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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori 

 Kerangka teoritis merupakan landasan umum bagi penulis untuk 

melaksanakan penelitian untuk mendukung pengolahan akuarasi data yang akan 

diteliti. Kerangka toeritis berisi jawaban atau permasalahan yang akan diteliti 

berdasarkan pendapat-pendapat para ahli berdasarkan teori yang relevan dengan 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian. 

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasi 

adanya hubungan diantara kosep-konsep tersebut yang membantu kita 

memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H.Turner mendefinisikan teori 

sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita 

menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu perestiwa terjadi.
8
 

1. Agenda setting 

 Dalam hal ini bahasa jurnalistik mengandung makna sebagai 

kegiatan mengkomunikasikan peristiwa atau informasi kepada 

masyarakat melalui media massa. Sebagaimana dalam teori agenda 

setting, teori ini dikembangkan oleh Maxwell Mc coms dan Donal shaw, 

menurut mereka khalayak tidak hanya mempelajari berita dan hal-hal 

lainnya melalui media massa, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti 

pentimg diberikan pada suatu isu atau topic dari cara media massa memb

erikan penekanan pada topic tersebut.

                                                           
 

8
 West, Richard & Lynn H.Turner, Pengantar Teori Komunikasi. (Jakarta:Selemb 

Humanika,2013) Ed.3,Hlm 49 
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9
Adapun asumsi-asumsi mengenai agenda setting yaitu: 

a. Bahwa media mempunyai kekuatan untuk menciptakan kekuatan 

untuk menciptakan agenda public yang dianggap penting oleh 

media, maka dianggap penting pula oleh publilk. 

b. Berfokus pada interaksi khalayak dengan media. 

c. Motivasi khalayak untuk mencari panduan, dan persepsi khalayak 

terhadap isu publik. 

d. Mengembangkan sejumlah ide yang mirip. 

 Media mengatakan kepada kita apa yang penting dan apa yang 

tidak penting artinya dengan menggunakan agenda setting pers memiliki 

kekuatan yang besar untuk mengarahkan persepsi dan perhatian khalayak 

tentang realitas sosial yang dikembangkan berita ini menyimpulkan 

bahwa meningkat nya nilai penting suatu topic media massa (khusus nya 

surat kabar) menyebabkan nilai penting topic tersebut pada khalayak. 

2. Pemberitaan  

 Berita berasal dari bahasa sangsekerta, yakni vrit dalam bahasa 

inggris disebut write, arti sebenarnya ialah ada atau terjadi. Sebagian ada 

yang menyebutkan vritta, rtinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”  

vritta dalam bahasa Indonesia menjadi berita atau warta. Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia terbitan balai pustaka, arti berita diperjelas 

menjadi “laporan kejadian atau peristiwa hangat”. Jadi, berita dapat 

dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.
10
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 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, (Bandung: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), Hlm 22 
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 West, richer & lynn h.Tunner, pengantar teori komunikasi, (Jakarta: selemba humanika, 

2013) ed.3, Hlm 49 



10 

 

3. Berita kriminal 

 Berita kriminal adalah berita atau laporan mengenai kejahatan yang 

diperoleh dari polisi. Berita yang termasuk ke dalam berita kejahatan 

adalah pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, pencopetan, pencurian, 

perampokan, narkoba, tawuran, penganiayaan dan sebagainya yang 

melanggar hukum. 

 Dimana dan kapan saja, berita kriminal mampu menarik perhatian 

khalayak untuk mencari tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Secara 

harafiah kriminologi berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan atau 

penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari 

kata-kata tersebut. Kriminologi adalah pengetahuan kejahatan.
11

 

 Pengertian harafiah tersebut memberikan kata pada suatu 

pengertian yang sempit bahkan dapat juga merumuskan pada pengertian 

yang salah. Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan saja 

yang dibahas dalam krimonologi tersebut. Suther Land dan Chresey 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dalam pengertian kriminologi 

adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan relasi 

terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya 

mempelajari tentang masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses 

pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan 

para pelaku kejahatan. 
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 Darma Made, Kriminalogi, (Bandung: Raja Grafindo Persada Prakarsa. 1995), Hlm 83 
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 Suatu informasi yang menyajikan suatu berita kriminal yang 

membahas suatu kejahatan dan kekerasan didalam lingkup hukum yang 

ada di Indonesia, dalam pembuatan atau pencarian data yaitu data yang di 

tempat kejadian perkara dan mempunyai fakta dan aktual yang 

bersinggungan dengan badan hukum, seperti hanya berita pencurian 

sepeda motor, pencurian di rumah kosong, perampasan, pembunuhan, 

kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, itu semua sebagian 

dari tayangan berita kriminal yang dikemas oleh suatu berita yang 

menayangkan berita kriminal. 

 Berita kriminal juga dapat diartikan sebagai program berita yang 

menayangkan berita-berita berbau kriminalitas, kekerasan atau perbuatan 

yang melanggra hukum dan mampu menarik perhatian khalayak untuk 

mencari tahu apa yang terjadi. 

 Berita kriminal dikemas berbagai macam hal seperti hard news, 

investigasi, komedi, soft news, pendalaman kasus permasalahan kriminal 

yang akan di bahas. Berita kriminal juga di kemas tidak dari sisi pelaku 

atau korban kejahatan saja, tetapi bisa di buat dari sisi profil seseorang 

yang di dunia kriminal sepertihalnya hansip, polisi, dan lain-lain. Berita 

kriminal tidak hanya menampilkan kekerasan tetapi bisa menayangkan 

suatu perita pesan dan tips tentang kriminal supaya audiens berhati dalam 

menangulangi dan mengatasi tindak kriminal, karena kejahatan dapat di 

cegah. 

 Berita kriminal dalam materi berita disasaster dan crimes. Dissaster 

(bencana) dan crimes (kriminal) adalah dua peristiwa berita yang pasti 

akan mendapat tempat bagi pemirsa atau penonton. Berita-berita 

semacam gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, banjir, dan bencana 

alam lainnya termasuk berita kriminal adalah menyangkut masalah 

keselamatan manusia. Dalm pendekatan psikologi, keselamatan 

menempati urutan pertama bagi kebutuhan dasar manusia, sehingga tidak 
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heran apabila berita tersebut memiliki daya rangsang tinggi bagi 

pemirsanya. 

 Berita semacam ini jika disiarkan melaui media televisi akan 

berpengaruh lebih kuat dibandingkan melalui media cetak. Hal ini 

disebabkan karena informasi yang disampaikan melalui televisi dapat 

diterima dengan dua indera sekaligus secara simultan dan bersamaan.  

Sehingga selain dapat melihat, pemirsa juga dapat mendengar apa yang 

diberitakan. 

 Berita kriminal dapat dikatakan sebagai tipe berita keadaan darurat, 

yaitu keadaan yang menciptakan drama dan emosi, gempa bumi, 

kerusuhan, perang, kejahatan (kekerasan), kebakaran atau kecelakaan, 

memperlihatkan bahaya atau petualangan yang akan menangkap 

perhatian dan kekhawatiran pemirsa. Pemirsa akan merasakan emosi dan 

ingin tahu lebih banyak tahu tentang korban, penyelamatan dan hasilnya. 

Bila keadaan darurat tersebut terjadi dekat rumah.  

 Mereka bahkan akan merasa lebih khawatir karena mereka lebih 

mungkin kenal dengan seseorang yang terlibat. Kebutuhan mereka akan 

informasi lebih besar. Mereka ingin tahu mengapa kejadian tersebut  

terjadi dan apa yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian 

serupa.Berita kriminal menurut Effendi adalah “berita yang disiarkan 

media massa mengenai peristiwa yang menyangkut kejahatan” .
12
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 Assegaf, mengistilahkan kriminal menjadi kriminil. Menurutnya 

berita kriminil adalah “berita atau laporan mengenai tindak kejahatan 

yang diperoleh dari pihak kepolisian”.
13

  

 Mengenai penggolongan berita kejahatan atau kriminal, Assegaf  

mengatakan “yang termasuk ke dalam berita kejahatan adalah : 

pembunuhan, penodongan, pencopetan, perampokan pencurian, 

perkosaan dan lainnya yang melangar hukum.
14

 

 Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, kejahatan-kejahatan 

yang diatur KUHP (Kitab Umum Hukum Pidana) Indonesia, antara 

lain:Pencurian, tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan 

sebagai berikut : Mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik 

orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar 

hukum.Pemerasan, tindak pidana pemerasan (affersing) dimuat dalam 

pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: Dengan maksud 

menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, 

memaksa dengan kekerasan supaya orang lain memberikan sesuatu 

barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu, orang ketiga, atau 

supaya orang yang menghutang menghapus utang piutangnya. 
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 Da‟far Assegaff, berita kriminal Indonesia. (Jakarata: PT media sarana pers, 1991) 

Hlm 111 
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B. Kajian terdahulu 

  Dalam hal ini penelitian penggunaan bahasa jurnalistik juga pernah 

diteliti dengan judul “penggunaan bahasa jurnalistik dalam berita kriminal 

surat kabar haluan riau(studi analisis isi) Herawati 2014. Dalam penelitian 

tersebut menganalisi tentang penggunaan bahasa jurnalistik. Dalam 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggunaan bahasa jurnalistik dalam 

berita kriminal surat kabar haluan Riau termasuk dalam kategori sangat 

baik. Dengan persentase 76% penggunaan bahasa jurnalistik di haluan Riau 

telah mengikuti sesuai dengan prinsip-prinsip bahasa jurnalistik.
15

 

  Juga diteliti oleh Tri Wahona 2013,yang berjudul “penggunaan 

bahasa jurnalistik pada penulisan lead berita halaman utama harian pagi 

haluan riau. Penggunaan bahasa jurnalistik yang menjadi indicator 

penelitian. Dari hasil penelitian tersebut penggunaan bahasa jurnalistik yang 

digunakan tergolong cukup baik dengan persentase 66,2%
16

 

  Penelitan oleh Eni kurnia dengan judul penggunaan bahasa 

jurnalistik dalam penulisan lead berita kriminal di harian pagi Pekanbaru 

MX. tujuan dari penelitian nya adalah untuk mengetahui mendiskripsikan 

penggunaan bahasa dalam menulis berita. Metode yang digunakan dengan 

meggunkakan studi analisis dengan kesimpulam pelaksanaan judul 

penngunaan bahasa jurnalistik dalam penuliasan lead berita adalah cukup 

baik.
17
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 Herawati, Penggunaan Bahasa Jurnalistik Dalam Berita Kriminal Surat Kabar Haluan 

Riau (Studi Analisi Isi), Uin Suska Riau 2014. 

 
16

 Tri Wahona, Penggunaan Bahasa Jurnalistik Pada Penulisan Lead Berita Halaman 

Utama Harian Pagi Haluan Riau, Uin Suska Riau 2013. 

 
17

 Eni Kurnia, Penggunaan Bahasa Jurnalistik Dalam Penulisan Lead Berita Kriminal Di 

Harian Pagi Pekanbaru Mx. Uin Suska Riau 2008. 
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C. Defenisi Konsepsional Dan Kosep Operasional  

1. Defenisi Konsepsional 

  Konsep adalah suatu istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang 

menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum 

atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar 

generalisasi dari sejumlah kerakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau 

individu tertentu.
18

   

a. Bahasa Jurnalistik  

  Bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa yang berfungsi 

sebagai pemberi informasi kepada publik, atau dapat diartikan sebagai 

bahasa komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan media 

cetak dan elektronik.
19

 

  Bahasa jurnalistik harus menggunakan bahasa baku, atau dengan 

kata lain harus sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Selain 

itu, bahasa jurnalistik juga harus mudah dipahami oleh pembacanya, 

karena pembaca tidak punya cukup banyak waktu untuk memahami kata-

kata yang sulit. 

  Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada 

khalayak atau publik, jelas tidaknya informasi sangat ditentukan oleh 

benar tidaknya bahasa yang dipakai. Untuk itu, dunia pers atau jurnalistik 

sebagai pemberi informasi kepada publik harus menggunakan bahasa yang 

baik dan benar agar khalayak atau publik dapat memahami maksud yang 

ingin disampikan. 

                                                           
 18

 Syofian Siregar, Statistic Deskriptif Untuk Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), Hlm 109 
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  Berbeda dengan bahasa percakapan atau ragam bahasa lainnya 

yang sering bersifat asosial, akultural, egois, dan elitis, bahasa jurnalistik 

justru sangat demokratis dan populis, karena dalam bahasa jurnalistik tidak 

mengenal kasta, tingkat, maupun pangkat. Sejauh ini bahasa jurnalistik 

mulai beragam digunakan untuk menulis berita ekonomi, kriminal, politik 

ataupun tajuk rencana, disesuaikan dengan angle tulisan, sumber berita, 

dan keterbatasan media massa (ruang dan waktu). 

  Secara etimologis,jurnalistik dari kata journ dalam bahasa 

perancis,journ bearti catatan atau laporan harian. Secara sederhana 

jurnalistik dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan 

pencatatan atau pelaporan harian.
20

dalam kamus jurnalistik diartikan 

sebagai kegiatan untuk menyiapkan mengedit,menedit,dan menulis untuk 

surat kabar ,majalah atau berkala lainnya.
21

 

  Menurut adinegoro menegaskan,jurnalistik adalah semacam 

kepandaian mengarang yang pokok nya memberi pekabaran pada 

masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Astris 

S.susanto juga menyebutkan jurnalistik adalah kegitan pencatatan atau 

pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Jadi 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.
22
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21
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b. Ciri-Ciri Bahasa Jurnalistik 

  Bahasa jurnalistik memiliki 16 ciri utama yang berlaku untuk 

semua bentuk media massa. Yakni singkat, padat, lugas, jelas, jernih, 

menarik, demokratis, populis, logis, gramatikal, menghindari kata tutur, 

menghindari kata dan istilah asing, pemilihan diksi atau kata yang tepat, 

kalimat aktif, menghindari kata-kata teknis, dan sesuai dengan kaidah etika 

atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
23

 

Berikut perinciannya: 

1. Sederhana: selalu memilih kata atau kalimat yang mudah dimengerti oleh 

sebagian besar khalayak atau pembaca 

2. Singkat: langsung menuju kepada pokok masalah atau pembahasan. Bahasa 

jurnalistik dilarang bertele-tele, tidak berputar-putar, dan tidak menyulitkan 

pembaca dalam memahami maksud yang ingin disampaikan. 

3. Padat: Bahasa Jurnalistik harus sarat informasi, artinya setiap kalimat dan 

paragraf memuat banyak informasi penting dan menarik, serta layak untuk 

disajikan kepada pembaca 

4. Lugas: tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufemisme atau 

penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan pembaca dalam 

memahami maksud yang ingin disampikan dalam sebuah berita 

5. Jelas: mudah dipahami atau ditangkap maksudnya, tidak baur, atau dengan 

kata lain jelas susunan kalimat sesuai dengan kaidah subjek-predikat-objek-

keterangan (SPOK) 

6. Jernih: tidak menyembunyikan sesuatu yang bersifat negatif seperti fitnah 

atau prasangka 
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7. Menarik: mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, 

memicu selera baca, atau membuat pembaca penasaran sehingga timbul 

rasa ingin terus membaca 

8.  Demokratis: bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, 

atau dapat diartikan penyamarataan status sosial. Bahasa jurnalistik 

memperlakukan siapa pun secara sama rata, baik itu presiden, buruh, 

petani, bahkan pemulung, semua diperlakukan sama dalam hal teknis 

penyajian informasi. 

9. Populis: setiap diksi atau kata, istilah, atau kalimat apa pun bentuknya 

harus akrab di telinga, di mata, dan di benak pikiran khalayak, pendengar, 

pemirsa, atau pembaca 

10. Logis: apa pun yang ada dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf dalam 

karya jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal 

sehat (common sense) 

11. Menghindari kata tutur: menghindari bahasa sehari-hari secara informal, 

misalnya kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan di warung kopi, 

terminal, bus kota, atau di pasar 

12. Menghidari kata dan istilah asing: tidak terlalu banyak menggunakan istilah 

asing. Selain tidak informatif dan komunikatif juga membingungkan 

pembaca 

13. Pilih kata (diksi) yang tepat: Setiap kalimat yang disusun tidak hanya harus 

produktif tapi juga tidak boleh keluar dari asa efektifitas, artinya pemilihan 

setiap kata yang digunakan untuk sebuah berita harus tepat 

14. Mengutamakan kalimat aktif: Kalimat aktif lebih disukai oleh pembaca 

ketimbang kalimat pasif, maka disarankan menggunakan kalimat aktif 

dalam bahasa jurnalistik 
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15. Menghindari kata atau istilah teknis: sederhana, mudah dipahami, ringan 

dibaca, tidak membuat kening berkerut, Sebagai contoh, berbagai istilah 

teknis dalam dunia kedokteran, Kalau pun tak terhindarkan, maka istilah 

teknis tersebut harus disertai dengan penjelasan dan ditempatkan dalam 

tanda kurung. 

16. Ringkas, bahasa jurnalistik diusahakan sesingkat mungkin agar mudah 

dipahami oleh pembaca. 

  Pemahaman bahasa jurnalistik akan mempermudah seorang 

wartawan dalam menulis atau membuat berita, baik dimedia cetak 

maupuan media elektronik. Bahasa jurnalistik cendurung menggunakan 

krakteristik tertentu, seperti 
24

: 

1. Tertib, yaitu patuh terhadap peraturan atau norma pada penulisan berita. 

2. Jelas dan mudah dipahami pembaca, hindari singkatan kata. 

3. Ringkas, bahasa jurnalistik diusahakan sesingkat mungkin agar mudah 

dipahami oleh pembaca. 

4. Menarik, harus mnghindari umgkapan, klise dan hal yang menoton dengan 

membuat variasi. 

5. Singkat atau hemat kata, ekonomi kata dengan menghindari kata-kata 

mubazir. 

c. Fungsi Utama Bahasa 

  Menurut Keraf seperti dikutip AS. Haris Sumadiria dalam bukunya 

Bahasa Jurnalistik.
25

 fungsi bahasa terbagi menjadi empat: 

1. Alat untuk menyatakan ekspresi diri 
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2.  Alat komunikasi 

3. Alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial 

4. Alat mengadakan kontrol sosial 

d. Surat kabar 

  Surat kabar yaitu media komunikasi massa yang diterbitkan secara 

berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada massanya dalam 

menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), 

dan bentuk karangan yang lain. Tujuan dasar surat kabar adalah 

memperoleh berita dari sumber yang tepat untuk disampaikan secepat dan 

selengkap mungkin kepada para pembacanya. 

  Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikkan dengan pers, 

namun karena pengertian pers sudah luas, dimana media elektronik 

sekarang ini sudah dikategorikan dengan media juga. Untuk itu pengertian 

pers dalam arti sempit, pers hanya meliputi media cetak saja, salah satunya 

adalah surat kabar. 

  Effendy mengemukakan bahwa surat kabar adalah lembaran 

tercetak yang memuat laporan yang terjadi pada 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.
26

 

  Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali 

pada hari-hari libur. Surat kabar sore juga umum dibeberapa Negara. 

Selain itu, juga terdapat surat kabar mingguan yang biasanya lebih kecil 

dan kurang prestisius dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya 

biasanya bersifat hiburan. 
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e. Fungsi Surat Kabar 

  Surat kabar sebagai media massa dalam masa orde baru 

mempunyai misi menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan dan sebagai 

alat mencerdaskan rakyat Indonesia. Ada empat fungsi surat kabar, 

diantaranya adalah :  

a. Menyampaikan Informasi  

b. Edukasi (pendidikan) 

c. Hiburan 

d. Persuasif (membujuk) 

  Fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah informasi. 

Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar, yaitu 

keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi disekitarnya. 
27

 

  Namun demikian, fungsi hiburan surat kabar pun tidak terabaikan 

karena tersedianya rubrik artikel ringan, feature, rubrik cerita bergambar 

atau komik, serta cerita bersambung. Fungsi pers, khususnya surat kabar 

pada perkembangannya bertambah, yakni sebagai alat kontrol yang 

konstruktif. 

f. Karakteristik Surat Kabar 

  Pada umumnya kalau kita berbicara mengenai pers sebagai media 

massa tercetak ialah dalam pengertian sempit, yakni surat kabar. Menurut 

effendy (2006) ada empat ciri yang dapat dikatakan sebagai syarat yang 

harus dipenuhi oleh surat kabar, antara lain :  
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1. Publisitas (publicity), yang mengandung arti penyebaran kepada khalayak 

atau kepada publik. Karena diperuntukkan untuk khalayak umum, isi atau 

informasi dalam surat kabar ini terdiri dari berbagai kepentingan yang 

berkaitan dengan umum.  

2. Periodesitas (periodicity), yang berarti keteraturan dalam penerbitannya. 

Keteraturan ini bisa satu kali sehari bisa juga satu atau dua kali terbit 

dalam seminggu. 

3. Universalitas (universality), menunjuk pada kesemestaan isinya, yang 

beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Dengan demikian isi surat kabar 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, 

ekonomi, budaya, agama, pendidikan, keamanan dan lain-lain.  

4. Aktualitas (actuality) yang berarti kini dan keadaan sebenarnya. Kedua-

duanya erat sekali sangkut pautnya dengan berita yang disiarkan surat 

kabar.  

g. Pekanbaru MX 

  Pekanbaru MX adalah surat kabar yang berada dibawah naungan 

surat kabar Riau pos. 
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2.  Operasionalisasi variabel 

 Seorang wartawan harus memperhatikan nilai-nilai berita agar 

berita yang disampaikan mempunyai nilai jual kepada masyarakat dalam 

menyampaikan informasi berita. Adapun yang menjadi indicator yang 

harus diperhatiakan dalam penelitian ini sesuai dengan penggunaan 

bahasa jurnalistik adalah tertib, jelas, ringkas, menarik, singkat. 

a. Tertib  

  Wartawan hendaknya  patuh terhadap peraturan atau norma 

pada penulisan berita. Wartawan harus memberhatikan tanda baca 

seperti tanda titik ( . ), tanda koma ( , ), tanya ( ? ), tanda sambung ( 

- ), tanda titik dua ( : ), tanda pisah ( - ), tanda seru ( ! ), tanda petik 

( “…” ), tanda petik tunggal ( „…‟ ), tanda ellipsis ( … ), tanda 

kurung ( […] ), tanda garis miring ( / ). 

b. Jelas 

  Jelas disini artinya mudah dipahami atau ditangkap 

maksudnya oleh pembaca, wartawan juga harus menghindari 

singkatan kata tanpa menjelaskan  kepanjangannya dan juga harus 

menghindari penggunaan bahasa asing tanpa menjelaskan artinya.  

c. Ringkas 

  Ringkas artinya bahasa jurnalistik yang digunakan  

diusahakan sesingkat mungkin agar mudah dipahami oleh 

pembaca. 

d. Menarik 

  Wartawan harus mnghindari ungkapan, klise dan hal yang 

menoton dengan membuat variasi. 
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e. Singkat   

  Wartawan hendaknya membatasi disi dalam penulisan 

artinya harus hemat kata, ekonomi kata dengan menghindari kata-

kata mubazir. 

Tabel IV 

Operasional Variabel 

No Indikator  Alternatife jawaban 

1 Tertib a. Kesalahan penggunaan tanda ( . ) 

b. Kesalahan penggunaan tanda koma ( , ) 

c. Kesalahan penggunaan tanda tanya ( ? ) 

d. Kesalahan penggunaan tanda sambung ( - ) 

e. Kesalahan penggunaan tanda titik dua ( : ) 

f. Kesalahan penggunaan tanda pisah ( - ) 

g. Kesalahan penggunaan tanda seru ( ! ) 

h. Kesalahan penggunaan tanda petik ( “…” ) 

i. Kesalahan penggunaan tanda petik tunggal ( „…‟) 

j. Kesalahan penggunaan tanda ellipsis ( … ) 

k. Kesalahan penggunaan tanda kurung ( […] ) 

l. Kesalahan penggunaan tanda garis miring ( / ) 

2 Jelas a. Kesalahan penggunaan singkatan tanpa 

menjelaskan kepanjangan nya. 

b. Kesalahan penggunaan bahasa asing tanpa 

menjelaskan arti nya 

3 Ringkas  a. Kesalahan penggunaan bahasa jurnalistik tentang 

penggunaan kata dalam lead berita dengan 

jumlah kata 25-30 kata. 

b. Kesalahan penggunaan bahasa baku 

c. Kesalahan penggunaan susunan kata 

d. Kesalahan penghemat kata  

4 Menarik  a. Kesalahan penggunaan bahasa kejahatan atau 

terlalu menoton 

b. Kesalahan dalam pengungkapan makna kata atau 

klise 

5 Singkat a.    Kesalahan dalam penggunaa ejaan kata 

b.    Kesalahan dalam penyusunan kata 

c.    Kesalahaan penggunaan kata mubazir 
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D. Hipotesis 

 Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang 

masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.
28

 Secara 

singkat, hipotesis dapat dinyatakan sebagai kesimpulan sementara penelitian. 

Kegunaan hipotesis bagi penelitian adalah menjadikan arah penelitian semakin 

jelas atau memberi arah bagi peneliti untuk melaksanakan penelitiannya secara 

baik.
29

klasifikasi pengukuran hasil analisis menurut sugiyono
30

: 

a. Baik sekali jika mempunyai nilai dari 81% sampai dengan 100% 

b. Baik jika mempunyai nilai dari 61% sampai dengan 80% 

c. Sedang jika mempunyai nilai dari 41% sampai dengan 60% 

d. Kurang baik jika mempunyai nilai dari 21% sampai dengan 40% 

e. Tidak baik jika mempunyai nilai dari 0% sampai dengan 40% 
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