
1 

 

BAB I 

PENDAHULAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Komunikasi massa secara umum membahas dua hal pokok yaitu yang 

pertama studi yang melihat peran media massa terhadap masyarakat luas beserta 

institusi-institusinya. Pandangan ini menggambarkan keterkaitan antara media 

dengan berbagai institusi lain seperti institusi politik, ekonomi, pendidikan, 

agama, dan sebagainya. Teori ini menjelaskan posisi atau kedudukan media massa 

dalam masyarakat dan terjadinya saling mempengaruhi antara berbagai struktur 

kemasyarakatan dengan media. Kedua, studi komunikasi massa yang melihat 

hubungan antara media dengan audiennya.
1
  

 Komunikasi massa juga menjelaskan fenomena media massa sebagai suatu 

proses yaitu bagaimana proses berjalannya suatu pesan, serta efek pesan kepada 

penerima (masyarakat) dan umpan balik yang diberikan. Menurut perkembangan 

masyarakat yang terjadi selalu memunculkan fakta baru dan hal ini menyebabkan 

pemahaman dan pengetahuan manusia menjadi meningkat.
2
 

 Media massa jelas sekali harus memperhatikan bahasa untuk 

menyampaikan semua informasi nya. Media massa yang baik pasti akan 

memperhatikan bahasa dengan baik pula untuk menyampaikan semua pesan atau 

informasi kepada publiknya. Bahasa yang demikian itu dalam media massa 

mengandaikan dapat terpenuhinya tuntutan pemakaian kaidah-kaidah kebahasaan 

yang benar. Begitu pula hal yang demikian ini perlu memenuhi tuntutan kaidah-

kaidah kemasyarakatan yang baik. Jadi, sesungguhnya bahasa dalam media massa 

itu harus memperhatikan kedua-duanya setiap kali memerankan diri sebagai 

peranti penyampai pesan atau informasi kepada public. 
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 Ketetapan diksi atau pilihan kata dalam media massa sesungguhnya 

mempersoalkan kesanggupan dari sebuah kata atau kekata untuk menimbulkan 

kembali gagasan atau ide yang tepat pada imajinasi pembacanya seperti apa yang 

dipikirkan atau dirasakan oleh penulisnya. Sejak zaman dahulu bahkan mungkin 

semenjak zaman manusia diciptakkan,bahasa merupakan salah satu aspek yang 

tidak dapat dipisahkan dari seluruh kehidupan umat manusia.oleh karena itu lah 

bahasa sampai saat ini merupakan salah satu persoalan.
3
 

 Dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, dikenal langgam 

bahasa lisan dan tulis. 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.
4
Bahasa jurnalistik memang 

mempunyai prinsip-prinsip tersendiri sebagai ragam bahasa tulis. Ciri pokok 

dalam ragam bahasa jurnalistik adalah penghematan kata dan kalimat. Hemat 

disini berarti singkat dan sederhana. 

 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.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. 

 Dengan demikian, bahasa Indonesia pada karya-karya jurnalistiklah yang 

bisa dikategorikan sebagai bahasa jurnalistik atau bahasa pers. Bukan karya-karya 

opini (artikel dan esai). Oleh karena itu jika ada wartawan yang juga ingin 
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menulis cerpen, esai, kritik, dan opini, maka karya-karya tersebut tidak dapat 

digolongkan sebagai karya jurnalistik, karena karya-karya itu memiliki varian 

tersendiri.  

  Di dalam bahasa Jurnalistik itu sendiri juga memiliki karakter yang 

berbeda-beda berdasarkan jenis tulisan apa yang akan di terberitakan. Bahkan 

bahasa jurnalistik pun sekarang sudah memiliki kaidah-kaidah khas seperti dalam 

penulisan  jurnalisme publik dan perdamaian. Bahasa jurnalistik yang digunakan 

untuk menulis berita utama ada yang menyebut laporan utama. Namun demikian 

sesungguhnya bahasa jurnalistik tidak meninggalkan kaidah yang dimiliki oleh 

ragam bahasa Indonesia baku dalam hal pemakaian kosakata, struktur sintaksis 

dan wacana. 

 Pemahaman bahasa jurnalistik juga harus dijadikan dasar utama bagi 

setiap wartawan dalam penulisan berita nya. karena, dalam setiap penulisan 

bahasa jurnalistik mesti membawa muatan fakta, informasi yang disampaikan 

harus bersifat netral dari penafsiran subyektif. Selain itu, seorang wartawan harus 

memperhatikan nilai-nilai berita agar berita yang disampaikan mempunyai nilai 

jual kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi berita.  

 Menulis berita merupakan pekerjaan seni yang membutuhkan kemahiran 

tersendiri dengan memperhatikan ciri-ciri penggunaan bahasa jurnalistik yang 

benar, sebab menulis berita tidak sama dengan menulis dalam buku harian. Pada 

surat kabar Pekanbaru MX masyarakat beranggapan bahwa surat kabar ini adalah 

surat kabar yang banyak menyajikan berita-berita kriminal. Berita yang disajikan 

terbit setiap senin-sabtu. Dalam penggunaan bahasa jurnalistik yang digunakan 

oleh wartawan Pekanbaru MX masih banyak terdapat kesalahan, dimana berita 

yang dibuat belum sesuai dengan kaedah bahasa jurnalistik. 

 Jika kita lihat penggunaan bahasa jurnalistik yang telah dilakukan dapat 

dilihat bahasa yang digunakan bukan bahasa yang baku dan tidak sesuai dengan 

bahasa jurnalistik baik dari segi penggunaan bahasa, titik koma, atau 5W+1H. 
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 Dengan melihat berbabagai ketentuan dan kendala yng sering terjdi dalam 

memahami bahasa jurnalistik oleh wartawan pada media cetak (Koran) dan 

merajuk dari latar belakang pemikiran di atas, perlu adanya elaborasi mengenai 

penerapan bahasa jurnalistik pada media massa khususnya media massa cetak. 

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PENGGUNAAN 

BAHASA JURNALISTIK DALAM PENYAMPAIAN BERITA KRIMINAL 

PADA SURAT KABAR PEKANBARU MX” 

B. PENEGASAN ISTILAH 

1. Bahasa jurnalistik 

  Bahasa jurnalistik didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan 

oleh para wartawan,redaktur, atau pengelola media massa dalam 

menyusun dan menyajikan, memuat, menyiarkan, dan menayangkan berita 

serta laporan peristiwa atau pernyataan yang benar,actual, penting dan atau 

menarik dengan tujuan agar mudah dipahami isinya dan cepat ditangkap 

makna nya. dalam kamus jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk 

menyiapkan mengedit,dan menulis untuk surat kabar,majalah atau berkala 

lainnya.
5
 

2. Berita kriminal  

  Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang 

sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, Internet, atau dari 

mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. 

  Laporan berita merupakan tugas profesi wartawan, saat berita 

dilaporkan oleh wartawan laporan tersebut menjadi fakta atau ide terkini 

yang dipilih secara sengaja oleh redaksi pemberitaan atau media untuk 
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disiarkan dengan anggapan bahwa berita yang terpilih dapat menarik 

khalayak banyak karena mengandung unsur-unsur berita. 
6
 

  Kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah 

tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya 

yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, 

atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari 

kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik 

atau paham. 

  Berita kriminal adalah informasi yang disampaikan kepada 

khalayak secara luas yang menbahas tentang tindakkan kejahatan yang 

dilakukan secara luas yang membahas tentang tindakan kejahatan yang 

dilakukan secara individu, kelompok, massa yang dapat merugikan orang 

lain seperti pembunuhan, pencopetan, perkosaan, perkelahian, dan lain 

sebagainya yang melanggarkan hukum. 

3. Surat kabar 

  Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup 

jurnalisme cetak. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat 

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

bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana 

saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca.
7
 

  Di Indonesia, surat kabar sering disebut juga dengan istilah koran. 

Dalam berbagai kamus memang sulit ditemukan asal bahasa dari koran ini. 

Namun dari penelitian seksama, bahasa yang mendekati kata “koran” 
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adalah “Quran” dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Selain itu, ada juga 

kata yang cukup dekat pada kata “koran” yaitu “Courantos”, merupakan 

sebuah buletin yang terbit di Jerman pada abad ke-16 masehi. 

4. PEKANBARU MX 

  Pekanbaru MX adalah perusahan yang bergerak dalam bidang 

media massa yang menerbitkan berita dan disajikan untuk masyarakat. 

C. Rumusan masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu 

bagaimana penggunaan bahasa jurnalistik pada surat kabar pekanbaru MX. 

D. Batasan masalah 

  Agar penelitian lebih terarah dan sampai kepada sasaran yang 

diinginkan, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Penulis 

hanya mengkaji tantang penggunaan bahasa jurnalistik dalam berita 

kriminal yang diterbitkan pada surat kabar Pekanbaru MX. 

E. Tujuan dan kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penggunaan bahasa jurnalistik pada surat kabar Pekanbaru MX. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada surat kabar 

Pekanbaru MX bagaimana penggunaan bahasa jurnalistik. Serta sebagai 

bahan masukan terhadap perusahaan Pekanbaru MX. 

b. Untuk motivasi, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam 

menjalankan penelitian terhadap media massa dengan analisis wacana. 
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c. Sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada 

jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

d. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat meneliti lebih 

lanjut tentang permasalahan ini. 

F. Sistematika penulisan 

 Untuk memahami pemahaman tentang penulisan skripsi ini maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan kegunaan, sistematiaka penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka berisi tentang teori, kajian terdahulu. Definisi  

konsepsional atau operasionalisasi variabel dan Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan 

objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode 

pengumpulan data, analisis data, serta metode penulisan. 

BAB 1V : GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi tentang gambaran umum, subyek penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

Bab V ini berisi tentang hasil penelitian, pembahasan, dan hasil 

hipotesis. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan, dan  saran 


