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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Penelitian 

Hadirnya media massa membuat manusia sangat mudah menerima informasi 

apapun dan darimanapun pada saat itu juga. Media massa sudah berkembang 

pesat sekarang ini, setiap harinya informasi tidak pernah lepas diberikan oleh 

media massa untuk masyarakat yang ingin tahu tentang persoalan yang terjadi di 

sekitarnya. Salah satu media massa yang ada sejak lama yakni media cetak. 

Berita yang ada di surat kabar mencakup banyak persoalan yang ada disekitar. 

Mulai dari pemberitaan politik, pemerintahan, hukum, kriminal, ekonomi, sosial, 

feature, dan masih banyak informasi yang membuat surat kabar tidak hilang 

peredarannya. Kelebihan media massa membuatnya berkembang pesat saat ini, 

tidak bisa dipungkiri manusia butuh akan informasi yang terkini dan itu bisa di 

dapatkannya dari media massa. 

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni media 

massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria 

sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik 

yang memenuhi media massa adalah radio siaran, televisi, film, media online 

(internet). 

Menurut Leksikon Komunikasi, media massa adalah sarana menyampaikan 

pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, 

televisi, dan surat kabar. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti 
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tengah atau perantara, massa berasal dari bahasa inggris yaitu mass yang berarti 

kelompok atau kumpulan. Dengan demikian media massa adalah perantara atau 

alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain (Soehadi, 

1978:38). 

Peran media massa sangat mudah mempengaruhi manusia dengan cara 

berfikir, merasakan, dan bertingkah laku. Banyaknya informasi yang diberikan 

media massa tidak luput adanya seorang wartawan yang giat mencari, menggali, 

dan membuat kata demi kata sesuai fakta yang diberikan narasumber kemudian 

disebarluaskan menjadi sebuah informasi yang layak untuk dibaca masyarakat. 

Seorang wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik harus bisa 

berpegang teguh pada aspek kode etik jurnalistik, jangan sampai menerima 

pengaruh dari berbagai pihak terutama pihak pemilik media massa itu sendiri. 

Banyaknya pihak pemilik media yang terjun ke dunia politik tidak lepas dari 

permasalahan atau menjadi eksistensi diri untuk dipandang masyarakat. 

Wartawan harus bisa bersikap profesional, harus berani independen, sadar 

akan kewajibannya mengumpulkan dan menerbitkan informasi untuk masyarakat, 

tidak pernah mencuri-curi omongan dan bukan tipe orang yang gemar publisitas, 

perkataan, dan perbuatannya sama dan sejalan, dan berusaha melihat dua sisi dari 

sebuah kejadian. 

Berita yang disebarluaskan pada media massa disini media cetak, karena 

hadirnya wartawan yang tidak pernah henti mencari isu atau menggali suatu 

masalah agar masyarakat yang membaca informasi tidak tersesat. Peran wartawan 

untuk memberikan permasalahan sangat penting. Bagaimana tidak, untuk mencari 
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dan membuat berita yang aktual dan faktual dibutuhkan usaha yang teguh dalam 

proses pencarian suatu masalah. Surat kabar yang baik harus menyajikan hal-hal 

yang faktual, apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang disampaikan tidak 

menimbulkan tanda tanya (Rachmadi, 1990:5). 

Menjalankan tugas sebagai seorang wartawan bisa dikatakan antara mudah 

dan tidak mudah, persoalan ini tergantung pada tingkat motivasi dan pengalaman 

wartawan itu sendiri dalam berkomunikasi. Dalam peliputan berita tentunya 

banyak permasalahan yang ditemukan atau dirasakan oleh seorang wartawan, satu 

diantaranya dalam penentuan narasumber sebagai orang yang dijadikan rujukan 

dalam mendapatkan seputar persoalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) narasumber orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau 

menjadi sumber informasi atau informan. 

Wartawan yang berbeda etnik dalam melakukan tugas jurnalistiknya bertemu 

dengan narasumber yang beda bahasa, dalam berkomunikasi antara wartawan 

beda etnik dengan narasumber,  perbedaan bahasa sulit di hindari karena itu 

adalah jalan satu-satunya wartawan untuk mendapatkan sumber berita dari 

narasumber. Untuk itu, wartawan berbeda etnik harus berusaha dalam 

berkomunikasi dengan narasumber agar mendapatkan sumber berita yang tepat.  

Tidak hanya sebatas berkomunikasi yang menjadi pengalaman wartawan, 

pengalaman narasumber yang awam atau tidak pernah bersentuhan dengan media, 

mereka takut untuk diwawancara bahkan ia akan alergi atau enggan untuk 

diwawancara mereka lebih memilih menghindar atau mengacuhkan wartawan 

agar tidak dimintai pendapatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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pengalaman dapat diartikan sebagai yang pernah dialami (dijalani, dirasa, 

ditanggung, dan sebagainya) (KBBI, 2005:26).  

Namun, bisa saja narasumber yang sudah mau di wawancara memberikan 

informasi yang tidak sesuai dengan kejadian atau bahkan dibesar-besarkan, untuk 

hal ini wartawan yang sudah membuat berita dan bahkan menyebarluaskannya 

tidak serta merta menyalahkan narasumber sebelumya karena wartawan yang 

butuh informasi dari narasumber. Untuk itu berita yang sudah terlanjur di muat di 

media massa, jika pihak yang diberitakan keberatan dan melaporkan ke media 

tempat bekerja wartawan tersebut. bisa saja ini menjadi pengalaman wartawan 

dalam melakukan peliputan karena narasumber yang dimintai keterangannya tidak 

benar. 

Permasalahan lain yang sangat krusial adalah hal perbedaan etnik wartawan 

itu sendiri dalam menjalankan tugasnya dan wartawan harus beradaptasi dengan 

budaya ditempat dimana ia bekerja. Berkomunikasi sudah menjadi kegiatan wajib 

dalam melakukan peliputan berita karena wartawan perlu mendapatkan sumber 

berita dari narasumber. Untuk itu, wartawan beda etnik harus bisa dan mampu 

beradaptasi dengan bahasa dan lingkungan sekitar dimana tempat ia bekerja yang 

berbeda etnik dengannya. 

Jumlah wartawan di Bekasi yang menjadi anggota PWI dari jumlah 102 orang, 

dari jumlah itu 39 orang atau 40 persennya wartawan dari Etnik Batak yang 

notabennya memiliki budaya berbeda dengan tempat ia bekerja. Melihat 

fenomena ini peneliti merasa tertarik untuk meneliti motivasi dan pengalaman  

wartawan beda etnik dalam menjalankan tugasnya di Bekasi. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

fenomenologi, dalam hal ini fenomenologi diharapkan akan mampu menggali 

secara mendalam tentang motivasi dan pengalaman komunikasi wartawan beda 

etnik antara Etnik Batak dengan Etnik Betawi dalam melakukan profesi 

jurnalistiknya di Bekasi. 

1.2.   Rumusan Masalah 

Media massa sangat gencar memberitakan informasi dan melaporkannya 

kepada khalayak, berita yang terkini bahkan berita pengembangan suatu berita 

terdahulu hadir untuk menyampaikan informasi kepadak halayak. Peran seorang 

wartawan yang selalu mendukung adanya suatu informasi menjadikan informasi 

tersebut layak untuk dibaca. 

Namun wartawan yang berbeda etnik harus beradaptasi ditempat ia bekerja 

yang berbeda etnik dengannya dalam peliputan berita. Perbedaan bahasa atau 

karakter manjadikan dilema bagi wartawan yang berbeda etnik ditempat ia 

bekerja. Wartawan dituntut untuk mendapatkan sebuah informasi setiap harinya,  

tanpa ada alasan apapun untuk tidak mendapatkan sebuah informasi atau berita. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang 

menjadi pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana motivasi wartawan beda etnik dalam peliputan berita di 

Bekasi? 

2. Bagaimana pengalaman komunikasi wartawan beda etnik dalam peliputan 

berita di Bekasi? 
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1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian 

ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Motivasi wartawan beda etnik dalam peliputan berita di Bekasi. 

2. Pengalaman komunikasi wartawan beda etnik dalam peliputan berita di 

Bekasi 

1.4.   Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Maka 

dapat diuraikan beberapa kegunaan dari penelitian ini untuk kedepannya. 

1. Kegunaan Teoritis 

Peneliti ini diharapkan dapat berguna ke depannya terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan atau secara teoritis, di antaranya: 

 Penelitian ini diharapkan berguna dalam memperluas teori dan kajian 

ilmu komunikasi umumnya, bidang jurnalistik khususnya. 

 Peneliti ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa 

lain dalam pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna ke depannya dalam dunia praktisi 

yang fokus dalam bidang ilmu komunikasi jurnalistik, diantaranya: 

 Penelitian ini diharapkan dapat mendorong media untuk memberikan 

pembekalan terhadap wartawan berbeda etnik di lapangan tentang 

bagaimana cara berkomunikasi dalam melakukan peliputan berita. 
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 Wartawan dapat mengerti tata cara meliput berita di tempat bekerja yang 

berbeda etnik. 

 Menjadi masukan bagi wartawan baru yang mulai berkecimpung di dunia 

kejurnalistikan dalam mendalami motivasi sebagai wartawan dalam 

melakukan peliputan berita atau memutuskan wartawan menjadi 

profesinya karena belajar dari pengalaman wartawan senior. 

1.5.   Kerangka Pemikiran  

Menjalankan tugas sebagai seorang wartawan harus dituntut profesional 

namun dalam kenyataannya tidak ada pekerjaan yang berjalan sempurna. 

Begitupun seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang yang 

meliput suatu berita. 

Kenyataan hidup bernegara Indonesia yang mempunyai etnik yang berbeda 

mengharuskan warganya untuk bekerja diluar kota mereka berasal. Maka dari itu, 

munculah wartawan yang berbeda etnik ditempat ia bekerja. Wartawan berbeda 

etnik harus bisa beradaptasi di lingkungan tempat ia bekerja, perbedaan etnik ini 

mengharuskan wartawan untuk bisa beradaptasi baik dalam segi berkomunikasi 

maupun berkehidupan di tempat ia tinggal atau bekerja sebagai seorang wartawan. 

Komunikasi antara wartawan dengan narasumber yang berbeda etnik awalnya 

mungkin sulit dihadapinya. Namun, dari motivasi dan pengalaman wartawan yang 

berbeda etnik dalam menjalankan profesinya mampu mengatasi agar ia mendapat 

sumber berita dari narasumber. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi dari 

Alferd Schutz, Schutz menyebut manusia yang berperilaku tersebut sebagai 
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“aktor”. Ketika seseorang melihat atau mendengar apa yang dikatakan atau 

diperbuat aktor, dia akan memahami (understand) makna dari tindakan tersebut 

(Kuswarno, 2009:110). 

Melakukan pekerjaannya wartawan yang berbeda etnik antara Etnik Batak 

dengan Etnik Betawi sebagai aktor dalam melakukan kegiatan jurnalistik seperti 

mencari, mengolah, dan menulis atau melaporkan berita atau peristiwa tentunya 

akan mengalami kesulitan berkomunikasi dalam menjalankan tugas profesinya. 

Untuk itu kehadiran Fenomenologi dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menggali pengalaman wartawan beda etnik dalam menjalankan tugas profesinya. 

Fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi motivasi dan pengalaman 

wartawan berkomunikasi dalam meliput berita dan solusi dalam mengatasi cara 

berkomunikasi tersebut. Karena wartawan beda etnik akan memiliki kesulitan 

untuk beradaptasi dengan narasumber yang berbeda bahasa. 

Peneliti merasa optimis karena diasumsikan fenomenologi dapat mengungkap 

motivasi dan pengalaman komunikasi secara mendasar atau mendalam tentang 

wartawan beda etnik dalam melakukan komunikasi dengan narasumber dan rekan 

seprofesi termasuk dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. 

1.6.   Kajian Pustaka 

1.6.1. Tinjauan Penelitian Sejenis 

Tinjauan penelitian sejenis yang relevan dengan skripsi peneliti ini 

mengacu pada beberapa referensi mahasiswa UIN Bandung, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Sebelas 

Maret. Penelitian sejenis ini diantaranya: 



9 

 

Penelitian yang dilakukan R. Indriane Chintia Lefti, 2015, Sarjana Jurnalistik 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul 

PERILAKU PROFESIONALISME WARTAWAN adalah penelitian sejenis yang 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Permasalahan penelitian ini 

menunjukan perilaku profesionalisme yang ditinjau dari aspek pemahamannya, 

pengetahuannya, dan pengalamannya akan profesinya terhadap wartawan. Sikap 

para wartawan ini layak untuk disebut sebagai wartawan profesional sesuai 

dengan syarat tertentu. Dengan tidak mengesampingkan akan pentingnya suatu 

pemahaman Etika Profesi dan Kode Etik Jurnalistik yang mengaturnya. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Imas Uswatun Hasanah, 2016, 

Sarjana Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Program Sarjana Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul PROFESIONALISME 

WARTAWAN adalah penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti. Permasalahan Penelitian yang dilakukan Imas Uswatun 

Hasanahmenunjukan motif yang dimiliki wartawan positive dengan tujuan untuk 

menjadi orang yang berguna bagi banyak orang, konsep diri wartawan memahami 

peran yang dimiliki baik masyarakat ataupun sebagai wartawan, dan pola 

komunikasi yang dilakukan wartawan dalam mencari informasi yang mereka 

dapatkan beragam dengan narasumber formal dan sesama wartawan informal. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih fokus pada bagaimana 

motif dan pengalaman wartawan dalam peliputan berita. 

Kemudian penelitian yang dilakukan Ellen Meianzi Yasak, 2010, Jurusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 
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Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul PEMAHAMAN WARTAWAN 

TENTANG HUKUM DAN ETIKA PERS juga relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti. Ellen mengulas fenomena maraknya penyimpangan yang 

dilakukan wartawan dari hukum dan etika pers, mempunyai pengaruh penting 

pada isi media. Yaitu latar belakang pendidikan wartawan, kepercayaan 

profesionalitas profesi wartawan, dan independensi profesi wartawan.  

Penelitian yang dilakukan Irwan Sitinjak, 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, yang berjudul 

PEMAHAMAN WARTAWAN TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK juga 

merupakan penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti pasalnya Irwan meneliti wartawan. Dengan kode etik jurnalistik apakah 

motif dan pengalaman wartawan dalam meliput suatu berita. 

Penelitian yang dilakukan Siti Aminah, 2010, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sebelas Maret, yang berjudul PERSEPSI WARTAWAN 

MEDIA CETAK DAN PUBLIC RELATIONS OFFICER (PRO) TERHADAP 

PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI juga merupakan penelitian yang sejenis, 

Siti Aminah dalam penelitiannya profesi wartawan memang tidak bisa dipungkiri 

dari penerimaan amplop dalam liputannya, menunjukan bahwa munculnya 

anggapan “basah” dalam profesinya sedangkan sudah ada Kode Etik Jurnalistik 

yang mengaturnya. 
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Tabel 1.1: Daftar Penelitian Sejenis 

Nama/ 

Judul 

R. Indriane 

Chintia Lefti 

(2015) 

Perilaku 

Profesionalism

e Wartawan 

Imas Uswatun 

Hasanah 

(2016) 

Profesionalism

e Wartawan 

Ellen Meianzi 

Yasak 

(2010) 

Pemahaman 

Wartawan 

tentang 

Hukum dan 

Etika Pers 

Irwan Sitinjak 

(2011) 

Pemahaman 

Wartawan 

Terhadap 

Kode Etik 

Jurnalistik 

 

Siti Aminah 

(2010) 

Persepsi 

Wartawan 

Media Cetak 

dan Public 

Relations  

Officer (PRO) 

Terhadap 

Pemberian 

Uang 

Transportasi 

Tujuan  Mengetahui 

perilaku yang 

patut 

dilakukan agar 

wartawan 

dapat bekerja 

sebagai 

seorang yang 

profesional di 

bidang 

jurnalis. 

Mengetahui 

motif 

wartawan 

dalam 

memilih 

profesinya, 

mengetahui 

konsep diri 

wartawan 

dalam 

menjalankan 

tugasnya, dan 

pola 

komunikasi 

wartawan 

dalam 

menjalankan 

tugasnya. 

Mengetahui 

pemahaman 

wartawan 

tentang 

hukum dan 

etika pers 

Memberi 

gambaran 

tentang 

pemahaman 

wartawan 

terhadap kode 

etik jurnalistik 

dan 

bagaimana 

wartawan 

mengaplikasik

an kedalam 

profesinya. 

Mengetahui 

persepsi 

wartawan 

terhadap 

pemberian 

uang 

transportasi 

Metode Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

fenomenologi

s 

(Studi 

Fenomenologi 

dalam 

Menerapkan 

Etika Profesi 

Sesuai dengan 

Kode Etik 

Jurnalistik di 

Fenomenologi 

(Studi 

Fenomenologi 

tentang Motif, 

Konsep Diri, 

dan Pola 

Kounikasi 

Wartawan di 

Harian Umum 

Pikiran 

Rakyat) 

Fenomenologi 

(Studi 

Fenomenologi 

pada 

wartawan 

Surya dan 

Radar Malang 

Fenomenologi 

dengan  

paradigma 

konstruktivism

e 

(Studi 

Fenomenologi 

Pemahaman 

Wartawan 

Waspada 

Online 

tentang Kode 

Etik Jurnalistik 

Deskriptif 

pendekatan 

kualitatif 

dengan studi 

kasus 
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Harian Umum 

Galamedia) 

Wartawan 

Indonesia) 

Hasil Menunjukan 

perilaku 

profesionalism

e yang ditinjau 

dari aspek 

pemahamann

ya, 

pengetahuann

ya, dan 

pengalamanny

a akan 

profesinya 

terhadap 

wartawan. 

menunjukan 

motif yang 

dimiliki 

wartawan 

positive 

dengan 

tujuan untuk 

menjadi 

orang yang 

berguna bagi 

banyak 

orang, 

konsep diri 

wartawan 

memahami 

peran yang 

dimiliki baik 

masyarakat 

ataupun 

sebagai 

wartawan, 

dan pola 

komunikasi 

yang 

dilakukan 

wartawan 

dalam 

mencari 

informasi 

yang mereka 

dapatkan 

beragam 

dengan 

narasumber 

formal dan 

sesama 

wartawan 

informal 

Pemahaman 

wartawan 

tentang 

hukum dan 

etika pers, 

punya tiga 

pengaruh 

prnting pada 

isi  

media. 

Diantaranya  

latar belakang 

pendidikan 

wartawan, 

kepercayaan  

dan orientasi 

profesionalita

s profesi 

wartawan. 

1.Memiliki 

motivasi yang 

berbeda-beda 

berprofesi 

sebagai 

jurnalis, 

namun 

mempunyai 

kesamaan 

pemahaman 

tentang tugas 

seorang 

jurnalis. 

2.hanya 

memahami 

KodeEtikJurnal

istik 

sebatas teori 

saja tanpa 

pelaksanaan 

yang benar. 

3.masih 

menerima 

uang 

danbenda 

yang diberikan 

olehnarasumb

er. 

wartawan 

memang 

tidakbisa 

dipungkirida

ri 

penerimaan 

amplop  

dalam 

liputannyam

enunjukan 

bahwa 

munculnya 

anggapan 

“basah” 

dalamprofes

inya 

sedangkansu

dah 

adaKode 

EtikJurnalisti

k 

yangmengat

urnya. 

 

 

Perbedaan Peneliti ini Peneliti ini Peneliti ini Peneliti ini Peneliti ini 
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dengan 

penelitian 

ini  

mengkaji etika 

profesi 

sebagai 

wartawan 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

mengkaji 

motif dan 

pengalaman 

wartawan 

dalam 

peliputan. 

lebih 

memfokuskan 

motif, konsep 

diri, dan pola 

komunikasi 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

bagaimana 

motif dan 

pengalaman 

wartawan 

dalam 

melakukan 

peliputan. 

mengkaji 

hukum dan 

etika pers 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

bagaimana 

motif dan 

pengalaman 

wartawan 

dalam 

melakukan 

peliputan 

dengan 

menggunakan 

hukum dan 

etika pers. 

mengkaji kode 

etik jurnalistik 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

bagaimana 

motif dan 

pengalaman 

wartawan 

dengan 

menjunjung 

kode etik 

jurnalistik. 

mengkaji 

penerimaan 

uang 

transportasi 

dalam 

peliputan 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

bagaimana 

motif dan 

pengalaman 

wartawan 

dalam  

peliputan 

tidak 

menerima 

imbalan. 

 

Contoh beberapa skripsi diatas dapat dirangkum dan diketahui metode 

yang dapat menjadi gambaran dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan bahan 

penelitian dan hasil lapangan. 

1.6.2. Landasan Teoritis 

Menurut teori Fenomenologi yang dikemukakan oleh Alferd Schutz, 

menyebut manusia yang berperilaku tersebut sebagai “aktor”. Ketika seseorang 

melihat atau mendengar apa yang dikatakan atau diperbuat aktor, dia akan 

memahami (understand) makna dari tindakan tersebut. Dalam dunia sosial disebut 

sebagai sebuah “realitas interpretatif”. (Kuswarno, 2009:110). 

Makna terhadap sebuah realitas dalam teori ini bukan hanya berasal dari 

individu namun juga bersifat intersubjektif. Individu sebagai anggota masyarakat 

berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui 

sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi.  
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Individu dalam hal ini wartawan Etnik Batak dalam berkomunikasi dengan 

narasumber ataupun dengan rekan seprofesinya yang memiliki Etnik Betawi 

begitupun sebaliknya, dan juga motivasi serta pengalaman komunikasi wartawan 

Etnik Batak dengan wartawan Etnik Betawi dalam meliput berita tidak hanya 

menetapkan maknanya berdasarkan pada dunia pribadinya namun juga makna 

yang ada di luar individu, yakni anggota masyarakat lainnya. 

Schutz mengatakan bahwa objek penelitian ilmu sosial pada dasarnya 

berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas. Dalam melakukan penelitian 

peneliti harus menggunakan metode interpretasi yang sama dengan orang yang 

diamati, sehingga peneliti bisa masuk ke dalam dunia intrepretasi orang yang 

dijadikan objek penelitian. 

Selain makna “intersubjektif”, dunia sosial, menurut Schutz, harus dilihat 

secara historis. Oleh karenanya Schutz menyimpulkan bahwa tindakan sosial 

adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa 

lalu, sekarang, dan akan datang. 

Bagi Schutz, tindakan manusia adalah bagian dalam masyarakat 

(Kuswarno,2009:38). Sehingga tindakan seseorang itu bisa jadi hanya merupakan 

kamuflase atau peniruan dari tindakan orang lain yang ada di sekelilingnya. Dari 

pemikiran ini, dapat dibuat sebuah “model tindakan manusia”, yang 

dipostulasikan sebagai berikut ini: 

a. Konsistensi logis, digunakan sebagai jalan untuk pembuatan validitas 

objektif dari konstruk yang dibuat oleh peneliti. Validitas ini perlu 
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untuk keabsahan data, dan pemisahan konstruk peneliti dari konstruk 

sehari-hari 

b. Interpretasi subjektif, digunakan peneliti untuk merujuk semua bentuk 

tindakan manusia, dan makna dari tindakan tersebut. 

c. Kecukupan, maksudnyya konstruk yang telah dibuat oleh peneliti 

sebaiknya dapat dimengerti oleh orang lain, atau oleh penerus 

penelitiannya. Pemenuhan postulat ini menjamin konstruk ilmiah yang 

telah dibuat konsisten dengan konstruk yang telah diterima, atau yang 

telah ada sebelumnya.  

Tahapan bagaimana wartawan Etnik Batak dengan Etnik Betawi dalam 

memahami suatu makna dari motivasi dan pengalaman mempengaruhi sikap dan 

perilaku wartawan beda etnik dalam peliputan berita. 

Untuk itu dalam teori Fenomenologi wartawan beda etnik selalu terkait 

dengan situasi dan kondisi baru dengan narasumber juga lingkungannya. 

Bagaimana cara wartawan beda etnik menyesuaikan diri dalam berinteraksi dan  

bagaimana motivasi wartawan beda etnik serta pengalamannya menjadi seorang 

wartawan dalam meliput suatu berita tergantung dalam pemahaman wartawan itu 

sendiri. 

1.6.3. Landasan Konseptual 

Dari penjelasan di atas, maka teori fenomenolgi dapat digunakan untuk 

membahas bagaimana motivasi dan pengalaman komunikasi wartawan Etnik 

Batak dalam menghadapi perbedaan etnik yakni Etnik Betawi di tempat ia bekerja 

dalam berkomunikasi. Ketika teori ini dikaitkan dengan penelitian ini, bagian 
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yang penting yakni bagaimana wartawan Etnik Batak menyesuaikan diri 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan Etnik Betawi, dan berkaitan 

dengan situasi narasumber yang berbeda budaya dan bahasa dengannya.  

1.6.3.1.   Komunikasi Antarbudaya  

Komunikasi antarbudaya dapat diartikan sebagai komunikasi antarpribadi 

yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda kebudayaan. Seseorang yang 

memiliki perbedaan budaya harus dituntut untuk ikut serta dalam berkomunikasi 

dan harus saling memahami perbedaan kebudayaan tersebut, yang menandai 

komunikasi antarbudaya adalah bahwa sumber dan penerimanya berasal dari 

budaya yang berbeda (Mulyana, 2010: 20).  

Ciri ini saja menandai untuk mengidentifikasi suatu bentuk interaksi 

komunikatif yang unik yang harus memperhitungkan peranan dan fungsi budaya 

dalam proses komunikasi. 

Perbedaan etnik ini menjadikan negara beragam akan kebudayaan dan 

bahasa dan menjadikan masyarakatnya menerima perbedaan tersebut dan tidak 

harus mencela atau tidak menerima karena perbedaan etnik menjadikan kerukunan 

dalam hidup bermasyarakat. Perbedaan yang sangat menonjol yakni dari segi 

bahasa misal Etnik Batak dengan Etnik Betawi yang berbeda bahasa, namun Etnik 

Betawi masih menggunakan Bahasa Indonesia yang masih dimengerti oleh semua 

etnik di Indonesia. Namun, untuk berkehidupan bisa saja antara etnik tersebut 

memiliki ciri khas masing-masing. 
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1.6.3.2.   Komunikasi antarpersonal 

Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pessertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal bentuk khusus dari 

komunikasi antarpersonal ini adalah komunikasi diadik (dyadic communication) 

yang melibatkan hanya dua orang. (Mulyana, 2008:81) 

Komunikasi antarpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan antara 

individu dengan individu dan itulah yang seringkali dipakai oleh wartawan dalam 

melakukan peliputan berita termasuk dalam melakukan wawancara dengan 

narasumber. 

1.6.3.3.   Komunikasi kelompok 

Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan 

kelompok kecil (small group communication), jadi bersifat tatap muka, umpan 

balik dari seorang peserta dalam komunikasi kelompok masih bisa diidentifikasi 

dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya (Mulyana, 2008:82). 

Wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik, selain berkomunikasi 

antarpersonal juga melakukan komunikasi kelompok artinya antara individu 

wartawan dengan wartawan yang ada di kelompok tersebut.  

1.6.3.4.   Wartawan Beda Etnik 

Wartawan beda etnik menurut pendapat Enjang As (2017:wawancara 

peneliti) adalah interaksi diantara wartawan yang berbeda budaya, wartawan satu 

budayanya sunda wartawan lainnya jawa misalnya, kemudian dia bersatu dalam 

sebuah lembaga kerja yg disebut dg media dimana media itu yg menyebabkan 
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mereka bisa berinteraksi  antara wartawan yang berbeda budaya itu, seperti 

komunikasi antar budaya saja artinya berbeda budaya atau lintas budaya skrng 

watawan beda etnik udah dari kata-kata beda etnik saja itu udah dua istilah yang 

menunjukan bahwa wartawan itu berbeda etnik nya yang satu etnik apa yang 

lainnya etnik apa atau hubungan diantara dua wartawan yang berbeda etniknya 

atau wartawan yang bekerja disebuah media dimana media itu bukan media di 

mainstream budaya ibu dia.  

Kebanyakan dari wartawan di Bekasi dari berbagai etnik di Indonesia 

termasuk Etnik Batak, wartawan beda etnik juga disebut wartawan yang kerjanya 

atau melakukan tugas jurnalistiknya bukan ditempat dia dilahirkan atau etnik yang 

dia punya, melainkan etnik yang berbeda budaya ditempat ia bekerja. Perbedaan 

etnik ini menghasilkan interaksi atau komunikasi antara wartawan Etnik Batak 

dengan wartawan Etnik Betawi dalam melakukan tugas jurnalistiknya dan juga 

berkomunikasi dengan narasumber yang berbeda etnik dengannya. 

1.6.3.5.    Berita 

Dja’far H. Assegaf dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini dalam Sedia 

Willing Barus (2010:26). Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang terkini, 

yang dipilih oleh wartawan untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian 

pembaca. Entah karena luar biasa, entah karena pentingnya atau karena akibat 

yang ditimbulkannya, atau entah karena mencakup segi-segi human interest 

seperti humor, emosi, dan ketegangan. 

Setelah merujuk pada beberapa pengertian mengenai pengertian berita 

maka dapat disimpulkan berita adalah laporan yang penting, menarik, dan sesuai 
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dengan fakta yang benar dan disebarluaskan kepada khalayak karena nilai dalam 

kandungan berita sangan diperlukan bagi khalayak.   

1.6.3.6.   Motivasi 

Pengertian motivasi berasal dari kata motif. Motif berasal dari bahasa latin 

movere yang berarti bergerak atau to move yang berarti kekuatan dalam diri 

organisme yang mendorong untuk berbuat (driving force). Jadi motivasi adalah 

keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku kearah 

tujuan (Walgito, 2002:168-169).  

Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif, begitu 

juga dengan wartawan yang beda etnik dalam memilih profesi sebagai wartawan 

ditempat bukan dirinya dilahirkan atau bukan tempat mereka berasal.  

Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, 

alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia 

berbuat sesuatu (Gerungan, 1987:140).  

1.6.3.7.   Pengalaman  

Struktur kesadaran dalam pengalaman yang pada akhirnya membuat 

makna dan menentukan isi dari pengalaman (content of experience), isi ini sama 

sekali berbeda dengan penampakannya, karena sudah ada penambahan makna 

padanya (Kuswarno, 2013:22). 

Bahwa sebuah pengalaman akan sendirinya dirasakan atau dialami oleh 

wartawan beda etnik khususnya Etnik Batak dalam melakukan peliputan berita di 

Bekasi yang menganut Etnik Betawi dan menerimanya sebagai suatu proses 

penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan sikap pada diri seseorang 
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sehingga dapat mengembangkan diri dengan perubahan atau pengalaman yang 

ada. 

1.6.3.8.    Kode Etik Jurnalistik  

Salah satu profesi yang paling rentan terseret arus kepentingan adalah 

profesi wartawan karena itu, kaidah penggalian peliputan, dan pencarian, 

penulisan, dan penyajian hasil kerja jurnalistik diatur secara ketat melalui Kode 

Etik Jurnalistik (KEJ), dan UU Pers. Siapapun yang menjadikan wartawan sebagai 

profesinya, ia wajib mentaati aturan ini tanpa kecuali. 

Wartawan sebagai manusia yang menjalankan profesinya maka bekerja 

harus disesuaikan dengan etnik yang berlaku dilingkungan wartawan itu salah 

satunya sesuai pasal 8 kode etik jurnalistik yang berbunyi:  

Pasal 8 

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka 

atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, 

agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, 

miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 

1.7.   Langkah-langkah Penelitian  

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan 

dijabarkan dalam beberapa sub-sub agar lebih mudah mengetahui apa saja yang 

terdapat di penelitian ini. Hal ini agar penelitian yang dilakukan peneliti jelas dan 

sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang sudah ditentukan. 
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1.7.1.   Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di kantor cabang PWI Bekasi yang bertempat 

di Jalan Rawa Tembaga No.1 Bekasi Selatan atau kondisional. Adapun subjek 

penelitiannya adalah wartawan Etnik Batak dan wartawan Etnik Betawi anggota 

PWI Bekasi. 

1.7.2.   Pendekatan Penelitian  

 Jenis penelitian ini termasuk kedalam pendekatan kualitatif dengan metode 

Fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif 

(menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah 

masalah penelitiannya, penggunaan berbagai metode ini sering disebut triangulasi 

(Mulyana, 2013:5). 

Metode kualitatif terutama layak untuk menelaah sikap atau perilaku 

dalam lingkungan alamiah ketimbang dalam lingkungan yang agak artifisial 

seperti dalam survei atau eksperimen (Mulyana, 2013:13). Peristiwa-peristiwa lain 

yang layak diteliti secara kualitatif adalah demonstrasi kampus, proses 

pengadilan, perundingan dengan kaum buruh dengar pendapat, dan peristiwa lain 

yang dibatasi oleh tempat dan waktu (lihat Babbie, 2001: 275-276). karena dalam 

penelitian ini, peneliti akan meneliti realitas sosial serta menyadari bahwa metode 

ini lebih bermanfaat dalam arti membuka peluang untuk lebih memahami 

fenomena yang peneliti kaji.  

Pendekatan penelitian kualitatif lebih mementingkan makna dan tidak 

ditentukan oleh kuantitasnya. Data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dalam 

kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau jumlah. 
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Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan yang berasal dari naskah wawancara catatan lapangan, foto, 

video, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2004:3). Dalam 

penelitian ini, peneliti ikut serta ke lapangan untuk menjawab semua pertanyaan 

yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah. 

1.7.3.   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Fenomenologi. 

Fenomenologi merupakan salah satu model penelitin kualitatif yang dikembankan 

oleh seorang ilmuan Eropa bernama Edmun Husserl pada awal abad ke-20. Model 

ini ‘berkaitan dengan suatu fenomena. Menurut Husserl, dalam setiap hal, 

manusia memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap suatu fenomena yang 

dilaluinya dan pemahaman dan penghayatannya tersebut sangat berpengaruh 

terhadap perilakunya (Giorgi & Giorgi dalam Smith, 2003) dalam Hardiansyah 

(2012:66). 

 Dalam mengembangkan model fenomenlogi. Husserl memulainya dengan 

suatu pertanyaan, “Bagaimana objek dan suatu kejadian muncul bersama dan 

memegaruhi kesadaran manusia, dan apakah suatu fenomena yang terjadi dapat 

dipisahkan dari kesadaran manusia?” itulah pertanyaan pertama Husserl untuk 

mengembangkan fenomenologi. Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan 

mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan 

unik yang dialami oleh indivdu hingga tataran keyakinan individu yang 

bersangkutan. Dengan demikian, dalam mempelajari dan memahaminya, haruslah 

berdasarkan sudut pandang, paradigma dan keyakinan langsung dari individu 
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yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung (Hardiansyah, 

2012:66) 

 Secara sederhana, fenomenologi lebih memfokuskan diri pada konsep 

suatu fenomena tertentu dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan 

memahami arti dari suatu pengalaman individual yang berkaitan dengan suatu 

fenomena tertentu. Polkinghorne (1989) dalam Hardiansyah (2012:67)  

mendefinisikan fenomenoogi sebagai sebuah studi untuk memberikan gambaran 

tentang arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu mengenai konsep 

tertentu.Creswell (1998) dalam Hardiansyah (2012:68-69) mengemukakan 

beberapa prosedur dalam melalukan studi fenomenologi. 

1. Prosedur pertama, Peneliti harus memahami perspektif dan filosofi yang 

ada di belakang pendekatan yang digunakan. Khususnya mengenai konsep 

studi “bagaimana individu mengalami suatu fenomena yang terjadi”. 

Konsep epoche merupakan inti ketika peneliti mulai menggali dan 

mengumpulkan ide-ide mereka mengenai fenomena dan mencoba 

memahami fenomena yang terjadi menurut sudut pandang subjek yang 

bersangkutan. 

Catatan: epocheadalah mengesampingkan atau menghilangkan semua 

prasangka (judgement)peneliti terhadap suatu fenomena. Artinya, sudut 

pandang yang digunakan benar-benar bukan merupakan sudut pandang 

peneliti, murni sudut pandang subjek penelitian. 



24 

 

2. Prosedur kedua, peneliti membuat pertanyaan penelitian yang 

mengeksplorasi serta menggali arti dari pengalaman subjek dan meminta 

subjek untuk menjelaskan pengalamannya tersebut. 

3. Prosedur selanjutnya adalah peneliti mencari, menggali, dan 

mengumpulkan data dari subjek yang terlibat secara langsung dengan 

fenomena yang terjadi. 

4. Setelah data terkumpul, peneliti mulai melakukan analisis data yang terdiri 

atas tahapan-tahapan analisis. 

5. Prosedur terakhir, laporan penelitian fenomenologi diakhiri dengan 

diperolehnya pemahaman yang lebih esensial dan dengan struktur yang 

invariant dari suatu pengalaman setiap unit terkecil dari arti yang diperoleh 

berdasarkan pengalaman individu tersebut. 

1.7.4.   Jenis dan Sumber Data  

a. Sumber data primer  

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan dan wawancara 

yang dilakukan peneliti terhadap wartawan Etnik Batak dan wartawan 

Etnik Betawi anggota PWI Bekasi. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini yakni diambil dari pustaka-pustaka 

yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku, serta bacaan 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan data dari internet. 
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1.7.5.   Informan 

 Dalam pemilihan informan, Kuswarno (2012: 60) menjelaskan, diperlukan 

penelaahan yang mendetail dengan aspek demografis, agar sesuai dengan topik 

penelitian. Jangan sampai di kemudian hari informan mogok memberikan 

informasi, atau memberikan informasi yang bertolak belakang, karena topik 

penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi demografis yang dimilikinya. Adapun 

informan dalam peneliti adalah 12 wartawan yaitu enam wartawan Etnik Batak 

dan enam wartawan Etnik Betawi yang masih aktif di PWI Bekasi. 

 Berikut adalah beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam 

memilih informan dalam penelitian fenomenologi: 

1. Informan harus mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan deskripsi dari 

sudut pandang orang pertama. Ini merupakan kriteria utama dan harus 

dalam penelitian fenomenologi. Walaupun secara demografis informan 

cocok, namun bila ia tidak mengalami secara langsung, ia tidak bisa 

dijadikan informan. Syarat inilah yang akan mendukung sifat otentitas 

penelitian fenomenologi. 

2. Informan mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah 

dialaminya, terutama dalam sifat alamiah dan maknanya. Hasilnya akan 

diperoleh data yang alami dan reflektif menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. 

3. Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin 

membutuhkan waktu yang lama. 



26 

 

4. Bersedia untuk diwawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara 

atau selama penelitian berlangsung. 

5. Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian. 

 Informan pada penelitian ini adalah wartawan anggota PWI Bekasi.  

1.7.6.   Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data secara langsung dari 

para wartawan Etnik Batak dan wartawan Etnik Betawi anggota PWI 

Bekasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan teknik 

wawancara mendalam artinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

mendalam sesuai dengan ranah penelitian. Peneliti menilai wawancara 

mendalam efektif digunakan untuk memperoleh keterangan secara tatap 

muka antara peneliti dengan informan. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan (Sugiyono, 2008). 

Dalam wawancara mendalam, peneliti akan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan ini yang akan dijawab oleh informan, yang nantinya akan ada 

pertanyaan berkelanjutan atas hasil jawaban informan sampai data yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini terjawab serta mecukupinya. 

2. Observasi dimaksudkan untuk membuat kunjungan lapangan, peneliti akan 

melakukan observasi langsung. Peneliti akan mencatat dan mengumpulkan 

data dilapangan, mengambil foto atau dokumentasi yang menjadi bahan 

analisis.   
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1.7.7.   Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Creswell 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 

yang dikutip oleh Kuswarno (2013:71). 

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  Menemukanpernyataan- 

Pernyataan bermakna, dan 

membuat daftarnya 

 Mengelompokkan pernyataan-

pernyataan yang sama ke dalam 

unit-unit makna tertentu 

 

Interpretasi data  Membangun deskripsi tekstual 

(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 
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Selanjutnya adanya tahap membuat simpulan, dampak, dan manfaat penelitian 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam (Kuswarno, 2012:72-73). [a] 

Membuat ringkasan dan ikhtisar dari keseluruhan penelitian; [b] Menegaskan 

hasil penelitian dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan, dari penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya; [c] Menjelaskan hasil penelitian dengan 

memungkinkan penelitian lanjutannya; [d] Menghubungkan hasil penelitian 

dengan kegunaan penelitian; [e] Menghubungkan hasil penelitian dengan profesi 

peneliti; [f] Menghubungkan hasil penelitian dengan makna-makna dan relevansi 

sosial; [g] Menutup penjelasan dengan menawarkan tujuan dan arah penelitian 

selanjutnya.  

Peneliti dapat menggolongkan data yang sama atau cocok, data yang sudah 

dikelompokan akan ditarik inti dari pembahasan kemudian dijadikan sebuah alur 

yang benar sampai akhirnya menarik kesimpulan dari topik yang diteliti. Namun, 

peneliti melakukan penyusunan ulang guna memperkuat kebenaran data yang 

ditemukan ketika penelitian agar memperoleh kesimpulan yang dipercaya. 

 


