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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peliputan berita merupakan proses pengumpulan data dan informasi di lapangan yang 

dilakukan oleh wartawan. Proses ini bisa berupa pemantauan langsung dan pencatatan suatu 

peristiwayang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah narasumber. Dalam peliputan 

pada umumnya seorang jurnalis harus mampu memyiapkan beberapa strategi dalam peliputan. 

Seperti, persiapan dalam konsep peliputan,dasar-dasar peliputan, unsur layak atau tidaknya 

sebuah berita,  memproses dan menghimpun berita, dan tak lupa harus mampu menangani 

kendala ataupun hambatan dalam meliput berita. 

Seorang wartawan harus memiliki konsep dasar peliputan. Konsep dasar peliputan 

adalah meliput seseorang atau kejadian yang menarik di suatu daerah atau tempat. Konsep 

peliputan dilakukan bila adanya undangan dari pihak narasumber. Adapun peliputan yang 

dilakukan apabila ada kejadian atau fenomena tertentu.  

Semua berita layak dikatakan sebagai berita asalkan mengandung unsur 5 W+ 1H 

(what, when, why,where, who dan how). Berita harus merangkum semua fakta -fakta dengan 

urutan penting ke tidak penting pada paragraf pertama atau memberi tekanan pada peristiwa 

tertentu yang paling penting pada awal paragraf.  

Humaniora merupakan sebuah rubrik yang membahas kegiatan sosial, lifestyle, 

selebritas, kesehatan dan kebudayaan jenis rubric tersebut diupayakan untuk menghibur 

masyarakat, serta memberikan informasi yang bermanfaat 

1.2 Fokus Permasalahan 
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Untuk menghasilkan sebuah berita yang bernilai, didalamnya pasti ada 

sebuah tim dan wartawan yang berkerja sama, mereka berperan dan bertugas 

sesuai tanggung jawabnya masing-masing yang mencari, mengolah dan 

menyampaikan informasi merupakan sebagian besar aktivitas dari seorang 

wartawan. Wartawan harus mampu bekerja keras membuat berbagai macam 

konsep pemilihan berita, ide dan kemudian menjadikannya sebuah naskah berita 

yang siap dicetak, sebuah tim kratif ini lebih menggunakan daya nalar, rasio dan 

imajinasi dalam bekerja. 

Selain itu strategi peliputan berkaitan erat dengan kiat-kiat peliputan 

berita. Wartawan harus lebih banyak mengeksposkan narasumber agar 

narasumber mau angkat bicara. Strategi peliputan berita adalah bagian 

terpenting dari sebuah kerja jurnalistik. Bagi pandangan awam, meliput suatu 

kejadian atau mengangkat suatu isu menjadi berita dilihat sebagai saat wartawan 

turun ke lapangan.  

Tentu saja ada berbagai persiapan yang perlu dilakukan seorang jurnalis 

sampai ke tahapan peliputan, yang paling penting adalah pertimbangan suatu 

kejadian/ kasus atau isu bisa memiliki nilai berita. Satu media dengan media 

lain memiliki kekhasan terhadap nilai berita 

Dalam penelitian ini, penulis  bermaksud untuk meneliti kegiatan para 

wartawan Humaniora di Harian Umum Media Inonesia guna mengetahui 

bagaimana menjadi wartawan yang baik dan mengetahui apa saja yang menjadi 

kendala para wartawan rubrik humaniora, selain waktu yang bersamaan, jarak 

yang jauh dan komposisi orang yang sama. 
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Syarat-syarat menjadi seorang wartawan pada saat meliput Tidak 

sembarang orang bisa meliput suatu kejadian berita kecuali tidak ada 

berkepentingan dalam membuat berita. 

 Maka dari itu  saya ingin mencari tahu bagaimana menjadi team yang 

baik, bekerjasama yang baik antar team dalam peliputan  di rubrik humaniora. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dalam 

penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi peliputan dalam rubrik humaniora di Harian umum Media 

Indonesia? 

Dari fokus permasalahan diatas, penulis menentukan judul: 

“Strategi Peliputan Berita Rubrik Humaniora Di Harian Umum Media 

Indonesia” 

1.3 Tujuan Penelitian  

    Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah : 

- Untuk mengetahui bagaimana Rubrik Humaniora di Harian Umum Media 

Indonesia dapat merangkum strategi dalam peliputan agar dapat sesuai dengan 

konsep berita dan berita tersebut dapat tersaji untuk masyarakat yang membutuhkan 

informasi tersebut. 

- Mengetahui sistem kinerja sebagai wartawan humaniora, baik dimulai dengan pra 

produksi, produksi dan hingga paska produksi. 

- Mengungkap kendala peliputan reporter di rubrik humaniora 

- Meminimalisir kendala para wartawan dalam menjalani peliputan 

1.4 Manfaat penelitian 
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Secara Teoritis 

- Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademi dalam 

mencari referensi.   

Secara Praktisi 

- Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Rubrik 

Humaniora serta jajaran wartawan di Harian Umum Media Indonesia dalam setiap 

peliputannya. Selain itu agar Rubrik Humaniora dapat merangkumkan lagi 

peliputan-peliputan di setiap harinya serta dapat menyajikan berita yang fresh dan 

aktual. Karena menyajikan berita yang aktual harus kritis, dan membangun  

 

 

 

1.5 Sistematika Penulis  

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah serta alasan yang 

mendasari penulis meneliti masalah itu sebagai tema dari penelitian ini. Dan dijelaskan 

juga masalah inti pokoknya. 

Bab II Kerangka Teori, Bab ini akan mengungkapkan landasan-landasan teori 

yang digunakan dan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu 

diuraikan pula mengenai buku-buku yang relevan dan berhubungan untuk pembahasan 

masalah yang dikaji dalam skripsi ini. 

Bab III Metode Penelitian,  Bab ini menjelaskan kegiatan serta cara-cara yang 

penulis tempuh dalam melakukan penelitian guna mendapatkan sumber-sumber yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. 
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  Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini menguraikan hal-hal yang berhubungan 

dengan seluruh hasil penelitian yang diperoleh penulis. Di dalamnya berisi tentang 

analisis dan pemecahan masalah yang dikaji dalam skripsi ini. 

Bab V Penutup, Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilaksanakan beserta saran untuk masalah dalam penelitian ini. 

 

 

 


