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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

 Perkembangan dunia jurnalistik memang sudah belangsung sejak lama,  

seiring dengan munculnya media massa baik itu media elektronik, cetak dan 

media online yang semakin berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini 

manusia dituntut harus pintar dalam memilih media yang produktif. Manusia pada 

umumnya  memiliki kebutuhan akan informasi. Bagi sebagian manusia, informasi 

atau berita mungkin sama halnya seperti minum dan makan, yang bukan saja 

sebagai keharusan tetapi juga sebagai kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Tentunya 

kebutuhan untuk mendapatkan informasi atau berita Tanpa disadari,  setiap orang 

mungkin sering atau  bahkan setiap hari selalu mengkonsumsi informasi yang 

dimuat di media massa, baik itu media televisi, radio, surat kabar, majalah atau 

pun media online (Sumadiria, 2017:1). 

 Media Televisi  merupakan sebuah media telekomunikasi yang memiliki 

fungsi  sebagai penerima siaran audio dan visual. Kehadiran telvisi sangat penting 

sebagai sarana untuk memperoleh informasi, hiburan, pendidikan, selain itu tanpa 

kita sadari televisi juga merupakan media penghubung secara geografis, inilah 

kecanggihan dari perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat 

sehingga waktu yang lama pun seakan terasa cepat, wilayah yang cukup luas 

terasa semakin sempit, hal apapun semakin mudah dilakukan dengan teknologi.
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Kata Televisi yaitu gabungan dari kata “tele” yang berasal dari bahasa yunani 

danvisio yang artinya “jauh”, sedangkan dari bahasa latin memiliki makna 

“penglihatan”. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak 

jauh yang menggunakan media visual dan audio visual. Oleh sebab itu, televisi 

memiliki daya tarik lebih dibanding dengan media lain, karena dapat 

menampilkan gambar bergerak, suara dan warna. 

 Ketika menonton sebuah  acara siaran  berita yang disajikan oleh media 

massa, salah  satunya yaitu Televisi.  Terkadang  khalayak kerap hanyut seolah-

olah mengalami sendiri berbagai fenomena dan peristiwa dari  informasi yang 

dilihat dalam  tanyang acara berita di televisi tersebut. Ada saatnya ketika 

menyaksikan  sebuah tayangan  berita di televisi  kemudian merasa bahagia 

bahkan sedih dan nestapa. Hal tersebut terjadi akibat kekuatan dahsyat bahasa 

jurnalistik yang digunakan oleh media tersebut (Sumadiria, 2017:1). 

 Bahasa merupakan alat  komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk 

menjalin  keberlangsungan  hidupnya bahkan untuk mempertahankan hidupnya. 

Seiring dengan berjalanya waktu, bahasa pun ikut berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman dan kondisi manusia.  

 Adapun variasi bahasa menurut Chaer dan Agustina (2004:62), bahwa 

bahasa memiliki dua katagori berdasarkan siapa yang menggunakanya dan 

kegunaanya sendiri untuk apa. Berdasarkan penuturnya, dapat dilihat dari 

siapakah yang menggunakan bahasa tersebut, seperti apa kedudukan atau 

kehidupan sosialnya, serta kapan bahasa itu digunakan. Jika dilihat berdasarkan 
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kegunaanya, yaitu bahasa yang digunakan tersebut bertujuan untuk apa, 

digunakan dalam bidang apa, menggunakan alat apa dan bagaimana keadaanya. 

 Bahasa jurnalistik merupakan salah satu ragam bahasa. Bahasa jurnalistik 

adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan oleh dunia pers.  Bahasa jurnalistik 

selalu tampil sangat perkasa dan mempesona dalam sajian berita dan laporan 

sebuah peritiwa di media massa. Menurut Sumadiria (2017:2) Bahasa jurnalistik 

seakan-akan menjadi primadona di tengah perjalanan ragam bahasa yang sedang 

terpuruk dan terseok-seok. Bahasa jurnalistik harus memiliki ciri khas dalam sifat-

sifatnya, yaitu bahasanya singkat, kalimatnya padat, bahasanya lugas, bahasanya 

jelas, sederhana dan bahasa yang menarik sesuai dengan pedoman bahasa 

indonesia yang baku. JS Badudu (Setiati, 2005:87) 

 Dewabrata (2004:23) mengatakan bahwasanya arti dalam bahasa 

jurnalistik diharapkan berpedoman terhadap kaidah-kaidah utama kejurnalistikan, 

bahasa jurnalistik yang berkualitas yaitu bahasa yang didalamnya mengandung 

kalimat yang mengalir dan juga lacar, kalimatnya populis, kalimatnya tidak asing 

atau bisa dikatakan akrab di telinga masyarakat dan juga menggunakan kalimat 

yang sesuai dengan isi pesan yang akan di sampaikanya. 

 Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh journalism 

atau jurnalis, redaktur, produser, pengelola media massa dalam  penyusunan 

bahasa sampai terbitnya sebuah berita, yang bertujuan untuk mempermudah 

pembaca untuk memahami isi dan makna berita yang disampaikan.  Dalam 

kalimatnya bahasa jurnalistik memiliki unsur 5W+1H. Yang didalam  setiap 

kalimatnya memiliki tingkat informatif yang tinggi, yang didukung dengan fakta-
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fakta yang menarik. Adapun pandangan bahasa jurnalistik menurut sumadiria 

(2017:14) bahasa jurnalistik  memiliki 17 karakteristik, yaitu bahasanya 

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

gramatikal, menghindari kaka tutur, menghindari kata dan istilah asing, pilhan 

kata (diksi) yang tepat, mengutamakan kalimat aktif, menghindari kata atau istilah 

teknis dan tunduk kepada kaidah etika. 

 Sumadiria dalam bukunya yang berjudul “Bahasa Jurnalistik (2017:14)” 

menuturkan  bahwa bahasa jurnalistik sederhana yaitu bahasa yang mudah 

dipahami oleh khalayak pada umumnya, kalimatnya tidak bertele-tele melainkan  

langsung  kepada  inti pesan yang akan di sampaikan (to the point).  Tidak 

menggunakan bahasa yang rumit dan  susah di pahami oleh pembacanya. 

 Bahasa jurnalistik padat,  menurut Patmono SK,  seorang  Redaktur 

Senior Sinar Harapan dalam buku Teknik Jurnalistik (1996:45), bahasa jurnalistik 

padat memiliki artian sarat akan informasi. Setiap kalimatnya mengandung  

banyak informasi penting dan juga menarik untuk pembacanya. 

 Bahasa jurnalistik menarik artinya bahasa yang digunakan dapat 

membangkitkan minat baca khalayak selain itu mampu menarik perhatian lebih 

pembacanya. Bahasa jurnalistik yang memiliki sifat menarik tentunya akan 

memberi efek positif kepada pembacanya, misalnya ketika seorang pembaca 

awalnya ngantuk namun semakin jauh membaca informasi akhirnya rasa ngantuk 

tersebut  hilang. Karakteristik menarik ini memang sangat baik untuk digunakan 

ketika akan menulis subuah laporan peristiwa. 
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 Setiap media itu mempunyai gaya bahasa sendiri atau  bisa disebut 

memiliki ciri khas bahasa. Media A dengan media B tentunya memiliki perbedaan 

dalam  gaya bahasa yang digunakanya. Terlepas dari itu media massa diharapkan 

mampu merubah perilaku seseorang ke arah yang lebih baik melalui karya 

jurnalistik yang dimuat di media itu sendiri. 

 Adapun  penelitian  terdahulu  terkait  media Metro Tv  sebagai sumber 

informasinya, penelitian tersebut dilakukan oleh Ulfie, Rani  (2019)  dengan judul  

Jurnalistik Presisi Metro Tv Pada Program President’s Corner  (Study Deskriptif 

Kualitatif Pada Program  President’s Corner Metro Tv). Dalam penelitianya 

mahsiswi tersebut menjadikan  media Metro Tv  sebagai referensi dan rujukan  

untuk pemenuhan informasi dalam penelitianya. Hasil dari penelitiannya yaitu 

program tersebut bertujuan untuk membuat side story-nya presiden jokowi 

melihat dari sisi humanismenya di luar pemerintahan. Tanpa dibumbui motif-

motif politis. 

 Berdasarkan pada penelitian sebelumnya,  penulis tertarik untuk  kembali 

meneliti media Metro TV sebagai sumber informasinya dengan judul yang 

berbeda. Yaitu “Pemaknaan Wartawan Metro TV Jawa Barat Terhadap Bahasa 

Jurnalistik Sederhana, Padat dan Menarik Dalam Program Metro Siang.” Dalam 

penelitian ini penulis memilih wartawan Metro TV Jawa Barat memiliki reputasi 

yang positif dari khalayak yang hetergoen sehingga penulis penasaran ingin 

mengetahui bagaimana pemaham yang dimiliki  oleh wartawan Metro TV Jawa 

Barat tersebut. 
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1.2.  Fokus Penelitian (Pertanyaan Penelitian)  

 Berdasarkan  latar  belakang  penelitian, maka penelitian ini difokuskan 

mengenai permasalahan bahasa jurnalistik yang digunakan oleh media Metro TV 

Jawa Barat dengen meneliti bagaimana pemaknaan bahasa  jurnalistik sederhana, 

bahasa jurnalistik padat dan bahasa jurnalistik menarik menurut wartawan Metro 

TV Jawa Barat?  Berdasarkan fokus penelitianya maka, pertanyaan penelitianya 

sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana pemahaman yang dimiliki oleh wartawan Metro Tv Jawa Barat 

mengenai bahasa jurnalistik? 

2. Bagaimana pemaknaan wartawan  Metro Tv Jawa Barat mengenai bahasa 

jurnalistik sederhana, padat dan menarik? 

3. Bagaimana pengalaman wartawan Metro Tv Jawa Barat dalam menerapkan 

penulisan bahasa jurnalistik? 

 

1.3.  Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian:  

 Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui  pemahaman yang dimiliki oleh wartawan Metro Tv Jawa Barat 

mengenai bahasa jurnalistik? 

b. Mengetahui  pemaknaan  wartawan  Metro Tv Jawa Barat mengenai bahasa 

jurnalistik sederhana, padat dan menarik? 

c. Mengetahui  pengalaman wartawan Metro Tv Jawa Barat dalam menerapkan 

penulisan bahasa jurnalistik? 
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2. Kegunaan Penelitian 

 Dalam penelitian ini meliputi kegunaan akademis dan kegunaan praktis 

1. Kegunaan Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Ilmu 

Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, agar lebih 

mengetahui profesi wartawan dalam menggunakan bahasa jurnalistik sesuai 

kaidah-kadiah penulisan bahasa jurnalistik khususnya pada wartawan Metro 

TV Jawa Barat. 

b. Hasil penelitian ini dapat melengkapi dan memperjelas hasil penelitian yang  

c. telah dilakukan mengenai pemaaknaan bahasa jurnalistik khusunya bahasa 

jurnalistik sederhana, padat dan menarik. 

 

2. Kegunaan Praktis: 

a. Hasil penelitian ini diharap dapat berkontribusi kepada Metro TV untuk 

menjadi tolak ukur dalam penggunaan bahasa jurnalistik sesuai dengan kaidah  

penulisan bahasa jurnalistik 

b. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada wartawan dalam 

penggunaan bahasa jurnalistik sesuai dengan karakteristik bahasa jurnalistik. 

c. Bagi pribadi peneleitian ini berfungsi sebagai pembelajaran yang sangat berarti 

sebab sebagai calon sarjana jurusan ilmu komunikasi jurnalistik penelitian ini 

akan menjadi pembelajaran untuk di dunia pekerjaan suatu saat nanti. 
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1.4.  Landasan Pemikiran 

1.4.1. Landasan Penelitian Terdahulu 

 Adapun penelitian terdahulu yang relevansi dengan  judul atau topik 

penelitian yang penulis akan lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan Bahasa Jurnalistik pada media massa. Diantaranya yaitu:  

 Hasil penelitian (Rina Syafputri, 2014).  Mahasiswi jurusan Bahasa dan 

Seni Universitas Bengkulu. Penelitianya berjudul “Bahasa Indonesia Ragam 

Jurnalistik Pada Pemberitaan Politik di Media Online ROL (Republika Online) 

Tanggal 1-30 Juni 2013”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu 

deskriptif dan berfokus pada ejaan, diksi, paragraf, dan kalimat jurnalistik. 

Adapun simpulan dari penelitiannya yaitu berita politik di media online republika 

sepenuhnya belum memperhatikan bahasa ragam jurnalistik Indonesia. 

 Hasil penelitian (Seruni Mega Yuliani, 2015). Mahasiswi UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung dengan judul “Bahasa Jurnalistik Media Online. (Analisis 

Isi pada Rubrik News dan Lifestyle di Situs Okezone.com Edisi Desember 2014)”.  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat 12 berita yang kurang akurat 

berdasarkan pencantuman waktu dalam berita hanya terdapat dalam berita ke-12 , 

91% keakuratan sementara kefektifan kalimatnya 100%. 

 Hasil penelitian (Ari Erfa Wahyuni, 2017). Jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan 

judul “ Penggunaan Bahasa Jurnalistik Pada Media Republika Online (Analisis Isi 

Kuantitatif Berita “Demonstrasi Penistaan Agama Edisi 3 sampai 5 November 

2016”). Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa penggunaan bahasa 
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jurnalistika yang dipakai pada berita tersebut baik, karena tingkat penggunaan 

bahasa jurnalistik sesuai dengan ciri dan kentuan yang harus ditaati oleh 

wartawan.  

 Hasil penelitian (Nizar Ulman, 2016). Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Bahasa Jurnalistik 

Pada Media Bobotoh.id (Analisis Wacana Model Norman Fairclough pada 

Pemberitaan Final Piala Bhayangkara Edisi 30 Marets.d 4 April 2016)”. Penelitian 

ini berjenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan yaitu analisis 

wancana yang dikutif dari Norman Fairclough. Kesimpulan dari penelitian 

tersebut yaitu masih rendahnya tingkat ketepatan dalam penggunaan bahasa 

jurnalistik. Terdapat banyak kesalahan mengenai ejaan yang disempurnakan 

(EYD) serta dalam penggunaan tutur kata. Hal tersebut ditemukan terutama pada 

penulisan judul. 

 Hasil penelitian (Rani Ulfie Aanggraeni, 2019). Jurusan Ilmu 

Komunikasi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati 

Bandung, dengan judul “Jurnalistik Presisi Metro TV Pada Program President’s 

Corner (Study Deskriptif Kualitatif Pada Program President’s Corner Metro TV). 

Hasil dari penelitian ini yaitu program tersebut bertujuan untuk membuat side 

story-nya presiden jokowi melihat dari sisi humanismenya di luar pemerintahan. 

Tanpa dibumbui motif-motif politis. 
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Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu 

NO. Nama Judul Pendekatan 

dan Metode 

Penelitian 

Hasil Perbedaan 

1. Rina Syafputri, 

2014, jurusan 

Bahasa dan 

Seni, 

Universitas 

Bengkulu.  

 

Bahasa 

Indonesia 

Ragam 

Jurnalistik 

pada 

Pemberitaan 

Politik di 

Media Online 

ROL 

(Republika 

Online) Pada 

Tanggal 1-30 

Juni 2013.  

 

Deskriptif, 

Kualitatif.  

 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa dalam 

media 

Republika, 

bahasa 

jurnalistik 

belum 

terperhatikan 

sepenuhnya.  

Fokus  pada 

penelitian 

ini yaitu 

penggunaan 

ejaan, diksi, 

paragraf 

dan 

kalimat-

kalimat 

jurnalistik.  

2. Seruni Mega 

Yuliani, 2015, 

jurusan Ilmu 

Komunikasi 

Jurnalistik 

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) Sunan 

Gunung Djati 

Bandung.  

 

Bahasa 

Jurnalistik 

Media Online. 

(Analisis Isi 

pada Rubrik 

News dan 

Lifestyle di 

Situs 

Okezone.com 

Edisi 

Desember 

2014).  

Kuantitatif.  

 

Kesimpulany

a dari 12 

berita 

terdapat 11 

berita yang 

kurang 

memenuhi 

keakuratan, 

terutama 

dibagian 

pencantuman 

waktu hanya 

Penelitian 

ini 

dilakukan 

pada dua 

rubrik, 

menggunak

an analisis 

isi dengan 

penelitian 

kualitatif.  
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 terdapat 

dalam berita 

ke-12. 

Keefektifan 

100% 

sementara 

keakuratan 

91%  

3. Ari Erfa 

Wahyuni, 2017, 

Jurusan 

Komunikasi 

Penyiaran Islam, 

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) Sunan 

Ampel Surabaya 

 

Penggunaan 

Bahasa 

Jurnalistik 

Pada Media 

Republika 

Online 

(Analisis Isi 

Kuantitatif 

Berita 

“Demonstrasi 

Penistaan 

Agama Edisi 3 

sampai 5 

November 

2016”) 

Kuantitatif  

 

 Hasilnya 

penggunaan 

bahasa 

jurnalistika 

yang dipakai 

pada berita 

tersebut baik, 

karena 

tingkat 

penggunaan 

bahasa 

jurnalistik 

sesuai dengan 

ciri dan 

kentuan yang 

harus ditaati 

oleh 

wartawan 

Fokus topik 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

pada media 

online. 

 

4. Nizar Ulman, 

2016, jurusan 

Ilmu 

Komunikasi 

Bahasa 

Jurnalistik 

Pada Media 

Bobotoh.id 

Kualitatif.  

 

Tingkat 

ketepatan 

masih rendah 

terutama 

Dalam 

penlitian ini 

menggunak

an analisis 
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Jurnalistik, 

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) Sunan 

Gunung Djati 

Bandung.  

 

(Analisis 

Wacana Model 

Norman 

Fairclough 

pada 

Pemberitaan 

Final Piala 

Bhayangkara 

Edisi 30 Maret 

s.d 4 April 

2016).  

 

dalam 

penggunaan 

ejaan (EYD), 

serta 

penggunaan 

tutur kata. 

Terutama 

pada 

penulisan 

judul pada 

berita 

Bobotoh.id 

wacana 

Norman 

Fairclough.  

 

5. Rani Ulfie 

Aanggraeni, 

2019, Jurusan 

Ilmu 

Komunikasi 

Jurnalistik, 

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) Sunan 

Gunung Djati 

Bandung 

 

Jurnalistik 

Presisi Metro 

TV Pada 

Program 

President’s 

Corner (Study 

Deskriptif 

Kualitatif Pada 

Program 

President’s 

Corner Metro 

TV) 

 

Kualitatif  

 

Hasil dari 

penelitian ini 

yaitu 

program 

tersebut 

bertujuan 

untuk 

membuat side 

storynya 

presiden 

jokowi 

melihat dari 

sisi 

humanismen

ya di luar 

pemerintahan

. Tanpa 

dibumbui 

motif politis. 

Fokus 

penelitian 

dan 

program 

acara yang 

berbeda. 

Disini 

penulis 

memfokusk

an pada 

Bahasa 

jurnalistik 

dalam 

program 

metro siang 

pada Metro 

Tv    
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1.4.2. Landasan Teoritis  

1.4.2.1 Teori Fenomenologi Alfred Schutz 

 Dalam  penelitian ini penulis menggunakan teori fenomenologi yang 

dirujuk dari pemikiran Alfred Schutz (1899:195). Alfred Schutz menuturkan 

bahwa  tugas fenomenomlogi yaitu menghubungkan antara ilmu pengetahuan 

ilmiah kedalam kehidupan sehari-hari dan juga pengalaman. (Kuswarno, 

2009:17). Menurut Schutz segala perilaku individu dalam peristiwa yang telah 

terjadi merupakan sebuah realitas yang memiliki makna, bahwa fenomena yang 

ada mampu meberikan arti bagi manusia. Schutz mengikuti pemikiran Husselr, 

diantaranya: proses pemahaman kegiatan, pemberian makna terhadapnya, 

sehingga akan terefleksikan dalam tingkah laku (Kuswarno, 2009:18).  

 Alfred Schutz  mempresepsikan bahwa manusia merupakan makhluk 

sosial yang tak lepas dari kegiatan sehari-hari, hal tersebut dinamakan kesadaran 

sosial. Setiap orang memiliki dunianya pribadi dan setiap orang memiliki  dunia 

intersubjektif yang artinya memilii makna yang beragam. Schurtz menuturkan 

bahwa setiap orang memilii persepsi tersendiri dalam memaknai setiap hal yang 

ada  dalam  hidupnya. 

 Menurut penulis Teori Fenomenologi ini sangat relevansi dengan 

penelitian yang penulis lakukan, yaitu “Pemaknaan Wartawan Metero TV Jawa 

Barat Terhadap Bahasa Jurnalistik Sederhana, Padat dan Menarik Dalam Program 

Metro Siang”. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada Persepsi Wartawan 

Metro Tv. Sesuai dengan  persepsi Alfred Schutz yaitu bahwa setiap orang atau 
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individu mempunyai dunia intersubjektif yang maknanya beragam, dalam artian 

setiap individu dapat mempersepsikan atau memaknai setiap peristiwa. 

 

1.4.3. Landasan Koseptual 

Landasan Konseptual  merupakan segela hubungan yang terjadi diantara 

konsep yang satu dengan konsep yang lainya sesuai dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Penulis menerapkan konsep mulai dari Teori Fenomenology 

wartawan  Metero TV Jawa Barat, pemahaman bahasa jurnalistik, pemaknaan 

bahasa jurnalistik (sederhana, padat dan menarik), persepsi bahasa jurnalistik 

sederhana, padat dan menarik yang terdapat dalam buku Haris Sumadiria. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Skema Kerangka Konseptual dan Operasionalisasi Penelitian  

 Dari kerangka konseptual diharapkan dapat meberikan gambaran serta 

mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Kerangka konseptual tersebut 

digunakan untuk menghubungkan dan menjelasakan mengenai topik penelitian 

Wartawan Metro Tv 

Jawa Barat 

1. Pemahaman wartawan 

mengenai bahasa jurnalistik. 

2. Persepsi atau pemaknaan 

bahasa jurnalistik sederhana, 

padat dan menarik. 

3. Pengalaman wartawan dalam 

menerapkan penulisan bahasa 

jurnalistik. 

 

Persepsi bahasa jurnalistik 

sederhana, padat dan 

menarik menurut Haris 

Sumadiria. 

Study Fenomenologi 
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yang penulis lakukan. Kerangka tersebut merupakan ide pokok penulis yang 

digunakan sebagai landasan penelitian yang akan diteliti terkait “Pemaknaan 

Wartawan Metero TV Jawa Barat Terhadap Bahasa Jurnalistik Sederhana, Padat 

dan Menarik Dalam Program Metro Siang”. 

 Dalam penelitian  ini menggukanan  jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

ini dipilih karena stabilitas didasarkan pada pengalaman penelitian dan penelitian 

kualitatif memberikan lebih banyak tentang data yang sesuai dengan fakta-fakta 

yang terjadi pada objek penelitian.  Penelitian kualitatif  sering digunakan dalam 

menggambarkan suatu objek penelitian dengan cara mengolah data-data dari 

sebuah penelitian kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulanya. 

 Penelitian ini difokuskan terhadap bahasa, terutama bahasa jurnalistik. 

Bahasa jurnalistik ini merupakan salah satu ragam bahasa di Indonesia yang selalu 

digunkan oleh para wartawan atau jurnalis dalam menyusun sebuah redaksi berita. 

Metro Tv pun  mempunyai banyak wartawan atau jurnalis yang mana di setiap 

individunya mempunyai persepsi masing-masing terhadap ragam karakteristik 

bahasa jurnalistik, kususnya pada tiga karakteristik bahasa jurnalistik sederhana, 

padat dan menarik. Sumadiria menuturkan bahwa seorang yang berprofesi sebagai 

jurnalis harus mempunyai keterampilan dalam berbahasa, (Sumadiria, 2014:5). 

Didalam peneleitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena bahasa jurnalistik 

yang terdapat pada media televisi yaitu Metro TV. Dengan mengetahui persepsi, 

pemaknaan dan  pemahaman wartawan Metro Tv terkait bahasa jurnalistik.  

 Alfred Schutz  menuturkan bahwasanya setiap orang atau iwndividu 

memiliki persepsi atau pemaknaan tersendiri terhadap suatu hal. Merujuk pada 
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tiga unsur diantaranya Pemahaman, bagaimana pemahaman  wartawan  metro tv 

mengenai bahasa jurnalistik, bagaimana persepsi atau pemaknaan wartawan  

metro tv mengenai bahasa jurnalistik (sederhana, padat dan menarik) dan 

bagaimana pengalaman jurnalis metro tv dalam  mengaplikasikan bahasa 

jurnalistik. 

 Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian 

yang di buat oleh penulis yaitu”Pemaknaan Wartawan Metro  TV Jawa Barat 

Terhadap  Bahasa  Jurnalistik Sederhana, Padat dan  Menarik Dalam Program 

Metro Siang” maka penulis akan menguraikan pengertian mengenai judul di atas, 

diantaranya: 

1. Pemaknaan 

 Pemaknaan dalam hal ini memiliki arti yaitu penglihatan, daya 

memahami dan tanggapan pada suatu hal. Kata pemaknaan ini merupakan kata 

serapan yang memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan kata aslinya. 

Pemaknaan merupakan tanggapan langsung terhadap suatu, proses pengetahuan 

seseorang terhadap suatu hal melalui panva inderanya (Moeliono,1995) 

 Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mencari tahu pemaknaan 

seseorang terhadap bahasa jurnalistik. Karena setiap orang memiliki gambaran 

yang berda beda mengenai realitas yang terjadi di sekelilingnya. 

2. Bahasa Jurnalistik 

 Bahasa jurnalistik merupakan  sebuah gaya bahasa yang digunakan oleh 

dunia pers.  Bahasa jurnalistik selalu tampil sangat perkasa dan mempesona dalam 

sajian berita dan laporan sebuah peritiwa di media massa. (Sumadiria, 2017:2). 
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 Bahasa jurnalistik harus berpedoman pada kaidah utama kejurnalistikan, 

bahasa jurnalistik yang berkualitas yaitu  bahasa yang didalamnya mengandung 

kalimat yang mengalir dan juga lacar, kalimatnya populis, kalimatnya tidak asing 

atau bisa dikatakan akrab di telinga masyarakat dan juga menggunakan kalimat 

yang sesuai dengan isi pesan yang akan di sampaikanya. 

 Bahasa jurnalistik pada umumnya digunakan oleh journalis atau 

wartawan, redaktur, pengelola media massa dalam  penyusunan bahasa sampai 

terbitnya sebuah berita, yang bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk 

memahami isi dan makna berita yang disampaikan.  Dalam kalimatnya bahasa 

jurnalistik memiliki unsur 5W+1H. Yang didalam  setiap kalimatnya memiliki 

tingkat informatif yang tinggi, yang didukung dengan fakta-fakta yang menarik. 

 Sumadiria dalam bukunya yang berjudul “Bahasa Jurnalistik hal:14” 

menjelaskan  bahwa bahasa jurnalistik sederhana adalah bahasa yang mudah 

dipahami oleh khalayak pada umumnya, kalimatnya tidak bertele-tele melainkan  

langsung  kepada  inti pesan yang akan di sampaikan (to the point).  Tidak 

menggunakan bahasa yang rumit dan  susah di pahami oleh pembacanya. 

 Bahasa jurnalistik padat memiliki yaitu bahasa yang  sarat akan 

informasi. Setiap kalimatnya mengandung  banyak informasi penting dan juga 

menarik untuk pembacanya. Adapun bahasa jurnalistik menarik merupakan  

bahasa yang digunakan dapat membangkitkan minat baca khalayak selain itu 

mampu menarik perhatian lebih pembacanya. Bahasa jurnalistik yang memiliki 

sifat menarik tentunya akan memberi efek positif kepada pembacanya, misalnya 

ketika seorang pembaca awalnya ngantuk namun semakin jauh membaca 



18 
 

 

informasi akhirnya rasa ngantuk tersebut  hilang. Karakteristik menarik ini 

memang sangat baik untuk digunakan ketika akan menulis subuah laporan 

peristiwa. 

3. Berita 

 Berita adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta yang sedang terjadi 

maupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara media, baik itu media 

elektronik maupun media cetak. Penyampaian berita juga bisa melalui mulut ke 

mulut dan harus merupakan sebuah kenyataan bukan karangan fiktif atau cerita 

yang di buat-buat. Robert Tyell menuturkan bahwa berita ialah informasi yang 

baru, menarik perhatian orang banyak dan mempunyai kekuasaan membangkitkan 

selera untuk mengikutinya. 

 Untuk menghasilkan berita yang baik tentunya ada proses yang disebut 

dengan produksi berita. Dalam proses pembuatan berita seorang wartawan kadang 

kala menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan karakteristik atau kaidah-

kaidah dalam penulisan berita. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai pemaknaan  wartawan  televisi mengenai bahasa jurnalistik  di salah 

satu  televisi  jawa barat yaitu Metro TV Jawa Barat. 

 

1.5. Langkah-Langkah Penelitian  

1.5.1. Lokasi Penelitian  

 Lokasi dalam penelitian yang  penulis lakukan yaitu kantor  Stasiun 

Televisi Metro TV Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Braga No. 12-13, Braga, Kec. 

Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111. Penulis memilih lokasi ini 

karena objek penelitian berada di kantor Metro TV Jawa Barat. Selain itu penulis 
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memilih lokasi tersebut karena merupakan salah satu stasiun televisi berita 

pertama yang mengudara. Yang unik dalam Metro TV yaitu memiliki program 

berita yang ditayangkan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris dan 

Mandarin. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian 

”Pemaknaan Wartawan Metro TV Terhadap Bahasa Jurnalistik Sederhana, Padat 

dan Menarik Dalam Program Metro Siang”. 

 

1.5.2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian  

 Paradigma merupakan sekumpulan tanggapan dasar mengenai pokok 

permasalahan, tujuan serta sifat bahkan kajian yang akan di teliti, (Tahir, 

2001:59).  Dalam  paradigma penelitian ini penulis menggunakan paradigma 

dengan pemahaman interpretif. Paradigma Interpretif perhatian utamanya ada 

pada bagaimana memahami dunia sebagaimana adanya, memahami tabiat 

fundamental dari dunia sosial dari pengalaman subjektif. (Gibson Morgan, 

1979:2-3) 

 Paradigma interpretif berasal dari filsuf jerman yang memfokuskan 

penelitian pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman dalam ilmu sosial. 

Hakitat interpretif ini menganggap individu meilhat dan membangun realitas 

sosial secara aktif dan sadar, sehingga setiap individu tentunya memiliki 

pemaknaan pada suatu peristiwa, dengan kata lain realitas sosial merupakan hasil 

bentukan dari serangkaian interaksi antara pelaku sosial dalam kehidupannya. 

Dalam paradigma interpretif  ini, ilmub pengetahuan dianggap sebagai cara untuk 

memahami suatu peritiwa. (Gibson Morgan, 1979:2-3) 
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 Paradigma interpretif  sangat relevan dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan untuk mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu 

proses interpretasi suatu hal yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu 

wartawan Metero TV Jawa Barat mengenai pemaknaan bahasa jurnalistik yang 

memang menajadi sebuah kajian yang menarik untuk diteliti. Paradigma 

kontruksivisme dalam penelitian ini lebih bersifat kepada pendekatan 

fenomenologi.  

 Penelitianpun ini termasuk kedalam jenis pendekatan fenomenologi. 

Pendekatan  fenomenologi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan 

bagaimana peristiwa itu berpengaruh  terhadap manusia dengan kondisi dan 

situasi tertentu (Bogdan dan Biklen, 1982). Pendekatan fenomenologi ini sangat 

relevan dengan penelitian yang akan  penulis lakukan yaitu berkaitan dengan 

pencarian pemahaman, pemaknaan dan pengalaman seorang wartawan televisi 

berdasarkan realitas kehidupanya. 

 Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologi 

yang dirujuk dari pemikiran Alfred Schutz (1899:195). Alfred Schutz menuturkan 

bahwa  tugas fenomenomlogi ini yaitu menghubungkan antara ilmu pengetahuan 

ilmiah kedalam kehidupan sehari-hari dan juga pengalaman. (Kuswarno,2009:17). 

Oleh sebab itu pendekan fenomenologi ini sangat berkaitan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan yaitu untuk mengetahui pemaknaan bahasa jurnalistik 

berdasarkan pengalaman yang dialami oleh subjek yang akan dijadikan sebagai 

sumber penelitian yaitu seorang wartawan televisi. 
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 Schutz  menuturkan bahwa segala perilaku manusia dalam segala 

kejadian yang sudah terjadi merupakan sebuah realitas yang memiliki makna, 

bahwa fenomena yang ada dapat meberikan  makna bagi manusia. Schutz 

mengikuti pemikiran Husselr, diantaranya: Proses pemahaman kegiatan, 

pemberian makna terhadapnya, sehingga akan terefleksikan dalam tingkah laku 

(Kuswarno, 2009:18). Maka dari itu penelitian ini merupakan bagian dari 

pendekatan fenomenologi,  karena sangat relevansi dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan, yaitu mengenai Pemaknaan bahasa Jurnalistik di media Metro 

Tv. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada pemaknaan wartawan Metro Tv. 

Sesuai dengan  persepsi Alfred Schutz yaitu bahwa setiap orang atau individu 

mempunyai dunia intersubjektif yang maknanya beragam, dalam artian setiap 

orang atau individu dapat mempersepsikan atau memaknai setiap hal. 

 Penelitian kualitatif digunakan karena  penlitian kualitatif merupakan  

pendekatan yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena yang telah 

dialami oleh subjek penelitian yang berhubungan dengan presepsi, perilaku, 

tindakan, motivasi dan lain-lain (Moleong, 2006:6).  

 Dalam penelitian ini penulis bertindak sebagai instrumen yang cukup 

penting. Karena, penulis mengumpulkan data informasi melalui pengamatan 

subjek penelitian, mewawancarai partisipan, observasi objek penelitian dan 

dokumen kepustakaan. Oleh sebab itu, penulis berpartisipasi dalam penelitian ini 

untuk menjawab seluruh pertanyaan yang tercantum dalam fokus penelitian atau 

pertanyaan penelitian.  
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1.5.3. Metode Penelitian  

 Metode dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu study fenomenologi. 

Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian yang diaplikasikan 

untuk mengungkap pemaknaan, pemahaman dan pengalaman yang menjadi esensi 

dari suatu fenomena yang dialami manusia dalam hidupnya. Oleh sebab itu, 

fenomenologi sangat relevan dengan penelitian yang  penulis lakukan yaitu 

mengenai “Pemaknaan Wartawan Metro TV Terhadap Bahasa Jurnalistik 

Sederhana Padat dan Menarik Dalam Program Metro Siang”. Adapun data yang 

dikumpulkan dalam study fenomenologi ini berupa deskriptif, yaitu salah satu 

cara yang  digunakan dalam menggambarkan suatu objek penelitian dengan cara 

pengolahan data hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis dalam upaya 

mendapatkan kesimpulanya. (Sugiono2009:29).  

 

1.5.4. Jenis Data dan Sumber Data  

1.5.4.1. Jenis Data  

 Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis data kualitatif, Oleh 

karena itu data yang akan diolah adalah data bahasa jurnalistik pada  Metro Tv 

dengan meneliti pemaknaan wartawan Metro TV terhadap bahasa jurnalistik 

sederhana, padat dan menarik. 

 

1.6.4.2. Sumber Data  

 Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer  
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 Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari 

informan (Suryana dan Priatna, 2009:172). Sumber data utama yang akan penulis 

cari yaitu informasi dari objek penelitian yaitu Metro Tv Jawa Barat. Bukan dari 

sumber-suber lainya. 

2. Sumber Data Sekunder  

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk mendukung atau  

data primer (Suryana dan Priatna, 2009:173). Dalam penelitian ini, selain penulis 

melakukan pencarian sumber data dari objek penelitian, penulispun dapat 

melakukan pencarian data melalui buku, dokumen, website atau  internet, jurnal 

yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

 

1.5.5. Penentuan Informan dan Unit Penelitian  

1.5.5.1. Informan dan Unit Analisis  

 Informan merupakan orang yang memiliki wawasan atau informasi 

mengenai objek yang akan dijadikan penelitian (Burhan Bungin , 2007:76). 

Adapun pengertian informan menurut Creswell yang dirujuk dari Dedy Mulayana, 

informan merupakanorang yang dapat meberikan keterangan mengenai suatu 

objek penelitian. Creswell dan Dedy Mulayana menuturkan bahwasanya dalam 

sebuah penelitian harus terdapat 10 informan, tetapi Dukes merekomendasikan 

sebuah penelitian itu memiliki sumber informan 3 hingga 10 orang. 

 Adapun unit penelitian yaitu batasan objek yang akan dianalisi 

berdasarkan fokus penelitianya. Karena penelitian yang akan penulis lakukan 

berfokus pada persepsi atau  pemaknaan bahasa jurnalistik sederhana, padat dan 

menarik bersumber pada  media Metro Tv Jawa Barat. 
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1.5.5.2. Teknik Penetuan Informan  

 Informan atau seseorang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi 

dalam sebuah penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan fenomenologi 

maka kriteria informan yang baik yaitu semua orang yang memiliki wawasan, 

pengalaman dan mengetahui fenomena tersebut.(Creswell, 1998:118).  

 Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, dalam penentuan informan 

penulis akan menggunakan teknik  sampling yang digunakan yaitu. non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling. “Purposive Sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 

2016:85) 

 Alasan penggunaan teknik Purposive Sampling yaitu karena  tidak semua 

sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Oleh 

sebab itu penulis memilih teknik Purposive Sampling dengan menetapkan 

pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang akan 

dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya itu Metro TV dengan 

informanya berupa wartawan yang bekerja di Metro TV Jawa Barat. Adapun 

kriteria yang harus dipenuhi oleh informanya yaitu: 

1. Merupakan Wartawan Metro TV Jawa barat 

2. Pengalaman bekerja Minimal 1 Tahun 

3. Memiliki wawasan, pengalaman dan memahami fenomena tersebut 
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1.5.6. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:  

1. Wawancara (Interview) 

 Interview tidak terstruktur merupakan salah satu tatacara yang sangat 

bebas dalam menginterview tidak menggunakan pedoman wawancara secara 

sistematis, melainkan hanya garis besarnya (Sugiyono, 2008). Selain 

menggunakan cara interview model ini, pertanyaan susulanpun penulis gunakan 

sesuai kondisi dilapangan dan kondisi ketika wawancara di Metro Tv 

2. Analisis Studi Kepustakaan 

 Adapun analisis Studi Kepustakaan yang bertujuan untuk menunjang 

atau bahkan memperkuat informasi yang telah diperoleh dari interview atau 

wawancara. Melalui analisi kepustakaan maka penulis akan mencari informasi 

dari data-data hasil penelitian sebelumnya yang relate dengan fokus penelitian 

yang penulis lakukan, selain itu penulis pun merujuk kepada buku yang relevan 

dengan penelitian yang penulis lakukan. 

 

1.5.7. Teknik Penentuan Keabsahan Data  

 Menentukan keabsahan data hasil temuan yang penulis lakukan didalam 

penelitian kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi 

merupakan tata cara dalam pembandingan data hasil temuan atau informasi yang 

telah diperoleh dengan data yang sebelumnya hal ini bertujuan agar terhindar dari 

kesalahan, kekurangan atau pun keraguan akan kebenaran data yang telah 

diperoleh tersebut. Teknik tersebut mudah sekali untuk dilakukan yaitu dengan 
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cara menguji pemahaman penulis atau peneliti dengan pemahaman yang dimiliki 

narasumber. (Burhan Bungin, 2007:252) 

 

1.5.8. Teknik Analisis Data  

 Teknik analisi data kualitatif merupakan teknik  yang dapat dilakukan 

oleh seorang peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang telah diperoleh 

sebelumnya. Teknik analisi data ini dengan cara menyortir serta mengelola 

sampai menemukan data yang sangat penting yang kemudian akan digunakan 

untuk keperluan penelitian. (Bogdan dan Biklen,1982).  

 Dalam teknik analisis data ini penulis akan melakukan beberapa tahapan 

cara, diantaranya yaitu (1) pengumpulan data hasil temuan yang diperoleh melalui 

observasi, interview ataupun dari data kepustakaan. (2) Setelah itu, analisis data 

yang sudah melalui tahap penyortiran dan dikumpulkan. (3) Kemudian 

menganalisis data yang sudah dikumpulkan, tahap reduksi data akan penulis 

gunakan dalam menganalisis data, (display) menyajikan data lalu memverifikasi 

dan membuat kesimpulan dari data tersebut. 

 Tahapan yang utama yakni mereduksi data hasil temuan lalu melakukan 

pemilahan mauapun pengumpulan data hasil temuan yang didapatkan baik 

melalui hasil observasi, interview ataupun dokumentasi. Setelah itu hasil data 

tersebut dianalisi, dalam upaya untuk menyempurnakan data hasil temuan. Data 

yang kurang kemudian akan ditambahkan dan disemprnakan dengan data hasil 

dokumentasi maupun data hasil interview atau wawancara yang dilakukan secara 

susulan dan apabila terdapat data yang kurang relevan kemungkinan penggunaan 

data tersebut akan dikurangi bahkan mungkin tidak akan digunakan. 
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 Dalam tahapan display data ini saya akan mengolah data yang telah 

diperoleh menjadi data yang sifatnya masih sementara yang dituangkan kedalam 

bentuk uraian atau tulisan lalu dikatagorikan sesuai dengan fokus penelitian. 

 Tahap terakhir yaitu menarik simpulan dan memverifikasi. Simpulan 

merupakan sebuah proses dalam merumuskan hasil dari data penelitian yang 

dituangkan kedalam kalimat dengan singkat, pada, jelas dan mudah untuk 

dipahami. Dalam memverifikasi dilakukan secara berulang kali supaya tidak 

terdapat kesalahan antara relevansi judul penelitian dengan hasil penelitiannya. 

 

1.5.9. Jadwal Penelitian 

  Penelitian yang akan penulis lakukan diuraikan melalui tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2  Rencana Penelitian 

No Kegiatan 

Waktu 2020-2021 

Nov Des Jan Feb 

1. Tahap Persiapan Penelitian      

 a. Penyusunan dan Pengajuan Judul       

 b. Penyusunan  Proposal      

 c. Perijinan Penelitian      

2. Seminar Usulan Proposal Skripsi      

3. Tahap Pelaksanaan      
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 a. Obsevasi ke Metro TV Jawa Barat      

 b. Wawancara Informan dan Lapangan      

  c.   Analisis Dokumen       

4. Tahap Penyusunan Skripsi       

 


