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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Media massa kini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kebutuhan 

untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat membuat media massa terus 

berkembang, tak terkecuali media massa cetak atau surat kabar.  Perkembangan 

surat kabar akhirnya berpengaruh pada isi berita dan rubrik. Ini dikarenakan 

ketatnya persaingan surat kabar, sehingga membuat redaksi memunculkan rubrik-

rubrik baru yang menarik perhatian pembaca.  

Semakin banyaknya rubrik yang muncul di surat kabar membuat redaksi 

juga menyesuaikan bahasa jurnalistiknya sesuai dengan selera khalayak mereka. 

Namun, sering kali redaksi surat kabar mengabaikan karakteristik bahasa 

jurnalistik demi menyesuaikan isi rubrik dan pembaca mereka. 

Bahasa jurnalistik menurut Sarwoko (2007;3) adalah bahasa yang 

digunakan oleh pewarta atau media massa untuk menyampaikan informasi. 

Bahasa dengan ciri-ciri khas yang memudahkan penyampaian berita komunikatif. 

Sedang menurut Sumadiria (2006;14-21) ada 17 ciri utama bahasa 

jurnalistik, yaitu sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, 

demokratis, populis, logis, gramatikal, menghindari kata tutur, menghindari kata 

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

menghindari kata atau istilah teknis, dan tunduk kepada kaidah etika. 
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Salah satu rubrik surat kabar yang mengembangkan bahasa jurnalistiknya 

adalah rubrik move pada harian Media Indonesia. 

“Rubrik Move adalah  halaman anak muda dan penulis muda Media 

Indonesia. Rubrik Move muncul di Media Indonesia, karena Media Indonesia 

harus mengikuti perkembangan zaman, ketika para pembaca beralih dari media 

cetak ke elektronik, untuk itu Media Indonesia melakukan inovasi untuk membuat 

halaman muda yang cocok dengan kehidupan mereka,” menurut Iis Zatnika, 

selaku assisten redaktur Media Indonesia. 

Namun sayangnya pengembangan bahasa jurnalistik rubrik Move, 

seringkali tidak sesuai dengan ciri-ciri bahasa jurnalistik, seperti yang sudah 

disebutkan di atas. Contohnya pada berita rubrik Move Media Indonesia, Minggu 

27 Maret 2011: 

“MEDIA JEJARING SOSIAL RASA INDONESIA” 

Menurut Robien, ia melihat peluang, belum banyak media sosial yang 

melirik kalangan komunitas untuk berkumpul dalam satu forum besar. Sebelas-

dua belas dengan Kaskus, ya. 

Kata sebelas-dua belas bukan kata baku dalam bahasa Indonesia. Sebelas-

dua belas merupakan kata tutur. Padahal salah satu ciri bahasa jurnalistik adalah 

menghindari kata tutur. Kata ya, juga merupakan kata tutur dalam bahasa 

Indonesia. 

Melihat fakta tersebut peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengapa 

penggunaan bahasa bertutur bisa diterapkan dalam rubrik Move dan seperti 

apakah  penerapan bahasa jurnalistik di rubrik Move Media Indonesia. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut Sejauhmana Penerapan Bahasa Jurnalistik 

Pada Rubrik Move Media Indonesia Periode Januari-Juni 2011? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelasan mengenai penerapan bahasa 

jurnalistik pada rubrik Move Media Indonesia periode Januari sampai dengan Juni 

2011. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu komunikasi, khususnya untuk ilmu jurnalistik dalam 

menerapkan bahasa jurnalistik. 

Sedangkan untuk praktisnya, penulis berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk redaksi surat kabar Media Indonesia, khususnya untuk 

penerapan bahasa jurnalistik di rubrik Move maupun rubrik yang lain. 
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I.5 Sistematika Penulisan 

Gambaran pokok-pokok hasil penelitian ini ditulis dalam sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I                    : Pendahuluan, yang berisi : 

Latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika laporan. 

BAB II                  : Tinjauan pustaka, yang berisi : 

Tinjauan pustaka, kategori dan definisi kategori, dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III                 : Metodologi penelitian, yang berisi : 

Desain penelitian, sumber penelitian, bahan penelitian dan 

unit analisis, teknik pengumpulan data, uji validitas dan 

reliabilitas, teknik analisis data. 

BAB IV               : Pembahasan dan hasil penelitian berisi paparan mengenai hasil 

penelitian. 

BAB V                 : Penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
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