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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dunia kebahasaan yang semakin berkembang sekarang ini banyak digunakan 

oleh khalayak untuk menarik minat baca seseorang. Perkembangan teknologi dan 

informasi  sebagai akses cepat dan mudah di era sekarang ini sudah merambah 

dalam masyarakat. Informasi menjadi  hal utama untuk mengetahui berita terbaru 

dalam berbagai kategori berita. Akses berita yang mudah melalui peran website 

terpercaya seperti yahoo, detik.com, dan okezone.com menjadi pertimbangan 

khusus untuk memperoleh informasi-informasi berita hangat dan terpercaya.  

Peran media massa saat ini pun menjadi kebutuhan sekunder bagi sebagian 

masyarakat. Akses mudah dan cepat yang luar biasa dapat diterima dan 

digunakan oleh masyarakat menjadikan media massa berbasis online memiliki 

peran yang sentral dalam memperoleh informasi. Media massa berbasis online 

melalui website terpercaya sebagai sarana informasi di berbagai wilayah yang 

dapat diakses dengan skala nasional bahkan internasional mempunyai nilai 

tersendiri dari sudut penyajian berita. Penyajian berita yang dimaksud dari sudut 

pandang penulis berita dan pembaca. Dalam penyajian wacana berita pada 

website terpercaya ini dikhususkan dalam sudut pemilihan kata yang digunakan 

sebagai judul berita.  

Media massa berfungsi sebagai sarana informasi, juga memiliki fungsi lain 

secara khusus yakni sebagai penyalur opini masyarakat terkait berita yang dibaca 
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dan sebagai sarana promosi tertentu serta banyak lagi informasi-informasi yang 

dapat diunggah dalam website resmi berita online. Penulisan judul berita dalam 

media massa berbasis online tidak terlepas dari pemilihan gaya bahasa yang unik 

dan khas. Kreasi berbahasa setiap alamat website tentu berbeda-beda. Oleh 

karena itu, muncul karakteristik dari masing-masing editor berita yang memiliki 

kekhasan.  

Kekhasan pada setiap judul berita yang ada terkadang mempunyai berbagai 

tafsiran dari sudut pandang penulis dan pembaca, olahan kata yang dipergunakan 

pada suatu judul berita tertentu terkadang dianggap sulit atau dianggap terlalu 

puitik dan membingungkan. Persoalan tingkat pemahaman kebahasaan oleh 

khalayak pembaca berita menjadi pemicu kekeliruan pemaknaan. Oleh karena 

itu, penulisan judul berita berbasis online pada laman terpercaya terkadang masih 

mengundang tanya, yang terkadang tidak dipahami maksudnya oleh pembaca 

awam.  

Penggunaan rangkaian kata dalam judul berita juga banyak ditemukan 

menggunakan bahasa campuran seperti, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. 

Menurut Ratna (2009:7) gaya tidak harus dilakukan di luar batas kebiasaan 

sehingga melanggar norma, gaya berlebihan. Persoalan yang menimbulkan kesan 

hiperbola kerap sekali muncul dalam penulisan judul berita. Judul berita yang 

ditulis mengandung kedalaman pemaknaan yang menggunakan bahasa terlalu 

puitik untuk menarik minat baca pengunjung. Pilihan  katanya pun bercampuran 

dengan berbagai citraan indra yang dimunculkan  untuk mengundang rasa 

penasaran pembaca. Penggunaan citraan pengindraan berkaitan dengan redefinisi 
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pengimajian, yakni pendefinisian yang merumuskan batasan pemaknaan kata 

tertentu dengan melihatnya dari sudut penafsiran yang berbeda.  

Berdasarkan beberapa persoalan tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah 

lebih lanjut mengenai estetika bahasa, karakteristik  judul berita di media massa 

berbasis online melalui redefinisi campur kode yang diinterelasikan dengan 

persepsi siswa SMK tentang judul berita.  Campur kode dalam persoalan ini bisa 

berwujud kata, kelompok kata, kata ulang, idiom, atau klausa. Ilmu bahasa yang 

luas mendorong peneliti bahasa untuk mampu menganalisis secara kritis suatu 

masalah kebahasaan dan potensi yang dapat dikembangkan. Oleh sebab itu, 

penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu kebahasaan. 
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B. Rumusan Masalah 

Ada tiga masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana analisis campur kode dalam judul berita politik di media massa 

berbasis online pada detik.com edisi: September 2016? 

2. Bagaimana analisis kata yang berhubungan dengan redefinisi campur kode 

dalam judul berita politik di media massa berbasis online pada detik.com 

Edisi: September 2016? 

3. Bagaimana interelasi persepsi siswa SMK terhadap penggunaan media massa 

berbasis online dalam mengakses berita politik pada detik.com ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tiga rumusan tersebut, ada tiga tujuan dari penelitian ini. 

a. Mendeskripsikan analisis campur kode dalam judul berita politik di media 

massa berbasis online pada detik.com edisi: September 2016. 

b. Mendeskripsikan redefinisi kata yang termuat dalam judul berita politik di 

media massa berbasis online pada detik.com edisi: September 2016. 

c. Mendeskripsikan interelasi persepsi siswa SMK terhadap penggunaan media 

massa berbasis online dalam mengakses berita politik pada detik.com. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan  

pembaca pada umumnya, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dalam 

penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah kekayaan penelitian dibidang bahasa, khususnya mengenai 

pemaknaan judul berita politik yang ada di media massa berbasis online. 

b. Menambah khasanah kajian dalam bidang analisis redefinisi bahasa dan 

campur kode (sosiolinguistik) khususnya dan linguistik pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pemakaian kata atau bahasa dalam judul berita di media massa berbasis 

online. 

b. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi 

penelitian selanjutnya. 

c. Bagi penulis berita, hasil penelitian ini dapat memberikan masukkan 

supaya lebih kreatif dan inovatif dalam menulis judul berita pada media 

massa berbasis online. 

d. Bagi guru bidang studi bahasa, hasil penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai sumber informasi sejauh mana pengembangan ilmu bahasa. 

 

 

 


