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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa khususnya surat kabar mempunyai peran penting dan sangat

besar pengaruhnya bagi masyarakat. Surat kabar bukan hanya berfungsi sebagai

penyampai informasi, tapi sekaligus pendidik dan pendorong kemajuan dan

perubahan perilaku sosial di dalam kalangan masyarakat atau khalayak umum.

Peranan media massa khususnya surat kabar dewasa ini semakin di

rasakan oleh seluruh kalangan, masyarakat, segala aktivitas keseharian tanpa

melibatkan surat kabar seseorang akan tertinggal jauh dari perkembangan dalam

hidupnya. Surat kabar sekarang ini adalah media massa yang paling banyak di

gunakan oleh berbagai bangsa di dunia. Hal ini karena pengaruhnya sangat besar,

memiliki peran, strategi dan proses pendidikan masyarakat (Ermanto, 2005: 87).

Sebagai media massa, pers dinilai memiliki kekuatan untuk mempengaruhi

opini khalayak, dengan ciri keserempakannya. Pers di negara-negara maju sudah

di anggap sebagai kekuatan keempat, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Media pada umumnya, media cetak mempunyai andil dalam

mengembangkan suatu informasi, namun apakah media tersebut dapat

melaksanakan perannya dalam masyarakat secara positif atau negatif itu

tergantung bagaimana komunikasi yang disampaikan. Jika penerima mengerti

dengan pesan yang disampaikan, maka terjadilah komunikasi yang efektif atau

sempurna.
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Di zaman yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini, peranan

berita menjadi sangat penting bagi masyarakat. Berita berisi tentang fakta atau ide

yang terkini, yang dapat menarik perhatian pembaca karena peristiwa luar biasa,

penting atau luas akibatnya, memiliki segi human interest, emosi, dan ketegangan.

Materi berita yang disajikan dalam berita tersebut merupakan daya tarik yang

mampu mengundang keingintahuan pembaca atau masyarakat. Semua itu

merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mengetahui informasi terkini

yang terjadi di dunia (Ermanto, 2005: 87).

Keberhasilan sebuah beritapun tak luput dari menariknya seluruh badan

berita yang ditulis seorang wartawan yang terdiri dari headline (judul berita),

lead, isi, penutup dan penulisan beritanya sesuai dengan kaedah atau prinsip

bahasa jurnalistik.

Ketika membaca sebuah berita di surat kabar, majalah, ataupun tabloid,

umumnya mata tertuju pada headline (judul berita) terlebih dahulu. Tatkala judul

beritanya menarik, barulah kita meneruskan membaca berita tersebut. Memang

harus diakui bahwa headline sangat berperan penting untuk menggiring pembaca

agar menelusuri berita yang disampaikan secara keseluruhan. Di sinilah

pentingnya kebijakan redaksi untuk memilih headline (judul berita) yang tepat,

merangkai judul berita agar menarik perhatian pembaca atau masyarakat

(Abdullah, 2004: 25).

Pada kenyataannya juga kebanyakan para pembaca sebelum membaca

berita pastilah akan melihat-lihat judul lebih dahulu. Mata mereka beralih dari

satu bagian ke bagian yang lain, dari satu judul ke judul yang lain atau dari satu
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foto ke foto yang lain. pembaca akan melihat sepintas lalu akan membaca berita

yang menurut mereka menarik dan bagus untuk dibaca.

Dari pengamatan ini menunjukkan bahwa betapa penting kebijakan

redaksi dalam menentukan headline atau judul berita dalam sebuah media

persuratkabaran, headline atau judul berita dengan huruf besar-besar yang

mengawali berita adalah salah satu trik untuk menarik mata pembaca. Headline

yang buruk dan tidak menarik akan menyebabkan pembaca enggan membaca

berita tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila headline atau judul berita bagus

maka akan menarik perhatian pembaca untuk membaca berita seluruhnya.

Headline atau judul berita merupakan bagian yang penting dalam berita.

Kreativitas banyak digali untuk membuat headline yang menarik dan memikat

pembaca. Untuk membuat judul berita yang cocok dan memikat, kata-kata

disusun sedemikian rupa, melibatkan wawasan, emosi, dan kecerdikan penulis

untuk menarik perhatian pembaca. Meskipun sebuah headline harus

mencerminkan isi tulisan, namun kaidah pembuatan headline mempersyaratkan

ketentuan yang singkat dan padat. Headline tidak harus berupa kalimat lengkap

(subjek, prediket, dan objek), tak perlu tegas menyiratkan maksud utama penulis

atau tegas menyamarkan makna (mengandung arti ganda) (Santana, 2002: 206).

Penerbitan pers khususnya surat kabar, hampir semuanya menyediakan

kolom atau rubrik untuk berita. Dalam satu rubrik akan diisi beberapa berita untuk

memenuhi satu halaman, dan dalam masing-masing rubrik tersebut pastilah akan

dipilih salah satu berita yang akan dijadikan headline. Hal ini merupakan

perwujudan dari perusahan pers sebagai lembaga kontrol sosial, karena membahas
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berbagai isu berita, baik kriminal, politik, dan lain sebagainya. Berita dalam

penerbitan pers berasal dari masyarakat luas dan wartawan yang meliput dan

menulis beritanya.

Kebijakan redaksi itu penting untuk menyikapi suatu peristiwa, karena

dalam dunia pemberitaan yang penting bukan saja peristiwa, tetapi juga sikap

terhadap peristiwa itu sendiri. Kalau suatu media massa tidak memiliki kebijakan

redaksi, maka dipastikan beritanya tidak akan konsisten, karena ia tidak

mempunyai pendirian dalam memberitakan atau menuliskan headline atau judul

berita suatu peristiwa (Abdullah, 2004: 19-21).

Adapun visi Surat Kabar Pekanbaru Pos sebagai koran meteropolis yang

membahas fenomena perkotaan. Misalnya adalah untuk memeberikan anjuran-

anjuran atau peringatan-peringatan kepada khalayak tentang sosial, ekonomi,

politik, dan kebudayaan, serta memberikan penerapan hukum kepada pembaca

dengan motto “Pekanbaru Pos Memang Beda” (Dokumentasi Pekanbaru Pos,

2014).

Beberapa hal yang diperhatikan pimpinan redaksi dan redaktur surat kabar

Pekanbaru Pos dalam menentukan headline sebuah berita yaitu, kebijakan redaksi

merupakan proses pengambilan keputusan oleh tim redaksi tentang standar baku

operasionalisasi pembuatan headline atau judul berita, di mana intervensi positif

sebagai suatu tim kerja atau working group dalam merumuskan berbagai

keputusan terkait dengan prosedur dan mekanisme maupun nilai berita yang akan

dimuat atau diterbitkan oleh surat kabar Pekanbaru Pos.
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Adapun proses sebuah berita menjadi headline halaman utama pada surat

kabar Pekanbaru Pos melalui beberapa proses, yaitu seluruh berita yang berhasil

dihimpun oleh koordinator liputan (KL) dari wartawan akan didistribusikan

kepada masing-masing redaktur halaman, setelah itu, berita dengan isu dan nilai

berita terbaik yang didapatkan wartawan di lapangan akan didistribusikan

koordinator liputan kepada redaktur halaman utama, lalu redaktur halaman utama

bertugas menyunting berita dan membuat headline atau judul berita.

Setelah berita untuk halaman utama selesai, redaktur halaman utama

bersama pimpinan redaksi melakukan rapat internal untuk menentukan headline

yang menarik, hal ini dilakukan karena pimpinan redaksi sebagai penentu

kebijakan redaksi. Dengan latar balakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik

untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Radaksi

Dalam Penentuan Headline Halaman Utama Pada Surat Kabar Pekanbaru

Pos”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian ini diangkat dengan pertimbangan bahwa di tengah ketatnya

persaingan surat kabar di Riau dalam hal menentukan headline atau judul berita

guna menarik pembaca. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa ada

beberapa alasan yang mendasari penulis untuk memilih judul penelitian ini, antara

lain:
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1. Penulis merasa hal ini bermanfaat agar dapat mengetahui kebijakan apa

saja yang diambil redaksi surat kabar Pekanbaru Pos dalam menentukan

headline pada halaman utama.

2. Permasalahan ini menarik karena headline pada halaman utama dalam

surat kabar menjadi perhatian khalayak pembaca.

3. Penulis merasa mampu untuk mengadakan penelitian baik dari segi waktu,

biaya, buku pendukung dan lain sebagainya.

C. Penegasan Istilah

Agar masalah dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, beberapa

istilah yang digunakan memerlukan penegasan dan kejelasan. Untuk itu di bawah

ini dijelaskan tentang beberapa istilah yang berhubungan dengan konsep-

konsep dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Kebijakan Redaksi adalah dasar pertimbangan suatu lembaga media massa

untuk memberitakan atau menyiarkan suatu berita. Kebijakan redaksional

juga merupakan sikap redaksi suatu lembaga media massa, terutama media

cetak, terhadap masalah aktual yang sedang berkembang, yang biasanya

dituangkan dalam bentuk headline atau judul berita (Tebba, 2005: 151).

2. Headline merupakan kepala atau judul berita yang ditulis seorang wartawan

yang berada pada awal berita, headline merupakan titik awal dari sebuah

berita sebelum memasuki teras dan isi berita yang menceritakan intisari berita

yang menggunakan kalimat aktif serta secara ketat membatasi diri pada fakta

(Anwar, 2004: 95).
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3. Surat Kabar merupakan suatu media yang digunakan wartawan untuk menulis

berita seperti surat kabar harian, mingguan, dan majalah (Pers dalam arti

sempit), (Widodo, 1997 : 6) dalam hal ini Surat Kabar Pekanbaru Pos bagian

dari Pers itu sendiri.

4. Pekanbaru Pos merupakan salah satu media cetak yang menerbitkan berita

harian di Kota Pekanbaru. (Dokumentasi Pekanbaru Pos, 2010)

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul yang penulis teliti, penulis mencoba untuk menguraikan

identifikasi masalah, yaitu:

a. Bagaimana proses pengambilan kebijakan atau keputusan oleh redaksi

Pekanbaru Pos dalam menentukan headline halaman utama?

b. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam menentukan headline halaman

utama?

c. Bagaimana redaktur pelaksana dan pimpinan redaksi dalam memilih

kalimat yang menarik untuk headline halaman utama?

2. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah, hal ini karena adanya

keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu serta agar penelitian lebih terfokus,

maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada

pada objek (Pekanbaru Pos) atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan

fokus (Sugiono, 2010: 290). Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini
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adalah kebijakan redaksi Pekanbaru Pos dalam menentukan headline atau judul

berita pada halaman utama.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan

permasalahan, yaitu bagaimana kebijakan redaksi surat kabar Pekanbaru Pos

dalam menentukan headline atau judul berita pada halaman utama ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kebijakan redaksi surat kabar Pekanbaru Pos dalam

menentukan headline atau judul suatu berita pada halaman utama.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pertimbangan

kebijakan redaksi Surat Kabar Pekanbaru Pos dalam menentukan headline atau

judul berita halaman utama.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi

kalangan masyarakat maupun media cetak khususnya surat kabar.

2. Untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan

dalam ilmu komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN

Suska Riau.

3. Supaya penelitian ini bisa menjadi rujukan penelitian yang juga membahas
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kebijakan redaksional.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Kajian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari skripsi karya Puji Purnama dengan judul

Proses Penentuan Headline Di Surat Kabar Haluan Riau Dalam Perspektif

Bahasa Jurnalistik (Studi Terhadap Wartawan Haluan Riau). Dalam

penelitiannya, Puji mendeskripsikan bagaimana penentuan headline atau judul

berita dengan melakukan wawancara terhadap wartawan yang bersangkutan, dan

bagaiaman cara mambuat dan menentukan headline yang cocok sebagai headline

sebuah berita.

Selain itu, peneliti juga terinspirasi dari laporan karya ilmiah Darwis

dengan judul Analisis Penentuan Headline Pada Surat Kabar Harian Metro Riau.

Dalam penelitiannya, Darwis mendeskripsikan bagaimana proses redaksi Metro

Riau dalam menetapkan headline berita utama dan headline halaman dalam, dan

kriteria apa saja yang menjadi acuan redaksi dalam menentukan headline.

Peneliti akan menjadikan kedua karya skripsi di atas sebagai salah satu

tinjauan pustaka, selain buku-buku pendukung lainnya. Karena dasar

penelitiannya sama, yaitu membahas mengenai penentuan headline berita yang

baik dan benar. Akan tetapi, jika penelitian di atas lebih kepada bagaimana

prosesnya, dalam penelitian yang peneliti lakukan memilih sisi yang berbeda,

yakni dari sisi kebijakan redaksionalnya. Dan peneliti mencoba menggunakan
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media lain, yaitu surat kabar Pekanbaru Pos. Hal ini agar menambah khasanah

penelitian.

b. Kebijakan Redaksi

Kebijakan redaksi merupakan dasar pertimbangan suatu lembaga media

massa untuk memberitakan atau menyiarkan suatu berita. Kebijakan redaksional

juga merupakan sikap redaksi suatu lembaga media massa, terutama media cetak,

terhadap masalah aktual yang sedang berkembang, yang biasanya dituangkan

dalam bentuk berita (Tebba, 2005: 150).

Dasar pertimbangan suatu lembaga media massa untuk menyiarkan atau

tidak menyiarkan peristiwa, pertama-tama ditentukan oleh sifat media massa yang

bersangkutan. Media massa itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat

khusus. Media massa yang bersifat khusus, misalnya media massa ekonomi,

hanya menyiarkan berita ekonomi dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah

ekonomi, media massa politik dan sebagainya. Kemudian kalau media massa itu

bersifat umum, maka ia pada prinsipnya menyiarkan setiap peristiwa yang

menarik dan penting. Tetapi karena peristiwa yang menarik itu banyak, maka

belum tentu bisa menyiarkan semuanya sehingga harus ditentukan dasar

pertimbangannya untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu peristiwa dalam

sebuah rapat redaksi (Tebba, 2005: 151).

Kerja redaksi media cetak atau elektronik umumnya didahului oleh rapat

perencanaan berita atau biasa disebut dengan rapat redaksi. rapat ini biasanya

diikuti jajaran redaksi, mulai dari pemimpin redaksi, redaktur pelaksana,
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koordinator liputan, para redaktur dan reporter. Atau hanya diikuti koordinator

liputan, redaktur dam reporter. Isi rapat membicarakan rencana berita-berita yang

akan diliput dan disajikan. Dengan adanya rapat perencanaan liputan ini berita-

berita yang akan mengisi suatu media cetak atau elektronik bisa dipersiapkan

lebih awal, lebih matang dan lebih berkualitas. Perencanaan berita menjadi sangat

vital karena menentukan mutu isi media. (Zaenuddin, 2011: 82).

Dasar-dasar kebijakan yang bersifat khusus yang menjadi kriteria bagi

suatu media massa untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu peristiwa,

selain itu, ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khusus, yaitu angle

(sudut pandang) suatu peristiwa. Karena setiap peristiwa, apalagi peristiwa besar,

biasanya mengandung banyak angle.

Angle-angle itu boleh jadi tidak diliput seluruhnya atau sebagian diliput

secara mendalam dan sebgian lainnya hanya diliput sekedarnya. Ini tergantung

pada kebijaksanaan redaksi tentang angle yang paling penting untuk diliput dan

disiarkan serta angle mana yang kurang penting (Tebba, 2005: 154-155).

Pertimbangan khusus itu pula ialah menentukan peristiwa tertentu yang

merupakan ciri khas suatu lembaga media massa yang sebenarnya bersifat umum,

seperti halnya harian Pekanbaru Pos. Pemilihan liputan khusus atau pemilihan

peristiwa tertentu menjadi dasar pertimbangan redaksi yang sangat strategis.

Sebagai contoh misalnya ketika berita ANTV menekankan berita korupsi,

pada hari itu rating-nya (jumlah penonton) meningkat tajam dalam waktu singkat.

Ini berarti bahwa liputan korupsi dapat mendongkrak jumlah khalayak, dan ini

sangat penting untuk merebut iklan, karena perimbangan utama suatu produk
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untuk beriklan adalah besarnya khalayak suatu media massa yang dijadikan

tempat untuk menyiarkasn iklan.

Kebijakan redaksi juga ditentukan oleh pemilik lembaga media massa

yang bersangkutan. Setiap lembaga media massa ada pemiliknya dan dia memiliki

berbagai kepentingan yang harus dijaga, seperti kepentingan bisnis. Hal ini karena

dasar pertimbangan untuk menyiarkan suatu peristiwa dalam sebuah media

masssa tentunya mengacu pada masalah bisnis (Tebba, 2005: 155-156).

Karena media mempertimbangkan hasil produknya pada aspek komersial.

Maka dari itu aspek komersial sering menjadi bahan pertimbangan kebijakan

redaksi dalam menentukan headline, banyak media kini cenderung memilih

headline yang menarik pembaca alias laku dijual. Semakin menarik headline-nya.

Semakin banyak pula pembaca yang membeli media tersebut dan oplahnya akan

meningkat. Di sinilah redaksi media dituntut untuk memiliki feeling yang tepat

dalam menentukan headline halaman utama. Redaksi harus mampu menemukan

headline yang memiliki nilai jurnalistik sekaligus menarik perhatian pembaca

(Zaenuddin, 2011: 179).

c. Konsep Kebijakan Redaksi

Kebijakan redaksi yang dibuat oleh sebuah media massa, berkaitan erat

dengan kebijakan media massa sesuai dengan hukum media massa yang berlaku

di negara masing-masing dan teori pers yang dianut oleh negara tersebut.

Dalam buku Jurnalistik Baru karangan Sudirman Tebba (Tebba, 2005: 47-

48), menjelaskan mengenai bagaimana Indonesia menganut teori pers. Konsep

kebebasan pers otoriter tidak dianggap demokratis dan tidak relevan dengan
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gagasan kebebasan individu yang muncul sebagai konsekuensi dari

berkembangnya paham liberalisme dan individualisme dalam masyarakat.

Tetapi perkembangan pers itu menimbulkan kekhawatiran yang lalu

mendorong lahirnya suatu gagasan dan teori pers tanggung jawab sosial. Pencetus

teori tanggung jawab sosial berpendapat bahwa orang-orang yang menguasai

media massa harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

Itu sebabnya pers di Indonesia, terutama sejak pemerintahan orde baru,

dinyatakan sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu pers yang

menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif, dalam

menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi

masyarakat (Tebba, 2005: 47-48).

Tujuan kebijakan media massa, paling tidak bisa dilihat dari dua segi.

Sosiologi dan komunikasi. Dari sisi sosiologi, tujuan kebijakan komunikasi adalah

untuk menempatkan proses komunikasi sebagai salah satu bagian dari dinamika

sosial yang tidak merugikan masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat bisa mengendalikan proses komunikasi

yang terjadi di antara mereka. Tegasnya, dari sudut sosiologi, kebijakan

komunikasi memberdayakan masyarakat dalam melakukan proses komunikasi.

Lebih jelasnya Ana Nadhya Abrar Abrar dalam artikelnya Konsep Dasar

Hukum Media Massa yang penulis akses pada 24 Januari 2014. mengungkapkan

sesungguhnya media massa termasuk kebijakan komunikasi, yaitu kebijakan

komunikasi yang menggunakan media massa, sebagai kebijakan komunikasi,

kebijakan media massa merupakan kebijakan publik. Itulah sebabnnya kebijakan
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madia massa harus memiliki paling tidak lima kriteria, yaitu: pertama, memiliki

tujuan tertentu, kedua, berisi tindakan pejabat pemerintah, ketiga memperlihatkan

apa yang akan dilakukan pemerintah, keempat, bisa bersifat positif dan negatif,

dan kelima, bersifat memaksa (otoritatif).

Kalau kebijakan media massa tidak mengandung kelima kriteria ini, maka

kebijakan tersebut tidak lengkap dan akan menimbulkan masalah di belakang hari.

Kebijakan seperti ini harus diubah. Pross perubahan kebijakan inilah yang

kemudian disebut advokasi media massa (Ana, wordpress.com: 24 Januari 2014).

Media massa mempunyai kemampuan untuk memilih dan memilah-milah

serta menentukan isu apa saja yang akan ditampilkan dan isu apa saja yang harus

disembunyikan sesuai kebijakan redaksi medianya. Selain itu juga menentukan isu

apa yang harus ditonjolkan, sehingga isu tersebut dipandang penting oleh

khalayak. Kemampuan media massa yang seperti itulah yang dikenal sebagai

kemampuan media massa menjalankan fungsi agenda setting (Rakhmat, 2004:

67).

Teori agenda setting ialah teori yang membahas mengenai dampak media

atau efek komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. Teori ini

dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald shaw, dengan publikasi

pertamanya “The Agenda Setting Function of the Mass Media”. Model agenda

setting mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan

media pada suatu persoalan dengan perhatian yang diberikan khalayak terhadap

suatu persoalan. Agenda Setting menonjolkan isu apa yang dianggap penting oleh
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media, akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Apa yang dilupakan media,

akan luput dari perhatian juga oleh masyarakat.

Realitas yang dihadirkan media massa, harusnya dilihat oleh khalayak

sebagai realitas tangan kedua (second hand reality). Realitas yang diterima

khalayak ini bukan realitas semu. Fakta semu inilah yang dianggap sebagai fakta

oleh publik, sebab publik tidak mungkin melihat langsung fakta sesungguhnya

selain yang disajikan oleh media massa (Rakhmat, 2004: 68).

d. Headline (Judul berita)

Pada hakikatnya headline merupakan intisari dari berita. Biasanya dibuat

dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitahukan persoalan pokok

peristiwa  yang diberitakan. Untuk diminati dan dinikmati pembaca, penonton

maupun pendengarnya, headline dibuat tidak seragam. Penyajian headline

diusahakan agar masing-masing berita ditonjolkan lain dari yang lain. Penyusunan

huruf dan kata-kata dibuat sedemikian rupa sehingga khalayak merasa terpanggil

dan mau membaca berita yang disajikan.

Headline sendiri merupakan kepala atau judul berita yang ditulis oleh

seorang wartawan yang berada pada awal berita. Headline merupakan titik awal

sebuah berita sebelum teras dan isi berita yang menceritakan intisari berita yang

menggunakan kalimat aktif serta secara ketat membatasi diri pada fakta (Anwar,

2004: 95-96).

Headline (Judul berita) merupakan bagian yang penting dalam berita,

kreativitas banyak digali untuk membuat judul yang menarik dan memikat

pembaca. Untuk membuat judul yang cocok dan memikat, kata-kata disusun
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sedemikian rupa, melibatkan wawasan, emosi, dan kecerdikan penulis untuk

menarik pembaca. Meskipun sebuah judul harus mencerminkan isi tulisan, namun

kaidah pembuatan judul mempersyaratkan ketentuan judul yang singkat dan

padat, judul tidak harus berupa kalimat lengkap (subjek, prediket, dan objek), tak

perlu tegas menyiratkan maksud utama penulis atau tegas menyamarkan makna

(mengandung arti ganda) (Santana, 2002: 206).

Ada berbagai jenis headline (judul berita) yang biasa digunakan oleh

wartawan:

1) Judul dari titik pandang isi, yaitu judul yang meletakkan sudut pandang

dari materi tulisan sebagai daya pengungkap dan penjelas. Tiap katanya

memberi tentang apa yang terdapat di dalam keseluruhan tulisan

sehingga pembaca bisa memutuskan akan membaca atau tidak.

2) Judul how-to, yaitu judul yang menerangkan isi atau maksud tulisan yang

disusun dalam keringkasan judul yang spesifik.

3) Judul-judul 5W+1H, yaitu judul-judul  yang merujuk pada unsur who,

what, when, where, dan why.

4) Judul superlatif, yaitu judul-judul yang mengilustrasikan keluar-biasaan

atau kehebatan dari materi.

5) Judul bertanya, yaitu judul yang menggunakan tanda tanya yang biasanya

menyentak, menggugah.

6) Judul dari titik pandang bentuk, yaitu judul yang sering dianggap sebagai

bentukan utama dari judul tulisan jurnalisme.
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Headline di sebuah berita sangat penting. Membuat headline yang

berhasil, tidak sekedar asal-asalan. Diperlukan keterampilan tersendiri dalam

membnagun laporan berita yang sudah dimuat dan dipublikasikan media cetak,

kita memang menyaksikan bahwa headline dulu tampak, bukan berita dan batang

berita. Ini merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencarian penulisan, dan

pencetakan berita. Namun, sebenarnya headline dibuat paling akhir setelah batang

tubuh berita dan lead ditulis (Putra, 2006: 63).

Headline merupakan inti dari informasi di surat kabar yang akan diminati

oleh audience. Oleh karena itu, penulisan headline harus benar-benar menarik

karena audience sebelum membaca berita pastilah akan melihat judulnya terlebih

dahulu. Untuk itu teknik dalam penulisan headline yang menarik harus benar-

benar dipraktikan oleh seorang wartawan.

a. Fungsi Headline (judul berita)

Headline atau judul berita merupakan intisari dari sebuah berita yang

memiliki beberapa fungsi antara lain (Widodo,1997: 73):

1) Menarik Perhatian

Dengan fungsi ini menjadikan headline bertugas memamerkan berita,

merias berita, bahkan merias seluruh halaman surat kabar.

2) Identitas Berita

Headline merupakan identitas dari masing-masing berita, dengan

demikian headline menjadi sebagai pemisah dan pembeda antara berita

yang satu dengan yang lain. Sebab pada hakikatnya, antara berita yang

satu dengan yang lain adalah berita.
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3) Pencerminan Isi Berita

Headline atau kepala berita merupakan pencerminan isi. Seyogyanya

headline itu merupakan bagian terpenting atau intisari dari berita.

Mengintisari berita berarti sekaligus mencerminkan isi berita.

b. Bahasa Headline (judul berita)

Bahasa headline atau kepala berita harus padat, menarik, dan benar benar

hemat kata. Ada yang mengistilahkan bahasa headline adalah sebagai telegrafis.

Sebab menyusun kata-kata dalam headline adalah sebagai kata harus singkat,

padat, cepat, dan menarik. Hal itu dikarenakan ruang surat kabar yang terbatas dan

selalu diburu waktu (Widodo, 1997: 74).

Dalam bahasa headline, prinsip yang dipegang adalah headline harus

ditulis dalam bentuk kalimat aktif. Headline aktif berarti harus mengandung kata

kerja atau verb. Sebab, headline mesti “hidup”. Tanpa ada kata kerja di dalamnya,

maka headline itu “mati”. Dan disebut “label headline” atau kepala berita merk

(Haris, 2006: 20).

Prinsip lain ialah headline secara ketat harus membatasi diri pada fakta-

fakta dalam berita atau dalam cerita. Hal yang bersifat pendapat atau opini,

komentar atau ulasan, harus dibuang dari kepala berita. Dengan menggunakan

kata-kata sederhana dan mengandung konotasi kata dalam bentuk aktif bukan

pasif. Bahasa headline (judul berita) mesti padat dan dinamis, keterbatasan

ruangan tambah menuntut dipenuhi syarat tersebut (Anwar, 2004: 95).

c. Pedoman Menulis Headline
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Meskipun headline berisi kata paling sedikit dibandingkan unsur lain di

koran atau majalah, namun dibutuhkan lebih banyak pemikiran dan kreativitas

untuk menulis headline ketimbang menulis unsur lainnya. Headline biasanya

dibuat baru menjelang deadline, dan penulis harus berusaha semaksimal mungkin

untuk menciptakan headline yang bagus sehingga bisa menarik pembaca. Untuk

itu berikut pedoman menulis headline (Rolnicki, 2008: 224), yaitu:

1) Harus akurat

Fakta di headline harus sepenuhnya sesuai dengan berita.

2) Informatif

Cobalah jawaban sebanyak mungkin seperti dalam teras berita.

3) Fair

Jika berita memuat dua sisi suatu isu, cobalah untuk merefleksikan perbedaan

itu dalam headline. Jangan melakukan editorialisasi secara langsung atau tidak

langsung kecuali headline itu untuk berita opini.

4) Headline harus memberi kesan yang sama dengan isi berita.

Jangan meletakkan sesuatu yang tidak ada dalam berita ke dalam headline.

d. Jenis-jenis Headline

Pada dasarnya headline memiliki berbagai bentuk macam dan jenisnya

sesuai dengan pemakaiannya. Hal tersebut dilakukan agar bisa menarik perhatian

pembaca atau audience. Berikut jenis-jenis headline berdasakan kepentingan

berita (Suhandang, 2004: 116) yaitu:

1) Banner headline, untuk berita yang sangat penting. Biasanya dibuat

dengan jenis dan ukuran huruf yang mencerminkan sifat gagah dan kuat,
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hurufnya terbesar dan lebih besar ketimbang jenis headline yang lainnya,

serta menduduki tempat lebih dari empat kolom.

2) Spread headline, untuk berita penting, headline lebih kecil dari benner

headline, serta menduduki tempat hanya tiga atau empat kolom saja.

3) Secondary Headline, untuk berita yang kurang penting. Ia lebih kecil dari

spread headline dan tempat yang diperlukan hanya dua kolom saja.

4) Subordianted Headline, untuk berita yang dianggap tidak penting,

biasanya kehadirannya untuk menutup tempat yang kosong pada halaman

yang besangkutan. Karena itu tempatnya pun cukup satu kolom saja

dengan ukuran huruf dan ketebalan lebih rendah ketimbang jenis lainnya.

Jika didasarkan dengan tampilannya, headline juga dibagi beberapa bagian

(Rolncki, 2008: 222) yaitu:

1) Headline satu baris, merupakan headline yang terdiri dari satu kalimat yang

tidak terputus.

2) Headline dua baris, merupakan headline yang terdiri dari satu kalimat yang

dibagi menjadi dua baris. Masing-masing baris dihitung terpisah. Di ujung

setiap baris sesungguhnya terdapat spasi yang tidak kelihatan.

3) Headline tiga baris adalah satu kalimat yang dipecah menjadi tiga baris.

4) Deck, merupakan headline sekunder yang diletakkan di bawah headline

utama.

5) Hammer, merupakan headline frasa singkat atau bahkan satu kata yang

ditulis dengan huruf lebih besar.
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6) Tripot, merupakan headline kombinasi huruf atau frasa berukuran besar

yang diikuti dengan dua baris headline yang diketik dengan huruf

setengahnya. Tinggi dua baris dibagikan kedua itu sama dengan ketinggian

huruf bagian pertama.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang akan dipakai

pada saat penelitian dilakukan. Sehingga perlu dijelaskan, adapun konsep

operasional yang akan digunakan yaitu "Kebijakan Redaksi Dalam Penentuan

Headline Halaman Utama Pada Surat Kabar Pekanbaru Pos”.

Konsep ini menjelaskan variabel yang akan dijadikan tolak ukur penelitian

di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, adapun yang dimaksud

dengan Kebijakan redaksi merupakan dasar pertimbangan suatu lembaga media

massa untuk memberitakan atau menyiarkan suatu berita. Headline merupakan

intisari dari berita. Biasanya dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi

cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa  yang diberitakan.

Setelah melihat dengan jelas kerangka teoretis, maka untuk melanjutkan

hal tersebut harus dioperasionalkan, dengan mengacu kepada teori dari kebijakan

redaksi yang terdapat di dalam kerangka teoritis, adapun beberapa indikator

kebijakan redaksi antara lain:

a) Melakukan rapat redaksi.

b) Menentukan proyeksi liputan khusus.

c) Menentukan angel atau sisi berita.

d) Memilih berita yang menarik.
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e) Menyesuaikan headline dengan kebutuhan komersial.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari ada generalisasi

(Sugiyono, 2010: 9)

Dalam penerapannya, pendekatan kualitatif menggunakan metode

pengumpulan data dan metode analisis yang nonkuantitatif, seperti penggunaan

instrumen wawancara mendalam dan pengamatan. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini ialah analisis deskriptif yang berfokus pada penelitian nonhipotesis

sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis

(Arikunto, 1989: 194).

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan di surat kabar harian

Pekanbaru Pos yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 14 C Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Redaktur Pelaksana yakni M Syaifullah dan



23

Pimpinan Redaksi yakni Saidul Tombang pada harian surat kabar Pekanbaru Pos.

Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah analisis kebijakan redaksi

surat kabar Pekanbaru Pos dalam penentuan headline di halaman utama.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data

sekunder, yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari sumber

aslinya. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil

wawancara dengan  pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana mengenai analisis

kebijakan redaksi surat kabar Pekanbaru Pos dalam menentukan headline atau

judul berita pada halaman utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung,

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam

arsip. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kantor

atau instansi yaitu redaksi Harian Surat Kabar Pekanbaru Pos berupa gambaran

umum dari Harian Surat Kabar Pekanbaru Pos, seperti struktur organisasi,

sejarah dan data-data lain yang mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data  penulis menggunakan teknik-teknik sebagai

berikut :

a. Observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan yaitu dengan
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mengamati bagaimana proses penentuan kebijakan redaksi dalam

menentukan headline atau judul berita halaman utama.

b. Wawancara adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian,

peneliti mewawancarai langsung Redaktur Pelaksanan sekaligus sebagai

redaktur halaman utama, yaitu M Syaifullah dan pimpinan redaksi yaitu

Saidul Tombang. Wawancara tersebut peneliti butuhkan agar

mendapatkan data atau informasi yang akurat.

c. Dokumentasi, dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk

melengkapi data-data penelitian, seperti sejarah berdirinya Pekanbaru

Pos, jumlah wartawan, visi dan misi, sarana-prasarana, dan struktur

organisasi harian Pekanbaru Pos.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam bentuk kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola

serta memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari untuk membuat

kesimpulan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun

orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data

kualitatif.

Miles and Huberman (Sugiyono, 2010: 246) mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas
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dalam analisis data yaitu, data reduction, data display, dan data conclusion

drawing/verification.

a) Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang sudah direduksi akan  memberikan gambaran yang lebih jelas,

data mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

mencarinya bila diperlukan.

b) Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles

dan Huberman mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat

naratif.

c) Conclusion/Verification (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau

interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2010: 246-253).
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H. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, alasan

pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian, teknik

analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan gambaran umum lokasi penelitian yang dalam hal ini

merupakan harian surat kabar Pekanbaru Pos, mulai dari sejarah

berdirinya, struktur organisasi perusahaan dan jumlah wartawan.

BAB III : Penyajian data

BAB IV : Analisis data

BAB V : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran


