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Berbagai informasi yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, tak lain adalah kerja dari 

seorang wartawan. Seorang wartawan dalam meliput sebuah informasi agar menjadi berita yang 

layak dikonsumsi masyarakat, membutuhkan sebuah kerja yang profesional dan bertanggung 

jawab dengan berita yang telah dia tulis. Sebuah fenomena memang, apabila demi mengejar 

deadline yang besok harus segera terbit, terkadang seorang wartawan hanya mengandalkan hand 

phone dalam meliput berita. Berita yang diterima hanya berupa Short Message Service (SMS) 

atau dengan cloning pun bisa dilakukan yakni dengan mendengarkan rekaman dari rekan 

seprofesinya saja, dan berita pun siap diterbitkan keesokan harinya. 

Sementara itu, profesionalisme kerja wartawan adalah merupakan salah satu modal dalam 

menciptakan berita yang berkualitas yaitu dengan menyampaikan kebenaran kepada public. 

mengingat ketatnya persaingan pasar bebas di dunia persuratkabaran. Radar Bojonegoro harus 

mampu bersaing dengan media-media lokal yang lain. Koran Radar Bojonegoro mencakup berita 

seputar Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Blora dan sekitarnya. Radar ini berkantor pusat di 

Bojonegoro. Seperti yang diketahui koran Radar Bojonegoro ini banyak mengupas masalah 

pemberitaan di kota Bojonegoro dan sekitarnya, berita yang dikupas meliputi bidang pendidikan, 

budaya, sosial masyarakat, olah raga, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tanggung jawab sosial. Karena jurnalistik 

adalah suatu pekerjaan yang meminta tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. 

tanpa kebebasan seorang wartawan akan sulit bekerja. Seorang wartawan dalam tugasnya 

dituntut agar bertanggung jawab atas pemberitaan yang telah diliputnya. Jadi, bukan hanya 

sekedar mencari dan menulis berita saja tanpa disertai tanggung jawab terhadap berita yang telah 

disiarkan.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif lebih ke perspektif emic dengan pengertian bahwa data yang dikumpulkan 

diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, pandangan subjek 

penelitian dan dalam bentuk induksi-interpretasi-konseptualisasi. Teknik pemeriksaan keabsahan 

data menggunakan triangulasi, pertama triangulasi metode yaitu jika informasi atau data yang 

berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya. Kedua, 

trianggulasi sumber yaitu jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang 

berbeda atau antara responden dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada wartawan Radar Bojonegoro, dapat diambil 

kesimpulan bahwa wartawan Radar Bojonegoro cukup profesional. Hal ini dapat dilihat dari 

kemampuan jurnalistik dan integritas moral yang sudah cukup dimilikinya, memiliki obyektifitas 

dan akurasi yang cukup baik dengan menuliskan berita secara berimbang dan tidak memihak, 

sudah mengembangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat dengan menyiarkan dan 



menuliskan berita yang sesuai dengan fakta, serta menjunjung tinggi independensi yang 

dimilikinya dengan tidak mudah dipengaruhi oleh sumber berita. 

 


