
Informan 1 : 

  Nama   : Harrison Siregar 

  Nama Panggilan : Haris 

  Umur   : 22 

  Jenis Kelamin  : Laki – laki  

  Pekerjaan  : Staff Tata Kota Walikota Jakarta Selatan 

  Tanggal  : 9 Agustus 2012 

  Tempat  : Hkbp Petukangan Jakarta Selatan 

  Cita – Cita   : Mentri Luar Negri 

   Situasi Wawancara : Duduk di depan Hkbp Petukangan 

 

1. Apa media yang paling sering anda gunakan dalam memperoleh berita 

terbaru?  

Media yang saya guanakan dalam memperoleh berita ter up date media 

cetak, karena kalau menunggu program acara berita di televisi kelamaan, 

soalnya saya bangun diatas jam 8 terus, hehehehehe. Gara –gara itu 

Mendingan beli koran di agen udah cukup untuk tau peristiwa –peristiwa 

kemaren.Biasanya  saya membeli Harian Warta Kota dan Harian Pos 

Kota. Kalau di Harian Warta Kota punya klasmem liga – liga sepakbola 



sama memuat pertandingan – pertandingan sepak bola terbaru, Sekalian 

mau liat club sepak bola andalan saya berada dipringkat berpa mass...  

2. Mengapa anda memilih media tersbut? 

Ya..dengan media tersebut saya dapat memperoleh informasi tanpa harus 

terpatok dengan waktu. Dalam waktu senggang saya dapat membacanya.   

3. Apakah anda sering membaca surat kabar?  

Sering mas. 

4. Surat kabar apa yang paling sering anda gunakan? Mengapa? 

Surar kabar yang biasa saya pakai dalam mendapatkan berita terbaru 

yaitu, ee..harian Warta Kota tapi kadang –kadang baca Harian Pos Kota 

juga siihhh, sekalian liat –liat iklan kan banyak tuh iklan di Pos Kota 

hampir lebih dari dua lembar, hahahhaha...saya memilih kedua media itu 

karena apa yaaa? Karena kedua koran itu memuat berita –berita kriminal 

dan saya suka mengikuti perkembangan berita – berita kriminal, sekalian 

bisa waspada dengan modus barunya gimana, itu sih yang paling penting 

biar kedepanya gak kena tidakan kriminal.  

5. Tolong anda jelaskan rubrik berita apa yang paling menarik menurut anda 

untuk dibaca? 

 Kalau rubrik berita paling menarik, hampir semua rubrik beritanya 

menarik siihh, tapi yang paling sering gua baca ehh..yang sering saya 

baca itu berita –berita kriminal sama berita olah raga. Tapi kalau disuruh 

pilih salah satu saya sih milih berita kriminal 

 

6. Mengapa anda katakan rubrik berita tersebut menarik? 



 Menarik aja untuk dibaca, apa lagi kalo baca harian Warta Kota kan 

sering tuh disamping berita kriminalnya ada gambar kronologis 

peristiwanya jadi seru gitu baca beritanya, beda sihh kalau lagi  baca 

berita kriminalnya Pos Kota bukan susah mahami sihh, kan kadang – 

kadang kalau mata udah cape baca tulisan kan sesekali liat gambar bisa 

nyegarin mata lagi. 

7. Berita kriminal tentang apa yang sering anda baca? Mengapa anda 

memilih berita kriminal tersebut? 

Berita kriminal yang sering saya baca tuh tentang pembunuhan, 

perampokan, biar tau aja motif barunya. Kan kalau udah tau motifnya 

bisa jaga –jaga, terkadang kalau lagi pulang malem saya sering 

ngendarain motor atau mobil saya dengan cepat agar tidak terjadi hal – 

hal yang tidak diinginkan seperti yang ditulis dikoran kayak yang sering 

saya baca. 

8. Anda pernah/sering memperhatikan gambar grafis dalam rubrik – rubrik 

berita tertentu?  

Saya sering perhatiin kalau lagi membaca Harian Warta Kota kan berita 

–berita kriminalnya sering ada gambar grafis kayak kronologis 

peristiwanya gitu.  

9. Bagaimana menurut anda?  

Nahhh Menurut saya itu cara yang bagus sekali untuk mempermudah para 

pemcaba memahami isi berita, terdakang bisa buat saya sendiri 

berimajinasi tentang peristiwanya. 



10.  Menurut anda apakah gambar – gambar tersebut membantu minat baca 

anda terhadap berita kriminal yang sedang anada baca? 

“ Membantu minat sih iya, karena saya beli Warta Kota juga gara pengen 

liat gambar grafisnya, saya tertarik dengan gambarnya. Gamabrnya bisa 

buat penasaran, jadi pengen baca isi beritanya juga, misalnya gamabrnya 

tentang pembunuhan pasti dibuat dari pelaku mau melakukan 

pembunuhan sampai korban tewas”. 

11. Menurut anda apakah gambar grafis tersebut dapat membantu anda 

mengetahui kronologis dari kejadian kriminal yang disajikan?  

 “Penyajian grafis tentang berita kriminal di Harian Warta Kota membuat 

saya sebagai mahasiswa lebih simple dalam memmahami berita kriminal 

setiap kali terbit, sehingga tidak perlu untuk membaca alur tulisan yang 

dimuat sampe habis seperti saya membaca harian Pos Kota. Selain itu 

penyajian grafis mempersingkat waktu dalam memahami berita kriminal 

setiap harinya.  

12. Mengapa demikian? 

“karena gambar grafis menjelaskan urutan peristiwanya dari awal sampe 

habis sesuai dengan isi beritanya” 

13. Menurut anda apakah gambar – gambar grafis tersebut membuat anda 

tertarik untuk membaca berita yang disajikan?  

Iya,  

14. Mengapa demikian? 



karena saya suka melihat gambar grafis yang ada di Harian Warta Kota, 

gak tau ya kalau ada media lain yang buat gambar grafis yang sama 

dengan punyanya Harian Warta Kota  

15. Menurut pendapat anda apakah gambar grafis diperlukan dalam setiap 

penyajian berita kriminal?  

Iya,  

16. Mengapa? 

karena untuk membuat berita kriminal menjadi lebih menarik lagi 

diperlukan gambar grafis yang menjelaskan kronologis peristiwa kriminal 

dengan gambar. Kalau liat itu kan bisa tau gimana awalnya peristiwa itu 

terjadi, ya..gambar grafis itu juga bantu saya berimajinasi tentang 

peristiwa yang terjadi dengan detil. 

17. Menurut pendapat anda seberapa besar dampak gambar grafis dalam 

rubrik berita kriminal di media cetak terhadap minat baca anda?  

Kalau berbicara dampak gambar grafis dalam brita kriminal, ya menurut 

saya dampaknya besar   

18. Mengapa demikian? 

karena kalau gak ada gambar grafis itu berita kriminal tidak terlalu 

menarik terlihat biasa – biasa saja. Ketika ada gambar yang menjelaskan 

alur peristiwanya dapat memambah kemauan saya untuk membaca berita 

tersebut, dan berita kriminalnya menjadi enak untuk dibaca . 

 

 

 



Informan II : 

  Nama   : Andi 

  Nama Panggilan : Didi 

  Umur   : 30 

  Jenis Kelamin  : Laki – laki  

  Pekerjaan  : Wira Swasta 

  Tanggal  : 10 Agustus 2012 

  Tempat  : Shangrila Jakarta Selatan 

   Situasi Wawancara : Duduk di pangkalan ojek 

 

1. Apa media yang paling sering anda gunakan dalam memperoleh berit 

terbaru?  

 Media ya mas..saya biasa baca koran mas kalo pagi.  

2. Mengapa anda memilih media tersbut?  

Karena kalau mau nonton televisi program berita gak sempet mas.. kan 

saya harus kerja jam 5 pagi untuk narik ojek saya. Karena itu saya beli 

koran aja biar lebih gamapng apalagi kalo lagi gak narik saya sering 

baca koran mulu. 

3. Apakah anda sering membaca surat kabar?  

 Iya sering mas,  

4. Surat kabar apa yang paling sering anda gunakan? Mengapa?  



kadang – kadang  hampir setiap hari, surat kabar yang sering saya baca 

Pos Kota mas. Karena beritanya dibuat dengan pake bahasa kayak 

bahasa sehari – hari mas, jadi orang – orang yang kayak saya ini bisa 

cepat mengerti apa yang mau disampaikan, gitu loh mas...!   

5. Tolong anda jelaskan rubrik berita apa yang paling menarik menurut anda 

untuk dibaca?  

Rubrik berita itu apa mass..? (tema ohh temanya)...saya kalau baca berita 

sihh semuanya mas, kadang sampe halaman beritanya habis. Karena yang 

saya baca Pos Kota, ya berita kriminal yang paling menarik dan paling 

menonjol lah mass. Kalau judul berita kriminalnya pasti judulnya  

hurufnya paling gede mass. Jadi itu yang pertama kali saya baca.  

6. Mengapa anda katakan rubrik berita tersebut menarik? 

Kalau menurut saya sih biasa aja mas, karena berita kriminal di Pos Kota 

judulnya gede – gede jadi itu yang pertama kali saya baca mas. 

7. Berita kriminal tentang apa? Mengapa anda memilih berita kriminal 

tersebut? 

 yang saya baca tuh biasnya pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. 

Ya..kalau saya sihh baca berita kriminal itu iseng aja sih mass. Tapi 

kadang –kadang bergunan juga untuk jaga- jaga mas biar gak kena 

kejadian begitu.  

8. Anda pernah/sering memperhatikan gambar grafis dalam rubrik – rubrik 

berita tertentu? Bagaimana menurut anda? 

Nggak pernah mass...! 



9. Menurut anda apakah gambar – gambar tersebut membantu minat baca 

anda terhadap berita kriminal yang sedang anada baca? 

 Yah saya gak tau mass, gak pernah perhatikan gambar itu mas 

10. Menurut anda apakah gambar grafis tersebut dapat membantu anda 

mengetahui kronologis dari kejadian kriminal yang disajikan? Mengapa 

demikian? 

Nggak sihh mass, kalau menurut saya sihh sama aja mass, ya kalau saya 

baca berita bukan karena gambarnya tapi karena ngisi waktu kosong aja 

mass. 

11. Menurut anda apakah gambar – gambar grafis tersebut membuat anda 

tertarik untuk membaca berita yang disajikan? Mengapa demikian? 

 Nggak mass..! 

12.  Menurut pendapat anda apakah gamabr grafis diperlukan dalam setiap 

penyajian berita kriminal? Mengapa? 

Gambar grafis maksudnya kayak gimana mas..(gamabar yang sering 

dibuat untuk menjelaskan kronologis kejadian, misalnya, ada seuatu 

pembunuhan gamabar grafis menjelaskan urutan peristiwaa). Kalau 

masalah gambar perlu atau tidaknya saya sihh kurang paham mass, 

mungkin perlu kali ya.. biar gak hanya tulisan aja isi beritanya, apalagi 

kalau gambarnya menjelaskan urutan peristiwanya. Jadi waktu membaca 

berita itu jadi lebih seru mass. 

13. Menurut pendapat anda seberapa besar dampak gambar grafis dalam 

rubrik berita kriminal di media cetak terhadap minat baca anda? Mengapa 

demikian? 



 Dampak gambar grafis ya mass, saya kurang memperhatikan gambar 

grafis mas. Karena di Pos Kota gak ada gambar grafisnya, yang ada 

berita sam foto doank mass. Tapi sih menurut saya cukup dengan 

menggunakan kata – kata mudah dimengerti sudah cukup menarik minat 

membaca saya.  

Informan III : 

  Nama   : Younis Condro 

  Nama Panggilan : Younis 

  Umur   : 32 Tahun 

  Jenis Kelamin  : Laki – laki  

  Pekerjaan  : Pegawai Negri Sipil 

  Alamat   : Pesangrahan Jakarta Selatan 

  Tanggal  : 10 Agustus 2012 

  Tempat  : Pesangrahan  

  Situasi Wawancara : Duduk Santai Di Warung Makan 

 

1. Apa media yang paling sering anda gunakan dalam memperoleh berita 

terbaru? “Biasanya saya lebih sering nonton dari media televisi. Pada 

umumnya sih kayak dari Metro TV atau dari TV One juga gituh...Palingan 

dari situlah kalo media televisi. Kalo dari TVRI agak jarang sihh yaaa. 



Kalo media cetak juga sihhh kalo ada waktu saya baca di kantor atau di 

rumah juga”. 

2. Mengapa anda memilih media tersebut? 

“Mungkin karena udah kebiasaan juga mas..selain itu juga karena kan 

media televisi dan media cetak kan sudah menjadi makanan kita mas ngga 

hanya saya aja yang lain juga kebanyakana pada umumnya seperti itu”. 

3. Apakah anda sering membaca surat kabar?  

“Iya mas”. 

4. Surat kabar apa yang paling sering anda gunakan? Mengapa? 

“Ohhhh iya kalo di kantor langgannanya ada banyak seperti kompas, 

media indonesia, warta kota. Bacaan dari media itulah yang lebih 

kredibel bagi saya selama saya baca  berbagai media cetak yang ada di 

jakarta. Kalo ditanya mana yang paling saya suka eeee warta kota 

dibandingan kompas ama media indonesia. Muatan Kompas dan Media 

Indonesia kayaknya lebih berat yaaahhhhhhh...dan lebih simpel warta 

kota. Bahasanya lebih mudah dimengerti”. 

5. Tolong anda jelaskan rubrik berita apa yang paling menarik menurut anda 

untuk dibaca?  

“Berita olah raga” 

6. Mengapa anda katakan rubrik berita tersebut menarik? 

“Berita Olahraga khususnya sepakbola dan juga perkembangan berita 

kriminal tapi kadang-kadang aja sih. Kalo berita sepakbola yaa kita dah 

taulah kan cukup merakyat gituh dah banyak yang ngikutin”. 

7. Apakah anda sering membaca kriminal di media cetak?  



“Ngikutin sih iya tapi tidak sebanyak ngikutin berita olahraga”. 

8. Berita kriminal tentang apa?  

“Setiap berita kriminal banyak yang saya ikutin kok”. 

9. Mengapa anda memilih berita kriminal tersebut? 

“Ngikutin berita kriminal bisa dibilang lumayan lah ... intensitasnya ngga 

banyak-banyak amet...kalo yang saya baca diantara media cetak kayak 

media indonesia eee kompas ama warta kota kebanyakan paling 

pembunuhan, pencurian atau perampokan yaahh, terus juga pemerkosaan 

atau juga penipuan via sms atau telpon. Berita kriminal itu kan banyak 

modusnya, jadi yaa berita kayak gitu juga harus diikutin 

perkembangannya mana tahu  kalo kita moo ditipu kan juga jadi tahu aja 

modusnya”. 

10. Apakah anda pernah atau sering memperhatikan gambar grafis dalam 

rubrik – rubrik berita tertentu?  

“Iya pernah itu Mas”. 

11. Bagaimana menurut anda? 

“Kalau kayak itu saya sering saya liat di warta kota...sebenernya kalau 

ditanya pendapat yaa lebih ini yaahhh dibandingkan dengan membaca 

secara tulisan...jadi maksudnya yaaa lebih nangkap aja gituh 

dibandingkan dengan baca tulisan yang banyak..jadi dengaan gambar 

grafis itu sudah menjelaskan atau mendeskripsikan pola kejahatan yang 

dilakukan secara lebih simpel dan jelas”. 

12. Menurut anda apakah gambar – gambar tersebut membantu minat baca 

anda terhadap berita kriminal yang sedang anada baca? 



“Ohh iya pastilah kalo kebanyakan baca yang tulisan aja kayaknya 

gimana gituh, butek juga ngeliatnya, sedikit banyak gammbar - gambar 

seperti itu bisa dibilang membuat saya jadi ada daya tarik berbeda 

dibanding ama yang tulisan aja”. 

13. Menurut anda apakah gambar grafis tersebut dapat membantu anda 

mengetahui kronologis dari kejadian kriminal yang disajikan?  

“Bisa dibilang cukup banyak membantulah”. 

14. Mengapa demikian? 

“Misalnya seperti hari ini aja, media cetak warta kota hari ini memuat 

tentang pembunuhan berencana. Nah dari gambar grafis itu dibuat 

sedemikian rupa dari awal sampai akhir terjadinya pembunuhan secara 

visual. Tidak berbelit-belit seperti yang cuman mendeskrpsikan lewat 

tulisan aja tapi juga melalui desain grafis yang memberikan gambaran 

yang cukup mudah untuk ditangkap oleh kita-kita pembaca pada 

umumnya”. 

15. Menurut anda apakah gambar – gambar grafis tersebut membuat anda 

tertarik untuk membaca berita yang disajikan?  

“Iya mas seperti penjelasan saya tadi”. 

16. Mengapa demikian?  

“Ehhmmm sebenarnya ga beda jauh sama pertanyaan sebelumya, 

pastinya yaaa bedalah sama yang hanya menampilkan tulisan belaka 

sama yang nampilin gambar visual itu bawaannya lebih mudah dipahami 

aja. Bahkan kalo kita ngga baca tulisannya aja udah cukup untuk 

dipahami kok dengan melihat gambar grafisnya aja”. 



17. Bagaimana menurut anda jika dibandingkan dengan Pos Kota? Apakah 

Anda pernah membaca media cetak tersebut? 

“Memang saya pernah membaca pos kota tapi seingat saya di pos kota 

tidak ada gambar grafis dan tulisan pun kurang bonafide. Sehingga saya 

tidak cukup sering membaca berita tersebut. Bisa dikatakan bahwa tulisan 

di pos kota juga tidak seintelek yang ada di warta kota”. 

18. Menurut pendapat anda apakah gambar grafis diperlukan dalam setiap 

penyajian berita kriminal? Mengapa? 

“Ini kan pendapat pribadi yaaahhh, kalo ditanya sama orang lain bisa aja 

berbeda. Tapi kalo opini saya pribadi perlu. Karena kalo baca grafik itu 

lebih simpel jadi ngga perlu banyak waktu untuk baca tulisan dari 

paragraf demi paragraf. Jadi dengan baca gambar grafis aja tidak 

menyita waktu yang cukup lama. Liat gambar grafis sebentar aja kita 

sudah bisa memahami inti dari berita kriminal tersebut kok”. 

19. Menurut pendapat anda seberapa besar dampak gambar grafis dalam 

rubrik berita kriminal di media cetak terhadap minat baca anda?  

“Gambar grafis itu kurang lebih banyak memberikan keuntungan. 

Gambar yang disajikan itu kan ngga banyak memuat tulisan tapi dengan 

gambar yang sedemikian rupa bisa menyampaikan apa yang dimaksud 

tanpa merubah makna dari berita tersebut”. 

20. Mengapa demikian? 

“Pastinya besar yaaa soalnya kan cuman ngeliat yaaa kurang lebih 30 detik 

itu dah cukup membantu kita dalam menginterpretasi kejadian secara 

singkat dari awal kejadian sampai terakhir”. 



 

Pegawai Negeri Swasta (Tjandra Sihombing-Staff Finance PT Indofood) 

Informan 1V : 

  Nama   : Tjandra Sihombing 

  Nama Panggilan : Andra 

  Umur   : 22 

  Jenis Kelamin  : Laki – laki  

  Pekerjaan  : Pegawai di Perusahaan Indofood 

  Tanggal  : 11 Agustus 2012 

  Tempat  : Kuningan Jakarta Selatan 

  Situasi Wawancara : Duduk di halte  

 

1. Apa media yang paling sering anda gunakan dalam memperoleh berita 

terbaru?  

“Tiap hari hari saya memang pekerjaan saya mewajibkan memperoleh 

berita terutama media cetak dibandingkan media televisi. Media cetaknya 

ya baca koran..terutama rubrik yang berhubungan sama ekonomi bisnis. 

Kebanyakan saya baca dari koran-koran dan juga majalah. Majalah 

Forbes, SWA, koran Kompas, Warta Kota, dan Suara Pembaruan  

2. Mengapa anda memilih media tersebut? 



”Karena kalau media cetak itu sifatnya kan tertulis jadi bisa saya kliping. 

Misalnya dalam rubrik ekonomi bisnis ada penjelasan tentang fluktuasi 

bursa saham yaa dari situ bisa dijadikan kliping informasi mana tahu 

kedepanya saya butuhkan”. 

3. Apakah anda sering membaca surat kabar?  

“Tentu, sudah pasti itu”. 

4. Surat kabar apa yang paling sering anda gunakan?  

“Ya itu tadi, majalah SWA, Forbes, Kompas, Suara Pembaruan, Warta 

Kota”. 

5. Mengapa? 

“Itu semua memang disediakan sama perusahaan kami dan juga memang 

kami sebagai pegawai wajib membaca perkembangan pemgetahuan umum 

kita. Sesuai dengan bidang saya juga yaaa memang harus baca hal-hal 

yang bertalian dengan ekonomi bisnis”. 

6. Tolong anda jelaskan rubrik berita apa yang paling menarik menurut anda 

untuk dibaca?  

“Itu tadi rubrik ekonomi bisnis”. 

7. Mengapa anda katakan rubrik berita tersebut menarik? 

“Sebenarnya sih bukan menarik tapi memang tuntutan kerja saya memang 

diharuskan seperti itu”. 

8. Anda sering membaca kriminal di media cetak?  

“Dibilang sering sih enggak...lumayanlah tapi tidak mutlak”. 

9. Berita kriminal tentang apa?  



“Jenis kriminilitas itu kan banyak..bahkan tingkat kriminalitas itu juga 

banyak..umumnya yaaa begitu-begitu aja seperti pembunuhan yaah yang 

paling sering disajikan”. 

10. Mengapa anda memilih berita kriminal tersebut? 

”Sebenarnya sih bukan memilih berita kriminal, tapi kalau ada waktu 

senggang saya juga pasti membaca tentang kriminalitas yang terjadi di 

Jakarta pada umumnya”. 

11. Apakah anda pernah atau sering memperhatikan gambar grafis dalam 

rubrik – rubrik berita tertentu?  

“Itu paling sering saya baca di koran warta kota” 

12. Bagaimana menurut anda? 

“Kalau ditanya pendapat saya yaaa bagus sih...ikhtisar dari suatu berita 

kriminal bisa diambil intisarinya dari gambar grafis yang dibuat di warta 

kota itu”. 

13. Menurut anda apakah gambar – gambar tersebut membantu minat baca 

anda terhadap berita kriminal yang sedang anda baca? 

“Dibandingkan dengan membaca tulisan, memang lebih atraktif 

disajikannya dengan gambar grafis. Juga bisa dibilang saya lebih prefer 

baca gambar grafisnya dari pada baca kronologi kejahatan yang 

disajikan dengan tulisan yang bisa dibilang terlalu bertele-tele”. 

14. Menurut anda apakah gambar grafis tersebut dapat membantu anda 

mengetahui kronologis dari kejadian kriminal yang disajikan?  



“Iyaaa sebenarnya kalau dicek antara berita yang dimuat dengan tulisan 

dan yang gambar grafisnya sebenarnya sama-sama aja kok. Memang 

tidak sedetail yang ada ditulisan tapi inti-intinya sama aja kok”. 

 

15. Mengapa demikian? 

“Karena gambar grafis itu kan hanya menyajikan apa yang perlu untuk 

ditampilkan saja. Tidak berbelit belit seperti apa yang ada dalam tulisan”. 

16. Menurut anda apakah gambar – gambar grafis tersebut membuat anda 

tertarik untuk membaca berita yang disajikan?  

“Pastinya sih iya” 

17. Mengapa demikian? 

“Lohhhh gini yaa saya dah sering membaca tulisan-tulisan yang dimuat 

diberbagai media cetak memang banyak gambarnya tapi juga kebanyakan 

sifatnya tulisan yang bertele -tele sehingga membutuhkan waktu untuk 

menyerap intisari yang dimaksud. Nah dengan adanya gambar grafis kita 

ngga butuh waktu yang banyak untuk menangkap isi kronologis berita”. 

18. Menurut pendapat anda apakah gambar grafis diperlukan dalam setiap 

penyajian berita kriminal?  

“Saya harap semua media cetak menyajikan gambar grafis agar kita 

langsung dapat menangkap inti dari setiap berita kriminal”. 

19. Menurut pendapat anda seberapa besar dampak gambar grafis dalam 

rubrik berita kriminal di media cetak terhadap minat baca anda?  



“Sangat besar karena kan saya, sebenarnya sh bukan sayaa aja, anda 

juga kan tidak perlu membaca tulisan yang begitu banyak dan bertele-tele 

tapi cukup hanya dengan melihat gambarnya saja kita dapat paham”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


