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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wartawan mendapatkan informasi mereka dengan banyak cara, termasuk 

mengikuti konferensi pers, dan menyaksikan suatu kejadian. Wartawan melakukan 

riset melalui wawancara, rekaman publik dan sumber lainnya. Wartawan membagi 

waktu mereka antara kerja di dalam ruang berita dan pergi keluar untuk 

mengumpulkan informasi. 

Dalam dunia jurnalistik, seorang wartawan selalu mencoba menghadirkan 

kebenaran sebagai tujuan dari pekerjaannya. Mulai dari memilih narasumber, 

melakukan sejumlah wawancara hingga menuliskannya sebagai berita. Namun, 

wartawan jarang memperoleh kesempatan, sumber atau pengetahuan seorang ahli 

untuk mendapatkan kebenaran sendiri. Karena itulah seorang wartawan selalu 

mengupayakan mengumpulkan informasi selengkap mungkin dari mereka yang 

memiliki semua itu. Berita yang ditulis wartawan haruslah berimbang, agar tidak 

merugikan salah satu dari pihak yang terkait dengan pemberitaan tersebut. 

Seringkali terjadi ditengah-tengah perkembangan pers yang melaju terlalu 

cepat itu membuahkan persaingan yang tinggi untuk menyajikan informasi, isu dan 

opini publik yang paling menarik dan memukau demi mencuri pengaruh kuat untuk 

menarik minat pembaca /pemirsa /audiens-nya, walau seringkali yang terjadi malah 

terkesan cukup memaksakan sehingga nilai-nilai dan kaidah-kaidah jurnalistik yang 

berkaitan dengan permasalahan, misalnya; akurasi, objektivitas, keseimbangan, 
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pengetahuan, pendidikan, hukum pers, kode etik jurnalistik, moral bangsa, dan 

bahkan tampilan serta setting pemberitaan seringkali terabaikan pula. 

Jika dilihat dari sisi idealnya suatu jurnalisme, insan pers disini paling banyak 

memegang peranan dan disini-lah letak semestinya dimana pers sendiri seharusnya 

bisa menjadi pelayan masyarakat untuk selalu memberikan suatu informasi , isu dan 

opini publik dengan tujuan dapat memberikan sebuah kontrol sosial, pendidikan dan 

hiburan yang baik serta memiliki misi dan visi ke depan yang berguna dan berkualitas 

untuk kepentingan masyarakat luas dengan bersandar pada nilai-nilai 

professionalisme yang memperhatikan fungsi dan gunanya. Walau sebenarnya tidak 

dapat dipungkiri jika ditengah persaingan yang muncul semakin tajam menuntut pers 

untuk tetap bertahan atau lumpuhnya sebuah lembaga pers seiring dengan 

permasalahan industri yang bersifat finansial dan mengarah pada komersialisasi pers.  

Pada era persaingan informasi yang makin keras ini, era dimana suatu isu dan 

opini dimunculkan dan dibentuk untuk menyikapi suatu fenomena, pada kenyataan 

yang ada dapat dikatakan jika kita sedang berada dalam sebuah dunia yang penuh 

dengan simbolik, dimana suatu informasi dipenuhi oleh kontruksi teks yang 

kemungkinan memiliki kandungan arti dan makna tersendiri atau memiliki isi dan 

muatan makna tersendiri di balik kata tersebut. Segala sesuatu yang terkandung 

dibalik itu semua semakin sulit untuk kita pahami hingga kita terjebak ke dalam 

sebuah kontruksi cara berpikir dan bersikap tertentu tanpa kita disadari dan ketahui 

yang pada akhirnya membawa kita pada tujuan yang sulit terdeteksi. 

Hal semacam ini berkaitan dengan keadaan suatu media pada masa sekarang 

ini, dimana keberpihakan, kecenderungan, misi dan visi suatu media terhadap suatu 
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permasalahan tertentu atau ketika sedang menyikapi suatu isu/opini seringkali terjadi 

pada media kehilangan sikap netral dan kontrol sosialnya. Media sendiri ikut 

berpihak dalam menjadi sebuah wadah penyalur dan aspirasi dalam pro atau 

kontranya suatu isu dan opini. Sehingga ketika sebuah media dalam menyikapi suatu 

fenomena, seringkali yang semestinya mampu memberikan suatu ruang yang dapat 

memberikan suatu gambaran umum kini ikut terjebak ke dalam suatu problematika 

dilematis suatu isu/opini tertentu yang menyimpan suatu kepentingan tersembunyi. 

Tumbuhnya industri pers membuat media massa baru saling berlomba 

menyajikan informasi menarik kepada pemabaca. Mereka tidak perlu takut-takut 

menyajikan informasi berita karena wartawan dilindungi oleh UU Pers Nomor 40 

tahun 1999. Pada pasal 1, ayat 1 telah disebutkan bahwa media cetak maupun 

elektronik, kini lebih fleksibel dalam menerbitkan dan menyampaikan pesan 

beritanya, serta memberi informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada 

khalayak. Tingginya jumlah organisasi pers tersebut merupakan respon yang positif 

terhadap pemberlakuan UU tersebut. Oleh karena itu, perkembangan dari segi 

kuantitas itu harus diimbangi dengan kualitas yang menyangkut isi, gaya 

penyampaian, tampilan dan bahasa. 

Dalam proses komunikasi, bahasa  bukan sekedar sarana untuk dimuati pesan, 

tetapi juga memiliki arti teramat penting terhadap proses pemaknaan suatu peristiwa. 

melalui bahasa, kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina, dan dikembangkan 

serta diturunkan kepada generasi-generasi mendatang. Dengan adanya bahasa sebagai 

alat komunikasi, maka semua yang berada di sekitar manusia seperti peristiwa-

peristiwa, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, hasil cipta karya manusia dan 
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sebagainya, mendapat tanggapan dalam pikiran manusia, disusun dan diungkapkan 

kembali kepada orang lain sebagai bahan komunikasi. 

Selain bahasa lisan, manusia mengenal pula bahasa tulis. Dalam kajian 

kebudayaan, kedudukan bahasa tulis dinilai lebih tinggi daripada bahasa lisan. 

Bahkan oleh para antropolog digunakan sebagai batas antara zaman prasejarah 

(bahasa lisan) dan zaman sejarah (bahasa tulis). Berdasar patokan budaya menulis ini, 

zaman sejarah antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Misalnya, di 

Mesir, prasasti bertulis yang menandakan zaman sejarah ditemukan dan ditaksir 

berusia sekitar 4000 tahun sebelum masehi. Sementara di Indonesia prasasti bertulis, 

yang tertua hanya berusia 400-an masehi maka zaman sejarah Mesir dimulai lebih 

dulu daripada Indonesia. 

Bahasa tulis dinilai lebih penting daripada bahasa lisan, karena meskipun 

sama-sama berfungsi untuk mengkomunikasikan pengalaman, kesedihan, 

kegembiraan, kepercayaan dan norma-norma masyarakat, namun bahasa tulis 

memiliki kelebihan, yakni lebih sistematis, dapat dibaca orang lain, tanpa kehilangan 

maksud yang berarti. Jika dibandingkan dengan bahasa lisan yang pada umumnya 

bersifat informal, akrab, dan tujuannya telah tercapai bila dapat dipahami oleh pihak-

pihak yang melakukan komunikasi. 

Bahasa dalam media massa ibarat nyawa (terutama bagi media cetak). Tanpa 

bahasa, media massa cetak tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, sebagai insan 

jurnalis mau tidak mau harus memahami dan memperhatikan segala seluk beluk 

pemakaian bahasa.  
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Bahasa pers atau bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh 

wartawan dalam menulis berita. Bahasa jurnalistik sangat demokratis dan populis. 

Mengingat media massa dinikmati oleh lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat 

pengetahuannya. Sehingga mereka tidak perlu menghabiskan waktunya hanya untuk 

memahami isi berita yang disajikan.  

Banyak dari berita yang diangkat atau dimunculkan dijadikan suatu isu/opini 

yang dikemas secara halus maupun terang-terangan untuk membawa atau bahkan 

meracuni pikiran dan pandangan publik atau khalayak agar terbawa kepada suatu 

ruang paradigma tertentu.  

Pada dasarnya, media yang merupakan sebagai alat untuk memberikan suatu 

informasi untuk khalayak, sudah barang tentu dikonsumsi oleh banyak orang 

sehingga dapat membawa efek dan pengaruh yang besar pula terhadap cara pandang 

dan isu atau opini yang berkembang di masyarakat secara luas. Keberpihakan, 

kecenderungan media yang dikemas dalam pemberitaan seringkali menyudutkan 

pihak dan isu/opini tertentu dan mengunggulkan isu atau opini pihak tertentu pula. 

Hal ini dikarenakan adanya suatu kepentingan tertentu dari keberadaan pihak 

medianya sendiri. Dan seringkali hal semacam ini tumbuh dari kepentingan insan 

pers sendiri serta si pemilik modal terbesar dalam perusahaan penerbitan tersebut. 

Artinya masalah disini bukanlah lagi menciptakan sebuah karya jurnalistik 

yang bernilai, berbobot dan memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, demi 

meningkatkan nilai informasi yang bersifat pelayanan, edukasi dan hiburan yang 

mendidik, alhasil pada kenyataan yang ada malah meningkatnya persaingan beradu 

isu dan opini di kalangan insan pers itu sendiri agar dapat membawa pengaruh yang 
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besar terhadap khalayak umum atau publik sehingga dapat dikatakan bahwa media 

sendiri berusaha menyikapi suatu fenomena tertentu yang pada akhirnya merupakan 

suatu usaha untuk menjebak publik masuk dalam kerangka berpikir tertentu secara 

merata dari upaya informasi dan isu /opini yang dibentuk untuk kepentingan tertentu 

yang kemungkinan lebih persuasif sehingga berdampak merusak kredibilitas media 

itu sendiri dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dinamika kehidupan 

pers itu. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang 

bentuk pengkajian berita pada koran Kompas dan Jawa Pos. Alasan penggunaan 

Kompas dan Jawa Pos ini karena kedua koran tersebut merupakan koran terlaris. Dan 

dengan begitu, tentu alasan kenapa masyarakat menyukai kedua koran tersebut. 

Sehingga judul penelitian ini adalah  perbandingan bentuk pengkajian  berita pada 

Koran Kompas dan Jawa Pos.  

  
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana perbandingan bentuk pengkajian berita pada Headline koran 

Kompas dan Jawa Pos edisi 27, 28, 30, 31 Desember 2010? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbandingan bentuk 

pengkajian berita pada Headline koran Kompas dan Jawa Pos edisi 27, 28, 30, 31 

Desember 2010.  
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi berupa data tentang 

pencitraan surat kabar ditinjau dari penggunaan bahasa jurnalistik bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refleksi bagi media massa 

khususnya surat kabar Kompas dan Jawa Pos tentang penggunaan bahasa 

jurnalistik dalam berita yang disampaikan kepada khalayak. 

 
E. Tinjauan Teoritis 

1. Media Massa 

Komunikasi merupakan aspek kebutuhan alamiah juga syarat 

perkembangan manusia, baik secara individu atau kelompok masyarakat. 

Komunikasi menurut Riyono Pratikno (1982:15) diartikan sebagai berikut:  

“Komunikasi merupakan alat hidup manusia yang amat penting 
karena di dalam komunikasi kita dapat berhubungan dengan orang 
lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara lesan, dengan tulisan 
atau alat media lain”. 
Dalam kenyataannya dan penerapannya komunikasi dapat dilakukan 

dengan media massa untuk memperoleh informasi dan hiburan. Media massa 

menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk menjadi sumber informasi 

sekaligus hiburan. Sedangkan media massa itu dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Media cetak (koran, majalah, tabloid) 
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2. Media elektronik (Radio, TV, Film) 

Media massa pertama kali ditujukan dalam menjembatani komunikasi 

antar massa. Ketergantungan massa akan komunikasi, sehingga 

membutuhkan suatu media, dimana media tersebut digunakan untuk 

menyalurkan hasrat, gagasan, dan kepentingan individu masing-masing. Pada 

hakekatnya media massa adalah media adalah tempat saling tukar-menukar 

pesan antar manusia atau massa.  

Dalam peranannya, media massa sangat berpengaruh pada kehidupan 

masyarakat, terutama dewasa ini, apalagi masyarakat perkotaan yang notabene 

kehidupannya sangat individual. Pengaruh yang ditimbulkan oleh media 

sangat beragam, baik dari segi perilaku maupun sikap seseorang atau 

masyarakat pada umumnya.  

2. Surat Kabar 

Surat kabar termasuk dalam media massa cetak. Surat kabar sebagai 

media massa memiliki beberapa karakteristik, seperti yang diutarakan oleh 

Onong Uchjana Effendi (1981) dalam Winarni (2003: 32-33) sebagai berikut: 

1. Publisitas maksudnya adalah surat kabar diperuntukkan untk publik, 

berita, tajuk rencana, artikel, dan Iain-lain. 

2. Uneversalitas, menunjukkan bahwa isi dari surat kabar beraneka ragam. 

Pesan atau isi dari surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan 

manusiaseperti maslah sosial, budaya, pendidikan, agama, adan yang 

lainnya baik yang bersifat local, nasional, bahkan internsonal. 

3. Periodiksitas, menunjukkan keteraturan terbitnya, baik harian, mingguan, 
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dwi mingguan dan seterusnya. 

4. Aktualitas, menunjuk pada "kekinian" atau "terbaru" dan "masih hangat". 

Fakta atau peristiwa penting setiap hari berganti dan perlu 

dilaporkan, sementara itu public pun memerlukan informasi tersebut. 

Kelebihan dari media cetak, terutam surak kabar adalah dapat dibaca 

kapan saja, dimana saja, dan berulang-ulang, bahkan bisa dijadikan bukti 

otentik. Berlawanan dengan media massa elektronik yaitu televise dan radio, 

jika kita ketinggalan informasi yang telaha disiarkan, maka kita tidak memutar 

informasi yang telah disiarkan. Berbeda halnya dengan teknologi informasi 

yang baru yaitu internet, media massa ini telah menyediakan hal yang sangat 

kompleks, baik menurut waktu, dan tempat. 

3. Bahasa Jurnalistik 

Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers, merupakan 

salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di samping terdapat juga 

ragam bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa usaha (bisnis), ragam bahasa 

filosofik, dan ragam bahasa literer (sastra) (Sudaryanto, 1995). Dengan 

demikian bahasa jurnalistik memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang 

membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. 

Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan 

(jurnalis) dalam menulis karya-karya jurnalistik di media massa (Anwar, 1991). 

Dengan demikian, bahasa Indonesia pada karya-karya jurnalistiklah yang bisa 

dikategorikan sebagai bahasa jurnalistik atau bahasa pers.  
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Bahasa jurnalistik itu sendiri juga memiliki karakter yang berbeda-beda 

berdasarkan jenis tulisan apa yang akan terberitakan. Bahasa jurnalistik yang 

digunakan untuk menuliskan reportase investigasi tentu lebih cermat bila 

dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam penulisan features.  

Bahkan bahasa jurnalistik pun sekarang sudah memiliki kaidah-kaidah khas 

seperti dalam penulisan  jurnalisme perdamaian (McGoldrick dan Lynch, 

2000). Bahasa jurnalistik yang digunakan untuk menulis berita utama ada yang 

menyebut laporan utama, forum utama akan berbeda dengan bahasa jurnalistik 

yang digunakan untuk menulis tajuk dan features. Dalam menulis banyak 

faktor yang dapat  mempengaruhi karakteristik bahasa jurnalistik karena 

penentuan masalah, angle tulisan, pembagian tulisan, dan sumber (bahan 

tulisan). Namun demikian sesungguhnya bahasa jurnalistik tidak meninggalkan 

kaidah yang dimiliki oleh ragam bahasa Indonesia baku dalam hal pemakaian 

kosakata, struktur sintaksis dan wacana (Reah, 2000). Karena berbagai 

keterbatasan yang dimiliki surat kabar (ruang, waktu) maka bahasa jurnalistik 

memiliki sifat yang khas yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas 

dan menarik. Kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti 

perkembangan bahasa dalam masyarakat. 

Sifat-sifat tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi oleh ragam 

bahasa jurnalistik mengingat surat kabar dibaca oleh semua lapisan masyarakat 

yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Dengan kata lain bahasa jurnalistik 

dapat dipahami dalam ukuran intelektual minimal. Hal ini dikarenakan tidak 

setiap orang memiliki cukup waktu untuk membaca surat kabar. Oleh karena 
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itu bahasa jurnalistik sangat mengutamakan kemampuan untuk menyampaikan 

semua informasi yang dibawa kepada pembaca secepatnya  dengan 

mengutamakan daya komunikasinya. 

Bentuk bahasa jurnalistik bisa terdefinisikan sebagai gaya bahasa 

jurnalistik. Gaya bahasa sendiri adalah cara mempergunakan bahasa secara 

imajinatif bukan dalam pengertian kalamiah saja. Menurut Keraf, 2004 

(Sumadiria, 2006:46), gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui 

bahas secara khas yang memperlihatkan kepribadian penulis. Sebuah gaya 

bahasa yang baik harus mengandung tiga unsur berikut: kejujuran, sopan 

santun, dan menarik.  

Dari uraian tentang gaya bahasa, dapat disimpulkan yang dimaksud 

gaya bahasa jurnalistik adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan kepribadian penulis sesuai bahasa jurnalistik. 

Dalam arti lain gaya atau cara penulisan sesuai dengan bahasa jurnalistik itu 

sendiri. 

3.1.Prinsip Dasar Bahasa Jurnalistik 

Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa sebagai tampak 

dalam harian-harian surat kabar dan majalah. Dengan fungsi yang demikian itu 

bahasa jurnalistik  itu harus jelas dan mudah dibaca dengan tingkat ukuran 

intelektual minimal. Menurut JS Badudu (1988) bahasa jurnalistik memiliki 

sifat-sifat khas yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar dan jelas. 

Sifat-sifat itu harus dimiliki oleh bahasa pers, bahasa jurnalistik, mengingat surat 

kabar dibaca oleh semua lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat 
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pengetahuannya. Oleh karena itu beberapa ciri yang harus dimiliki bahasa 

jurnalistik di antaranya: 

1. Singkat, artinya bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang 

panjang dan bertele-tele. 

2. Padat, artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu 

menyampaikan informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan 

pembaca sudah tertampung didalamnya. Menerapkan prinsip 5 wh, 

membuang kata-kata mubazir dan menerapkan ekonomi kata. 

3. Sederhana, artinya bahasa pers sedapat-dapatnya memilih kalimat 

tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, 

dan kompleks. Kalimat yang efektif, praktis, sederhana pemakaian 

kalimatnya, tidak berlebihan pengungkapannya (bombastis) 

4. Lugas, artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian 

atau makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa 

yang berbunga-bunga . 

5. Menarik, artinya dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, 

tumbuh, dan berkembang. Menghindari kata-kata yang sudah mati. 

Dalam menerapkan ke-6 prinsip tersebut tentunya diperlukan latihan 

berbahasa tulis yang terus-menerus, melakukan penyuntingan yang tidak 

pernah berhenti. Dengan berbagai upaya pelatihan dan penyuntingan, 

barangkali akan bisa diwujudkan keinginan jurnalis untuk menyajikan 

ragam bahasa jurnalistik yang memiliki rasa dan memuaskan dahaga selera 

pembacanya.   
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Dipandang dari fungsinya, bahasa jurnalistik merupakan perwujudan 

dua jenis bahasa yaitu seperti yang disebut Halliday (1972)  sebagai fungsi 

ideasional dan fungsi tekstual atau fungsi referensial, yaitu wacana yang 

menyajikan fakta-fakta. Namun, persoalan muncul bagaimana cara 

mengkonstruksi bahasa jurnalistik itu agar dapat menggambarkan fakta yang 

sebenarnya. Persoalan ini oleh Leech (1993)  disebut retorika tekstual yaitu 

kekhasan pemakai bahasa  sebagai alat untuk mengkonstruksi teks. Dengan 

kata lain prinsip ini juga berlaku pada bahasa jurnalistik. 

3.2.Pemakaian Bahasa Jurnalistik 

Terdapat berbagai penelitian yang terkait dengan bahasa, pikiran, 

ideologi, dan media massa cetak di Indonesia. Berdasarkan jenis berita, berita 

olahraga memiliki frekuensi kesalahan tertinggi dan frekuensi kesalahan 

terendah pada berita kriminal. Penyebab wartawan melakukan kesalahan bahasa 

dari faktor penulis karena minimnya penguasaan kosakata, pengetahuan 

kebahasaan yang  terbatas, dan kurang bertanggung jawab terhadap pemakaian 

bahasa, karena kebiasaan lupa dan pendidikan yang belum baik. Sedangkan 

faktor di luar penulis, yang menyebabkan wartawan melakukan kesalahan dalam 

menggunakan bahasa Indonesia karena keterbatasan waktu menulis, lama kerja, 

banyaknya naskah yang dikoreksi, dan tidak tersedianya redaktur bahasa dalam 

surat kabar.     

Wartawan yang merupakan pekerja media, menggunakan bahasa sebagai 

alat untuk menyampaikan informasi atas peristiwa yang terjadi di sekitar dalam 

bentuk tulisan berita kepada khalayaknya. Maka bahasa yang digunakan untuk 
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menulis naskah berita pada media massa disebut dengan bahasa jurnalistik. 

Penggunaan bahasa jurnalistik pada suatu media massa disesuaikan dengan 

empat faktor yaitu: 

1. Filosofi Media yang merupakan sesuatu yang menjadi cita-cita, landasan 

pokok, serta orientasi sikap dan perilaku suatu media dalam 

menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Setiap media massa harus 

memiliki idealisme yang sesuai dengan etika dan norma yang diyakini 

oleh masyarakat dan negara. Sehingga media tersebut memiliki identitas 

di tengah persaingan antar media.  

2. Visi Media yang berarti pandangan yang menjadi target suatu media 

yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Setiap media memiliki visi 

yang jelas dalam menyikapi persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Contoh dari visi media adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, 

menegakkan supremasi hukum, atau membangun masyarakat adil dan 

makmur serta sejahtera.  

3. Misi Media berkaitan dengan visi, yakni lebih bersifat tindakan 

operasional dari target yang ingin dicapai. 

4. Kebijakan Redaksional Media, lebih memusatkan perhatian kepada 

bagaimana misi yang  ideal dapat dilaksanakan.  

(Sumadiria, 2005;21-23). 

Goenawan Mohamad pada 1974 telah melakukan “revolusi putih” 

(Istilah Daniel Dhakidae) yaitu melakukan kegiatan pemangkasan sekaligus 

pemadatan makna dan substansi suatu berita. Berita-berita yang sebelumnya 
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cenderung bombastis bernada heroik karena pengaruh revolusi dipangkas habis 

menjadi jurnalisme sastra yang enak dibaca. Jurnalisme semacam ini 

setidaknya menjadi acuan atau model koran atau majalah yang redakturnya 

pernah mempraktikkan model jurnalisme ini. Banyak orang fanatik membaca 

koran atau majalah  karena gaya jurnalistiknya, spesialisasinya, dan 

spesifikasinya. Ada koran yang secara khusus menjual rubrik opini, ada pula 

koran yang mengkhususkan diri dalam peliputan berita. Ada pula koran yang 

secara khusus mengkhususkan pada bisnis dan iklan. Jika dicermati, 

sesungguhnya, tidak ada koran yang betul-betul berbeda, karena biasanya 

mereka berburu berita pada sumber yang sama. Jurnalis yang bagus, tentu akan 

menyiasati selera dan pasar pembacanya. 

Dalam hubungannya dengan prinsip penyuntingan bahasa jurnalistik 

terdapat beberapa prinsip yang dilakukan (1) balancing, menyangkut lengkap-

tidaknya batang tubuh dan data tulisan, (2) visi tulisan seorang penulis yang 

mereferensi pada penguasaan atas data-data aktual; (3) logika cerita yang 

mereferensi pada kecocokan; (4) akurasi data; (5) kelengkapan data, setidaknya 

prinsip 5wh, dan (6) panjang pendeknya tulisan karena keterbatasan halaman. 

3.3.Bahasa Jurnalistik pada Surat Kabar 

Ulasan mengenai bahasa sangat penting, mengingat bahwa surat kabar 

merupakan salah satu media cetak yang berperan aktif dalam meningkatkan 

peran bahasa Indonesia itu sendiri, baik dalam kedudukannya sebagai bahasa 

nasional negara yang berfungsi sebagai lambang jati diri bangsa dan lambang 

pemersatu berbagai suku bangsa. 
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Sebagai bahasa negara bahasa Indonesia mengemban amanat sebagai 

bahasa resmi kenegaraan dan alat perhubungan pada tingkat nasional untuk 

kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 

Dimana pesan-pesan atau informasi penting tersebut dapat dikomunikasikan 

kepada masyarakat pembaca surat kabar, tentunya bahasa sebagai sarananya. 

Berikut adalah fungsi bahasa yang diturunkan dari dasar dan motif 

pertumbuhan bahasa itu sendiri, yaitu: 

a. Alat untuk mengekspresikan diri. 

b. Alat komunikasi 

c. Alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial 

d. Alat mengadakan kontrol sosial 

(Sumadiria, 2005;8) 

Seorang jurnalis harus terampil berbahasa. Keterampilan berbahasa 

mempunyai empat komponen, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap 

keterampilan berhubungan erat dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara 

yang beraneka ragam. Lebih jauh, setiap keterampilan tersebut berhubungan 

erat pula dengan proses-proses yang mendasari bahasa. Bahasa seseoarang 

mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin 

cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan 

dikuasai dengan cara praktik dan banyak berlatih. Karena melatih keterampilan 

berbahasa berarti melatih keterampilan berfikir (Sumadiria, 2005;5). 
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Menurut McLuhan, setiap media memiliki tata bahasa sendiri, yakni 

seperangkat peraturan yang erat kaitannya dengan berbagai alat indra, dalam 

hubungannya dengan penggunaan media. Setiap tata bahasa media memiliki 

kecenderungan  (bias) pada alat indra tertentu. Karena bahasa adalah pandu 

realitas sosial. Pandangan kita tentang dunia dibentuk oleh bahasa, dan 

karena bahasa berbeda pandangan kita tentang dunia pun akan berbeda. 

Setelah mengetahui dasar dari fungsi bahasa, maka definisi dari 

jurnalistik itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai kegiatan yang 

berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap harinya. Dalam buku 

yang sama disebutkan oleh Roland E. jurnalistik adalah pengumpulan, 

penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum secara 

sistematik dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, 

dan disiarkan di stasiun-satasiun televisi (Sumadiria, 2005;4-5). 

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan 

untuk menulis naskah atau berita di media massa seperti surat kabar, tabloid 

dan majalah. Berikut pendapat para ahli mengenai bahasa jurnalistik. 

Menurut pakar dari IKIP Malang, S Wojowasito, bahasa jurnalistik adalah 

bahasa komunikasi massa, sebagai tampak dalam harian-harian dan majalah-

majalah. Dengan fungsi yang demikian itu,bahasa tersebut harus jelas, 

mudah dibaca oleh mereka dengan ukuran intelek minimal. Sehingga 

sebagian besar masyarakat yang melek huruf dapat menikmati isinya. 

Walaupun demikian tuntuan bahwa bahasa jurnalistik haruslah baik, tidak 

boleh ditinggalkan. Dengan kata lain, bahasa jurnalistik yang baik harus 
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sesuai dengan norma-norma tata bahasa, antara lain terdiri atas susunan 

kalimat yang benar, pilihan kata yang cocok (Husnun, 2006;157-158). 

Menurut H. Rosihan Anwar, sastrawan dan wartawan senior, dalam 

bukunya Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi, bahasa yang 

digunakan oleh wartawan dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. 

Bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa. Bahasa jurnalistik 

memiliki sifat-sifat yang khas yaitu: singkat, padat, sederhana, lancar, lugas 

dan menarik, tetapi tetap mengacu pada bahasa baku dan kaidah-kaidah tata 

bahasa serta ejaan yang benar, sehingga kosakata yang digunakan dalam 

bahasa jurnalistik harus mengikuti perkembangan dalam masyarakat 

(Anwar, 2004;18). 

Pendapat para pakar diatas tidak terlepas dari sifat bahasa jurnalistik 

yang sangat demokratis dan populis. Disebut demokratis, karena dalam 

bahasa jurnalistik tidak dikenal istilah tingkat, pangkat, dan kasta. Sebagai 

contoh, kucing makan, saya makan, guru makan, gubernur makan, mentri 

makan, presiden makan. Semua diperlakukan sama, tidak diistimewakan 

atau ditinggikan derajatnya. Disebut populis, karena bahasa jurnalistik 

menolak semua klaim dan paham yang ingin membedakan si kaya dan si 

miskin, si tokoh dan si awam, si pejabat dan si jelata, si pintar dan si bodoh, 

si terpelajar dan si kurang ajar. Bahasa jurnalistik diciptakan untuk semua 

lapisan masyarakat di kota dan di desa, di gunung dan di lembah, di darat 

dan di laut. Tidak ada satupun kelompok masyarakat yang di anakemaskan 

atau di anaktirikan oleh bahasa jurnalistik 
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F. Definisi Konseptual 

1. Bahasa Jurnalistik 

Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers, merupakan salah satu 

ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di samping terdapat juga ragam bahasa 

akademik (ilmiah), ragam bahasa usaha (bisnis), ragam bahasa filosofik, dan 

ragam bahasa literer (sastra) (Sudaryanto, 1995) 

2. Headline 

Headline atau  kepala berita, merupakan bagian terpenting dalam sebuah berita 

atau bahkan dalam suatu surat kabar. Headline berita adalah judul berita 

unggulan yang berada halaman paling depan sebuah surat kabar. 

 

G. Kategorisasi 

Adapun kategorisasi dalam analisis isi ini yaitu: 

a. Singkat, yaitu menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele. 

Dalam kategori ini indikator berisikan indikator bahwa dalam 1 paragraf 

pada berita maksimal memiliki 3 kalimat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

paragraf tersebut bisa dengan mudah diterima dan dipahami oleh 

pembaca. 

b. Padat, yaitu sarat informasi dan menerapkan prinsip 5W+1H (What, 

Who,When, Where, Who, How). Pada kategori ini terdapat indikator yang 

menyatakan bahwa pada satu paragraf dalam berita minimal terdapat 2 
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prinsip 5W + 1H. Misalnya didalam paragraf terdapat unsur who, what 

dan why.  

c. Sederhana, yaitu memilih kata atau kalimat yang mudah dipahami oleh  

pembaca. Indikator dalam kategori ini yaitu kata-kata dari bahasa asing 

harus disertai penjelasan. Hal ini untuk memudahkan pembaca dalam 

menangkap pesan atau memudahkan dalam memahami berita yang 

disampaikan. 

d. Lugas, yaitu tegas dan bersifat apa adanya. Indikator dalam kategori ini 

yaitu menghindari penghalusan kata (eufemisme). Dengan maksud, kata-

kata yang dipaparkan dalam rangkaian kalimat bisa dipahami dan lebih 

mudah ditangkap maksudnya 

e. Menarik, yaitu mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak 

pembaca. Indikator dalam kategori ini adalah dengan menggunakan kata-

kata populer yang biasa digunakan pada masanya. Hal ini dimaksudkan 

bahwasanya dengan penambahan kata-kata populer, akan mampu 

membentuk opini publik bahwa koran tersebut adalah koran yang selalu 

update terhadap perkembangan zaman. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

karena dengan analisis isi, maka akan lebih sistematik dan bersifat obyektif jika 

dibandingkan dengan analisis yang lain. Perluasan rana aplikasi metodologi analisis 

isi mengarah pada penelitian kuantitatif pada media massa. Pada fase kedua itu 
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perkembangan intelektual analisis isi dipengaruhi oleh media elektronik yang tidak 

dapat dianggap sebagai perluasan dari surat kabar dan arena masalah sosial politik 

yang timbul dan disebabkan oleh media massa elektronik, serta karena munculnya 

metode penelitian empiris dalam ilmu-ilmu sosial (Krippendorff, 1991:5). 

Deskripsi tentang analisis isi yang lainnya juga telah dikemukakan oleh 

Wimmer dan Dominick dalam bukunya yang berjudul Mass Media Research. An 

Introduction (2000:136-138) adalah sebagai berikut: 

a. Menggambarkan isi komunikasi (describing communicatiuon content). 

b. Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (testis hypotheses of 

message characteristic). 

c. Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media 

content to the “real-world”). 

d. Memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di 

masyarakat (assessing the image of particular gtroup in society). 

e. Mendukung studi efek media (estabhilising a starting point for studies 

of media effect). 

Dennis McQuail menyebutkan bahwa pendekatan dasar dalam menerapkan 

analisis isi adalah (1) memilih contoh (sample) atau keseluruhan isi; (2) menetapkan 

kerangka kategori; (3) memilih satuan analisis; (4) menentukan satuan ukur (5) 

mengungkap hasil sebagai distribusi menyeluruh atau percontoh dalam hubungannya 

dengan frekuensi keterjadian (Mc Quail, 1989:179). 

1. Ruang Lingkup Penelitian 
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Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Headline pada Koran Kompas dan 

Jawa Pos edisi 27, 28, 30, 31 Desember 2010 

2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kalimat dalam Headline pada Koran 

Kompas dan Jawa Pos edisi 27, 28, 30, 31 Desember 2010. 

3. Satuan Ukur 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah masing-masing kalimat per paragraf 

yang sesuai dengan kategorisasi penelitian yang telah ditentukan 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang 

merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah catatan-catatan, dokumen 

sebagai sumber data. Kemudian pada praktiknya, untuk penelitian ini dilakukan 

dengan membaca dengan seksama pada headline berita koran Kompas dan Jawa 

Pos edisi 27, 28, 30, 31 Desember 2010. Selanjutnya untuk mempermudah 

pengkategorisasian, maka dibuat lembar koding sebagai berikut: 

 

Tabel Koding 

No Paragraf 

Kategorisasi 

1 2 3 4 5 

1 1 

     2 2 

     JUMLAH 
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5. Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(AI), dimana menurut Kerlinger dalam Dominick (2000) memahami analisa isi 

sebagai sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi yang dilaksanakan secara 

sistematik, obyektif dan bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur beberapa 

variabel.  

Dari data yang dikumpulkan oleh peneliti akan disajikan dan disusun secara 

sitematis dengan mengedepankan faktualitas data. Data tersebut berupa kemunculan 

sub tema dan percakapan yang termasuk dalam kategori yang telah ditentukan dalam 

coding sheet yang telah disepakati oleh koder. Tahapan-tahapan untuk analisis data 

yakni sebagai berikut: 

1. Pengidentifikasian keseluruhan headline dalam koran Kompas dan Jawa 

Pos 

2. Memilih data kalimat pada headline yang sesuai dengan kategorisasi 

kemudian dimasukkan dalam lembar coding sheet 

3. Data kuantitatif yang diperoleh dari coding sheet tersebut kemudian diuji 

dengan Uji Reliabilitas, dan apabila sudah reliabel, data tersebut 

dideskripsikan menurut kategorinya masing-masing agar dapat menjawab 

masalah penelitian dan tujuan penelitian juga tercapai 

 

6. Uji Reliabilitas  
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Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan 

pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan pengertian dan pelatihan 

terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat di hitung dengan formula yang dibuat 

Holsty (1969), yang digunakan untuk menentukan reliabilitas data nominal. 

 

Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penilaian para koder peneliti 

menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 

   C.R =  

Keterangan : 

C.R = Coefisien Reliability 

M       =  Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2   = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan 

peneliti dari hasil yang diperoleh. 

Hasil selanjutnya kemudian menurut Scott dikembangkan dalam ‘Index of 

Reliability”  yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok kategori, tetapi 

juga kemungkinan frekuensi yang timbul. Rumus Scott adalah sebagai berikut: 

 Pi =  

 Pi    : Nilai keterhandalan. 

Observed Agreement adalah Jumlah persetujuan nyata antar pengkode yaitu 

CR. Dan Expected Agreement adalah jumlah persetujuan yang diharapkan karena 

peluang. Dari uji statistik tersebut, dapat diketahui kesepakatan para juri. Nilai 

kesepakatan yang dianggap reliabel menurut Lasswell (Ritonga, 2004) menyebutkan 

kesepakatan antar juri 70 % - 80 % sudah cukup handal.  
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