dalam menentukan foto atau gambar ilustrasi sesuai dengan setiap 

isu yang akan diangkat. Kebijakan redaksional merupakan dasar 

pertimbangan suatu lembaga media massa untuk memberitakan atau 

menyiarkan suatu berita. Kebijakan redaksional disamping berkaitan 

dengan subtansi pemberitaan, juga meliputi tujuan mengapa berita tersebut 

diturunkan (Tebba, 2005).  

Kebijakan redaksi itu penting untuk menyikapi suatu peristiwa 

karena dalam dunia pemberitaan yang penting bukan saja peristiwa, tetapi 

juga sikap terhadap peristiwa itu sendiri. Kalau suatu media massa tidak 

memiliki kebijakan redaksi, maka dapat dipastikan beritanya tidak akan 

konsisten, karena ia tidak mempunyai pendirian dalam memberitakan 

suatu peristiwa, ia menjadi seperti keranjang sampah yang memuat apa 

saja (Tebba, 2005).  

Redaktur sangat memiliki peran yang sangat penting dalam 

memilih berita yang sangat berkualitas atau yang layak diterbitkan. 

Redaktur sendiri sering juga disebut editor adalah orang yang melakukan 
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penyuntingan (editing) dan juga melengkapi naskah-naskah berita yang 

ditulis wartawan atau reporter. Peran redaktur dalam memilih berita untuk 

layak atau tidaknya diterbitkan juga tidak terlepas dari peran wartawan 

yang mencari berita dengan kualitas yang sangat baik. Melalui computer di 

mejanya, redaktur foto kemudian menyeleksi foto-foto anak buahnya. 

Redaktur memilih berdasarkan nilai berita, kebutuhan halaman, keindahan 

teknis, dsn kesesuain dengan berita tulis.  

Penelitian ini menjadikan PikiranRakyat.com menjadi objek kajian 

yang merupakan media online yang berupa situs berita berupa “edisi 

online” dari media cetak surat kabar  Pikiran Rakyat. Harian Umum 

Pikiran Rakyat memiliki kanal berita www.pikiran-rakyat.com. Pikiran 

rakyat merupakan surat kabar favorit masyarakat Jawa Barat dengan 

diterimanya penghargaan “Indonesia Most Favorite Youth Brand” 2011 

yang diberikan Marketers award dari Mark Plus. Selain itu, Pikiran Rakyat 

mempunyai kualitas yang tidak dapat diragukan dalam penulisan 

beritanya. Pikiran rakyat memiliki dokumen pribadi yang memproduksi 

kumpulan ilustrasi yang menarik untuk dijadikan objek penelitian.  

penelitian ini tertarik untuk meneliti kebijakan redaksi dalam 

memilih dan menentukan setiap gambaran atau ilustrasi dalam sebuah 

berita. 
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1.2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sebuah foto dapat 

disebut foto jurnalistik yaitu apabila foto tersebut memiliki nilai berita, 

nilai sosial dan visual yang menarik bagi pembaca dan dapat dengan 

mudah dipahami masyarakat. Maka, fokus penelitian tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan redaksi dalam menentukan nilai berita suatu 

foto atau gambar ilustrasi? 

2. Bagaimana kebijakan redaksi dalam menentukan nilai sosial suatu 

foto atau gambar ilustrasi? 

3. Bagaimana kebijakan redaksi dalam menentukan nilai visual suatu 

foto atau gambar ilustrasi? 
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1.3. TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Kebijakan redaksi dalam menentukan nilai berita suatufoto atau 

gambar ilustrasi. 

2. Kebijakan redaksi dalam menentukan nilai sosial suatu foto atau 

gambar ilustrasi. 

3. Kebijakan redaksi dalam menentukan nilai visual suatu foto atau 

gambar ilustrasi 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Secara teoritis  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori ilmu 

komunikasi ini yaitu bidang ilmu komunikasi dan ilmu 

kejurnalistikan. 

2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi dalam 

bidang jurnalistik, khususnya media online dan menjadi tambahan 

informasi. 
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3. Dengan adanya penelitian ini dapat mengungkap makna dan 

mengetahui tanda-tanda yang terdapat dalam berita foto di media 

online khususnya Pikiran Rakyat. 

4. Menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang melakukan penelitian dibidang yang sama. 

1.4.2. Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi 

akademis yang mengambil bidang komunikasi.  

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan serta 

memberikan variasi gambaran yang berbeda bagi para praktisi 

komunikasi, terlebih bagi para mahasiswa ilmu komunikasi jurnalistik. 

3. Melalui penelitian bahwa sebuah tanda (dalam sebuah foto) itu dapat 

dipahami dan dimengerti oleh masyarakat luas ini sehingga makna 

dalam foto jurnalistik tersebut dapat mudah terbaca.  

4. Memberikan hal baru atau menjadi inspirasi bagi redaksi khususnya 

bidang foto jurnalistik untuk lebih meningkatkan kualitas foto yang 

dihasilkan dalam hal makna serta isi pesan yang berguna bagi 

kemajuan bangsa.  
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1.5. Landasan Pemikiran 

1.5.1 Penelitian Relevan 

Berdasarkan hasil tijauan di beberapa pustaka ditemukan beberapa 

penelitian relevan yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini. 

Penelitian revelan juga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari 

penelitian terdahulu, serta memudahkan pembaca dalam mencari kelebihan dan 

kekurangnya, yang nantinya akan membantu penulis dalam melakukan 

penelitian ini. Dalam mencari rujukan penulis mencari beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan redaksi media massa ataupun yang 

berkaitan dengan media online. diantaranya adalah: 

Penelitian relevan pertama, yaitu Siti Aisyah “Kebijakan Redaksional 

dalam Menentukan Isu Ekonomi pada www.pikiran-rakyat.com Edisi Juli 

2017.”  Penelitian Siti dapat menjadi informasi studi kajian tentang gambaran 

lokasi penelitian, unsur dalam penelitian ini meneliti di media yang sama 

menjadikan informasi ini dianggap memberikan sumbangan informasi baru dan 

tambahan tentang media Pikiran Rakyat sebagai media cetak terbesar di Jawa 

Barat yang kini menkonvergensi dengan media online. Penelitian Siti  dengan 

penelitian ini yang membedakan adalah pembahasan dalam penelitian tersebut. 

Siti membahas mengenai isu ekonomi pada kanal berita sedangkan penelitian 

ini membahas foto ilustrasi sebagai subyeknya. 

Penelitian relevan yang kedua yaitu Dyas Mulyani Benezir, “Kebijakan 

Redaksional Situs Berita Detik.Com pada Jejaring Sosial.” Bahwa penelitian 
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Dyas menjadi informasi studi tentang kebijakan redaksional media online yang 

membantu memberikan informasi mengenai kebijakan redaksi online atau 

disebut content editor dalam proses pernerbitan layak atau tidaknya suatu 

berita. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian Dyas memilih media 

sosial twitter untuk dijadikan penelitian. Sedangkan penelitian ini memilih 

media online berupa situs atau website. 

Penelitian relevan ketiga yaitu Wimbo Aji Setyabudi “Kebijakan 

Redaksional Tribunstyle.Com Dalam Menentukan Berita Yang Layak.” 

Penelitian ini  ingin memberi referensi mengenai bagaimana kebijakan 

manajemen redaksi dalam pengelolaan berita sehingga layak untuk dipublikasi 

dengan focus penelitian melalui fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan 

manajemen redaksi, sehingga membantu penelitian ini mengenai gambaran 

tugas redaktur. Penelitian sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dan membahas mengenai kebijakan redaksional. Perbedaanya subyek 

penelitian Wimbo yaitu mengenai berita yang layak terbit pada 

Tribunstyle.com sedangkan penelitian ini mengambil Pikiranrakyat.com dalam 

menentukan foto ilustrasi berita. 

Penelitian relevan yang ke empat yaitu, Abdul Faqih “Konstruksi Foto 

Pada Harian Umum Pikiran Rakyat, Mengenai Proses Publikasi Foto Dalam 

Rubrik Pendidikan Harian Umum Pikiran Rakyat Edisi 1-16 Maret 2018” 

bahwa penelitian ini memberikan informasi mengenai proses wartawan dalam 

memilih sebuah foto dan mengetahui konstruksi foto pada Koran pikiran rakyat 

terutama foto jurnalistik itu sendiri. Penelitian ini memiliki lokasi yang sama 
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namun perbedaanya Faqih memilih media cetak sedangkan penelitian ini 

memilih media online atau  website PikiranRakyat.com sebagai  medianya. 

Penelitian relevan yang ke lima yaitu, Jamal Ramadhan “Pesan Inspiratif 

Foto Jurnalistik Koran Sindo Jabar Edisi Januari 2017” penelitian ini 

memberikan informasi mengenai pesan sebuah foto. Jamal menggunakan 

metode analisis semotika Peirce, yaitu sign, object dan interpretant yang 

menjadikan rujukan penelitian ini dalam memaknai sebuah foto jurnalistik. 

Perbedaan nya Jamal memilih media cetak Koran Sindo sebagai media 

penelitiannya sedangkan penelitian ini memilih media online 

Pikiranrakyat.com, penelitian Jamal lebih terfokus pada pesan foto 

jurnalistknya dengan analisis semiotika sedangkan penelitian menggunakan 

metode deskriptif untuk menggambarkan proses pemilihan foto ilustrasi. 

Penelitian relevan yang ke enam yaitu, Kartika “Kebijakan Redaksional 

Harian Tribun Timur Dalam Menyajikan Rubrik Tribun Nasional” bahwa 

dalam penelitian ini memberikan informasi mengenai kategori berita yang 

banyak diterbitkan pada Koran Tribun nasional Penelitian ini sama sama 

membahas mengenai kebijakan redaksi dan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, perbedaannya  subyek penelitian kartika yaitu rubrik harian Tribun 

Nasional sedangkan penelitian ini menjadikan foto ilustrasi Pikiranrakyat.com 

sebagai subyek penelitian. Berikut hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk 

table.  
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Tabel 1.1 

Penelitian Relevan 

No. 

N
a

m
a

 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Relevansi 

(persamaan dan 

perbedaan) 

Ket.  

1. S
iti A

isy
ah

  

 Kebijakan 

Redaksional 

dalam 

Menentukan 

Isu Ekonomi 

(Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif  

pada 

www.pikiran-

rakyat.com 

Edisi Juli 

2017) 

 

Menggam

barkan dan 

memberika

n 

penjelasan 

mengenai 

kebijakan 

redaksiona

l dalam 

menentuka

n berita 

ekonomi. 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan 

metode 

kualitatif 

deskriptif  

Penelitian ini 

memperoleh hasil 

bahwa kebijakan 

Redaksi dan 

wartawan dalam 

menentukan 

berita 

berdasarkan nilai 

kedekatan 

(proximity), nilai 

aktual (timeless) 

dan nilai akibat 

(impact). 

Penelitian sama-sama 

meneliti mengenai 

kebijakan redaksional 

media daring Pikiran 

rakyat, namun memiliki 

perbedaan fokus 

penelitian antara 

penelitian, Siti meneliti 

isu berita ekonomi , 

sedangkan penelitian 

ini meneliti mengenai 

foto atau gambar 

ilustrasi pada kanal 

berita. 

S
k

rip
si  U

IN
 S

G
D

 B
an

d
u

n
g

 

/2
0

1
7
 

2.  D
y

as M
u

ly
an

i B
en

ezir  

 Kebijakan 

Redaksional 

Situs Berita 

Detik.com 

pada Jejaring 

Sosial Twitter 

Mengetahu

i kebijakan 

redaksiona

l situs 

berita 

Detik.com 

pada 

jejaring 

sosial 

twitter. 

 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan 

metode 

kualitatif 

deskriptif. 

Penelitian ini 

mampu 

memperoleh hasil 

mengenai 

Kebijakan yang 

diterapkan 

redaksi 

Detik.com 

berdasarkan kode 

etik jurnalistik. 

Penelitian sama-sama 

menggunakan metode 

kualitatif, hanya saja 

memiliki perbedaan 

mengenai objek media 

yang digunakan, 

penelitian Dyas 

memilih media sosial 

twitter untuk dijadikan 

objek penelitian. 

Sedangkan penelitian 

ini memilih media 

online berupa situs atau 

website.  

S
k
rip

si  U
IN

 S
y
arif H

id
ay

atu
-llah

 

Jak
arta 

/2
0
1
5
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3.  W
im

b
o

 A
ji S

ety
ab

u
d
i 

 Kebijakan 

Redaksional 

Tribunstyle.Co

m  Dalam 

Menentukan 

Berita Yang 

Layak 

 

Mengetahu

i tentang 

kebijakan 

manajeme

n 

redaksiTri

bunstyle.co

m 

dalam 

pengelolaa

n berita 

sehingga 

layak 

untuk 

dipublikasi 

dengan 

fokus 

penelitian 

melalui 

fungsi-

fungsi 

manajeme

n yang 

dijalankan 

manajeme

n redaksi. 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan 

metode 

kualitatif 

dengan 

pendekata

n 

deskriptif 

pada situs 

berita 

Tribunstyl

e.com.  

 

Penelitian ini 

mampu 

memperoleh hasil 

bahwa fungsi 

manajemen pada 

portal berita 

Tribunstyle.com 

benar 

dilaksanakan oleh 

manajemen 

dalam 

pengelolaan 

berita meliputi; 

(1) Planning  

(2) Organizing 

(3) 

Actuating yang 

dikelola dengan 

baik. 

Penelitian sama-sama 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dan 

membahas mengenai 

kebijakan redaksional. 

Perbedaanya subyek 

penelitian Wimbo yaitu 

mengenai berita yang 

layak terbit pada 

Tribunstyle.com 

sedangkan penelitian 

ini mengambil 

Pikiranrakyat.com 

dalam menentukan foto 

ilustrasi berita. 

 

S
k

rip
si U

n
iv

. M
u

h
am

m
-ad

iy
ah

 S
u

rak
arta 

/2
0

1
8
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4. A
b

d
u

l F
aq

ih
 

 Konstruksi 

Foto Pada 

Harian Umum 

Pikiran Rakyat  

(Penelitian 

Deskriptif 

Mengenai 

Proses 

Publikasi Foto 

Dalam Rubrik 

Pendidikan 

Harian Umum 

Pikiran Rakyat 

Edisi 1-16 

Maret 2018) 

Mengetahu

i dasar dan 

proses  

wartawan 

memilih 

foto sesuai 

dengan isi 

berita 

dalam 

rubrik 

pendidikan 

harian 

umum 

pikiran 

rakyat dan 

kebijakan 

redaktur 

dalam 

memilih 

komposisi 

foto dari 

wartawan. 

 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan 

pendekata

n kualitatif 

dengan 

mengguna

kan teori 

Konstruksi 

Sosial 

Peter L. 

Berger dan 

Thomas 

Luckman. 

Penelitian 

menghasilkan 

bahwa proses 

pemilihan isu 

sangat 

berpengaruh 

dalam 

pengemasan 

sebuah gambar 

atau foto, foto 

yang akan 

dipublikasikan 

Harian Umum 

Pikiran Rakyat 

pada 1-16 Maret 

2018 memiliki 

pesan sosial 

dalam visualnya. 

Kemudian 

peneliti 

menemukan 

perkembangan 

pada teori 

konstruksi sosial, 

pentingnya 

penekana analisis 

terhadap objek 

yang dipengaruhi 

teknik fotografi. 

Penelitian sama-sama 

menganalisis foto 

jurnalsitik. Yang 

menjadi perbedaan 

utama adalah subjek 

penelitiannya. Abdul 

menganalisis kontruksi 

foto dalam media 

online, sedangkan 

penelitian ini 

menganalisis foto 

ilustrasi pada berita. 

Kemudian Abdul 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

dengan teori konstruksi 

sosial Peter L.Berger 

dan Thomas Luckman 

pada Koran cetak 

Pikiran Rakyat 

sedangkan penelitian 

ini menggunakan 

metode deskriptif 

kualitatif untuk 

menggambarkan proses 

penentuan foto ilustrasi 

pada media daring 

online 

PikiranRakyat.com 

S
k

rip
si  

U
IN

 S
G

D
 B

an
d

u
n

g
 

/2
0

1
8
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5. Jam
al R

am
ad

h
an

 

Pesan 

Inspiratif Foto 

Jurnalistik 

Koran Sindo 

Jabar (Edisi 

Januari 2017) 

Memuncul

kan pesan 

pesan yang 

tersembun

yi dari foto 

cerita dan 

sehingga 

dapat 

ditemukan 

pesan 

inspiratif 

yang 

terkandung 

dalam foto 

cerita edisi 

Bulan 

Januari 

2017 

dengan 

analisis 

semotika 

Peirce, 

yaitu sign, 

object dan 

interpretan

t. 

Mengguna

kan 

metode 

kualitatif 

dengan 

pendekata

n 

semiotika 

Charles 

Sanders 

Peirce, 

yaitu 

triangle og 

meaning 

(sign 

object, 

interpretan

t) 

Foto memiliki 

pesan yang tak 

bisa diungkapkan 

kata-kata, salah 

satunya pesan 

inspiratif melalui 

foto yang telah 

dimaknai 

menggunakan 

analisis semiotika 

triangle of 

meaning pesan-

pesan yang 

tersembunyi 

dapat tergali 

sehingga 

bermanfaat lebih. 

Penelitian ini sama 

sama membahas foto 

jurnalistik, tetapi Jamal 

menggunakan 

pendekatan semiotika 

Peirce dengan subyek 

pada foto Koran sindo, 

sedangkan penelitian 

ini memilih subyek 

media online berupa 

web-site 

Pikiranrakyat.com 

dengan fokus penelitian 

kebijakan redaksional 

dalam menentukan foto 

ilustrasi. 

 

S
k

rip
si U

IN
 S

G
D

 B
an

d
u

n
g
 

/2
0

1
7
 

6. K
artik

a  

 Kebijakan 

Redaksional 

Harian Tribun 

Timur Dalam 

Menyajikan 

Rubrik Tribun 

Nasional 

Mengetahu

i kebijakan 

redaksi 

dan 

kategori 

berita 

nasional 

yang 

sering 

dimuat di 

rubrik 

Tribun 

Nasional 

pada 

harian 

Tribun 

Timur 

Penelitian 

ini 

mengguna

kan 

metode 

deskriptif 

kualitatif 

 

 

 

 

 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa  

(1) Kebijakan 

redaksional 

harian 

Tribun Timur 

dalam 

menyajikan 

rubrik Tribun 

Nasional 

memiliki 

pertimbangan 

khusus. (2) 

Kategori berita 

yang sering 

dimuat dalam 

rubrik Tribun 

Nasional adalah 

berita 

mengenai politik 

dan hukum. 

Penelitian ini sama 

sama membahas 

mengenai kebijakan 

redaksi dan 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, 

perbedaannya  subyek 

penelitian kartika yaitu 

rubrik harian Tribun 

Nasional sedangkan 

penelitian ini 

menjadikan foto 

ilustrasi 

Pikiranrakyat.com 

sebagai subyek 

penelitian. 

S
k

rip
si U

IN
 A
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1.5.2  Landasan Teoritis 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menelaah 

tentang kebijakan redaksi kanal berita www.pikiran-rakyat.comdalam 

menentukan sebuah foto atau gambar ilustrasi berita.Setiap berita yang di 

publikasikan di kanal berita pasti disertai dengan foto atau gambar yang 

bersangkutan dengan peristiwa tersebut. Adakalanya berita menggunakan foto 

atau gambar ilustrasi dalam suatu berita untuk menggambarkan sebuah 

peristiwa yang tidak bisa secara jelas dapat di sampaikan seperti foto 

pembunuhan, tindakan asusila dan peristiwa lainnya yang memiliki privacy. 

Sebuah foto dikatakan foto jurnalistik apabila memiliki unsur nilai berita, nilai 

sosial dan nilai visual dalam sebuah foto. (Wijaya, 2014:17) 

Dalam konsep dasar penulisan berita, layak atau tidak layaknyasebuah 

peristiwa untuk diberitakan sangat bergantung pada nilai berita, banyak sekali 
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versi nilai berita yang pada umumnya menjadi bagian dari pemberitaan 

tersebut. Berbagai nilai berita itupun sejatinya harus diterapkan dan di 

perhatikan oleh jurnalis foto dan redaksi.  

(Sumadiria 2005:80) menjelaskan bahwa setidaknya ada sebelas unsur 

yang termasuk pada nilai berita, antara lain: 

1. Keluarbiasaan, unsure yang terkait dengan hal-hal yang tidak biasa, 

aneh atau unik. 

2. Kebaruan, setiap pemberitaan yang menjadi pusat perhatian masyrakat 

yang baru terjadi. 

3. Akibat, adalah efek dari setiap pemberitaan foto yang dapat merubah 

pengetahuan, opini, sikap audiens nya. 

4. Actual, berita yang dimuat oleh media massa harus berorientasi kepada 

pembaca. 

5. Kedekatan, peristiwa yang diberitakan berada disekitar pembaca, 

sehingga terdapat ketertarikan secara psikologis.  

6. Informasi, setiap berita yang mengandung informasi sehingga 

masyarakat dapat pengetahuan baru.  

7. Konflik, berita tentang konflik selalu menarik untuk dimuat dan dibaca 

oleh audiens. 

8. Orang penting, unsure ini berkaitan dengan public figure. 

9. Ketertarikan manusiawi, nilai berita ini sarat dengan muatan 

manusiawi, ada juga yang menyebutnya dengan kekhasan. 

10. Kejutan, nilai berita ini merupakan seuatu yang tidak terduga, tiba-tiba, 

dan tidak direncanakan. 

11. Seks, tentang skandal seks yang terjadi dalam masyarakat yang 

dianggap sangat tabu. 

Unsur lain yang terdapat dalam sebuah foto yaitu nilai sosial yang 

merupakan suatu konsep abstrak di diri manusia tentang apa yang dianggap 
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baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat, Untuk mengetahui sesuatu 

itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses 

menimbang terlebih dahulu. Halini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan di 

masyarakat itu sendiri. Maka sudah wajar jika terdapat perbedaan tata nilai 

antara masyarakat satu dengan yang lain. (Wikipedia) Ciri-ciri nilai sosial di 

antaranya sebagai berikut. 

1. Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antarwarga 

masyarakat. 

2. Disebarkan di antara warga masyarakat (bukan bawaan lahir) 

3. Terbentuk melalui sosialisasi 

4. Merupakan bagian dari usaaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial 

manusia 

5. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. 

6. Dapat memengaruhi pengembangan diri sosial 

7. Memiliki pengaruh yang berbeda antarawarga masyarakat 

8. Cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk system nilai 

Unsur visual yang membuat sebuah foto menarik untuk dilihat, faktor 

“penarik perhatian” tersebut selalu menjadi tekanan para pembuat berita. Di 

antaranya Charles A. Dana ketika menjadi redaktur The Newyork Sun 

menyatakan bahwa berita adalah segala sesuatu yang menarik perhatian 

sebagian besar masyarakat dan belum pernah menjadi perhatianya (Bond, 

1961:78).  

Seni pada foto atau element of art diperlukan dan mutlak memerlukan 

unsur visual, tanpa unsur visual sebuah foto hanya menghasilkan kesan yang 
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datar. Visual menunjuk pada kemampuan kita dalam menata, menepatkan, 

mendesain, tata letak atau hal-hal yang menyangkut 

perwajahan(Sumadiria,2011:4). Unsur-unsur visual di antaranya adalah: 1) 

garis/line 2)warna 3)bidang shape 4)pola pattern 5)tesktur. 

Sebuah foto dikatakan foto jurnalistik apabila memiliki nilai-nilai tersebut, 

kemudian menjadi patokan sebuah foto atau gambar ilustrasi dapat dimuat 

dalam suatu laman berita, kebijakan redaksi sangat memiliki peran yang sangat 

penting dalam memilih foto atau gambar ilustrasi yang sesuai dengan berita 

atau peristiwa yang diterbitkan. Kebijakan redaksi itu penting untuk menyikapi 

suatu peristiwa karena dalam dunia pemberitaan yang penting bukan saja 

peristiwa, tetapi juga sikap terhadap peristiwa itu sendiri. Kalau suatu media 

massa tidak memiliki kebijakan redaksi, maka dapat dipastikan beritanya tidak 

akan konsisten, karena ia tidak mempunyai pendirian dalam memberitakan 

suatu peristiwa, ia menjadi seperti keranjang sampah yang memuat apa saja 

(Tebba, 2005:150).  

1.6. Langkah-Langkah Penelitian 

1.6.1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat observasi adalah Redaksi 

online Pikiran Rakyat yang beralamat di kantor pusat Harian Umum Pikiran 

Rakyat Jln. Asia Afrika No.77 Bandung 40111. Memiliki alamat kanal berita 

Pikiran Rakyat www.pikiran-rakyat.com. Alasan mengambil lokasi penelitian 

di Pikiran Rakyat karena Pikiran Rakyat merupakan salah satu media massa 

http://www.pikiran-rakyat.com/
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ternama di Jawa Barat dan banyak di akses oleh masyarakat Jawa Barat, dan 

selalu menyajikan berita yang ter-up to date selain itu terdapat masalah yang 

relevan dengan penelitian dalam bidang jurnalistik yakni mengenai foto atau 

gambar ilustrasi berita. 

1.6.2. Paradigma dan pendekatan 

Dari berbagai macam paradigma, penelitian ini menggunakan 

paradigma interpretivisme yaitu cara pandang yang bertumpu pada tujuan 

untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial dari kacamata subyek yang 

terlibat didalamnya. 

Paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang 

holistic, tidak terpisah-pisah satu dengan lainnya, kompleks, dan dinamis. 

Terkait posisi manusia, paradigm interpretif memandang manusia sebagai 

makhluk yang berkesadaran dan bersifat intensional dalam bertindak 

(intensional human being). Atas dasar pandangan tersebut, semua tindakan 

atau perilaku subyek pada penelitian ini bukan sesuatu yang otomatis dan 

mekanis, atau tiba-tiba terjadi melainkan suatu pilihan yang didalamnya 

terkandung suatu interpretasi dan pemaknaan (Wikipedia). 

Paradigma interpretif digunakan dalam penelitian ini dilihat dari obyek 

saat dilapangan, obyek yang diteliti memiliki keunikan sendiri yaitu gambar 

atau foto ilustrasi yang merupakan karya orisinil, sehingga memposisikannya 

sebagai “kasus” yang  diteliti.    
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Mulyana (2001:156) penelitian kualitatif mampu melukiskan kejadian 

atau realitas sosial dari sudut pandang subjek bukan dari sudut pandang 

penelitian sebagai pengamat. Hal-hal yang diteliti meliputi perilaku, perasaan, 

dan emosi dari subyek penelitian. Demi mendapatkan pemahaman otentik, 

pengamatan dan wawancara mendalam dengan tujuan pertanyaan-pertanyaan 

terbuka sesuai dan potensial dengan tujuan penelitian tersebut.  

Penelitian ini ingin mendeskripsikan proses redaksi dalam menentukan 

sebuah foto atau gambar ilustrasi yang kemudian diterbitkan dan dimuat pada 

media online PikiranRakyat.com. Sangat relevan menggunakan penelitian 

kualitatif karena dalam latar belakang penelitiannya terdapat unsur-unsur yang 

menjadi ciri-ciri penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen (1982) menjelaskan 

bahwa ciri-ciri metode penelitian kualitatif adalah:  

1. Penelitian kualitatif mempunyai seting yang alami sebagai sumber data 

langsung, dan peneliti sebagai instrtumen kunci.  

2. Kenelitian kualitatif adalah penelitian yang deskriptif, data yang 

dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar daripada 

angka. 

3. Penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada produk, hal ini 

disebabkan oleh cara penelitian ini mengumpulkan data memaknai data, 

seting atau hubungan antara bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih 

jelas apabila diamati dalam proses.  
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4. Penelitian kualitatif mencoba menganalisis data secara induktif, penelitian 

tidak mencari data untuk menghubungkan hipotesis yang mereka susun 

sebelum memulai penelitian, namun untuk menyusun abstraksi.  

5. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada makna buakn sekedar perilaku 

yang tampak.  

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian kali ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Dimana memandang sebuah realitas adalah sebuah 

proses dan dalam proses penelitian  melakukan penelitian secara langsung, 

menggunakan wawancara untuk mendapatkan data, serta data dapat 

dikembangkan. 

1.6.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak 

mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi. Menurut Isac dan Michae, metode deskriptif bertujuan untuk 

melukiskan fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu 

secara faktual dan cermat (Rakhmat,2003:22).  

Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau 

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 
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Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan 

dokumen resmi lainnya. Jadi, metode yang digunakan adalah metode deksriptif 

kualitatif, yang dimaksud untuk menggambarkan atau menjabarkan suatu 

keadaan yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini mengenai kebijakan 

redaksional Pikiran Rakyat dalam menentukan foto atau gambar ilustrasi pada 

kanal berita www.pikiran-rakyat.com 

1.6.4. Jenis Data dan Sumber Data 

1) Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data 

kualitatif. Data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan dipandang 

sebagai bagian suatu keutuhan tanpa mengisolasi individu atau organisasi 

ke dalam variable atau hipotesis (meleong,2010:3). 

2) Sumber data  

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelsannya, yaitu:  

1. Data primer, diperoleh dengan melakukan proses wawancara dengan 

jajaran Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat. Sumber data primernya 

adalah:  

http://www.pikiran-rakyat.com/
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a) Redaktur Online Pikiran Rakyat.  

b) Wartawan Foto Harian Umum Pikiran Rakyat.  

c) Desain Grafis Pikiran Rakyat Online 

2. Data sekunder adalah data pendukung agar memperkuat data primer. 

Data primer berasal dari kanal berita Pikiran Rakyat digital yakni 

www.pikiran-rakyat.com yang memuat berita dengan foto ilustrasi 

edisi 13-19 Juni 2019.  

1.6.5. Informan Penelitian 

1) Informan dan Unit Analisis 

Penelitian ini memilih sebanyak tiga informan yaitu  

a) Redaktur Online Pikiran Rakyat.  

Redaktur (editor) sebuah pemberitaan pers biasanya lebih dari satu. 

Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, 

yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan 

dimuat atau disiarkan 

b) Wartawan Foto Harian Umum Pikiran Rakyat. 

Fotografer (wartawan foto atau juru potret) tugasnya mengambil 

gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk 

melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan 

mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis (reporter). 

c) Desain grafis Pikiran-Rakyat Online 

Desain grafis memiliki tanggung jawab mewujudkan komunikasi 

verbal menjadi komunikasi visual agar semua pesan dapat dengan 
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mudah oleh pembaca. Desain grafis menggambar desain  atau 

konten yang telah diperintahkan oleh content editor atau seorang 

redaktur. 

Penelitian ini memilih informan tersebut dikarenakan informan 

(subyek) adalah orang yang paling mengetahui dalam bidangnya dan 

sesuai pada fokus penelitian ini. Unit Analisis penelitian merupakan 

batasan satuan objek yang dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Unit 

analisis penelitian ini yaitu redaksi online dan wartawan foto yang bekerja 

di Pikiran Rakyat.com dan menerbitkan berita pada tanggal 13-19 Juni 

2019. 

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara melakukan wawancara dengan bagian Redaksi Harian Umum 

Pikiran Rakyat, yang meliputi pemimpin redaksi, redaktur online, dan 

wartawan foto yang bekerja di Harian Umum Pikiran Rakyat. Untuk 

melengkapi data yang telah ada serta menjabarkan kerja bidang redaksi 

media online, maka dalam penelitian ini mengumpulkan berita yang 

menggunakan foto atau gambaran ilustrasi pada laman berita yang dimuat 

pada kanal berita Pikiran Rakyat digital yakni www.pikiran-rakyat.com 

berita yang dijadikan data adalah berita yang dimuat pada edisi 13 juni-19 

juni 2019. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian ini antara lain:  
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a) Wawancara   

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang akan 

diarahkan kepada 4 informan yang bekerja di Harian Pikiran Rakyat 

Online, yaitu Redaksi Pikiran Rakyat, Redaktur Online Pikiran Rakyat. 

Wartawan Foto Harian Umum Pikiran Rakyat dan Desain Grafis 

Pikiran Rakyat Online. Penelitian ini memilih narasumber tersebut 

yang berkompeten pada bidang redaksional dan pengolahan foto atau 

gambar ilustrasi yang dijadikan fokus penelitian. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara semiterstruktur (semistructure 

interview) yang termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana 

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara tersetruktur, 

tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya. 

  

b) Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi digunakan penelitian ini mengumpulkan berita 

yang terdapat pada kanal online Pikiran Rakyat edisi 13-19 Juni 2019. 

Dan peneliti untuk menggali data-data sekunder berkaitan tentang 

kegiatan Pikiran Rakyat di media online. Dokumentasi yang didapat 

berupa gambar maupun foto ilustrasi yang terbit pada edisi 13-19 juni 

2019 sebanyak 5 gambar yang selanjutnya akan menjadi dokumen 

tambahan dalam proses wawancara. 
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1.6.7. Analisis Data 

Metode dekriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono:2005). 

Berdasarkan penuturan tersebut maka, tehnik analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa Deskriptif Kualitatif, 

yaitu mula-mula mengoleksi data dari data primer dan data sekunder, 

penyusunan kategori-kategori yang sesuai dengan kualifikasi yang ada. 

Setelah kategori tersusun kemudian dihubungkan dengan satu yang lain 

sehingga membentuk tipologi yang berhubungan dengan pemikiran yang 

diteliti.  

Dalam penerapannya, tehnik ini digunakan untuk menganalisa 

bagaimana sebuah kebijakan ini bisa terbentuk dan terlaksana untuk setiap 

programnya untuk menetapkan sebuah nilai dalam foto atau gambar 

ilustrasi yang akan di terbitkan dalam berita. Tahapan-tahapan analisis 

yang akan dilakukan dalam peneliti ini, yaitu: 

1. Tahap yang paling awal dalam penelitian ini, yaitu mengumpulkan 

semua data didapat dari sumber. Data yang dikoleksi adalah sumber 

data primer dan sekunder, dalam penelitian ini data primer yaitu 

pemimpin redaksi, redaktur online dan wartawan foto. Data sekunder 

kumpulan berita yang menggunakan gambar ilustrasi pada 

www.pikiranrakyat.com . 

http://www.pikiranrakyat.com/
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2. Penyusunan kategori yang sesuai dengan kualifikasi yang ada, yaitu       

pertama membuat susunan pertanyaan yang mencakup mengenai 

kebijakan redaksi dalam menentukan suatu foto atau gambar ilustrasi 

layak atau tidaknya di terbitkan. Kedua pertanyaan mencakup proses  

wartawan foto dalam menentukan suatu foto atau gambar ilustrasi yang 

diberikan kepada redaktur. 

3. Setelah menyusun kategori pertanyaan, kemudian menyesuaikan data 

sesuai fokus penelitian untuk mengambil hasil akhirnya. Data yang 

diperlukan berupa nilai berita, nilai sosial, dan nilai visual sebagai 

penentu pada suatu foto atau gambar sesuai kebijakan redaksi. 

4. Hasil yang akan diuraikan dalam hasil penelitian adalah mengenai 

proses redaksi dalam penentuan sebuah foto atau gambar ilustrasi  

yang memiliki nilai berita, nilai sosial dan nilai visual kemudian 

menjadi layak untuk diterbitkan, lalu dibuat uraiannya sampai hasil 

akhir dari penelitian ini dianggap cukup dan memenuhi sesuai fokus 

penelitian untuk menjadi sebuah hasil penelitian.  

Data yang diperoleh dari informan akan dianalisis melalui tahapan diatas, 

selanjutnya disajikan dalam bentuk kalimat berupa kesimpulan sehingga tidak 

menghilangkan keasliaan dan maksud dari data. 
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4.1.1. Rencana Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan 2019 

Mar Apr Mei Jun Jul Agu 

1 Tahap Persiapan 

Penelitian 

a. Penyusunan dan 

pengajuan judul 

      

 b. Pengajuan 

proposal 

      

 c. Perijinan 

penelitian 

      

2 Tahap Pelaksanaan  

a. Pengumpula

n data 

      

 b. Analisis 

data 

      

3 Tahap Penyusunan 

Laporan 

      

 


