
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media (pers) acapkali disebut sebagai The Fourth Estate (kekuatan keempat) 

dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Sebagai alat untuk menyampaikan 

berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai 

kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, 

karena media juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide 

atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan 

untuk diletakkan dalam kontruks kehidupan yang lebih empiris1. 

Media massa identik dengan pers, mengenai hal ini Onong Uchjana Effendy 

berpendapat, “dalam perkembanganya pers mempunyai dua pengertian, yakni 

pers dalam pengertian luas dan sempit, pers dalam pengertian luas meliputi segala 

penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi 

siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas dalam media 

cetak, yakni surat kabar, majalah dan buletin kantor berita”2. 

Media massa cetak merupakan media massa yang menyampaikan 

informasinya melalui tulisan. Bahasamerupakan sarana untuk menyampaikan 

informasi.Jelas tidaknya informasi yang disampaikan kepada khalayak sangat 

ditentukan benar tidaknya bahasa yangdipakai. 

Penggunaan bahasa yang baik dan benarsangat menentukan sampainya 

informasi itu kepada khalayak secara jelas. Sebaliknya, bahasa yang kacau dalam 

menyampaikan informasi akan menyulitkan khalayak untuk memahami informasi 

itu3. 

1Alex Sobur, Analisis Isi Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, analisis 
Semiotik, dan Analisis Framming, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 30-31. 

2Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya, 2001), 146. 

3Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru,( Jakarta : Penerbit Kalam Indonesia, 2005 ), 118. 
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Bahasa mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat dan lebih tajam dari sebuah 

pisau. Dalam filsafat bahasa dikatakan bahwa orang mencipta realitas dan 

menatanya lewat bahasa. Bahasa mengangkat ke permukaan hal yang 

tersembunyisehingga menjadi kenyataan. Tetapi bahasa yang sama dapat dipakai 

menghancurkan realitas orang lain, bahasa menjadi tiran4. 

Perkembangan media massa, khususnya media cetak di tengah masyarakat 

tidak bisa dipisahkan dari penerapan prinsip-prinsip bahasa jurnalistik.  

Pesan melalui media cetak diungkapkan dengan kata-kata yang baru akan 

menimbulkan makna apabila khalayak menggunakan tatanan mentalnya (mental 

set) secara aktif. Karena itu, berita pada media cetak harus disusun sedemikian 

rupa, sehingga mudah diterima oleh khalayak, selain itu diperlukan susunan 

bahasa yang khas yang disebut bahasa jurnalistik5. 

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan untuk menulis naskah atau 

berita dimedia komunikasi massa, seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya 

oleh wartawan. 

Pengertian dan definisi bahasa jurnalistik  dengan sendirinya harus tunduk 

kepada kaidah dan unsur-unsur pokok yang terdapat dan melekat dalam definisi 

jurnalistik. Seorang jurnalis senior dari salah satu surat kabar tertua dan 

terkemuka di Indonesia menyebutkan, dalam penampilanya bahasa ragam 

jurnalistik yang baik bisa di tengarai dengan kalimat-kalimat yang mengalir 

lancar dari atas sampai akhir, menggunakan kata-kata popular (populis) yang 

merakyat, akrab di telinga masyarakat sehari-hari; tidak menggunakan susunan 

yang kaku formal dan sulit dicerna. Susunan kalimat jurnalistikyang baik akan 

menggunakan kata-kata yang paling pas untuk menggambarkan suasana serta isi 

4Alex Sobur, Analisis Isi Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, analisis 
Semiotik, dan Analisis Framming, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 16 

5Ardianto Elvinaro dkk, Komunikasi Massa Suatu Pengantar,( Bandung : Simbiosa Rekatama 
Media, 2004), 39. 
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pesannya.Bahkan nuansa yang terkandung dalam masing-masing kata pun perlu 

diperhitungkan6. 

Pemahaman bahasa jurnalistik juga harus dijadikan dasar utama bagi setiap 

wartawan dalam penulisan beritanya.Karena, dalam setiap penulisan bahasa 

jurnalistik mesti membawa muatan fakta, informasi yang disampaikan harus 

bersifat netral dari penafsiran subyektif. Untuk itu, bahasa jurnalistik harus 

bersifat umum. Berita ditulis dengan bahasa yang lancar, jelas, lugas, sederhana, 

padat, singkat, dan menarik, namun dengan tetap mensyaratkan bahasa baku, 

sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar7. 

Penguasaan wartawan atas bahasa yang digunakan untuk menyampaikan 

suatu informasi sangat menentukan apakah informasi itu dapat dipahami 

pembaca. Walaupun informasi informasi itu penting bagi pembaca, jika 

disampaikan lewat bahasa yang buruk sehingga sukar dimengerti, berarti 

wartawan gagal menjalankan perannya dengan baik8. 

Berita yang baik tidak hanya dinilai berdasarkan kriteria apakah berita 

tersebut penting atau menarik bagi pembaca. Berita juga disebut baik apabila 

telah memenuhi kriteria penggunaan bahasa secara baik dan benar, yang 

memudahkan pembaca menangkap nilai penting atau daya tarik berita. 

Daryl L.Frazel dan George Tuck, dua pakar pers Amerika dalam Principles of 

Editing, A Comprehensive Guide for Student and Journalist , pembaca berharap, 

apa yang dibacanya dalam media massa adalah yang bisa di mengerti tanpa 

bantuan pengetahuan khusus. Pembaca berharap, wartawan dapat menjelaskan 

ilmu pengetahuan kepada mereka yang bukan ilmuwan, perihal hubungan-

hubungan internasional kepada mereka yang bukan diplomat, dan masalah-

masalah politik kepada para pemilih yang awam ( to explain science to no 

6AM Dewabrata, Kalimat Jurnalistik, Panduan Mencermati Penulisan Berita, ( Jakarta : 
Penerbit Buku Kompas, 2004 ), 23. 

7Septiawan Santana, Jurnalisme Kontemporer, ( Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), 
154. 

8Ashadi Siregar, Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa,( Yogyakarta : 
Penerbit Kanisius, 1996 ),  89. 
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scienctists, international relations to nondiplomats, and politicts to ordinary 

voters9. 

Karena ketatnya persaingan antara media massa khususnya media cetak, maka 

dalam penyampaian berita sering ditemukan ketidaksesuaian dengan etika 

jurnalistik seperti penulisan bahasa, titik koma dan sebagainya. Akibatnya berita 

itu tidak berkualitas untuk disampaikan kepada masyarakat. 

Pengamat bahasa Suroso, mengemukakan beberapa penyimpangan terhadap 

prinsip bahasa jurnalistik: 

1. Kesalahan sintaktis 

Kesalahan berupa pemakaian tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang 

benar sehingga sering mengacaukan pengertian 

2. Kesalahan ejaan 

Kesalahan ini hampir setiap kali dijumpai dalam surat kabar; seperti dalam 

penulisan kata, khawatir dituliskawatir dan lain-lain 

3. Kesalahan pemenggalan kalimat 

Terkesan setiap ganti baris pada setiap kolom kelihatan asal penggal saja. 

Hal ini disebabkan pemenggalan bahasa indonesia masih dengan program 

komputer berbahasa inggris. Hal ini sudah diantisipasi dengan program 

pemenggalan bahasa Indonesia10. 

Harus diakui, kebanyakan wartawan kurang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan berbahasa Indonesia. Sehingga wajar terjadi berbagai kesalahan dan 

penyimpangan dalam penulisan berita. Hanya pada media-media pers cetak yang 

sudah mapan, tidak ditemukan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-

penyimpangan dalam penulisan berita. Para wartawan yang bekerja di 

perusahaan-perusahaan pers yang sudah terkenal dan mapan telah melalui seleksi 

yang ketat di samping telah mengikuti berbagai pelatihan kewartawanan yang 

9AM Dewabrata, Kalimat Jurnalistik, Panduan Mencermati Penulisan Berita, ( Jakarta : 
Penerbit Buku Kompas, 2004 ), 20. 

10Septiawan Santana, Jurnalisme Kontemporer, ( Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), 
159. 
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profesional. Lalu bagaimanakah dengan media-media pers yang belum mapan 

atau media-media mingguan (tabloid), apakah mereka juga menerapkan prinsip 

bahasa jurnalistik? 

Tabloid Buser adalah salah satu Surat Kabar Mingguan yang terbit di Riau, 

yang mana hingga saat ini Tabloid Buser masih tetap eksis dan mampu bersaing 

dengan Media-media Besar lainya, baik itu harian maupun mingguan. 

Dalam penggunaan bahasa jurnalistik yang digunakan oleh wartawan 

Tabloid Buser masih terdapat kesalahan dalam penulisan berita, dimana berita 

yang dibuat belum sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang benar. Misalnya 

penggunaan kata Independen, yang tidak disertai dengan artinya. Dari 

penggunaan kata tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua pembaca media cetak 

khususnya Tabloid Buser mengerti akan kata-kata ilmiah tersebut karena tidak 

semua khalayak sama tingkat ilmu pengetahuannya. Kesalahan lainya seperti 

Kesalahan sintaktis kesalahan berupa pemakaian tata bahasa atau struktur 

kalimat yang kurang benar sehingga sering mengacaukan pengertian, kesalahan 

ejaan, dan kesalahan pemenggalan kalimat. 

Dengan melihat aturan dan kendala-kendala dalam penerapan prinsip-prinsip 

bahasa jurnalistik sebagaimana yang dikemukakan secara jelas dalam berbagai 

buku karangan para pakar komunikasi massa dan para praktisi media yang 

memiliki pengalaman cukup, maka penulis berinisiatif untuk meneliti Tabloid 

Buser, dengan judul “PENERAPAN BAHASA JURNALISTIK PADA RUBRIK 

BEDAH UTAMA TABLOID BUSER”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami 

makna yang terdapat dalam judul, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang 

dipakai  dalam penelitian ini. Adapun istilah tersebut sebagai berikut: 
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1. Penerapan 

Penerapan di sini diartikan hal, pengenaan perihal mempraktekkan11. 

Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah 

suatu  perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh 

suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 

2. Bahasa Jurnalistik 

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan, 

redaktur, atau pengelola media massa dalam menyusun, 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 maknanya12. 

3. Rubrik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik adalah kepala karangan 

(ruang tetap) dalam surat kabar, majalah dan sebagainya13. “Bentuk tulisan 

rubrikasi bisa Straight news (berita langsung),feature atau tuturan atau 

karangan khas, artikel, kolom dan laporan mendalam”. 

4. Tabloid  

Tabloid adalah Surat Kabar ukuran kecil ( setengah dari ukuran Surat 

Kabar biasa ) yang banyak memuat berita secara singkat, padat, dan 

bergambar, mudah dibaca umum, tulisan dalam bentuk ringkas dan padat 

(tentang kritik, paparan, dan sebagainya)14. 

11Dessy Anwar ,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , ( Surabaya : Karya Abdi Tama , 2001),  
516. 

12Haris Sumadiria, Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis, ( Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, 2006), 7. 

13Dwi Adi K, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, ( Surabaya: Fajar Mulya, 2001), 380. 
14Ibid 452 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, 

maka ditemukan permasalahan sebagai berikut: 

1. Wartawan Tabloid Buser kurang memperhatikan penggunaan bahasa 

jurnalistik pada rubrik bedah utama. 

2.  Penggunaan bahasa jurnalistik pada rubrik bedah utama Tabloid Buser 

belum efisien dengan standar bahasa jurnalistik. 

2. Batasan Masalah 

Untuk lebih mengarahkan tulisan ini, penulis membuat batasan masalah 

hingga terarahnya penlitian, selanjutnya hanya meneliti tentang penerapan 

bahasa jurnalistik pada teras berita (lead news) dirubrik bedah utama Tabloid 

Buser tahun 2016. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana penerapan bahasa jurnalistik pada rubrik bedah utama tabloid 

buser? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui penerapanbahasa jurnalistik pada rubrik bedah utama 

Tabloid Buser. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

jurnalistik baik dari peneliti sendiri maupun pihak lainnya. 

b. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan. 
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c. Sebagai syarat untuk bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 

Program Srata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi.   

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Permasalahan  

(Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah), 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Teori, Kajian Terdahulu, Definisi Konsepsional dan Operasional 

Variabel, Hipotesis. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, 

Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas, 

Teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM  

Berisikan Tentang Sejarah Surat Kabar Tabloid Buser, Struktur 

Organisasi dari Tabloid Buser. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil Penelitian, Pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

 Berisikan Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 


