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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa merupakan sarana untuk mempublikasikan suatu berita 

atau informasi kepada khalayak luas. Media massa setelah era reformasi 

mengalami perkembangan pesat dengan beragam bentuk. 1
 Media massa 

terdiri dari media cetak, media elektronik dan media online. Radio dan 

televisi sebagai media penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa 

yang efisien dalam mencapai audiensnya dalam jumlah yang sangat banyak.2 

Selain kedua media penyiaran tersebut, media cetak juga memiliki audiensi 

dalam jumlah besar. Selain itu, media online juga memegang peranan penting 

bagi kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran serta teknologi yang 

sedang gencar menawarkan berbagai macam produk dengan kecanggihan 

masing-masing aplikasi yang pada hakikatnya mengajarkan manusia untuk 

memperoleh informasi secara cepat, tepat, akurat, mudah, murah, efektif, dan 

efisien. 

Hadirnya media online tidak serta merta mematikan media 

komunikasi lainnya. Hanya saja jika dibandingkan dengan media online, 

media lain diibaratkan dengan kereta api senja yang memasuki stasiun dengan 

kecepatan diperlambat.3 Media online merupakan produk jurnalistik online 

atau cyber journalism yang memiliki fungsi sebagai pelopor fakta atau 

peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Portal berita 

GoRiau.com adalah salah satu media online di Riau yang terdaftar di Serikat 

Perusahaan Pers (SPS) dan satu-satunya portal berita yang memiliki nomor 

kartu anggota yang disahkan oleh dewan pers Riau. 
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Portal berita GoRiau.com berdiri sejak tanggal 8 September 2012. 

Dalam rentang waktu tiga tahun, portal ini mampu berkembang cukup pesat 

dan tumbuh menjadi portal berita di Riau yang menembus pembaca lebih dari 

30 ribu sehari.
4
 Menurut akun alexa.com, salah satu web analitik yang 

melihat kepopuleran suatu media dari kualifikasi negara bahkan dunia 

menyebutkan, pengunjung GoRiau.com memasuki angka 96,8%.
5

 Portal 

berita GoRiau.com banyak memuat berita kriminal. Sehubungan dengan hal 

ini, maka wartawan berusaha untuk menyajikan berita-berita kriminal sesuai 

dengan minat dan selera pembaca. Meskipun media GoRiau.com sudah 

memasuki posisi puncak di Riau tidak berarti bahwa portal berita ini sudah 

menjalankan aturan pengggunaan bahasa jurnalistik secara maksimal. 

Bahasa sebagai alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun 

tertulis.6 Bahasa yang digunakan media massa berbeda, struktur kalimatnya 

lebih luas, pilihan katanya pun lebih bebas. Yang menyebabkannya adalah 

karena bahasa jurnalistik harus bertutur dengan santai namun harus tetap 

memperhatikan kaidah bahasa baku.
7
 Bahasa jurnalistik menurut Abdul Chaer 

itu singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik. Harus menerapkan 

tiga prinsip dalam menggunakan bahasa jurnalistik yaitu hemat kata, tepat 

makna, dan menarik.
8
  Ditinjau dari sifatnya, bahasa jurnalistik memiliki dua 

ciri utama yaitu komunikatif dan spesifik. Komunikatif artinya langsung 

menjamah materi atau ke pokok persoalan (straight to the point), bermakna 

tunggal, tidak konotatif, tidak berbunga-bunga, tidak bertele-tele dan tanpa 

basa-basi. Spesifik artinya mempunyai gaya penulisan tersendiri, yakni 

sederhana, kalimatnya pendek-pendek dan kata-katanya jelas, serta mudah 

dimengerti oleh kalangan awam (massa).
 9

 

                                                             
4
  Ibid, h. 2 

5
 http://www.alexa.com/siteinfo/goriau.com  (diakses 10 Januari 2018) 

6
 Mansur Muslich, Bahasa Indonesia Pada Era Globalisaasi: Kedudukan, Fungsi, 

Pembinaan, dan Pengembangan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) Cet, Ke-1, h. 3. 
7
 Tri Adi Sarwoko, Inilah Bahasa Indonesia Jurnalistik, (Yogyakarta; C. V Andi Offset, 

2007), h. 4 
8
 Abdul Chaer, Bahasa Jurnalistik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 4. 

9
 Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan 

Kepenulisan, (Bandung: Baticpress, 2005), h. 27. 

http://www.alexa.com/siteinfo/goriau.com


 

 
3 

Bahasa pers atau bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang 

digunakan oleh wartawan dan memiliki sifat khas, yaitu singkat, padat, 

sederhana, jelas dan menarik.
10

 Menurut Haris Sumadiria, bahasa jurnalistik 

yaitu bahasa yang digunakan wartawan, redaktur, atau pengelola media massa 

dalam menyusun dan menyajikan, memuat, menyiarkan, dan menayangkan 

berita serta laporan peristiwa penting atau menarik dengan tujuan agar mudah 

dipahami isinya dan cepat ditangkap maknanya.
11 

Wartawan memiliki gaya bahasa tersendiri yang disebut dengan 

bahasa jurnalistik. Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi 

dalam melakukan pekerjaanya, dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan 

nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan 

periksa ulang atas keterangan fakta dan keterangan yang ditemuinya.
12

 Setiap 

informasi yang disampaikan harus benar, jelas dan akurat. Suroso 

menyebutkan contoh kesalahan yang boleh dilakukan oleh media massa yaitu 

penghilangan imbuhan dalam judul berita. Yang dihilangkan imbuhannya 

adalah kata kerja aktif. Penghilangan imbuhan pada judul berita merupakan 

satu-satunya penyimpangan atau kesalahan yang boleh dilakukan dalam 

bahasa jurnalistik. Yang kerap terjadi di media massa adalah penyalinan tanpa 

mengubah sedikit pun bahasa lisan menjadi bahasa tulis, kecuali untuk 

kutipan langsung.13 

Wartawan senior Slamet Djabarudi mengatakan, banyak kesalahan 

bahasa terjadi pada dunia pers. Kesalahan itu bisa berupa kesalahan umum 

ejaan, kesalahan umum dalam memilih dan membentuk kata, dan kesalahan 

umum dalam menyusun kalimat. 14  Selain itu, dalam penggunaan bahasa 

jurnalistik wartawan sering mengalami kendala yaitu menulis di bawah 

tekanan waktu, kemasabodohan dan kecerobohan, tidak mau mengikuti 
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petunjuk dalam menggunakan bahasa tertulis, ikut-ikutan, dan merusak arti.15 

Pekerjaan wartawan atau reporter disebut sebagai profesi. Oleh karena itu, 

masyarakat memandang wartawan sebagai profesional.
16

 Hal ini berkaitan 

dengan fungsi seorang wartawan pada sebuah media atau pers, yang 

digariskan dalam pasal 3, Bab II, Undang-undang No 40 Tahun 1999, tentang 

pers menyebutkan : “Bahwa fungsi wartawan atau pers meliputi 4 hal, yaitu 

sebagai suatu media, informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”.
17

 

Penggunaan bahasa jurnalistik dalam pemberitaan merupakan hal 

penting dalam menyampaikan informasi. Seperti halnya berita yang 

disampaikan oleh media online GoRiau.com yang menyajikan berbagai 

macam rubrik. Salah satunya rubrik Hukrim yang berisi berita hukum 

kriminal. Penulis menemukan kata bahkan kalimat yang tidak sesuai dengan 

kaidah bahasa jurnalistik, khususnya berita yang terbit tanggal 6 Desember 

2016. Pada judul berita tertulis “Setelah Ibunya Bunuh Diri, Gadis yang 

Masih SMP Ini Berbulan-bulan Dipaksa Jadi Pemuas Nafsu Ayahnya dan 

Kini…”. Judul berita ini tidak singkat dan terlalu panjang, sehingga dengan 

membaca judul saja pembaca sudah mengetahui isi dari berita. Selain itu, 

ketidaksesuaian bahasa jurnalistik juga ditemukan pada paragraf kedua yaitu, 

“bejatnya lagi, perbuatan itu sudah dilakukan sejak Mei hingga Desember 

2016 ini. Ia „digagahi‟ berkali-kalioleh karyawan PT TBS (Tri Bakti 

Sarimas) tersebut. Terakhir, sang ayah memperkosanya pada 5 Desember 

2016 sekitar pukul 02.00 Wib”. Kata “digagahi” tersebut mengabaikan ciri 

bahasa jurnalistik pemilihan kata (diksi) yang tepat. Bahasa jurnalistik 

mempunyai sifat yang sederhana, singkat, tunduk kepada etika dan 

sebagainya.
18
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Penulis juga menemukan ketidaksesuaian pada berita yang terbit 

tanggal 10 Agustus 2017 dengan judul “Modus tukar uang asing dengan 

untung besar, seorang nasabah BNI Pekanbaru jadi korban, Rp68 juta 

lesap”. Pada paragraf kelima tertulis “untuk meyakinkan korban, pelaku 

mengiming-imingi korban dengan keuntungan besar yang diperoleh dari 

hasil penukaran mata uang asing ke mata uang rupiah. Tergiur, korban pun 

bergegas mengambil uangnya senilai Rp68 juta”. Kata mengiming-imingi 

merupakan kata tidak baku, sehingga tidak sesuai dengan ciri bahasa 

jurnalistik yaitu gramatikal. Kata mengiming-imingi dapat diganti dengan 

menjanjikan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil 

judul Penerapan Bahasa Jurnalistik Pada Rubrik Hukum Kriminal 

(Hukrim) Di Media GoRiau.com Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Di dalam judul penelitian di atas, terdapat sejumlah istilah yang perlu 

dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman (miss understanding) dalam 

memahami istilah-istilah tersebut, dimana dijadikan sebagai rujukan dalam 

proses penelitian. Adapun istilah-istilah yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan 

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.
19

 Penerapan adalah suatu 

perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

2. Bahasa Jurnalistik 

Bahasa Jurnalistik adalah bahasa yang digunakan wartawan dalam 

menulis suatu berita. Bahasa jurnalistik menurut Asep Syamsul Romli 
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yaitu bahasa yang digunakan wartawan untuk menulis berita di media 

massa bersifat komunikatif dan spesifik.
20

 

3. Rubrik 

Rubrik menurut Onong Uchjana Effendy adalah acara tertentu untuk 

kelompok pembaca, pendengar atau penonton tertentu. Sedangkan W.J.S 

Poerwadarminta mengartikan rubrik ini sebagai Kepala ruangan untuk 

jarangan dalam surat kabar, majalah dan sebagainya.
21

 

4. Hukum Kriminal 

Hukum dalam dunia akademis, lebih sering dipadankan dengan 

istilah ius. Jadi hukum bisa diartikan sebagai norma, baik tertulis maupun 

tidak tertulis. Sedangkan kriminal adalah kejahatan yang merupakan 

pelanggaran hukum dan dapat dihukum menurut undang-undang. Jadi 

Hukum Kriminal (Hukrim) adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

kejahatan dan terkait dengan hukum.
22

 

5. GoRiau.com Pekanbaru 

GoRiau.com Pekanbaru merupakan surat kabar online diterbitkan 

oleh Perusahaan Pers, PT Gema Informasi Riau Digital. Terbit pertama 

kali sebagai portal berita pada 8 September 2012. GoRiau.com beralamat 

di Perumahan Surya Kartama Agung Blok A No 4, Jalan Kartama, 

Maharatu, Marpoyan Damai, Pekanbaru.
23

 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Penulis memfokuskan hal yang dibahas dalam penelitian ini, bertujuan 

untuk menghindari penjelasan yang terlalu meluas dan agar lebih terarah. 

Penulis hanya membahas permasalahan untuk menganalisis isi bahasa 

jurnalistik pada teks berita kriminal pada rubrik Hukrim di Media Online 

GoRiau.com edisi 1-30 November 2017 yang berjumlah 12 berita. Penulis 
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menganalisis setiap paragraf teks berita yang berkaitan dengan berita kriminal, 

apa sudah sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik yaitu ringkas, singkat, jelas, 

tertib dan menarik.  

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

yang diajukan pada penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan kaidah 

bahasa jurnalistik berita kriminal di rubrik Hukrim di Media Online 

GoRiau.com?” 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui penerapan kaidah bahasa jurnalistik di 

Media Online GoRiau.com Pekanbaru.  

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan di bidang jurnalistik. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan keberadaan bahasa 

jurnalistik yang digunakan media online. 

c. Dapat dijadikan landasan teori bagi mahasiswa konsentrasi 

jurnalistik untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Merupakan masukan bagi para praktisi di bidang jurnalistik dalam 

mengemas pemberitaan di media online secara proporsional sesuai 

kaidah bahasa jurnalistik 

b. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam 

dunia pers.  
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c. Keguanaan untuk perusahaan yakni, dapat menjadi masukan bagi 

media online GoRiau agar lebih teliti dan bertanggung jawab 

menyajikan berita kriminal sesuai kaidah bahasa jurnalistik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka dalam tulisan ini dibagi dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari 

sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, penegasan istilah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada bab ini penulis menjelaskan hal yang meliputi kajian 

teoritis, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber 

data/informan penelitian, teknik pengumpulan data, 

validitas data dan teknik analisis data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Gambaran umum berisi subyek penelitian meliputi sejarah 

media online GoRiau.com, visi misi GoRiau.com, profil 

singkat GoRiau.com dan susunan redaksi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Mencakup laporan penelitian yang meliputi hasil 

penelitian dan pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


