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Belajar, adalah sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Khususnya masyarakat di lingkungan 

akademis. Bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi, Khususnya yang mengambil konsentrasi 

Jurnalistik, selain mempelajari bagaimana menulis berita, perlu juga untuk mengenal foto 

jurnalistik. Belajar foto jurnalistik, tentu membutuhkan sumber. Sumber-sumber inilah yang 

diteliti, sambil melihat keterlibatan media massa dalam belajar fotografi jurnalistik. 

Mengangkat pertanyaan sumber-sumber apa saja yang digunakan anggota penuh LSO JUFOC 

angkatan 2004 dalam belajar fotografi jurnalistik, untuk kemudian dideskripsikan dari rumusan 

masalah, menjadi sebuah kesimpulan pertanyaan. Tujuan dari penelitian ini, diharapkan sumber-

sumber belajar yang digunakan Anggota JUFOC dalam belajar fotografi jurnalistik, dapat 

dijelaskan. Sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi organisasi JUFOC untuk pembelajaran 

anggotanya, dan terus meningkatkan skill mahasiswa Ilmu Komunikasi umumnya, dalam hal 

fotografi jurnalistik. 

Information Seeking Paradigm, adalah fenomena yang mengilhami peneliti untuk menjelaskan 

sumber-sumber belajar fotografi jurnalistik. Banyak sumber yang bisa digunakan untuk belajar, 

untuk mempermudah, peneliti membagi sumber-sumber tersebut sebagai sumber belajar formal 

dan nonformal. Lalu hubungannya dengan the information seeking paradigm, fenomena 

masyarakat sebagai pencari informasi, tentu berkaitan dengan belajar. Informasi yang didapat 

dari media massa, bisa digunakan sebagai salah satu sumber belajar, dalam hal ini, belajar 

fotografi jurnalistik. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini berusaha menjelaskan sumber-sumber yang digunakan dalam belajar fotografi 

jurnalistik, tanpa hipotesa, dan berangkat dari data yang dikumpulkan di lapangan. Data 

dikumpulkan melalui wawancara kepada responden, yaitu Anggota Penuh LSO JUFOC 

Angkatan 2004. kemudian sebagai data pendukung, adalah temuan-temuan dari observasi dan 

dokumentasi di lapangan. 

Hasil dari penelitian, sumber belajar formal dan informal keduanya digunakan sebagai sumber 

belajar fotografi jurnalistik. Sumber belajar formal, yaitu dari diklat, sarasehan, diskusi rutin, dan 

lainnya selalu diikuti Anggota Penuh angkatan 2004. Lalu, secara informal, belajar fotografi 

jurnalistik salah satunya menggunakan sumber media massa. Dan dari banyak pilihan, ternyata 

media massa cetak sangat dominan digunakan daripada jenis media massa lain. Temuan penting 

dari penelitian ini, majalah Fotomedia menjadi majalah yang selalu digunakan, tapi, kenyataan 

bahwa majalah tersebut sudah tidak terbit lagi membawa pada satu kesimpulan, bahwa majalah 

Fotomedia belum tergantikan posisinya oleh media massa lain yang masih terbit. 

Hasil keseluruhan penelitian ini mengungkapkan bahwa sumber belajar fotografi jurnalistik, 

pertama adalah pada rekan sejawat, yang dilakukan secara formal maupun informal. Kedua 

adalah menggunakan media massa. Tentu saja media massa yang digunakan adalah media massa 



yang khusus membahas fotografi sebagai sajiannya. Saran yang dapat diberikan dari penelitian 

ini adalah, supaya koleksi media massa di perpustakaan JUFOC terus ditambah. Baik dari segi 

jenis media massa itu sendiri (tidak terbatas pada media massa cetak saja), kualitas, dan kuantitas 

koleksi itu, supaya manfaat dari media massa benar-benar dapat diserap dan digunakan sebagai 

sumber belajar, disamping sumber-sumber belajar lainnya. 

 


