
 

 

ABSTRAK 

 

Ima Khotimah: Fenomenologi Jurnalis Perempuan di Kota Bandung 

 

Perempuan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung mulai merambah ke dunia yang 

semula hanya didominasi oleh kaum laki-laki seperti otomotif, elektronik, politik dan 

jurnalistik. Pada dasarnya, perempuan memang mempunyai kapasitas terbatas sejauh mana ia 

harus terjun dalam suatu bidang pekerjaan. Sebagai seorang jurnalis, perempuan harus tetap 

tangguh di lapangan, memahami profesinya dan berinteraksi di lingkungan yang identik 

dengan dunia laki-laki. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman jurnalis 

perempuan Kota Bandung mengenai profesinya sebagai seorang jurnalis. Secara lebih rinci 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman jurnalis perempuan Kota Bandung 

sesudah menjadi jurnalis dan untuk mengetahui interaksi dan penyesuaian diri jurnalis 

perempuan dengan jurnalis laki-laki dalam melakukan profesinya. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Konstruksi Realitas Sosial yang 

dicetuskan Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Teori tersebut berasumsi bahwa kenyataan 

dibangun  secara sosial, pengertian individu-individu dalam masyarakat itulah yang 

membangun masyarakat.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi fenomenologi, untuk 

mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau 

berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia dan makna yang ditempelkan padanya. 

Sedangkan, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman jurnalis perempuan terhadap 

profesinya adalah profesi jurnalis penuh dengan tantangan dan lebih mengedepankan hati 

nurani. Jurnalis perempuan diakui penting, karena perempuan bisa menggunakan sisi 

kewanitaannya dalam pengolahan berita, khususnya pada berita soft. Pengalaman jurnalis 

perempuan sesudah menjadi jurnalis tidak ada waktu yang pasti berkumpul bersama keluarga, 

segi pemikiran lebih kritis peka terhadap isu, dari segi sikap lebih bijaksana dan lebih percaya 

diri saat berbicara dihadapan banyak orang. Interaksi dan penyesuain diri jurnalis perempuan 

dengan jurnalis laki-laki dilakukan dengan sharing, dengan sesama jurnalis perempuan lebih 

sulit karena mengedepankan sifat senioritas. Di lingkungan pekerja jurnalis lebih mencari topik 

pembahasan dahulu, disimpulkan bahwa jurnalis perempuan harus supel dan luwes saat 

melakukan interaksi. 
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