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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Bahasa jurnalistik merupakan suatu jenis bahasa yang digunakan oleh 

media massa dan sangat berbeda karakteristiknya dengan bahasa sastra, 

bahasa ilmu atau bahasa baku pada umumnya. Menurut Anwar dalam 

Rohmadi (2011:75) bahasa jurnalistik meliliki 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 masa. Dengan demikian, Bahasa 

Indonesia jurnalistik dapat dikategorikan sebagai bahasa jurnalistik atau 

bahasa pers. 

 Dalam penulisan berita, wartawan harus menulis sesuai fakta dan 

tidak boleh beropini. Namun, tulisan tersebut harus mengandung makna 

informatif, persuasif, dan dapat dipahami secara umum singkat dan jelas. 

Selain itu, bahasa jurnalistik yang digunakan dalam media publik harus 

ditulis dengan beberapa karakteristik untuk bisa dipahami oleh pembaca 

secara umum.  

”Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh pewarta 
atau media masa untuk menyampaikan informasi yang menggunakan  
ciri-ciri khas untuk memudahkan 
 dalam penyampaian berita  secara komunikatif. Pada dasarnya, 

bahasa jurnalistik adalah bahasa indonesia yang telah berkembang 
sesuai dengan aturan dan sikap publisistik sehingga menjadi bahasa 
jurnalistik. Bahasa jurnalistik berorientasi pada sosiolinguistik dan 
mengutamakan sosialisasi”. (Koesworo dalam Sulistyo 1997: 459). 
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Bahasa jurnalistik memiliki prinsip-prinsip sederhana, jelas, singkat, 

padat, dan mengarah pada pemenuhan formula jurnalistik yakni 5W+1H 

yang terdiri dari who-what-when-where-why dan how (siapa, apa, kapan, 

di mana, mengapa, bagaimana) sehingga menjadikan suatu berita yang 

baik, layak muat, layak baca, tentunya harus memenuhi kriteria rumus 

tersebut. 

    ”Selain menggunakan prinsip 5W+1H bahasa jurnalistik juga 
mempunyai beberapa karakteristik, antara lain : (1) sederhana, 
singkat, padat, jelas, dan langsung (to the point), (2) kalimat singkat 
dan kata-kata positif, mengandung banyak fakta dengan 
menggunakan kata sesedikit mungkin (more and less words), (3) 
hidup, lincah, sesuai dengan zamannya, mengandung kekayaan 
bahasa yang digunakan oleh rakyat. (4) bahasanya memasyarakat, 
dengan mengutamakan isi, memperhatikan tata bahasa. (5) memiliki 
banyak gaya(style) bahasa, yang dimaksud dengan style bahasa 
adalah pemilihan dan penggunaan kata-kata sedemikian rupa, 
sehingga menghasilkan pengertian tertentu bagi pembacanya.” 
(Koesworo dalam Sulistyo 1997: 459). 
 
Siapa, apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana adalah unsur-unsur 

esensial dalam berita. Perlu diketahui bahwa bukan hanya sekedar 

lengkapnya unsur-unsur itu saja yang membuat berita jelas, gamblang, 

jernih. Menurut Dewabrata (2006 : 20) Cara menyusun kalimat, menaruh 

satu kata di samping kata lainnya, atau satu kata di samping sebuah 

frasa/klausa, atau sebuah frasa/klausa lainnya, juga pilihan kata-kata akan 

mempengaruhi jernih tidaknya sebuah uraian berita. 

Selain Koesworo menurut pendapat Sumadiria, karakteristik bahasa 

jurnalistik terdiri atas 17 butir, karakteristik tersebut yakni sederhana, 

singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, populis, logis, 

gramatikal, menghindari kata tutur, menghindari kata dan istilah asing, 
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pilihan kata (diksi) yang tepat, mengutamakan kalimat aktif, menghindari 

penggunaan kata atau istilah teknis, dan tunduk kepada kaidah etika. 

Berdasarkan pengungkapan karakteristik bahasa jurnalistik dari kedua 

pakar diatas, maka penulis berinisiatif untuk menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh Sumadiria. Alasannya ialah dikarenakan ada beberapa 

persamaan dari kedua karakteristik bahasa jurnalistik yang telah 

dikemukakan di atas, dan teori yang dikemukakan oleh Sumadiria telah 

mencakup semua aspek dan lengkap. Pada tahapan analisis data, peneliti 

mengidentifikasi dan menjelaskan letak karakteristik atau tanda yang 

menjadi ciri utama bahasa jurnalistik yang terdapat pada berita running 

text. 

Running text  atau berita bergerak yang  terdapat dalam siaran televisi, 

merupakan salah satu media elektronik untuk umum terbitan berkala milik 

stasiun pertelevisian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek  yakni 

berita running text milik salah satu stasiun televisi swasta, yaitu Metro TV. 

berdasarkan pengamatan dari beberapa data yang telah dikaji, dalam data 

running text terkadang masih ditemukan beberapa data yang kurang 

memenuhi unsur kelengkapan 5W+1H serta kurang memenuhi 

karakteristik dalam bahasa jurnalistik. Perlu diketahui bahwa dalam berita 

running text juga terdapat beberapa data yang berkesinambungan antara 

data yang satu dengan data yang lainnya. Pada berita running text di Metro 

TV memiliki ke-17 karakteristik bahasa jurnalistik, namun ada beberapa 

data yang kurang memenuhi karakteristik bahasa jurnalistik tersebut. Oleh 
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karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Karakteristik Bahasa Jurnalistik pada Berita Running Text di Metro TV 

Edisi Oktober 2012.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana identifikasi Kelengkapan prinsip 5W+1H dalam  berita 

running text  di Metro TV edisi Oktober 2012 ? 

2. Bagaimana identifikasi Karateristik Bahasa Jurnalistik dalam Teks 

Berita Running Text  di Metro TV edisi Oktober 2012 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi kelengkapan prinsip 5W+1H dalam teks berita 

running text  di Metro TV edisi Oktober 2012. 

2. Mengidentifikasi Karateristik Bahasa Jurnalistik dalam Teks Berita 

Running Text  di Metro TV edisi Oktober 2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Meningkatkan pemahaman dalam penggunaan bahasa 

jurnalistik. 

b. Memberikan gambaran tentang karateristik bahasa jurnalistik 

yang terdapat pada berita running text di Metro TV  
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c. Dapat digunakan sebagai penambahan pemahaman dan 

pengetahuan tentang karateristik dan penggunaan bahasa 

jurnalistik pada berita running text di Metro TV. 

d. Mengungkapkan temuan baru bagaimana karateristik bahasa 

jurnalistik yang digunakan dalam berita running text di Metro 

TV. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain. 

b. Dapat memperkenalkan bahwa bahasa jurnalistik merupakan 

bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam 

pemakaian Bahasa Indonesia. 

c. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti 

dan pembaca dalam bidang linguistik khususnya dalam bidang 

bahasa yang digunakan oleh pers yakni bahasa jurnalistik. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat 

memberikan gambaran secara jelas mengenai langkah-langkah penelitian  

dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab I adalah 

pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II  adalah 

landasan teori  terdiri dari tinjaun pustaka, penelitian yang relevan dan 

kerangka pemikiran. Bab III metode penelitian terdiri dari tempat dan 
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waktu penelitian, jenis dan strategi penelitian, subjek dan objek penelitian, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan 

teknik analisis data. Bab IV memuat deskripsi data dan hasil analisis yang 

terdiri dari identifikasi kelengkapan unsur 5W+1H dan karateristik bahasa 

jurnalistik yang terdapat dalam berita running text di Metro TV edisi 

Oktober 2012. Bab V merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, implikasi, saran, dan 

lampiran. Di bagian akhir terdapat beberapa lampiran serta daftar pustaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


