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ABSTRAK 

 

Arih Fitriani, Penggunaan Sisipan Bahasa Sunda pada Penulisan Judul Berita 

Olahraga (Studi Deskriptif Pada Media Online Bobotoh.id). 

 Semakin menjamurnya trend pewarta online, persaingan antar media yang 

berlomba-lomba dalam menyajikan berita semakin tinggi. Beberapa media bahkan 

memiliki gaya penulisannya tersendiri agar dapat mempersuasi atau menarik minat 

masyarakat untuk membaca berita. Dalam meghadapi persaingan tersebut, media 

sebaiknya memiliki pengetahuan dan memahami karakteristik konsumennya. 

Bobotoh.id sebagai media massa lokal mengadaptasi bahasa sunda dalam penulisan 

judul berita yang mereka muat. Hal tersebut tentunya menjadi ciri khas atau 

karakteristik tersendiri bagi Bobotoh.id serta sebagai salah satu upaya melestarikan 

budaya. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tahapan manajemen redaksi 

Bobotoh.id, gambaran penggunaan sisipan bahasa sunda, serta keefektifan 

penggunaan sisipan bahasa sunda pada judul berita Bobotoh.id. 

Penelitian ini menggunakan teori hirarki pengaruh oleh Pamela J.Shoemaker 

dan Stephen D Reese. Teori ini akan mencari keterkaitan dan pengaruh dari 

eksternal dan internal media terhadap isi pesan yang disampaikan suatu media. 

Pendekaan yang digunakan ialah kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan 

metode deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan sisipan bahasa sunda pada 

judul berita Bobotoh.id dikemas dengan menggabungkan antara bahasa Sunda 

sehari-hari dan bahasa Indonesia baku, Bobotoh.id memiliki 3 jenis penulisan 

sisipan bahasa sunda pada judul beritanya, yaitu : (1) bahasa sunda modifikasi, (2) 

bahasa sunda umum, dan (3) judul tanpa sisipan bahasa sunda. Konsep yang 

disajikan tersebut terbilang nyeleneh namun tetap dimengerti dan tidak 

menimbulkan multi-tafsir. Kedua yakni Bobotoh.id memiliki 3 tahapan pada 

kegiatan manajemen redaksinya, yaitu : (1) tahap perencanaan, (2) tahap 

pelaksanaan, dan (3) Evaluasi. Penggunaan sisipan bahasa sunda tersebut 

merupakan salah satu bentuk strategi Bobotoh.id dalam menghadapi persaingan 

media. Terakhir, selain menjadi identitas Bobotoh.id, sisipan bahasa sunda tersebut 

juga dinilai efektif karena dianggap sebagai suatu inovas baru, menjadi daya tarik 

bagi media itu sendiri, dapat meningkatkan jumlah pembaca, serta sebagai bentuk 

pelestarian budaya. 
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