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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori  

Kerangka teoritis adalah dukungan dasar teoritis dalam rangka memberi 

jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah15. Teori adalah serangkaian 

asumsi, konsep, kontak, defenisi dan proporsi untuk menerangkan suatu 

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar 

konsep. 

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 McCombsdan 

Donal Shaw. Menurut mereka khalayaktidakhanya mempelajari berita-berita dan 

hal-hal lainnya melalui media massa,tetapi juga mempelajari seberapa besar arti 

penting diberikan pada suatu isu atau topik dari cara media massa memberikan 

penekanan pada topik tersebut. Adapunasumsi-asumsi mengenai agenda setting 

sebagai berikut: 

a. Bahwa media mempunyai kekuatan untuk menciptakan agenda publikyang 

dianggap penting oleh media,maka dianggap penting pula oleh publik 

b. Berfokus pada interaksi khalayak dengan media 

c. Motivasi khalayak untuk mrncari panduan, dan persepsi khalayak terhadap isu 

publik.  

d. Menggabungkan sejumlah ide yang mirip. 

Menurut asumsi ini media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan 

mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Media 

mengatakan kepada kita apa yang penting dan apa yang tidak penting, artinya 

15Didi Atmadilaga, Pandduan Skripsi, Tesis dan Disertai Penerapan Filsafat Ilmu, Filsafat 
dan Etika Penelitian, Struktur Penulisan Ilmiah Serta Evaluasi Karyah Ilmiah, ( Bandung : CV Pionir 
jaya, 1997 ), 89. 
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dengan menggunakan agenda setting pers memiliki kekuatan yang besar untuk 

mengarahkan persepsi dan perhatian khalayak tentang realitas sosial yang 

dikembangkannya teori ini menyimpulkan bahwa meningkatnya nilai penting 

suatu topik media massa (khususnya surat kabar)menyebabkan nilai penting topik 

tersebut pada khalayak. 

Untuk memudahkan memahami dalam operasional ini, maka penulis 

memaparkan teori konsep teoritis yang berkenaan dengan penelitian yang akan di 

teliti, maka penulis menerangkan sebagai berikut: 

a. Bahasa Jurnalistik 

Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan untuk menulis naskah 

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

sebagainya oleh wartawan16. 

Secara etimologis jurnalistik berasal dari kata journ.Dalam Bahasa 

Perancis journ berarti catatan atau laporan harian.Secara sederhana jurnalistik 

diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan pencatatan atau pelaporan setiap 

hari. Dalam kamus jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, 

mengedit dan menulis untuk surat kabar, majalah. Dalam leksikon komunikasi 

dirumuskan jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting 

dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah dan media 

massa lainya seperti radio dan televisi17. 

Dalam pemahaman seorang wartawan senior Rosihan Anwar, bahasa yang 

digunakan oleh wartawan dinamakan dengan bahasa pers atau bahasa 

jurnalistik. Bahasa jurnalistik atau  bahasa pers merupakan salah satu ragam 

bahasa yang memiliki sifat-sifat khas yaitu: singkat, padat, sederhana, lancar, 

jelas, lugas dan menarik. Bahasa jurnalistik harus didasarkan pada bahasa 

16Widodo, Teknik Wartawan Menulis Berita di SuratKabar dan Majalah, ( Surabaya : Indah , 
1997 ),  63.  

17AS Haris Sumadiria, Bahasa Jurnalistik dan Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis, (  
Bandung : Simbiosa Rakatama Media, 2006),  4. 
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baku harus memperhatikan ejaan yang benar, dalam kosakata bahasa 

jurnalistik mengikuti perkembangan dalam masyarakat18. 

Pengertian atau definisi bahasa jurnalistik, dengan sendirinya harus 

tunduk kepada kaidah dan unsur-unsur pokok yang terdapat dan melekat 

dalam definisi jurnalistik. 
b. Fungsi Bahasa Jurnalistik 

Bahasa jurnalistik sangat berperan dalam proses pemberitaan suatu media 

hingga sampai ke khalayak pembaca. Bahasa jurnalistik mempunyai fungsi 

sebagai pedoman bagi wartawan dalam menulis berita. Bahasa jurnalistik 

digunakan untuk menulis naskah atau berita dimedia massa seperti surat 

kabar/Koran, majalah dan sebagainya oleh wartawan19. Fungsi bahasa 

jurnalistik itu meliputi empat hal yaitu: 

1).To inform, yaitu memberi informasi atau kabar kepada            masyarakat 

pembaca melalui tulisan-tulisan pada setiap edisinya, pers memberikan 

informasi beranekaragam melalui surat kabar, majalah. 

2).To interpret, yaitu menerjemahkan atau mengartikan makna suatu berita 

(peristiwa) kepada pembaca, hingga mudah dipahami isi dari pesan yang 

disampaikan. 

3). To guide, yaitu pedoman atau acuan, landasan untuk menulis berita  

mempunyai nilai berita dengan tidak mengakibatkan kesalahan yang fatal. 

4). To Entertain, pers bisa memberikan hiburan. Bukan sekedar hal yang lucu-

lucu saja, melainkan juga bisa memberikan kepuasan tersendiri, kesenangan, 

keberhasilah dan sebagainya. 

c. Prinsip-prinsip Bahasa Jurnalistik 

Menulis berita dalam media cetak maupun elektronik, seorang wartawan 

harus memahami tentang kaidah prinsip bahasa jurnalistik. Pemahaman 

18Ibid  
19Widodo, Teknik Wartawan Menulis Berita di SuratKabar dan Majalah, ( Surabaya : Indah , 

1997 ),  63. 
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jurnalistik seorang wartawan akan mempermudah wartawan dalam membuat 

berita baik di media cetak maupun media elektronik. 

Menurut Rosihan Anwar20 bahasa yang digunakan oleh wartawan 

dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa pers ialah salah satu 

ragam bahasa. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat yang khas yaitu : 

singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas dan menarik. 

Bahasa jurnalistik harus menarik. Menarik artinya mampu 

membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, memicu selera baca, 

serta membuat orang yang sedang tertidur terjaga seketika. Bahasa jurnalistik 

berpijak pada prinsip: menarik, benar dan baku21. 

Penggunaan bahasa jurnalistik yang baik dapat diukur dengan dengan 

beberapa indikator sebagai berikut: 

1) Ringkas atau hemat kata, ekonomi kata dengan menghindari   kata-kata 

mubazir. 

2) Singkat, bahasa jurnalistik diusahakan sesingkat mungkin agar mudah 

dipahami oleh para pembaca. 

3) Jelas dan mudah dipahami pembaca, hindari singkatan atau sudah umum. 

4) Tertib, yaitu patuh terhadap peraturan dan norma pada penulisan berita. 

5) Menarik, harus menghindari ungkapan, klise dan hal yang monoton 

dengan membuat variasi22.  

Untuk mengetahui apakah suatu berita telah menerapkan prinsip-prinsip 

bahasa jurnalistik secara propesional, peranan redaktur (editor ) sebagai 

penyunting sangat menentukan. 

20Rosihan Anwar, Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi,( Yogyakarta : Media Abadi, 
2004), 3. 

21AS Haris Sumadiria, Bahasa Jurnalistik dan Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis, (  
Bandung : Simbiosa Rakatama Media, 2006), 

22Rosihan Anwar, Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi, ( Yogyakarta : Media Abadi, 
2004), 3 
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Menurut A.M Hoetasoehoet23 penyuntingan berita berarti mengolah naskah 

berita menjadi copy berita dengan tujuan agar pembaca tertarik membacanya dan 

mudah memahaminya. Dalam proses pengolahan berita termasuk pemakaian 

bahasa jurnalistik dengan prinsip baku, benar dan menarik. Proses penyuntingan 

yang dilakukan oleh redaktur dimulai dengan melakukan penyeleksian (gate-

keeping) terhadap berita-berita yang diterima dari wartawan atau reporter. 

Penyeleksian ini dilakukan untuk memilih berita yang layak dimuat dengan 

pertimbangan memenuhi persyaratan sebagai berita yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Selanjutnya, proses penyuntingan berita dilakukan dengan memeriksa apakah 

konsep berita telah menerapkan prinsip-prinsip bahasa jurnalistik yang baku, 

benar dan menarik. Kalau belum memenuhi persyaratan tersebut maka konsep 

berita ini diedit oleh redaktur sebagai penyunting.Karena itulah redaktur disebut 

juga editor. Diluar penyuntingan  yang berhubungan dengan pemakaian bahasa, 

penyuntingan juga dilakukan untuk memastikan apakah berita yang akan dimuat 

tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sudah bisa dipahami pembaca 

termasuk dan apakah berita diyakini menarik bagi pembaca Menurut teori Bass24, 

arus berita internal dapat dilihat pada skema berikut ini: 

Berita Internal Dua Tahap 

  

 

 

 

23A.M Hoetasoehut, Teori Komunikasi 2, ( Jakarta : IISP, 2002 ), 4. 
24A.M Hoetasoehut, Teori Komunikasi 2, ( Jakarta : IISP, 2002 ), 90. 

Sumber 
bahan 
berita 

Pencarian 
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berita 
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Selanjutnya, proses penyuntingan dilakukan setelah berita diseleksi. 

Penyeleksian berita dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan naskah berita 

yang memenuhi syarat  berita yang benar dan menarik bagi masyarakat. Berita-

berita yang sudah diseleksi dan disunting kemudian di lay-out, setelah itu siap 

untuk dicetak. Berita yang telah melalui serangkaian proses tersebut berarti berita 

yang dianggap memenuhi penyajian, kebenaran isi dan penerapan prinsip-prinsip 

bahasa jurnalistik. 

B. Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu. 

Sebelumnya penelitian ini pernah dilakukan oleh Eni Kunia Mahasiswa UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2008 dengan judul “ penggunaan 

Bahasa Jurnalistik Dalam Penulisan Lead Berita Kriminal Diharian Pagi 

Pekanbaru MX”. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui 

mendeskripsikan Penggunaan bahasa dalam menulis berita. Metode yang 

digunakan dengan menggunakan studi analisis isi dengan kesimpulan pelaksanaan 

penggunaan bahasa jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan harian pagi 

Pekanbaru MX adalah cukup baik   

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herawati Mahasiswi UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2010 dengan judul  Penggunaan Bahasa 

Jurnalistik Dalam Berita Kriminal Surat Kabar Haluan Riau ( Studi Analisis Isi ). 

Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui penggunaan bahasa jurnalistik 

dalam berita kriminal Surat Kabar Haluan Riau.  Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisis isi yang dipakai untuk memperoleh  keterangan dari 

isi komunikasi yang disampaikan dengan memadukan metode deskriptip 

kuantitatif didasarkan pada frekuensi dan persentase, dengan kesimpulan bahwa 

penggunaan bahasa jurnalistik dalam berita kriminal Surat Kabar Haluan Riau 

tergolong sangat baik. 
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C. Definisi Konsepsional dan Operasionalisasi Variabel 

Definisikonsepsional adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan 

hubungan antara konsep konsep khusus yang akan menentukan variabel variabel 

yang akan saling berhubungan.Istilah konsepsional merupakan pengarah atau 

pedoman yang lebih konkrit.Sehingga diperlukan definisi operasional. 

DefinisiOperasional adalah petunjuk atau cara kerja bagi si peneliti dalam 

mengumpulkan semua data-data yang diperlukan selama penelitian berlangsung, 

selain itu operasional ini juga dapat menentukan suatu masalah tersebut dapat di 

teliti atau tidak. 

Bahasa jurnalistik mengandung makna sebagai kegiatan mengkomunikasikan 

peristiwa atau informasi kepada masyarakat melalui media massa. Karena bahasa 

jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan wartawan dalam kegiatan 

jurnalistik.Dimana sifat bahasa jurnalistik yaitu, singkat, padat, sederhana, lancar, 

jelas, lugas dan menarik. 

Adapun indikator yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini sebagai mana 

dalam prinsip bahasa jurnalistik sebagai berikut: 

1. Jelas 

a. Kesalahan penggunaan singkatan tanpa diikuti dengan kepanjangan. 

b. Kesalahan penggunaan istilah asing dan kata yang terlalu ilmiah tanpa 

di ikuti artinya. 

2. Menarik 

a. Kesalahan penggunaan bahasa jurnalistik tentang ungkapan atau klise. 

b. Kesalahan penggunaan hal-hal yang monoton. 

3. Ringkas 

a. Kesalahn penghemat kata ( ekonomi kata ) 

b. Kesalahan penggunaan menghemat kata dengan sinonim yang lebih 

pendek. 

c. Penggunaan ejaan yang salah 

d. Kesalahan penggunaan kata-kata mubazir. 
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4. Singkat 

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 ( / ) 

m. Kesalahan penggunaan tanda penyingkat atau apostrof ( ‘ ) 

5. Tertib 

a. Kesalahan penggunaan bahasa jurnalistik tentang penggunaan kata 

dalam lead teras berita dengan jumlah kata 30-45 

b. Kesalahan penggunaan unsur 5W+1H 

c. Kesalahan penggunaan bahasa baku 

d. Kesalahan penggunaan susunan kata 

 

 

 

 
 


