
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan media massa saat ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia. Media massa dinilai dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat dengan 

memberikan banyak informasi maupun hiburan yang dibutuhkan. Media massa juga 

membuat pengaruh komunikasi kita menjadi jauh lebih luas dari sebelumnya terlebih di 

era teknologi yang canggih ini memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara 

cepat. 

Salah satunya media cetak, media cetak merupakan salah satu media massa yang  

populer media cetak merupakan media komunikasi yang  bersifat  tertulis  atau  tercetak. 

Ada  berbagai  macam media  yang  tergolong  ke dalam media cetak salah satunya  

adalah Majalah. Majalah adalah Media komunikasi yang berisi informasi berita, artikel, 

cerita, iklan yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto dan dijilid dalam bentuk 

buku yang diterbitkan secara berkala(Asep Saeful Muhtadi 2016: 67)   

Majalah mulai berkembang sejak akhir abad ke-19. Majalah hadir sebagai media 

hiburan utama karena saat itu, radio dan televisi belum banyak di kenal orang lain. Maka 

dari itu kemudian majalah mulai tumbuh dengan membuka halaman iklan sebagai salah 

satu daya tariknya. Majalah terus berkembang dan memiliki metode serta strategi nya 

masing – masing untuk menarik minat pembacanya. 

Majalah biasanya berisi berbagai macam topik tulisan yang sesuai dengan tujuan dan 

topik dari majalah yang bersangkutan. Bukan hanya terdapat tulisan, di dalam majalah 

juga ada gambar-gambar yang bertujuan sebagai ilustrasi dari tulisan dan juga bertujuan  
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untuk membuat isi majalah menjadi cantik dan menarik. Gambar-gambar tersebut bisa 

berbentuk gambar orang, gambar benda, atau gambar kartun. 

Obsession Media Group atau lebih dikenal dengan OMG adalah suatu perusahaan 

media cetak yang berdiri di awal tahun 2004  ini mereka mempunyai moto “Inspiring for 

Life”.dan memilih gaya hidup sebagai bidang utama dalam pemberitaan,penulis yang 

telah menyelesaikan kerja praktik sebagai penulis naskah sekaligus reporter di Obsession 

Media Group diharuskan mampu membuat dan menyajikan tulisan berita yang berkaitan 

dengan Gaya hidup atau Hiburan  secara cepat dan tepat serta menarik perhatian  

pembaca.  

Di Obsession Media Group (OMG) menerbitkan 2 majalah yakni,Men’s Obsession 

dan  Women’s Obsession. Di bagian  Men’s Obsession memuat profil tokoh – tokoh , 

Otomotif, Olahraga, Travel & Leisure, Fashion , Kesehatan dan lain sebagainya. 

Sedangkan di Women’s Obsession memuat profil tokoh-tokoh wanita, Fashion, Beauty, 

Body & Mind dan  lain sebagainya.  

Hal ini pun menarik saya untuk membuat laporan mengenai proses pencarian dan 

penulisan berita yang nantinya akan dijadikan konten dalam layout majalah Men’s 

Obsession dan Women’s Obsession di Obsession Media Group. Untuk itu laporan 

Kuliah Kerja Praktik yang dibuat oleh penulis ini berjudul “Peran Penulis Naskah  dalam 

Menulis Berita Feature di Redaksi Obession Media Group”.  

Alasan penulis mengambil topik mengenai proses pencarian dan pemilihan berita 

adalah agar penulis dapat memahami secara teoritis mengenai langkah-langkah apa saja 

yang harus dilakukan dalam menulis berita. Sehingga, nantinya laporan ini dapat  
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menjadi bahan pembelajaran bagi penulis pribadi maupun mahasiswa Universitas Esa 

Unggul.  

1.2 Topik Laporan  

Topik laporan ini tentang “Peran Penulis Naskah dalam Menulis Berita Feature di 

Redaksi Obsession Media Group” , yang penulis laksanakan di Obsession Media Group 

pada tanggal 20 Febuari – 22 maret 2019. 

  

1.3 Tujuan Kuliah Kerja Praktik 

Tujuan kerja praktik yang penulis laksanakan di Obsession Media Group adalah 

sebagai berikut :  

1. Memenuhi penilaian mata kuliah Kuliah Kerja Praktik (KKP) dengan Bobot 

sebanyak 3 sks. 

2. Mengaplikasikan teori – teori yang sudah dipelajari saat di perkuliahan. 

3. Memahami proses pencarian dan penulisan berita dalam meliput sebuah berita pada 

media cetak. 

 

1.4 Manfaat Kuliah Kerja Praktik  

Manfaat dari pelaksanaan kuliah kerja praktik ini bagi penulis adalah sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat Toritis  

Adapun manfaat teoritis dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah :  

1. Sebagai sumber karya ilmiah ataupun bacaan teoritis . 

2. Sebagai bahan referensi khususnya bagi mahasiswa jurnalistik.  

3. Sebagai penambahan wawasan dan pengalaman penulis dibidang jurnaistik. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah : 

1. Menjadi sarana bagi penulis untuk belajar menjadi sesorang yang bertanggung 

jawab terhadap pekerjaan yang dijalankan sebagai seorang Jurnalis dan menjadi 

pembelajaran untuk penulis ketika memasuki dunia kerja nanti 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh seorang jurnalis dalam melakukan liputan untuk membuat 

sebuah berita dengan mengaplikasikan dan mengembangkan teori yang telah 

diajarkan para pendidik saat perkuliahan.  

3. Menjadi sebuah pengalaman yang berharga dan bermanfaat.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Pada garis besarnya masalah yang akan dibahas dalam penulisan laporan Kuliah kerja 

Praktik ini dibagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan laporan Kuliah Kerja Praktik 

ini yang dipakai sebagai berikut : 

1. BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan secara umum latar belakang masalah, topik laporan, 

tujuan kuliah kerja praktik,dan seperti apa sistematika penulisan laporannya.  

2. BAB II:  KERANGKA TEORI  

Bab ini berisikan tentang teori yang berupa pengertian yang diambil dari kutipan 

buku yang terkait dengan penyusunan laporan kuliah kerja praktik. Lalu penulis 

memberikan komentar terhadap kutipan yang digunakannya sebagai bentuk 

pemahamannya,baik terhadap kutipan itu sendiri maupun dalam kaitannya dengan 

keseluruhan kerangka teorinya.  
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3. BAB III: GAMBARAN PERUSAHAAN TEMPAT PKL 

Bab ini berisikan tentang sejarah perusahaan. Bagaimana gambaran dan ruang 

lingkup pekerjaan perusahaan, gambaran unit kerja tempat pkl, struktur organisasi 

perusahaan dan pelaksanaan kegiatan PKL sesuai perusahaan. 

 

4. BAB IV: PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran kegiatan apa saja yang dilakukan oleh penulis 

selama menjalankan kuliah kerja praktik dan pembahasan perbandingan 

pelaksanaan kegiatan kegiatan pkl antara teori dan praktik. 

 

5. BAB V :PENUTUP 

Bab ini bersikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan penulis dari hasil 

laporan kuliah kerja praktik.  

 

 

 

 

 

 

 




