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MOTTO 
 

“SYUKURI APA YANG ADA HIDUP ADALAH ANUGRAH, TETAP 
JALANI HIDUP INI, MELAKUKAN YANG TERBAIK “ (D’MASSIV) 
 
 
 
“Semua akan indah pada waktunya...”  
 
 
 
"Everyone is trying to accomplish something big, not realizing 
that life is made up of little things” -- frank clark 
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ABSTRAK 
 

Setiap jurnalis memiliki permasalahan masing-masing demi menghasilkan 
berita yang faktual dan aktual. Beberapa permasalahan yang dihadapi biasanya 
meliputi sulitnya untuk menemui narasumber, narasumber yang tidak bersedia 
untuk diwawancara dan lainnya. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui 
permasalahan apa saja yang dihadapi oleh para jurnalis dari dua media demi 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tersebut. Jurnalis dari sebuah 
surat kabar sendiri dituntut untuk menghasilkan berita yang cepat namun tetap 
memiliki nilai berita dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut 
melatarbelakangi penelitian ini, bagaimana jurnalis menghadapi permasalahan 
dalam mencari berita dan kemudian membandingkan dua media yang sudah 
cukup lama sejak tahun 1946 dan media yang masih cukup baru menjadi surat 
kabar harian daerah yang dikenal masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. 
 
Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data: wawancara mendalam dan observasi partisipan.  
Peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipan dengan obyek 
penelitian dengan mengikuti liputan salah satu jurnalis dari masing-masing surat 
kabar. Peneliti menggunakan teori kompetensi wartawan dan kinerja jurnalistik. 
Kedua teori ini berkaitan dengan tugas jurnalistik yang dilakukan oleh obyek 
penelitian.  
 
Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki kesimpulan bahwa dalam 
menjalankan tugas jurnalistiknya, keenam jurnalis baru dari dua surat kabar ini 
menghadapi permasalahan sesuai dengan kompetensi wartawan dan kinerja 
jurnalistik yang mereka miliki. Minimnya kompetensi wartawan yang 
dipersyaratkan  membuat jurnalis baru mengalami berbagai problem dalam 
menjalankan kinerja jurnalistiknya. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


