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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media memiliki peranan penting dalam perkembangan politik. Pers 

disebut-sebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Media seperti surat kabar, 

majalah politik, televisi dan radio dijadikan alat untuk membentuk dan 

mempengaruhi opini publik oleh para politikus. Pemanfaatan media massa 

dalam aktivitas politik juga sebagai salah satu bentuk pemanfaatan fungsi 

media massa itu. Diantara fungsi media adalah fungsi pengawasan,fungsi 

penghubung dan fungsi transmisi warisan sosial. Peran media massa dalam 

proses sosialisasi nilai, norma dan kesepakatan yang berkembang di 

masyarakat demi keutuhan dan terpeliharanya aturan sosial serta edukasi bagi 

masyarakat luas. 

Salah satu bentuk media yang sering dijadikan alat dalam 

menyampaikan pesan politik adalah surat kabar. Surat kabar atau biasa disebut 

koran merupakan salah satu kekuatan sosial dan ekonomi yang cukup penting 

dalam masyarakat. Surat kabar sebagai lembaran tercetak yang memuat 

laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri terbit secara periodik, umum 

isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia 

untuk memuat pesan agar diketahui pembaca.
1
 

Surat kabar adalah “media komunikasi massa yang memuat serba serbi 

pemberitaan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun 

pertahanan dan keamanan. Fungsinya sebagai penyebar informasi pendidikan , 

menghibur, mengawasi, dan mengatur massa”. Karakteristik dari sebuah surat 

kabar itu adalah: Publisitas, Periodesitas, Universalitas, Aktualitas, 

Terdokumentasi, Faktualitas. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat membaca surat 

kabar adalah sebagai salah satu sumber mencari informasi dan hiburan. 
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Membaca surat kabar merupakan bagian penting dalam gaya hidup 

masyarakat yang intelek. Membaca surat kabar juga salah satu sarana 

pembelajaran masyarakat luas agar kritis dalam menanggapi suatu fenomena 

berita yang terjadi di masyarakat yang sedang berkembang. 

     Pekanbaru Pos merupakan salah satu media surat kabar yang ada di 

Riau. Pekanbaru Pos Grup (PPG) adalah paying tempat beberapa media cetak, 

yaitu Koran Pekanbaru Pos, Posmetro Mandau (berkantor pusat di Duri), 

Posmetro Rohil (berkantor pusat di Bagan Siapi-api), Pos Metro Indragiri ( 

berkantor pusat di Tembilahan). Khusus koran Pekanbaru Pos juga dikenal 

dengan koran “Sapu jagat- Up date” di kota Pekanbaru.
2
 Berbagai pemberitaan 

dapat ditemukan di surat kabar Pekanbaru Pos, salah satunya menyangkut 

pemberitaan dalam bidang politik. Saat ini berita mengenai pemilihan 

Gubernur Riau tengah hangat dibicarakan oleh surat kabar ini. Berbagai berita 

politik mengenai Pasangan Calon yang akan ikut serta dalam pemilihan 

Gubernur Riau Periode 2018-2023 menjadi perhatian khalayak. 

Isi pemberitaan baik berupa profil Calon, partai yang mendukung, 

berbagai kegiatan politik Calon dan hal-hal lain menyangkut Pemilihan 

Gubernur Riau. Dari banyak pemberitaan yang diberitakan oleh Surat Kabar 

Pekanbaru Pos penulis tertarik untuk menganalisa isi pemberitaan yang 

menyangkut Calon yang ikut serta dalam Pilkada yang akan dilaksanakan Juni 

2018 nanti.  

Saat ini ada empat pasangan Calon yang sudah mendaftar karena 

mendapat dukungan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

2018 yakni Syamsuar dan Edi Nasution, Lukman Edy dan Hardianto,Firdaus 

dan Rusli Efendi, Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno. 

Sebuah media dituntut untuk menulis pemberitaan yang berimbang 

(independen), tidak melebih-lebihkan dan tidak menjatuhkan salah satu 

pasangan Calon. Dari pengamatan yang dilihat penulis, Pekanbaru Pos 

menyajikan berita yang tidak berimbang. Pekanbaru Pos menyajikan berita 
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yang membuat khalayak tahu pasangan Calon gubernur Riau yang dilebihkan 

dalam pemberitaan oleh surat kabar ini. 

 Berdasarkan pengamatan awal dan fenomena yang terjadi di lapangan, 

penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini dan menjadikan 

sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Penerapan Bahasa Jurnalistik dalam 

Berita Politik Calon Gubernur Riau Periode 2018-2023 di Surat Kabar Harian 

Pekanbaru Pos (Edisi Januari 2018)”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dari penelitian ini, maka penulis 

akan menjelaskan beberapa istilah yang sangat penting agar tidak terjadi 

penafsiran ganda yang dapat membuat kekeliruan dalam penelitian ini : 

1. Penerapan 

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pemasang, atau pengenaan perihal mempraktikkan.3 

2. Bahasa Jurnalistik 

Terdapat dua kata dalam penafsiran bahasa jurnalistik, yakni 

“bahasa” dan “jurnalistik”. Arti kata bahasa dapat dipahami sebagai alat 

untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan pengalaman seseorang kepada 

orang lain baik lisan maupun tulisan. Sedangkan jurnalistik, diartikan 

sebagai kegiatan menyampaikan berita (informasi) kepada pemirsa melalui 

media massa. Dengan kata lain, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang 

digunakan oleh pewarta atau wartawan dalam media massa, untuk 

menyampaikan informasi dengan ciri-ciri khas yang bersifat singkat, 

padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik.4 

3. Berita Politik 

Berita politik adalah berita yang menyangkut kegiatan politik atau 

peristiwa di sekitar, masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal yang 

berhubungan dengan urusan pemerintahan dan negara.
5
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4. Calon 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Calon berarti : orang 

yang akan menjadi, orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki 

jabatan atau profesi tertentu, orang yang diusulkan atau dicadangkan 

supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.
6
 

5. Pekanbaru Pos 

Pekanbaru Pos adalah Koran umum metropolis berbasis di Pekanbaru, 

Riau. Saat ini,surat kabar ini telah beroplah 35000 eks/hari  

Dengan market share jumlah pembaca lebih dari 275000 

orang/hari. Terdiri dari kalangan Pendidik, Birokrat, Pegawai sipil, swasta 

dan umum. Wilayah edar koran Pekanbaru Pos yaitu Pekanbaru, Kampar, 

Pelalawan, Siak, Duri dan Dumai.
7
 

      

C. Ruang Lingkup Kajian 

 Dalam penelitian ini penulis memfokuskan hal yang akan dibahas, 

bertujuan untuk menghindari penjelasan yang terlalu meluas dan lebih terarah. 

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka penulis hanya akan membahas 

permasalahan untuk menganalisis isi bahasa jurnalistik  pada teks berita 

politik pada headline Surat Kabar Harian Pekanbaru Pos edisi Januari 2018 

mengenai  Calon Gubernur Riau Periode 2018-2023. Berita politik edisi 

Januari 2018 tersebut sangat menarik untuk diteliti karena sedang gencar-

gencarnya dibicarakan mengenai pimpinan Riau untuk lima tahun kedepannya 

diberbagai media massa, online, elektronik, maupun cetak terutama Pekanbaru 

Pos juga selalu memberitakan permasalahan itu. Penulis menganalisis setiap 

paragraf teks berita yang berkaitan dengan berita Calon Gubernur ini, apa 

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

tertib dan menarik. 
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dibuat penulis, maka penulis 

menggambarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan bahasa Jurnalistik dalam berita politik Calon gubernur Riau periode 

2018-2023 di surat kabar Pekanbaru Pos? 

  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah di atas 

maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan 

kaidah bahasa jurnalistik di surat kabar harian Pekanbaru Pos. 

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 di media cetak. 

c. Dapat dijadikan landasan teori bagi mahasiswa kosentrasi 

jurnalistik untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.  

2) Kegunaan Praktis 

a. Merupakan masukan bagi para praktisi di bidang jurnalistik dalam 

mengemas pemberitaan di media cetak secara proporsional sesuai  

kaidah bahasa jurnalistik. 

b. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan  dan wawasan dalam 

dunia pers. 

c. Kegunaan untuk perusahaan yakni, dapat menjadi masukan bagi 

media cetak surat kabar harian Pekanbaru Pos agar lebih teliti dan 

bertanggung jawab menyajikan berita politik sesuai kaidah bahasa 

jurnalistik. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran umum rencana susunan bab demi bab yang akan 

diuraikan dalam skripsi. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup enam bab 

dengan uraian sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Meliputi, latar belakang, penegasan istilah, ruang lingkup 

kajian, rumusan   masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II     :  KAJIAN  TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Berisi kajian teori, kajian terdahulu, serta kerangka pikir. 

BAB III   :  METODE PENELITIAN 

  Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan 

data, uji validasi data dan teknik analisis data. 

BAB IV    :  GAMBARAN UMUM 

  Berisi gambaran umum lokasi penelitian. 

BAB V     :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisi penjelasan hasil penelitian serta pembahasan. 

BAB VI    :  PENUTUP 

  Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


