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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Pada bagian ini akan disajikan kerangka dan konsep yang nantinya 

sebagai tolak ukur dalam penelitian. Kerangka teoritis memuat teori dengan 

tujuan untuk memudahkan dalam menjawab secara teori. Teori merupakan 

seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti 

aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya 

dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk 

meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Teori tersusun dari 

asumsi, proposisi, dan aksioma dasar yang saling berkaitan, dan atau teorema 

(generalisasi yang diterima/terbukti secara empiris).
24

 Kajian teori adalah 

gambaran terhadap seperangkat kumpulan konsep, definisi dan proposisi yang 

terkait secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi 

fenomena/gejala.
25

 

 

1. Bahasa Jurnalistik 

a. Pengertian Bahasa Jurnalistik 

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa 

Perancis journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana 

jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan 

atau pelaporan setiap hari. 26
 Dalam kamus jurnalistik diartikan sebagai 

kegiatan untuk menyiapkan, mengedit dan menulis untuk surat kabar, 

majalah. Jadi jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, 

                                                             
24

 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), h. 107. 
25

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 65 

 
26

 AS Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2014), h, 2.   
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menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, 

majalah dan media massa lainnya seperti radio dan televisi.
27

 

Istilah journalism berasal dari kata journal yang artinya catatan 

harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti 

surat kabar. Dan journalisme adalah setiap orang yang pekerjaannya 

mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyiarkan catatan-catatan 

harian. Jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan 

melaporkan peristiwa.
28

 

Adapun beberapa definisi lain dari bahasa jurnalistik adalah 

sebagai berikut: 

1) Rosihan Anwar, bahasa jurnalistik mempunyai sifat khas, yaitu 

singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik. 

2) Moeliono, bahasa jurnalistik memiliki kekhasan diksi yang dicirikan 

oleh upaya ekonomi kata, kekhasan kalimat yang ditandai oleh 

pemendekan kalimat.
29

 

3)  Wojowasito, bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa 

sebagai tampak dalam harian dan majalah. Dengan fungsi yang 

demikian itu bahasa tersebut haruslah jelas dan mudah dibaca oleh 

mereka dengan ukuran intelek yang minimal. Sehingga sebagian 

masyarakat yang melek huruf dapat menikmati isinya. Walaupun 

demikian, tuntutan bahwa bahasa jurnalistik yang lebih baik harus 

sesuai dengan norma tata bahasa yang antara lain terdiri atas susunan 

kalimat yang benar, pilihan kata yang cocok.
30

 

4) JS. Badudu, bahasa jurnalistik harus singkat, padat, sederhana, jelas, 

lugas, tetapi selalu menarik. Sifat itu harus dipenuhi oleh bahasa 

jurnalistik mengingat media massa dinikmati oleh lapisan masyarakat 

yang tidak sama tingkat pengetahuannya.
31

 

                                                             
27

 Rosihan Anwar, Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi, (Yogyakarta: Media 

Abadi, 2004), h. 95-96. 
28

 Kusumaningrat dkk. Op. Cit, h. 15 
29

 Tri Adi Sarwoko, Op. Cit, h. 2 
30

 Rosihan Anwar, Op. Cit, h. 4 
31

 AS Haris Sumadiria, Bahasa Jurnalistik, Op. Cit, h. 6 
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5) Asep Syamsul M. Romli, bahasa jurnalistik, yaitu bahasa yang 

digunakan wartawan untuk menulis berita di media massa. Sifatnya 

komunikatif yaitu langsung menjamah materi atau pokok persoalan 

(straight to the point), tidak berbunga-bunga, dan tanpa basa-basi, 

serta spesifik yakni harus jelas dan mudah dipahami orang banyak, 

hemat kata, menghindarkan penggunaan kata mubazir dan kata jenuh, 

menaati kaidah bahasa yang berlaku Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD), dan kalimatnya singkat. 

6) Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa pers atau bahasa jurnalistik 

adalah salah satu ragam bahasa Indonesia, selain tiga lainnya, ragam 

bahasa undang-undang, ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa sastra. 

7) Dewabrata, penampilan bahasa ragam jurnalistik yang baik biasa 

ditengarai dengan kalimat yang mengalir lancar dari atas sampai akhir, 

menggunakan kata yang merakyat, akrab di telinga masyarakat, tidak 

menggunakan susunan yang kaku, formal dan sulit dicerna. Susunan 

kalimat jurnalistik yang baik menggunakan kata yang paling pas untuk 

menggambarkan suasana serta isi pesannya. Bahkan nuansa yang 

terkandung dalam masing-masing kata pun perlu diperhitungkan.
32

 

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahasa jurnalistik adalah 

bahasa yang digunakan oleh wartawan untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayak dan memiliki ciri khusus yaitu singkat, padat, sederhana, 

jelas, lugas, dan menarik. Bahasa jurnalistik itu sendiri memiliki karakter 

yang berbeda berdasarkan jenis tulisan yang akan diberitakan. Namun 

demikian bahasa jurnalistik tidak meninggalkan kaidah yang dimiliki oleh 

ragam bahasa Indonesia baku dalam hak pemaikaian kosakata, struktur 

sintaksis dan wacana. Sering dijumpai beberapa penyimpangan bahasa 

jurnalistik dibandingkan kaidah bahasa Indonesia baku. 

 

b. Fungsi Bahasa Jurnalistik 

                                                             
32

 Suhaemi dan Ruli Nasrullah, Bahasa Jurnalistik, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN 

Jakarta, 2009), h. 37 
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Sebelum membahas fungsi bahasa jurnalistik, akan lebih baik juga 

mengetahui fungsi utama bahasa yang terdiri dari:
33

 

1) Alat untuk menyatakan ekspresi diri 

2) Alat komunikasi 

3) Alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial 

4) Alat untuk mengaakan kontrol sosial 

Sedangkan fungsi bahasa jurnalistik adalah sebagai pedoman bagi 

wartawan untuk menulis berita di media massa, baik media cetak maupun 

media elektronik yang mempunyai aturan yang berlaku sehingga tidak 

terjadi kekacauan dan dapat meningkatkan nilai suatu berita. Adapun 

fungsi bahasa jurnalistik adalah: 

1) Fungsi sebagai kerangka acuan, pemakaian bahasa dengan adanya 

norma dan kaidah yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak 

ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau 

golongan.
34

 

2) Fungsi Instrumental menggunakan bahasa untuk memperoleh sesuatu. 

3) Fungsi Regulatori menggunakan bahasa untuk mengontrol perilaku 

orang lain. 

4) Fungsi Interaksional menggunakan bahasa untuk menciptakan 

interaksi dengan orang lain. 

5) Fungsi Personal menggunakan bahasa untuk mengungkapkan 

perasaan dan makna. 

6) Fungsi Heuristik menggunakan bahasa untuk belajar dan menemukan 

makna. 

7) Fungsi Imajinatif menggunakan bahasa untuk menciptakan dunia 

imajinasi. 

                                                             
33

 AM. Dewabrata, Kalimat Jurnalistik Panduan Mencermati Penulisan Berita 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 23. 
34

 Hasan Alwi dkk, Tata Bahasa Baku Bahasa Indoneia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 

14 
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8) Fungsi Representational menggunakan bahasa untuk menyampaikan 

informasi.
35

 

 

 

c. Prinsip Bahasa Jurnalistik 

Menurut Rosihan Anwar, bahasa yang digunakan wartawan 

merupakan pedoman yang dipergunakan dalam menulis berita. Prinsip 

bahasa jurnalistik yaitu ringkas, jelas, tertib, singkat dan menarik.
36

 

1) Ringkas 

Artinya dalam penulisan berita wartawan harus menghemat kata. 

Kata-kata yang sebenarnya dapat dihilangkan dari kalimat sebaiknya 

dihilangkan. Menghemat kata dengan sinonim yang lebih pendek. 

Beberapa kata Indonesia sebenarnya bisa dihemat tanpa 

mengorbankan tata bahasa dan jelas arti. Misalnya: 

Agar supaya    agar, supaya 

Akan tetapi    tapi 

Apabila     bila 

Sehingga     hingga 

Meskipun     meski 

Walaupun     walau 

Dari pada     dari 

Beberapa kata yang mempunyai sinonim yang lebih pendek misalnya: 

Kemudian     lalu 

Makin     kian 

Terkejut     kaget 

Demikian     begitu 

Sekarang     kini
37

 

                                                             
35

 Furqanul Azies dan A Chaedar Alwasiah, Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori, dan 

Praktek, (Bandung: PT Rosdakarya, 2000), h. 17-18 
36

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

Kepenulisan, (Bandung: Baticpress, 2005), h. 45 
37

 Santana Septiawan, Juralistik Kontemporer, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 

h. 160 
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2) Jelas 

Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur. Jelas 

di sini mengandung tiga arti, jelas susunan kata atau kalimatnya sesuai 

dengan kaidah subjek – predikat – objek – keterangan (SPOK), jelas 

sasaran.
38

 Untuk mencapai hal tersebut wartawan hendaknya 

membatasi membuat singkatan meskipun lazim digunakan. Penulisan 

singkatan tidak boleh sering digunakan karena mengganggu 

konsentrasi pembaca dalam menangkap maknanya, kecuali sudah 

umum. 

3) Tertib 

Tertib yaitu patuh terhadap pedoman yang berlaku dalam penulisan 

teras berita, yaitu: 

a)  Teras berita dengan mengingat sifat bahasa Indonesia, jangan 

mengandung lebih dari antara 30 dan 45 kata. 

b) Memperhatikan unsur 5W+1H (apa, siapa, mengapa, bilamana, 

dimana dan bagaimana). 

c) Mengindahkan bahasa baku.
39

 

4) Singkat 

Singkat dalam menggunakan kalimat dengan menghilangkan kata 

yang mubazir serta memperhatikan tanda baca seperti titik dan 

komanya. Rosihan Anwar berkata bahwa buanglah kata-kata mubazir 

seperti: adalah, bahwa, untuk, dari, telah, sedang, kemarin, atau 

kuda-kuda, raja-raja, sungai-sungai, dan sebagainya.
40

 

5) Menarik 

Bahasa jurnalistik harus menarik, artinya mampu membangkitkan 

minat dan perhatian pembaca serta memicu selera pembaca. Bahasa 

jurnalistik berpijak pada prinsip menarik, benar dan baku.
41

 Untuk 

                                                             
38

 AS Haris Sumadiria, Bahasa Jurnalistik, Op. Cit, h. 15 
39

 Rosihan Anwar, Op. Cit, h. 146. 
40

 Sedia Willing Barus, Jurnalistik: Petunjuk Teknik Menulis Berita, (Jakarta: Erlangga, 

2011), h. 216. 
41

 AS Haris Sumadiria, Op. Cit, h. 16 
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mencapai ini dihindarkan ungkapan klise dan hal yang monoton. 

Misalnya: dalam rangka, sementara, dan yang lainnya yang dianggap 

klise. 

 Wartawan dalam menulis berita baik untuk media cetak maupun 

media elektronik, wartawan harus memahami kaidah atau prinsip 

penggunaan bahasa jurnalistik. Hal ini diharuskan agar dapat 

mempermudah wartawan dalam penulisan berita. Berdasarkan penjelasan 

di atas, penulis menetapkan pendapat Rosihan Anwar sebagai indikator 

dalam penelitian ini. Menurut penulis, prinsip yang dikemukakan oleh 

Rosihan Anwar merupakan hal yang harus dipenuhi oleh bahasa jurnalistik. 

Prinsip tersebut sangat cocok dan mudah untuk diterapkan oleh wartawan 

dalam penulisan berita.  

 

d. Karakteristik Bahasa Jurnalistik 

Bahasa jurnalistik memiliki karaktek atau ciri tersendiri. 

Karakteristik bahasa jurnalistik dipengaruhi banyak hal yang terkait 

dengan penentuan masalah, jenis tulisan, pembagian tulisan, dan sumber 

(bahan tulisan). Namun demikian, bahasa jurnalistik tidak boleh 

meninggalkan kaidah yang dimiliki oleh ragam bahasa Indonesia baku 

dalam hal pemakaian kosakata, struktur sintaksis, dan wacana. Secara 

spesifik, bahasa jurnalistik dapat dibedakan menurut bentuknya, yaitu 

bahasa jurnalistik surat kabar, bahasa jurnalistik tabloid, bahasa jurnalistik 

majalah, bahasa jurnalistik radio siaran, bahasa jurnalistik televisi, dan 

bahasa jurnalistik media online internet.
42

  Pemahaman bahasa jurnalistik 

akan mempermudah wartawan dalam menulis atau membuat berita, baik di 

media cetak maupun media elektronik.  

Secara umum karakteristik bahasa jurnalistik menurut M. Romli 

adalah: 

                                                             
42

 Ibid, h. 13 
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1) Jelas dan mudah dipaham, tidak menggunakan bahasa kiasan 

(konotatif), sedapat mungkin menggunakan kata-kata yang bermakna 

denotatif (makna sebenarnya). 

2) Sederhana, menggunakan Bahasa orang awam, tidak menggunakan 

istilah-istilah yang terlalunteknis ilmiah. 

3) Hemat kata, memegang teguh prinsip ekonomi kata (economy of 

words), yaitu menggunakan sedikit mungkin kata-kata untuk 

menginformasikan banyak hal. 

4) Menghindarkan penggunaan kata mubazir dan kata jenuh. 

5) Singkat. 

6) Dinamis, tidak monoton, tidak menyebut nama tokoh secara berulang-

ulang. 

7) Penulisan kalimat lead dan isi tetap menaati kaidah Bahasa, 

pemenggalan kata hanya dilakukan pada judul. 

8) Satu gagasan satu kalimat, menghindari penulisan anak kalimat yang 

mengandung banyak kata atau kalimat.
43

 

Melengkapi pendapat M. Romli di atas, Tebba mengemukakan 

prinsip bahasa yang digunakan dalam bahasa berita sebagai berikut: 

1) Menggunakan kalimat aktif, struktur kalimat aktif dapat menonjolkan 

peran pelaku dan tindakan yang dilakukan. 

2) Menggunakan kalimat tunggal, kalimat tunggal subjek, predikat, dan 

objeknya atau sehingga mudah dipahami. 

3) Menggunakan kata kerja dan sedikit kata benda, kata kerja bersifat 

dinamis sedangkan kata benda bersifat statis. 

4) Menggunakan kalimat positif, kalimat positif menggambarkan 

keadaan yang aktif.
44

 

Menurut Kunjana Rahardi, bahasa jurnalistik atau bahasa pers 

menunjuk pada bahasa yang dipakai  wartawan untuk menyampaikan fakta, 

laporan, berita, tulisan yang terjadi, yaitu fakta yang terjadi pada hari ini, 

                                                             
43

 Aris Badara, Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 24-25. 
44

 Sudirman Tebba, Op. Cit, h. 119-121. 
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bahkan atau baru terjadi.
45

 Menurut Kunjana Rahardi ciri-ciri bahasa 

jurnalistik yaitu sebagai berikut: 

1) Komunikatif, artinya tidak berbelit-belit, harus terus langsung pada 

pokok permasalahannya. Jadi bahasa jurnalistik harus lugas, 

sederhana, tepat diksinya, dan menarik sifatnya. 

2) Spesifik, artinya bahasa jurnalistik harus disusun dengan kalimat yang 

singkat atau pendek. 

3) Hemat kata, artinya bahasa jurnalistik memegang teguh prinsip 

ekonomi kata. 

4) Jelas makna, artinya dalam bahasa jurnalistik sedapat mungkin 

menggunakan kata yang denotatif (makna sebenarnya). 

5) Tidak mubazir dan tidak klise.
46

 

Menurut Haris Sumadiria bahasa jurnalistik memiliki karakteristik 

atau ciri sebagai berikut:47 

1) Sederhana, artinya bahasa pers sedapat-dapatnya memilih kalimat 

tunggal dan sederhana. Kalimat yang efektif, praktis, sederhana 

pemakaian kalimatnya, tidak berlebihan pengungkapannya. 

2) Singkat, berarti langsung kepada pokok masalah, tidak bertele-tele, 

tidak mubazir. 

3) Padat, artinya bahasa jurnalistik yang singkat itu mampu 

menyampaikan informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan 

pembaca sudah tertampung di dalamnya. Menerapkan prinsip 5W+1H, 

membuang kata-kata mubazir dan menerapkan kata. 

4) Lugas berarti tegas, tidak ambigu, sesuai makna yang dituju. 

5) Jelas, artinya informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah 

dapat dipahami oleh khalayak umum. 

6) Jernih berarti bening, transparan, jujur, tulus, tidak menyembunyikan 

sesuatu yang lain yang bersifat negatif seperti prasangka atau fitnah. 

                                                             
45

 Kunjana Rahardi, Bahasa Jurnalistik: Pedoman Kebahasaan untuk Mahasiswa, 

Jurnalis dan Umum, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 5. 
46

 Ibid, h. 8. 
47

 AS Haris Sumadiria, Op. Cit, h. 14-20. 
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7) Menarik, artinya dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, 

tumbuh, dan berkembang. 

8) Demokratis, berarti bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan, 

pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak 

yang disapa. 

9) Populis berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun yang terdapat 

dalam karya jurnalistik harus akrab di telinga, di mata, dan di benak 

pikiran khalayak pembaca. 

10) Logis, artinya apapun yang terdapat dalam kata, istilah, kalimat, atau 

paragraf jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan 

dengan akal sehat. 

11) Gramatikal berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun yang 

terdapat dalam karya jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa 

baku. 

12) Menghindari kata tutur. Kata tutur adalah kata yang biasa digunakan 

dalam percakapan sehari-hari secara informal. Contoh bilang, 

dibilangin, bikin, kayaknya, mangkanya, kelar, dan lain-lain. 

13) Menghindari kata dan istilah asing. Berita atau laporan yang banyak 

diselipi kata asing selain tidak informatif dan komunikatif juga sangat 

membingungkan. 

14) Pilihan kata (diksi) yang tepat. Bahasa jurnalistik sangat menekankan 

efektivitas. Setiap kalimat yang disusun tidak hanya harus produktif, 

tetapi juga tidak boleh keluar dari asas efektivitas. Artinya, setiap kata 

yang dipilih memang tepat dan akurat, sesuai dengan tujuan pesan 

pokok yang ingin disampaikan kepada khalayak. 

15) Mengutamakan kalimat aktif. Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan 

lebih disukai oleh khalayak pembaca daripada kalimat pasif. 

16) Menghindari kata atau istilah teknis. Karena ditujukan untuk umum, 

maka bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, dan ringan 

dibaca. 
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17) Tunduk kepada kaidah etika. Salah satu fungsi pers adalah mendidik. 

Sebagai pendidik, pers wajib menggunakan serta tunduk kepada 

kaidah dan etika bahasa baku. 

e. Pedoman Pemakaian Bahasa Jurnalistik 

Dalam penulisan bahasa jurnalistik terdapat pedoman harus 

dilaksanakan. Salah satunya adalah pedoman yang dikeluarkan oleh 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta pada 10 November 1978 di 

Jakarta. Pedoman tersebut terdiri dari sepuluh aturan dalam penulisan 

bahasa jurnalistik, yaitu sebagai berikut:48 

1) Wartawan hendaknya konsekuen melaksanakan pedoman Ejaan 

Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD). Hal ini harus 

diperhatikan oleh para korektor karena kesalahan paling menonjol 

dalam surat kabar sekarang ini adalah kesalahan ejaan. 

2) Wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim. 

Kalaupun harus menulis akronim, maka satu kali harus menjelaskan 

dalam tanda kurung kepanjangan akronim tersebut supaya tulisannya 

dapat dipahami khalayak ramai. 

3) Wartawan hendaknya tidak menghilangkan imbuhan bentuk awal atau 

prefiks. Pemenggalan kata awalan me- dapat dilakukan dalam kepala 

berita mengingat keterbatasan ruang. Akan tetapi, pemenggalan 

jangan sampai disamaratakan sehingga merembet pula ke tubuh berita. 

4) Wartawan hendaknya menulis dengan kalimat pendek. Pengutaraan 

pikirannya harus logis, teratur, lengkap dengan kata pokok, sebutan, 

kata tujuan (subjek, predikat, objek). Menulis dengan induk kalimat 

dan anak kalimat yang mengandung banyak kata membuat kalimat 

tidak dapat dipahami, lagi pula prinsip yang harus dipegang ialah 

“satu gagasan atau satu ide dalam satu kalimat”. 

5) Wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise yang 

sering dipakai dalam transisi berita, seperti kata sementara itu, dapat 

ditambahkan, perlu diketahui, dalam rangka. Dengan demikian, akan 

                                                             
48

 Syarifudin Yunus, Jurnalistik Terapan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 82. 
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menghilangkan monotomi (keadaan/bunyi yang selalu sama saja) dan 

sekaligus menerapkan penghematan kata. 

6) Wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir, seperti adalah 

(kata kerja kopula), telah (penunjuk masa lampau), untuk (sebagai 

terjemahan to), dari (sebagai terjemahan of dalam hubungan milik), 

bahwa (sebagai kata sambung), dan bentuk jamak yang tidak perlu 

diulang. 

7) Wartawan hendaknya mendisiplinkan pikiran agar tidak 

mencampuradukkan dalam satu kalimat bentuk pasif dan bentuk aktif. 

8) Wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing dan istilah yang 

terlalu teknis ilmiah dalam berita. Kalaupun terpaksa 

menggunakannya, maka satu kali harus dijelaskan pengertian dan 

maksudnya istilah teknis tersebut. 

9) Wartawan hendaknya sedapat mungkin menaati kaidah tata bahasa. 

10) Wartawan hendaknya ingat bahasa jurnalistik adalah bahasa 

komunikatif dan spesifik sifatnya, dan karangan yang baik dinilai dari 

tiga aspek, yaitu isi, bahasa, dan teknik penyajiannya. 

 

2. Berita 

a. Definisi Berita 

Berita adalah informasi, tetapi tidak semua informasi adalah berita, 

karena berita adalah informasi yang mengandung nilai berita yang telah 

diolah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada ilmu jurnalistik, dan 

yang sudah disajikan kepada khalayak melalui media massa priodik, baik 

cetak maupun elektronik.
49

 

Adapun definisi mengenai berita yang disampaikan para pakar 

jurnalistik di antaranya adalah: 

1) Haris Sumadiria, mendefinisikan berita adalah laporan tercepat 

mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting 
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bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat 

kabar, radio, televisi, atau media online internet.
50

  

2) Willard. C. Bleyer, berita adalah suatu kejadian aktual yang diperoleh 

wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena menarik atau 

mempunyai makna bagi pembaca. 

3) Dja’far H. Assegaf, berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang 

terkini, yang dipilih oleh wartawan untuk disiarkan, yang dapat 

menarik perhatian pembaca. 

4) Jakob Oetama, berita itu bukan fakta tapi laporan tentang fakta itu 

sendiri. Suatu peristiwa menjadi berita hanya apabila ditemukan dan 

dilaporkan oleh wartawan atau membuatnya masuk dalam kesadaran 

publik dan dengan demikian menjadi pengetahuan publik.
51

 

5) Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang terkini, yang terpilih 

staf redaksi suatu harian untuk disiarkan yang dapat menarik perhatian 

pembaca, penting akibatnya, atau karena mencakup segi human 

interest seperti humor, emosi, dan ketegangan.
52

  

Uraian fakta berita yang kuat, yaitu yang nilai beritanya sangat 

penting, sangat menarik, dan penting sekaligus menarik, harus disajikan 

secepatnya kepada khalayak. Uraian fakta dan atau pendapat seperti ini 

disebut berita kuat (hard/spot/soft news). Karena harus disajikan 

secepatnya, maka isinya minimal mengandung keenam unsur berita, yaitu 

5W+1 H, dan pengelolaan secara langsung serta bersifat linier. Uraian 

linier menempatkan fakta dan pendapat yang diuraikan hanya pada satu 

aspek atau dimensi, dan tidak melebar pada fakta lain diluar fakta yang 

diuraikan.
53

 Dari keseluruhan definisi yang dikemukakan para ahli di atas, 

maka berita adalah laporan mengenai informasi aktual tentang fakta 
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penting dan menarik yang disiarkan melalui media massa. Dari sekian 

banyak jenis berita, penulis hanya akan meneliti berita kriminal saja. 

 

b. Klasifikasi Berita 

Berita diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu berita berat 

(hard news) seperti kebakaran, gempa bumi, kerusuhan. Sedangkan berita 

ringan (soft news) seperti seminar sehari tentang perilaku seks bebas di 

kalangan remaja. Selain itu, berita juga dibedakan menurut lokasi 

peristiwanya, di tempat terbuka seperti kerusuhan, bencana alam atau di 

tempat tertutup seperti seminar, siding kabinet dan sebagainya. Sedangkan 

berdasarkan sifatnya, berita dibagi menjadi berita diduga seperti pemilihan 

umum dan peringatan bersejarah. Sedangkan berita tidak diduga seperti 

gedung perkantoran terbakar, bus tabrakan, kapal tenggelam.
54

 Berita 

menurut isinya dikelompokkan dalam berita politik, berita sosial, berita 

ekonomi, berita kriminal dan sebagainya. 

 

3. Berita Kriminal 

Berita kriminal adalah berita atau laporan mengenai kejahatan yang 

diperoleh dari para polisi. Berita yang termasuk dalam berita kejahatan 

adalah pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, pencurian, pencopetan, 

perampokan, narkoba, penganiayaan, tawuran dan sebagainya yang 

melanggar hukum. Menurut Sedia Willing Barus, berita kriminal adalah 

berita mengenai segala peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar 

hukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, 

pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan dan segala sesuatu yang 

bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam 

masyarakat. 55 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pencurian 

adalah proses, cara, perbuatan mencuri.56  
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Pemuatan berita kriminal atau kejahatan pada suatu surat kabar 

biasanya lebih ditekankan dikarenakan pembaca menyukai berita tersebut. 

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter 

(bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. 

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, 

direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar 

benar.
57

 Sama halnya dengan kasus peradilan, kriminalitas juga dianggap 

sebagai peristiwa yang menarik karena pada dasarnya manusia ingin hidup 

dalam suasana tentram. Oleh sebab itu, peristiwa kriminal (event or crime) 

mengundang daya tarik karena mengandung ancaman. Peristiwa 

perampokan, pembunuhan, pembajakan, terorisme, atau narkoba selalu 

menarik perhatian pembaca.
58

 

Yang dikategorikan ke dalam jenis berita kriminal adalah: 

1) Berita pencurian, suatu berita yang dikategorikan berita pencurian jika 

isinya mengenai perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain 

disertai maksud untuk memiliki secara tidak sah. 

2) Berita narkoba dan miras, suatu berita jika isinya mengenai perbuatan 

penyalahgunaan barang-barang psikotropika dan minuman keras baik 

sebagai pemakai maupun pengedar. 

3) Berita penipuan, suatu berita jika isinya mengenai perbuatan hendak 

menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu atau keadaan 

palsu. 

4) Berita kejahatan susila, bila isinya mengenai perbuatan asusila 

terhadap hal-hal yang menyangkut seks, seperti perzinahan, pelacuran, 

pemerkosaan, termasuk masalah kesopanan dan pornogafi. 

5) Berita tindak kriminal terhadap ketertiban umum: jika isinya 

mengenai perbuatan yang dapat meresahkan dang mengganggu 

masyarakat seperti perkelahian atau tawuran, perjudian atau 

sebagainya. 
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6) Berita pembunuhan dan penganiayaan: jika isinya mengenai tindak 

kriminal terhadap nyawa atau badan seseorang mau disengaja maupun 

tidak sengaja. 

7) Berita perampokan: jika isi beritanya mengenai perbuatan mengambil 

hak orang lain dan dapat meresahkan masyarakat seperti 

menggunakan kekerasan bahkan bisa membunuh. 

Menurut Wirjono Projodikoro, kejahatan yang diatur KUHP (Kitab 

Umum Hukum Pidana) Indonesia, antara lain: 

1) Pencurian, tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan,  

mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan 

tujuan memilikinya secara melanggar hukum. 

2) Pemerasan, dimuat dalam pasal 368 KUHP dan dirumuskan, dengan 

maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar 

hukum, memaksa dengan kekerasan supaya orang lain memberikan 

suatu barang selluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu, orang 

ketiga, atau supaya orang yang menghutang menghapus hutang. 

3) Pembunuhan, oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai dengan 

sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan 

maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Perbuatan ini dapat 

terwujud dengan penembakan dengan senjata api, menikam dengan 

pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, 

dengan memberi racun dalam makanan, dan lainnya. 

4) Penganiayaan, pasal 351 KUHP hanya mengatakan bahwa 

penganiayaan dihukum dengan penjara selama-lamanya dua tahun 

delapan bulan denda sebanyak-banyaknya tiga ratus ribu rupiah.
59

 

Pada intinya berita kejahatan atau yang dikenal dengan nama berita 

kriminal merupakan beritayang sering ditemukan dalam berbagai media 

massa. Berita ini biasanya menggunakan kata-kata sensasional sehingga 

menarik perhatian pembaca. Dalam penyajiannya sering terjadi kontroversi 
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terutama bagi kalangan moralis dan kriminolog. Pers yang mempunyai 

fungsi penyebar informasi tentunya mempunyai alasan yang tepat dalam 

menyajikan berita kriminal. Pers bukan mempromosikan kejahatan kepada 

khalayak, melainkan dengan tulisan atau disiarkannya berita kriminal 

diharapkan masyarakat tidak mau melakukan hal serupa dengan yang 

diberitakan. 

Menurut Assegaf, mengutip kode etik yang berlaku di redaksi surat 

kabar “The Richmond News Letter” yang berbunyi antara lain:
60

 

1) Berita kejahatan yang dimuat hanyalah: 

a) Berita-berita kejahatan yang terjadi di kota setempat surat kabar 

terbit yang sifatnya menarik perhatian pembaca. 

b) Berita kejahatan yang bersifat nasional, merupakan kejahatan yang 

kategori pertama, yakni pembunuhan, penculikan dan perampokan. 

2) Kejahatan kecil yang terjadi di luar daerah penerbit surat kabar. 

3) Penerbitan berita kejahatan yang tidak mengenai kejahatan kategori 

utama, detail data tekniknya tidak diberitakan untuk mencegah 

peniruan. 

4) Pelaku kejahatan tidak boleh diagung-agungkan agar tidak terjadi 

pemujaan terhadap pelaku. 

5) Pemberitaan bunuh diri dari orang putus asa dan tidak dikenal 

dihindarkan, untuk menghindari peniruan dari orang lain yang juga 

tengah dirundung keputusasaan. 

6) Semua pemberitaan tindak kejahatan tidak boleh dikembangkan 

tulisan yang dapat menimbulkan simpati pembaca kepada pelaku.
61

 

Penulisan berita kejahatan atau kriminal harus taat pada kode etik 

jurnalistik dan undang-undang pers agar berita yang disampaikan sesuai 

dengan etika bahasa jurnalistik. Adapun etika bahasa jurnalistik dalam 

penulisan berita kriminal yang tertuang pada kode etik jurnalistik yaitu: 
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1) Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan 

secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang 

menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak berdalah. 

2) Pasal 4, wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik 

(tulisan, gambar, dan suara) yang menyesatkan, memutar balik fakta, 

bersifat fitnah, cabul dan sensasional. Seperti kata “digagahi” dalam 

penulisan berita criminal mengesankan pada pembaca berita tersebut 

lebih membela laki-laki karena kata menggagahi mendapat kesan 

perkasa dan maskulin. 

3) Pasal 5, wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan asusila 

tidak merugikan pihak korban. Dalam penulisannya tidak boleh sangat 

detail mengenai kejadian tersebut, pemilihan kata-kata yang tidak 

sensual atas tindakan yang dialami korban.
62

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian pustaka di dalam penulisan penelitian ini adalah didasarkan 

pada (1) hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap 

mendukung kajian teori di dalam penelitian yang tengah dilakukan, serta (2) 

didasarkan pada teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan 

perumusan masalah yang telah ditetapkan di dalam BAB I. 

Di bawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

dianggap relevan sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh M.Zaki Fahmi (2015) mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) 

Riau, dengan judul Penerapan Bahasa Jurnalistik dalam Penulisan 

Berita Politik Harian Vokal Pekanbaru. Tujuan penelitannya adalah 

untuk mengetahui penerapan bahasa jurnalistik dalam penulisan berita 

politik Harian Vokal. Metode yang digunakan dengan menggunakan 

deskriptif kualitatif, yakni data diperoleh digambarkan dengan kata-kata 

atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut kategorinya demi 
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meperoleh kesimpulan. Dan diperoleh kesimpulan pada Harian Vokal 

masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam menggunakan 

bahasa jurnalistik dengan kaidah yang berlaku. Hal ini disebabkan karena 

wartawan di media Harian Vokal masih belum sepenuhnya menerapkan 

bahasa jurnalistik yang benar. Ketidaktepan penggunaan bahasa 

jurnalistik pada akhirnya membuat kualitas berita terkadang menjadi sulit 

dipahami. Hal ini bagi peneliti diakibatkan karena tekanan deadline yang 

membuat hasilnya tidak maksimal.
63

 

2. Penelitian Novi Wulansari (2015) mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 

dengan judul Analisis Penggunaan Bahasa Jurnalistik Pada Berita 

Kriminal Rubrik “Hukrim” Di Harian Umum Berita Pagi 

Palembang. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui penerapan bahasa 

jurnalistik pada berita kriminal pencurian. Metode yang digunakan 

adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

bahasa jurnalistik berita kriminal pencurian di rubrik Hukrim pada surat 

kabar Berita Pagi edisi Mei 2015 sudah cukup baik. Namun demikian, 

masih ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan ciri bahasa 

jurnalistik. Antara lain masih melanggar ciri tidak singkat, tidak 

sederhana, tidak gramatikal, tidak lugas, tidak mengutamakan kaliamt 

aktif, dan tidak menghindari kata/istilah asing. Yang sering dilanggar 

yaitu ciri tidak singkat.
64

 

3. Nora Melinda Hardi (2015) mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 

dengan judul Tingkat Kepatutan Berbahasa Jurnalistik Pada 

Jurnalisme Online di Situs DetikBandung.com (Studi Deskriptif 
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dengan Teknik Analisis Isi terhadap Penerapan Kaidah Bahasa 

Jurnalistik Berita Langsung (Straight News) di detikBandung.com). 

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan kaidah bahasa 

jurnalistik pada jurnalisme online di situs detik Bandung. Peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif degan metode analisis isi. Peneliti 

menyimpulkan berita langsung (straight news) pada kanal news di situs 

detik Bandung mengedepankan unsur muatan informasi yang efektif. 

Struktur kalimat dalam berita langsung pada kanal news detik Bandung 

yang lebih banyak menggunakan struktur kalimat sederhana. Kalimatnya 

singkat, padat dan jelas.
65

 

4. Nofita Tri Gamala (2016) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Riau, Pekanbaru, dengan judul Implementasi Kode 

Etik Jurnalistik Pada Foto Jurnalistik Dalam Rubrik Hukum 

Kriminal Di Portal Berita GoRiau.com. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitiannya 

mengetahui implementasi kode etik jurnalistik yang dilihat berdasarkan 

pelaksanaan kode etik jurnalistik pada foto jurnalistik dalam rubrik 

hukrim kriminal di portal berita GoRiau.com beserta sanksi atas 

pelanggaran beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik yang dilakukan 

oleh berita GoRiau.com. berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

pelaksanaan kode etik jurnalistik pada foto jurnalistik dalam rubrik 

hukum kriminal diportal berita GoRiau.com terbilang cukup lemah. 

Terbukti dengan masih banyaknya ditemukan foto jurnalistik yang 

diunggah dinilai cukup sadis.
66

 

 

 

 

                                                             
65

 Nora Meilinda Hardi, “Tingkat Kepatutan Berbahasa Jurnalistik Pada Jurnalisme 

Online di Situs DetikBandung.com (Studi Deskriptif dengan Teknik Analisis Isis terhadap 

Penerapan Kaidah Bahasa Jurnalistik Berita Langsung (Straight News) di detikBandung.com)”. 

Jurnal Ilmiah Komunikasi, Vol, 4, No. 2, (Bandung, 2015). 
66

 Nofita Tri Gamala, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Foto Jurnalistik Dalam 

Rubrik Hukum Kriminal di Portal Berita GoRiau.com”. Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2016) 



 

 
29 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan 

terlebih dahulu pada temuan masalah penelitian. Teori merupakan pernyataan 

umum yang merangkum pemahaman manusia tentang bagaimana dunia 

bekerja. Sementara itu kerangka berpikir adalah penjelasan sementara 

terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.  

Pada penerapan bahasa jurnalistik dalam menulis berita bagi media 

cetak maupun elektronik seorang wartawan harus memahami tentang kaidah 

atau penggunaan bahasa jurnalistik. Adanya pemahaman akan memudahkan 

seorang wartawan melaksanakan tugasnya mencari berita, layout berita dan 

hal lainnya. Bahasa jurnalistik mengandung makna sebagai kegiatan 

mengkomunikasikan peristiwa atau informasi kepada masyarakat melalui 

media massa. Dimana kaidah bahasa jurnalistik yang cenderung digunakan, 

yaitu ringkas, singkat, jelas, tertib, dan menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Analisis Isi Penerapan Bahasa Jurnalistik 
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