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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah Jurnalistik dan pers merupakan ranah kajian dari Komunikasi 

Massa. Dalam buku Komunikasi Massa, karangan Elvinaro Ardianto dan Lukiati 

Komala, menyebutkan definisi komunikasi massa yang paling sederhana 

dikemukakan oleh Bittner (Rahmat, seperti yang disitir Komala, dalam Karlinah 

dkk. 1999), yakni, “Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah besar orang (mass communication is massages 

communicated through a mass medium to a large number of people)”. Dari definisi 

tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media 

massa. Jadi, sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, 

seperti rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu, 

jika tidak menggunakan media massa, maka itu bukan termasuk komunikasi massa. 

Media komunikasi yang termasuk media massa ialah radio siaran, dan televisi 

Keduanya dikenal sebagai media elektronik, sedangnkan surat kabar dan majalah 

keduanya disebut sebagai media cetak Pengertian media cetak bagi masyarakat 

masih dipahami secara sempit. Banyak orang beranggapan bahwa media cetak sama 

dengan pengertian surat kabar atau majalah. Padahal, jika diurai maknanya secara 

mendalam, media cetak tidak terbatas pada dua jenis media itu saja. Secara harfiah 

pengertian media cetak 2 bisa diartikan sebagai sebuah media penyampai informasi 

yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, yang 

disampaikan secara tertulis. Dari pengertian ini, kita bisa melihat bahwa media 

cetak adalah sebuah media yang didalamnya berisi informasi yang didalamnya 

terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok 

tertentu saja. Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat 

di samping media eletronik dan juga media digital. Dan di tengah dinamika 

masyarakat yang 
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demikian pesat, media cetak dianggap sudah tertinggal dibandingkan dengan dua 

pesaingnya yakni media elektronik dan media digital. Meski demikian, bukan 

berarti media cetak sudah tidak mampu meraih konsumen yang menantikan 

informasi yang dibawanya (Ardianto,2004 : 97). 

Dari pengertian media cetak tersebut, nampak ada keunggulan media ini 

dibandingkan dua pesaingnya tersebut. Media cetak bisa menyampaikan sebuah 

informasi secara detail dan terperinci. Sementara untuk media elektronik dan 

digital, mereka lebih mengutamakan kecepatan informasi sehingga, seringkali 

informasi yang disampaikan lebih bersifat sepotong dan berulang-ulang, karena 

memang dalam media cetak terdapat bagian-bagian berita yang di sebut rubrik. 

Rubrik sendri diartikan alokasi halaman untuk memuat tulisan-tulisan tertentu yang 

setema. Nama halaman tersebut berisikan tulisan-tulisan bertema khusus, Dalam 

Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta dijelaskan: “Rubrik 

adalah kepala (ruangan) karangan dalam surat kabar, majalah, dan lainya 

sebagainya dalam Kamus Komunikasi Onong Uchjana effendi mengatakan bahwa: 

Istilah Rubrik dalam bahasa Belanda berarti ruangan 3 pada halaman surat kabar, 

majalah, atau media cetak lainya, mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam 

kehidupan masyarakat‟‟. (Effendy, 1989;316) Feature merupakan salah satu dari 

berbagai macam bentuk tulisan yang terdapat dalam isi dari setiap surat kabar. 

Feature bisa berupa berita, bisa juga karangan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. 

Jika berupa berita, ia bukanlah berita dalam arti yang biasa, bukan sekedar berita 

faktual, matter-of-fact news, melainkan berita yang dibuat menarik dengan 

dibubuhi unsur human-touch, sentuhan perasaan manusia. Ini artinya berita tersebut 

diolah sedimikian rupa, sehingga letak kelayakannya untuk dibuat dalam media 

bukan karena berita itu penting. Melainkan berita itu ditulis secara menarik, atau 

memang berita itu sendiri menarik. Penulisan yang dilakukan dalam feacture ini 

ditekankan pada maksud untuk menghibur , menimbulkan rasa heran, geli, takjub, 

cemas, terharu, kasihan, jengkel atau untuk mendidik. Perbedaan antara berita biasa 

(news) dan berita feature (featured news) terutama terletak pada tujuannya. Berita-

berita biasanya semata-mata bertujuan memberikan 
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informasi tentang kejadian biasa, sabaliknya feature yang menekankan unsur 

Harian Pagi Bandung Ekspres merupakan salah satu media yang berada 

dalam lingkup usaha Jawa Pos Group yang berpusat di Surabaya. Sebagai sebuah 

grup besar, Jawa Pos memiliki sejarah yang cukup panjang. Awalnya Jawa Pos lahir 

dengan mengusung nama Java Pos, kemudian berubah menjadi Djawa Pos, 

human-interest atau human touch boleh jadi ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah 

baku penulisan berita-berita formal. Kekuatan dan ciri pengenal feature terletak 

pada penetrasi imaginasinya bukan pada pemisahnya dari kebenaran dan pada 

pelonggaran kebenarannya, tetapi pada penembusannya ke dalam kebenaran yang 

khas dan khusus yang menggugah perasaan ingin tahu, perasaan simpati, perasaan 

skeptis, perasaan humor, perasaan cemas, atau perasaan takjub orang. Menurut 

Charnley, dalam buku Jurnalistik Teori dan Praktik karangan Hikmat dan Purnama 

Kusumaningrat menyebutkan bahwa, “Istilah feature sebenarnya mencakup juga 

beragam berita yang mengandung isi yang nonimaginatif maupun yang nonemotif. 

Dalam arti yang luas, akan amanlah jika dikatakan bahwa feature adalah berita yang 

bahannya di pilih untuk disajikan terutama karena unsur beritannya bukan 

ditekankan pada aktualitas”.( Kusumaningrat, 2009: 221) Pendekatan Charnley ini 

mengurangi pemberian tekanan pada nilai-nilai emosional yang terdapat dalam 

definisi McKinney, maupun pada unsur aktualitas yang terdapat dalam berita-berita 

formal. Pendekatan tersebut sebaliknya menyatakan bahwa aktualitas bukan ciri 

dominan sebuah berita feature, baik bagi media sendiri maupun bagi konsumen. 

Perhatian yang sesungguhnya terpusat pada satu atau lebih dari unsur-unsur lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganilis isi dari Rubrik Xpresi Harian Umum 

Bandung ekspres berdasarkan gaya bahasanya. Rubrik Xpresi di Harian Umum 

Bandung Ekspres merupakan salah satu bentuk dari tulisan feature dalam 

jurnalistik, hal tersebut terlihat dari pemilihan kata dan issu “ringan” dalam 

penulisanya. Rubrik Xpresi merupakan rubrik yang berisi mengenai berbagai 

macam gaya hidup pelajar, oleh karena itu segmetasinya pun ditujukan bagi siswa-

siswi Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 
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yang akhirnya berubah kembali menjadi Jawa Pos. Menurut Bpk Handri Susan 

Budiman selaku redaktur pelaksana di Harian Umum Bandung Ekspres, bahwa 

memang Harian Bandung Ekspres sendiri lahir di Bandung pada 7 Februari 2009. 

Harian ini dikelola oleh PT Wahana Semesta Merdeka, yang merupakan salah 

satu cabang usaha Jawa Pos Group. Di Jawa Barat, PT Wahana Semesta Merdeka 

membawahi enam media cetak, antara lain Radar Tasikmalaya, Pasundan Ekspres, 

Radar Cirebon, Radar Banten, Baraya Post dan Bandung Ekspres itu sendiri. 

“Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa”. 

Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat, yaitu data yang tersedia 

sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, 

pita rekaman, naskah/manuscript), ada keterangan pelengkap atau kerangka teori 

tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data 

tersebut dan peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan- 

bahan/data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut 

bersifat sangat khas/spesifik. (Martono, 2010: 77) 

Untuk itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, untuk 

mengetahui Analisis isi Rubrik Xpresi maka peneliti mengambil rumusan masalah 

”Sejauhmana Analisis isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres Ditinjau 

Dari Gaya Bahasa.” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Sejauhmana isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres ditinjau 

dari unsur kejujuran? 

2. Sejauhmana isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres ditinjau 

dari unsur sopan-santun? 
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3. Sejauhmana isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres ditinjau 

dari unsur menarik? 

4. Sejauhmana isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres ditinjau 

dari gaya bahasa? 

 
 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud 

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa dari 

isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres ditinjau dari gaya 

bahasanya. Serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor kejujuran, 

sopan-santun dan menarik dalam sebuah feature. 

1.3.2 Tujuan 

Sementara, untuk tujuan penelitian yang didasarkan pada rincian di 

identifikasi masalah adalah : 

1. Untuk Mengetahui isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres 

ditinjau dari unsur kejujuran. 

2. Untuk Mengetahui isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres 

3. ditinjau dari unsur sopan-santun. 

4. Untuk Mengetahui isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres 

5. ditinjau dari unsur menarik. 

6. Untuk Mengetahui isi Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres 

7. ditinjau dari gaya bahasa 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis 

Peneliti melakukan penelitian ini dengan maksud agar penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya 
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Bidang Kajian Jurnalistik, yaitu analisis isi Rubrik Xpresi Harian Umum 

Bandung Ekspres Ditinjau Dari Gaya Bahasanya. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan tambahan 

ilmu serta pengetahuan baik dari segi teoritis ataupun praktisnya bagi 

peneliti, untuk mengetahui lebih jauh mengenai materi dari penelitian itu 

sendiri serta hal-hal yang berkaitan dengan kajian ilmu yang sesuai dengan 

bidang ilmu yang peneliti dapatkan selama perkuliahan karena memang 

gaya bahasa merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah berita 

khususnya feature di media cetak, dan sebagai pengembangan Ilmu 

Komunikasi, khususnya Bidang Kajian Jurnalistik. 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan 

literatur dalam mendukung materi-materi perkuliahan bagi Universitas, 

Program Studi, dan mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Konsentrasi 

Jurnalistik yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama. 

c. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk 

perusahaan agar dapat memperhatikan pentingnya sebuah gaya bahasa 

dalam suatu rubrik, khususnya Rubrik Xpresi di Harian Umum Bandung 

Ekspres. 

1.5 Landasan Pemikiran 

Berbicara tentang bahasa, manusia memerlukan bahasa dalam 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa menjadi salah satu 

cara untuk menyebarluaskan informasi dari individu satu ke individu 

lainnya. Manusia tidak akan berkomunikasi dan bertukar ide jika tidak 

mempelajari atau mengenal bahasa. Secara sederhana, bahasa dapat 
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diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam 

hati. Sebagai alat komunikasi bahasa juga merupakan saluran rumusan 

maksud kita. Melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita 

menciptakan kerjasama dengan semua warga. 

Dalam hal ini penulis akan meneliti gaya bahasa pada Rubrik Xpresi Harian 

Umum Bandung Ekpres yang akan menitikberatkan pada Indiktor kejujuran, 

sopan santun dan penggunaan bahasa atau kata yang tidak berbelit-belit 

sehingga pembaca dapat memahami isi dari rubrik tersebut. 

 

1.6 Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Kualitatif dipilih 

karena penelitian ini yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis. Dimana objek penelitian adalah berupa tulisan dan gambar dari isi 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, bahasa pun ikut 

terus berkembang. Di dalam bahasa tidak ada patokan pasti dan semuanya 

berubah seiring berjalannya waktu. Pesatnya perkembangan teknologi 

global juga memicu penyebaran informasi yang sangat cepat. Informasi 

disebarkan melalui banyak media massa. Media massa sendiri terdiri dari 

media elektronik (televisi, radio, internet) dan media cetak (koran, majalah, 

tabloid, dan lain-lain). Media massa tersebut lahir untuk menjebatani 

komunikasi antar massa, di mana massa itu sendiri merupakan masyarakat 

luas yang heterogen saling bergantung satu sama lain. Salah satu media yang 

tetap dipercaya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi adalah 

koran. Koran atau disebut juga dengan istilah surat kabar merupakan salah 

satu media penyebaran bahasa, memuat informasi aktual yang terbit secara 

periodik. Setiap surat kabar atau koran mempunyai cara penulisan dan 

pemilihan bahasa yang berbeda dalam berita yang ditulisnya, keragaman 

cara penyampaian dan bahasa tiap koran tersebut yang menjadikan unik dan 

menarik untuk diteliti lebiih lanjut. 
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Rubrik Xpresi Harian Umum Bandung Ekspres yang akan meninjau dari 

segi gaya bahasanya. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengisian lembar coding yang 

dibuat berdasarkan kategori yang akan diteliti dan akan dinilai oleh penulis 

dan rekan penulis yang dipandang kredibel. Pembahasan dalam penelitian 

ini adalah menghitung hasil penilaian dari kedua coder sesuai dengan jumlah 

frekuensi kemunculan yang disebut koefisien reliabilitas dan kemudian akan 

ditampilkan hasil dalam bentuk persentase melalui tabel frekuensi untuk 

mengetahui isi dan gaya bahasa yang di gunakannya. 

 

 

1.7 OBJEK PENELITIAN 

1.7.1 Sejarah Harian Umum Bandung Ekspres 

 
Harian Umum Bandung Ekspres merupakan salah satu media yang berada 

dalam jejaring usaha Jawa Pos Group yang berpusat di Surabaya. Sebagai sebuah 

grup besar, Jawa Pos memiliki sejarah yang cukup panjang. Awalnya Jawa Pos lahir 

dengan mengusung nama Java Pos, kemudian berubah menjadi Djawa Pos, yang 

akhirnya berubah kembali menjadi Jawa Pos. 

Didirikan oleh The Chung Sen seorang warga Indonesia kelahiran Bangka. 

Saat itu Jawa pos dikenal sebagai Harian Melayu Tionghoa. Karena pada tahun 

1950-an Jawa Pos telah memiliki tiga surat kabar yang berbahasa Indonesia, 

Tionghoa, dan Belanda. Dan sebutan lainnya hingga saat ini adalah 'Raja' surat 

kabar di Surabaya. 

Karena kemerosotan jumlah oplah hingga 7700 eksemplar, pengelolaan 

Jawa Pos diserahkan kepada Tempo pada tanggal 1 April 1982. Hal tersebut terjadi 

ketika Dahlan Iskan masih menjadi kepala biro Di Tempo Surabaya. 

Namun selepas itu, Jawa Pos kembali bersinar. Grup ini terus melakukan 

ekspansi bisnisnya di nusantara. Sampai kini, Jawa Pos memiliki lebih dari seratus 

usaha penerbitan dan percetakan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. 
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Menurut Penanggung Jawab Redaksi Bandung Ekspres Cevi M Taupik, setiap 

usaha penerbitan yang ada di dalam jaringan usaha Jawa Pos Group, dikelola oleh 

sebuah holding company. 

Harian Bandung Ekspres sendiri 'lahir' di Bandung pada 7 Februari 2009. 

Harian ini dikelola oleh PT Wahana Semesta Merdeka, yang merupakan salah satu 

cabang usaha Jawa Pos Group. Di Jawa Barat, PT Wahana Semesta Merdeka 

membawahi enam media cetak, antara lain Radar Tasikmalaya, Pasundan Ekspres, 

Radar Cirebon, Radar Banten, Baraya Post dan Bandung Ekspres itu sendiri 

.Sebetulnya sejak 6 tahun lalu di wilayah Bandung Raya sudah ada Radar 

Bandung, yang juga merupakan usaha penerbitan di bawah naungan Jawa Pos 

Group. Selain dikelola oleh holding company yang berbeda, hal lain yang 

membedakan antara Radar Bandung dengan Bandung Ekspres adalah segmentasi 

pembacanya. 

Kalau segmentasi Bandung Ekspres lebih menyasar kalangan bisnis dan 

tingkat ekonomi menengah ke atas. Jadi kami berbeda dengan Radar Bandung. 

Persaingan di antara kedua media pun berjalan sehat, ujar Cevi. 

Dalam masalah pemberitaan Bandung Ekspres mencoba menyajikan berita-

berita secara tersaji cepat, akurat, dan faktual, oleh karena itu Harian  Umum 

Bandung Ekspres mencoba untuk menjadi koran yang ekslusif, dengan 

menghadirkan atau menyajikan Rubrik Olahraga, yaitu SPORTIVO, dimana rubrik 

olahraga ini menjadi rubrik unggulan di harian Bandung Ekspres dengan total 

halaman 8 halaman yang menjadikan Harian Umum Bandung Ekspres sebagai 

Harian Pagi yang paling unggul dalam rubrik olahraga dibandingkan dengan Harian 

Pagi lain, selain rubrik olahraga, ada pula rubrik seputar tentang keremajaan atau 

ABG, yaitu rubrik EKSPRESI. 
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1.7.2 Rubrik di Harian Umum Bandung Ekspres 

 
Harian Umum Bndung Ekspres Memiliki beberapa rubrik yang 

diantaranya adalah : 

 Rubrik nasional 
 

Rubrik Nasional ini ini biasanya memberitakan tentang berita seluruh 

inidonesia dan untuk mendapatkan beritanya bandung Ekspres bekerja sama 

dengan biro yang ada di seluruh Indonesia 

1.8 Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab dan disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 
Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, , maksud dan tujuan 

penelitian manfaat penelitian (meliputi; kegunaan teoritis, kegunaan praktis), Dasar 

Pemikiran Metode Penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 
Mencakup tentang tinjauan mengenai komunikasi (meliputi: definisi komunikasi, 

unsur-unsur komunikasi, . tujuan komunikasi, komunikasi massa dan karakteristik 

komunikasi massa), tinjauan mengenai media massa, tinjauan mengenai surat kabar 

(meliputi: definisi surat kabar, ciri-ciri surat kabar, fungsi surat kabar), tinjauan 

tentang berita dan rubrik (meliputi: pengertian berita, pengertian rubric), tinjauan 

berita feature, (meliputi: ciri-ciri berita feature, unsur feature), tinjauan 
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mengenai Gaya Bahasa (meliputi: pengertian gaya bahasa, gaya bahasa 

perbandingan, pertentangan, pertauatan dan gaya bahasa perulangan. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Menakup tentang Uraian dari hasil penelitian berdasarkan penelitian yang berkaitan 

dengan pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah dan tujuan peneliti, 

dan data lapangan yang terkumpul, mencakup tentang data penelitian, uji reliabilitas 

koding (meliputi: koding kejujuran, koding sopan-santun, dan koding menarik), 

analisis Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan 

BAB IV PENUTUP 
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