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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 adalah 

serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu 

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan  antar 

konsep.
8
 Kajian teori adalah gambaran terhadap seperangkat kumpulan 

konsep, definisi dan proposisi yang terkait secara sistematis untuk 

menjelaskan dan memprediksi fenomena/gejala.
9
 

1. Bahasa Jurnalistik 

a. Pengertian Bahasa Jurnalistik 

Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk 

berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya 

kata dan gerakan. Dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, 

dikenal langgam bahasa tulis dan bahasa lisan. Keduanya terikat pada 

hukum-hukum, norma, aturan, kaidah, serta prinsip-prinsip dan sifat 

yang dimiliki bahasa yang digunakan. Tiap bahasa harus tunduk pada 

tata bahasa masing-masing. Khusus dalam langgam bahasa tulis ia 

harus selalu mengikuti tata bahasa yang benar-benar baku.10 

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.
11

 

                                                             
8
 Kinayati Djojosurto& M.L.A Sumaryati, Prinsip-Prinsip Penelitian  Bahasa & Sastra, 

(Bandung:Yayasan Nuansa Cendekia,2004),  hal.17. 
9
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 65 

10
 Sedia Willing Barus, Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita, (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2010), 213-214. 
11

 Kusumaningrat dkk. Op. Cit, h. 15 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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Wartawan tidak boleh sesuka hatinya “menceritakan kembali” 

tentang suatu hal atau peristiwa yang dilihat, didengar dan 

diketahuinya akan tetapi ada aturan dan persyaratannya. Salah satunya 

adalah bahasa yang digunakan wartawan dalam melaporkan berita, 

yang lazim dikenal dengan bahasa jurnalistik.
12

 

Menurut pakar linguistik, Dr.Yus Badudu, “ Bahasa jurnalistik 

harus singkat, padat, jelas, lugas, tetapi selalu menarik. Sifat-sifat itu 

harus dipenuhi mengingat surat kabar (termasuk radio dan TV-pen) 

dibaca dan didengar oleh berbagai lapisan masyarakat yang tidak sama 

tingkat pengetahuannya. Juga mengingat, bahwa orang tidak harus 

menghabiskan waktunya hanya dengan membaca  surat kabar. Dengan 

bahasa yang lugas, jelas, orang tidak perlu mengulang apa yang 

dibaanya karena ketidakjelasan bahasa yang digunakan dalam surat 

kabar itu.”
13

 

a. Sederhana  

Sederhana berarti selalu mengutamakan dan memilih kata 

atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh 

khalayak pembaca yang sangat heterogen, baik dilihat dari tingkat 

intelektualitasnya maupun karakteristik demografis dan 

psikografisnya. Kata-kata dan kalimat yang rumit, yang hanya 

dipahami maknanya oleh segelintir orang, tabu digunakan dalam 

bahasa jurnalistik.
14

 

b. Singkat  

Singkat berarti langsung kepada pokok masalah (to the 

point), tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, tidak memboroskan 

waktu pembaca yang sangat berharga. Ruang atau kapling yang 

tersedia pada kolom-kolom halaman surat kabar, tabloid, atau 

majalah sangat terbatas, sementara isinya banyak beraneka ragam. 

                                                             
12 Zainuddin HM, The Journalis, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011) hal.148 
 

14
 Haris Sumadiria, Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis, (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media,2017)  hal. 14 
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Konsekuensinya apa pun pesan yang akan disampaikan tidak boleh 

bertentangan dengan filosofi, fungsi dan karakteristik pers.  

c. Padat 

Menurut Patmono SK, redaktur senior Sinar harapan dalam 

buku Teknik Jurnalistik, padat dalam bahasa jurnalistik berarti 

sarat informasi. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat 

banyak informasi pentingdan menarik untuk khalayak pembaca. Ini 

berarti terdapat perbedaan yang tegas antara kalimat yang singkat 

dan kalimat yang padat. Kalimat yang singkat tidak berarti memuat 

banyak informasi. Tetapi kalimat yang padat, kecuali singkat juga 

mengandung banyak informasi.
15

 

d. Lugas 

Lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari 

eufemisme atau peghalusan kata dan kalimat yang bisa 

membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi perbedaan 

presepsi dan kesalahan konklusi. Kata yang lugas selalu 

menekankan pada satu arti menghindari kemungkinan adanya 

penafsiran lain terhadap arti dan makna kata tersebut. 

e. Jelas 

Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baurdan 

kabur. Jelas di sini mengandung tiga arti: jelas artinya, jelas 

susunan kata dan kalimatnya  sesuai dengan kaidah subjek-objek-

predikat-keterangan (SPOK), jelas sasaran dan maksudnya. 

f. Menarik 

Bahasa jurnalistik harus menarik. Menarik artinya mampu 

membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, memicu 

selera baca, serta membuat orang yang sedang tidur, terjaga 

seketika.
16

 

                                                             
15

 Ibid, hal. 15 
16

 Ibid, hal.16 
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b.  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:17 

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 

menghilangkan monotomi (keadaan/bunyi yang selalu sama saja) dan 

sekaligus menerapkan penghematan kata. 

                                                             
17

 Syarifudin Yunus, Jurnalistik Terapan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 82. 
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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 

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang 

benar, menarik atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media 

berkala seperti surat kabar, radio, televise, atau media online.
18

 Berita 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: berita berat (hard news) dan 

berita ringan (soft news). Selain itu berita juga dapat dibedakan menurut 

lokasi peristiwanya, di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Sedangkan 

berdasarkan sifatnya, berita bisa dipilah menjadi berita diduga dan berita 

tak diduga. Selebihnya, berita juga bisa dilihat menurut materi isinya yang 

beraneka macam.  

Pengetahuan dan pemahaman tetang klasifikasi berita sangat 

penting bagi setiap reporter, editor bahkan para perencana dan konsultan 

media (media planer) sebagai salah satu pijakan dasar dalam proses 

perencanaan (planning), peliputan (getting), penulisan (writing), dan 

                                                             
18

 AS Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia :Menulis Berita dan Feature, (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media,2014) hal.65 
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pelaporan serta pemuatan, penyiaran, atau penayangan berita (reporting 

and publishing).
19

  

Berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, 

gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan 

atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran 

umum. Para ahli publisistik dan jurnaslitik memang belum ada yang 

mampu mendefinisikan berita secara khusus dan bisa diterima secara 

umum. Namun secara sederhana para pakar jurnalistik mendefinisikan 

berita sebagai apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio, dan 

apa yang ditayangkan televisi. 
20

 

Sedangkan, berita menurut Haris Sumadiria adalah laporan tercepat 

mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi 

sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, 

televisi, atau media on line internet.
21

  

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berita 

bukan hanya merujuk pada pers atau media massa dalam arti sempit dan 

“tradisional” melainkan juga pada radio, televisi, film, internet atau media 

massa dalam arti luas dan modern. 

3. Politik 

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena 

teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, jadi negara dalam keadaan 

bergerak. Politik juga menyelidiki ide-ide, azas-azas, sejarah pembentukan 

negara, hakekat negara, serta bentuk dan tujuan negara, disamping 

menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, 

kelompok penekan, pendapat umum, peranan partai politik, dan 

keberadaan pemilihan umum.
22

 

                                                             
19

 Ibid, hal.67 
20

 As.Haris.Sumadiria, Jurnalistik Indonesia:Menulis Berita dan Feature. Panduan 

Praktis Jurnalis Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya , 2005), hal.63. 
21

 Ibid, hal. 65. 
22

 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Pustaka Reka Cipta,2009),  

hal.57. 
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Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. 

Polis berarti negara kota. Orang yang mendalami polis disebut politis. 

Politis berarti warga negara. Politiko berarti kewarganegaraan. Dari istilah 

inilah muncul politike techne yang berarti kemahiran politik. 

Ada beberapa pengertian tentang politik: (1) Apa yang 

berhubungan dengan pemerintah, (2) Perkara mengelola, mengarahkan, 

dan menyelenggarakan kebijakan umum dan keputusan-keputusan atau 

kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam 

kehidupan bernegara. (3) Bidang studi yan berkaitan dengan masalah-

masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap 

pemecahan masalah-masalah tersebut. (4) Aktivitas yang berkaitan dengan 

realisasi antar-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya, yang 

berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan.
23

 

Politik memiliki defenisi yang banyak, tergantung sudut pandang 

yang digunakan pembuat defenisi. Semisal Miriam Budiarjo 

mendefenisikan politik sebagai berbagai macam kegiatan yang terjadi di 

suatu negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana 

mencapai tujuan itu. Sedangkan David Easton mengartikan politik sebagai 

semua aktivitas yang mempengaruhi kebijaksanaan dan cara bagaimana 

kebijaksanaan itu dilaksanakan. 
24

 

Dari defenisi yang dikemukakan di atas, Miriam Budiardjo 

menyimpulkan bahwa sesungguhnya politik itu memiliki beberapa konsep 

pokok. Beberapa konsep pokok politik itu adalah :politik berkaitan dengan 

negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision 

making), kebijaksanaan umum (public policy), pembagian (distribution) 

dan alokasi (alocation). 

 J.Barent juga mengatakan ilmu politik adalah ilmu yang 

mempelajari kehidupan negara, dimana kehidupan negara merupakan 

bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-

                                                             
23

 Efriza, Ilmu Politik, (Bandung:Alfabeta,2008),  hal 13. 
24

 Ng Philipus dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2004) , hal.90. 
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negara melaksanakan tugasnya.
25

Berdasarkan defenisi-defenisi tentang 

politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik mencakup sesuatu yang 

dilakukan orang, atau dengan perkataan lain politik adalah kegiatan.
26

 

4. 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. Politik di sini harus 

diartikan sebagai upaya manusia untuk menata kehidupan rakyat, 

pemerintahan, dan negara demi mencapai suatu tujuan dan cita-cita 

bersama yang luhur, yaitu perbaikan hidup dan nasib bangsa.  

Berita politik menjadi menu pokok isi media karena pengaruhnya 

cukup luas dan mendalam bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Berita politik 

akan terasa meninggi intensitasnya tatkala menjelang pemilihan umum, 

siding-sidang DPR/MPR, pembentukan cabinet, krisis lembaga legislatif, 

pemilihan kepala daerah, kongres partai dan sebagainya.
27

   

Berita politik diminati karena akibat yang ditimbulkannya selalu 

menyentuh kehidupan pribadi. Selalu ada hubungan emosional antara 

seseorang dengan keputusan-keputusan politik. Terlebih dalam demokrasi, 

akan menjadi kebutuhan bagi penikmat berita yang peduli nasib bangsa 

dan masa depan negaranya. 

Situasi politik dalam suatu negara atau masyarakat baik secara 

langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan 

masyarakatnya. Karena itu, terlepas dari tingkat apresiasi yang 

dimilikinya, setiap orang akan tertarik dengan berita-berita politik. Lebih-

lebih pada situasi di mana politik sedang menjadi pemain utama kehidupan 

suatu masyarakat menjelang pemilihan umum , atau ketika iklim politik 

agak memanas, maka bisa dipastikan bahwa setiap orang cenderung 

mendahulukan berita-berita politik dari pada berita lainnya. Politik baik 

menyangkut pemikiran, sikap maupun perilaku yang dimainkan oleh 

                                                             
25 Ibid, 91. 
26

 Riswandi, Komunikasi Politik, (Jakarta:Graha Ilmu,2014),  hal.1. 
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masyarakat ataupun elite politik tertentu pada gilirannya akan membentuk 

satu iklim politik yang mampu mengundang keterlibatan perhatian setiap 

individu. 

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan 

bupati/walikota sejak indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, maka menurut ketentuan Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung. 

Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini menyebabkan semua pihak 

terutama dikalangan para politisi dan elit daerah harus memasang kuda-

kuda dengan baik jika mau ikut bertarung dalam pemilihan pemilihan 

daerah. 

Masalah krusial yang bisa timbul dalam pilkada sehingga bisa 

memicu terjadinya tindak kekerasan atau anarkis, antara lain: (1) 

Terjadinya pemilihan langsung menyebabkan banyak tangan yang harus 

ikut campur, muali dari pemerintah, DPRD, Partai Politik,KPU, Ptugas 

pemungutan suara(PPS) dan pengawas independen (Pamwaslu). (2) Jika 

pemilihan presiden dan wakil presiden suara terbanyak ditetapkan 50% 

lebih, maka dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 107 ayat 2 dinyatakan 

bahwa pasangan calon yang memperoleh lebih dari 25% suara terbanyak 

akan dinyatakan sebagai pemenang. Dengan demikian, dalam pemilihan 

gubernur atau bupati/ walikota bisa memunculkan banyak calon sehingga 

tidak memperoleh suara mayoritas penuh. (3) Pemerintah daerah juga 

mengatur pilkada yang tertuang dalam peratura pemerintah, terutama 

bertanggung jawab atas dana dan anggaran pilkada. (4) Peraturan 

Mahkamah Agung No 1 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya 

hukum keberatan terhadap penetapan Hasil pilkada dan pilwakada dari 

kpud provinsi dan kpud kabupaten dan kota, memungkinkan terjadinya 

pengajuan berbagai keberatan dari pihak yang merasa dirugikan dalam 

pikada.dengan demikian, keputusan menang tidaknya kadidat tergantung 

pada putusan Mahkamah Agung.
28

 

                                                             
28

 Hafied Cangara, Komunikasi Politik edisi revisi 2011 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2011) hal.210 
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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah sebuah peristiwa luar biasa 

yang dapat membuat perubahan yang berarti bagi daerah. Dalam penentuan 

terpilihnya kepala daerah yang memiliki peranan penting adalah rakyat. 

Dimana tanpa adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat seorang 

kepala daerah tidak akan terpilih. Oleh karena itu, seorang kepala daerah yang 

terpilih hendaknya mampu menjalani amanat yang diberikan. Pemimpin yang 

dipilih juga hendaknya orang-orang yang benar mampu dalam memimpin 

daerah yang akan dipimpinnya. Kualitas seorang pemimpin sangat diperlukan 

dalam memimpin suatu daerah. Namun dalam kenyataannya, kualitas 

kepemimpinan kepala daerah di negara ini masih belum berkualitas. Karena 

masih banyak pemimpin yang dijerat pelanggaran hukum. Pilkada dimata 

masyarakat hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh segelintir elit 

lokal untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Menurut J.Kristiadi, 

partai politik yang seharusnya menjadi instrument untuk menilai calon yang 

paling baik bagi masyarakat cenderung lebih mementingkan calon-calon  yang 

loyal kepada atasan daripada calon di luar partai yang memungkinkan 

dianggap masyarakat lebih berkualits dan pantas menjadi kepala daerah.
29

  

Demokrasi sangat mahal biayanya, karena sesungguhnya membangun 

demokrasi sama dengan membangun peradaban. Demokrasi bukan hanya 

sebuah peristiwa pemilihan yang dilakukan oleh mereka yang berhak memilih, 

tetapi lebih luas dari itu. Demokrasi harus diikuti kedewasaan berpolitik, 

penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dilaksanakan secara bebas, 

jujur, dan terbuka.
30

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini kajian terdahulu yang digunakan oleh penulis 

adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrizal, Analisis Isi Pemberitaan Pada 

Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011 di Surat Kabar Haluan Riau, 

                                                             
29

 Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal.266 
30

 Ibid, hal.267 
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Surat Kabar Haluan Riau, tahun 2011. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis teliti adalah pada teori yang digunakan oleh 

peneliti, pada penelitian oleh Syafrizal menggunakan analisis isi menurut 

Wimmer dan Dominic sedangkan penulis menggunakan teori analisis isi 

menurut Krippendorf Klaus yang terdapat di dalam buku Burhan Bungin.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desliyanti, Analisis Isi Berita Politik 

Tentang Pemilihan Bakal Calon Gubernur Riau Periode 2013-2018 Pada 

Surat Kabar Harian Berita Terkini Edisi Juni 2013, Surat Kabar Berita 

Terkini, tahun 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan penulis adalah metode yang digunakan, dalam penelitian 

Desliyanti menggunakan metodologi analisis isi kuantitatif sementara 

penelitian penulis menggunakan metodologi analisis isi kualitatif. 

Selain itu, hal yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah penulis ingin menganalisa bagaimana sebuah media surat kabar 

Pekanbaru Pos memberitakan setiap pasangan Calon gubernur Riau periode 

2018-2023. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir menjelaskan tentang variabel yang akan dijadikan tolak 

ukur penelitian di lapangan yang sesuai dengan rumusan masalah. 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu Penerapan 

Bahasa Jurnalistik dalam Berita Politik Calon Gubernur Riau Periode 2018-

2023 di Surat Kabar Harian Pekanbaru Pos (Edisi Januari 2018).  

Penerapan bahasa jurnalistik yang dilakukan oleh Pekanbaru Pos dalam 

penulisan berita tidak terlepas dari kaidah bahasa jurnalistik. Untuk 

menghasilkan berita yang menarik pembaca maka media menggunakan kaidah 

bahasa jurnalistik termasuk Pekanbaru Pos. 

Adapun yang menjadi indikator untuk bahasa jurnalistik dalam menulis 

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

1. Sederhana  

Wartawan hendaknya secara konsekuen melaksanakan pedoman 

Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Hal ini juga harus 
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diperhatikan oleh para korektor karena kesalahan paling menonjol dalam 

surat kabar sekarang ini adalah ejaan. 

2. Singkat  

Wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau 

akronim. Kalaupun ia harus menulis akronim, maka satu kali maka ia 

harus menjelaskan dalam tanda kurung kepanjangan akronimtersebut 

supaya tulisannya dapat dipahami oleh khalayak ramai. 

3. Padat 

Wartawan hendaknya tidak menghilangkan imbuhan, bentuk awal 

atau prefix. Pemenggala kata awalan me dapat dilakukan dalam kepala 

berita  mengingat keterbatasan ruangan. Akan tetapi pemenggalan jangan 

sampai dipukulratakan sehingga merembet pula kedalam tubuh. 

4. Lugas 

Wartawan hendaknya menulis dengan kalimat pendek. 

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

sebutan, dan kata tujuan ( subjek,prediket, objek ). Menulis dengan induk 

dan anak kalimat yang mengandung banyak kata mudah membuat kalimat 

tidak dapat dipahami, lagi pula prinsip yang harus dipegang adalah “satu 

gagasan atau satu ide dalam satu kalimat”. 

5. Jelas 

Wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau 

stereotype yang sering dipakai dalam transisi berita seperti kata-kata 

sementara itu, dapat ditambahkan, perlu diketahui, dalam rangka. Dengan 

demikian dia menghilangkan monotoni (keadaan atau bunyi yang selalu 

sama saja), sekaligus dia menerapkan ekonomi kata atau penghematan 

dalam bahasa.  

6. Menarik 

Wartawan hendaknya mendisiplinka pikirannya supaya jangan 

campur aduk dalam satu kalimat bentuk pasif (di) dengan kalimat bentuk 

aktif (me). 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa jurnalistik : sederhana, 

ringkas, jelas, singkat, tertib, menarik 

Analisis Isi Berita Politik Calon Gubernur Riau Periode 

2018-2023 di Surat Kabar Harian Pekanbaru Pos (Edisi 

Januari 2018) 

Menyajikan berita yang mengandung 

kaidah bahasa jurnalistik 


