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BAB l 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan media cetak dewasa ini begitu pesat, baik dari media surat 

kabar maupun  majalah terus menerus hampir setiap tahunya ada yang baru. Bisnis 

media massa memang begitu menjanjikan bagi setiap pengusaha yang ingin 

mengembangkannya. Namun bukan berarti dengan kepentingan bisnis, media massa 

mengabaikan bahasa jurnalistik yang seharusnya menjadi acauan setiap media. 

Karena bagaimana pun, media massa  mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi 

komunikannya. Dengan media cetak harus mampu memberikan feed back yang 

positif dalam menyampaikan pesan komunikasinya.  

Surat kabar atau biasa disebut Koran merupakan salah satu kekuatan sosial 

dan ekonomi yang cukup penting dalam masyarakat (Muhtadi, 1999:88). Keberadaan 

surat kabar saat ini telah menjadi sebuah kekuatan primer untuk mendapatkan 

informasi yang berhubungan dengan kepentingan hidup. Bagi pemerintah yang 

berkuasa surat kabar dianggap sebagai media pembentuk opini publik yang mampu 

mengumpulkan massa seluas-luasnya. 

Surat kabar sebagai jurnalistik media cetak  merupakan lembaran  tercetak 

yang memuat laporan mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa yang 

terjadi bisa berupa berita politik, ekonomi, kejahatan, dan lain sebagainya. Semua itu 
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sangat dipengaruhi oleh dua hal yakni verbal dan visual dalam menyampaikannya. 

Verbal sangat menekankan pada pada kemampuan memilih dan menyusun kata 

dalam rangkaian kalimat dan paragraf yang efektif dan komunikatif. Sedangkan 

visual, menunjuk pada kemampuan kita dalam menata, menempatkan, mendesain tata 

letak atau hal-hal yang menyangkut segi perwajahan (Layout). 

Selain memuat berita, sebuah surat kabar juga memuat opini, feature, foto, 

dan iklan. Semua itu harus benar, jelas, akurat, dan menarik. Dalam perspektif 

jurnalistik informasi yang disajikan harus dapat membangkitkan minat dan selera 

baca surat kabar dan majalah. 

Peran pentingnya surat kabar yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi 

masyarakat, sebagai kekuatan sosial dan ekonomi harus dibarengi oleh penggunaan 

bahasa yang efektif. Bahasa bagi media memegang peran penting, khususnya dalam 

menyampaikan berita kepada pembaca. Oleh karena itu, berita yang hendak 

disampaikan selayaknya menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif menurut 

bahasa jurnalistik yaitu kalimat yang singkat, padat, sederhana, jelas, dan menarik 

(Ashadi Siregar, 1998:110) 

Menurut pakar bahasa terkemuka dari Bandung JS Badudu, bahasa jurnalistik 

harus singkat, padat, jelas,lugas tetapi menarik. Sifat-sifat itu harus dipenuhi oleh 

bahasa jurnalistik menghingat media massa dinikmati oleh lapisan masyarakat yang 

tidak sama tingkat pengetahuannya. Orang tidak menghabiskan waktunya hanya 

membaca surat kabar. Bahasa yang digunakan dalam surat kabar harus lugas, jelas 
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dan mudah dipahami. Agar pembaca tidak mengulang-ngulang apa yang dibacanya 

karena ketidak jelasan bahasa dalam surat kabar itu (Sumadiria, 2006:6-7) 

Bahasa jurnalistik harus tunduk pada bahasa baku. Menurut JS Badudu, 

bahasa baku ialah bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang paling luas 

pengaruhnya dan paling besar wibawanya. Bahasa baku digunakan dalam situasi 

resmi baik bahasa lisan maupun tulisan (Sumadiria,2006:7). Demikian juga bahasa 

Koran dan majalah, bahasa siaran televise dan radio, haruslah baku agar dapat 

dipahami oleh orang-orang yang membaca dan mendengarkannya diseluruh negeri 

(Anwar, 1991:2) 

Penggunaan bahasa jurnalistik, kata dan kalimatnya harus efektif (Sumadiria, 

2006:7). Kalimat efektif adalah kalimat yang dengan tepat dapat mewakili atau 

menggambarkan pikiran dan perasaan penulis sehingga menimbulkan gagasan yang 

sama, tapatnya dalam pikiran dan perasaan pembaca (Yohanes, 1991:29). Kalimat 

efektif menurut Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) adalah kalimat yang disusun 

secara singkat, tetapi mempunyai daya informasi yang tetap sehingga secara tetap 

pula mewakili gagasan atau perarasaan penulis dan pembacanya.  

Berita-berita surat kabar tentu harus memakaikalimat efektif, begitupun berita 

yang akan dijadikan berita utama dalam surat kabar itu harus memenuhi ciri-ciri 

kalimat efektif. Menurut pakar jurnalistik, cirri-ciri kalimat efektif yaitu: (1) kesatuan 

atau kesepadanan, (2) kepaduan atau koherensi, (3) kesejajaran bentuk atau 

keparalelan, (4) penekanan, (5) kelogisan, (6) kehematan dalam memilih kata, (7) 
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kepareasian dalam struktur kalimat (Akhadiah, Arsjad, Ridwan, 1991:116: dan 

Yohanes ,1991: 29-34) 

Setiap penulisan berita tidak lengkap rasanya jika suatu berita itu tidak 

menarik perhatian khalayak banyak atau berita dari segala berita atau sering disebut 

juga berita utama. Karena pada umumnya pembaca ketika pertama kali melihat berita 

maka yang dibacanya yaitu berita utamanya, karena berita utama yang menarik 

adalah berita yang mampu menerangkan isi keseluruhan isi beritanya. Oleh karena 

itu, pengertian dari berita utama itu sendiri menurut YS. Gunadi, dalam bukunya 

Himpunan Istilah Komunikasi, sebagai berikut: 

1. Menolong pembaca agar cepat mengetahui kejadian yang diberitakan 

2. Untuk menonjilkan berita dengan dukungan teknik grafika 

3. Judul harus mencerminkan isi berita secara keseluruhan, yang ditulis ringkas, 

merangsang, mudah dimengerti, dan tidakmenggunakan bahasa klise, serta judul 

harus logis. 

Berita utama (headline) berisikan berita atau informasi penting yang harus 

segera diketahui oleh pemirsanya dan bersifat actual dan berbagai bidang yang 

disajikan disetiap surat kabar. 

Berita utama mencerminkan perhatian terhadap peristiwa tertentu. Headline 

dalam sebuah surat kabar merupakan representasi dari media itu sendiri dalam 

memandang penting tidaknya suatu peristiwa. Pemilihan headline sangat berpengaruh 

pada khalayak pembacanya. Terutama masyarakat yang daya kritis dan analitiknya 

kurang. 
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Sebuah pemberitaan, terutama pemilihan headline media dituntut untuk 

bersikap adil dan netral serta objektif. Namun pada kenyataan tidak. Sangat banyak 

peristiwa yang sebenarnya sangat krusial namun media cenderng mengabaikannya. 

Oleh karena itu, media harus betul–betul berdiri secara independen, dan 

melaksanakan peran media sebagaimana fungsinya. 

Adapun alasan penulis menjadikan Berita utama halaman satu sebagai objek 

penelitian, karena pada dasarnya berita utama yang dimuat di halaman satu sifatnya 

penting untuk diketahui oleh masyarakat. Pada umunya pembaca ketika pertama kali 

membaca surat kabar yang dibaca adalah berita utamanya, khususnya pada halaman 

satu. 

Mengacu kepada cirri-ciri kalimat efektif yang harus digunakan dalam surat 

kabar, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana penggunaan kalimat efektif 

dan kalimat tidak efektif yang ada dalam Surat Kabar Tribun Jabar. Alasan penulis 

menjadikannya objek penelitian, karena saat ini Surat Kabar Tribun Jabar menjadi 

Koran No. 1 di Jawa Barat. Berdasarkan lembaga survey Swasta, Nielsen Media Inde 

tahun 2011, Tribun Jabar menjadi Koran No. 1 di Jawa Barat dengan perolehan 

pembaca 4,28 persen, lebih unggul dari pikiran rakyat yang hanya mendapat 3,20 

persen. 

Surat Kabar Tribun Jabar juga merupakan Koran yang dibaca oleh semua 

kalangan, dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas. 

Namun rata-rata pembaca Tribun Jabar lebih banyak dari kalangan menengah ke atas 

(Direktur, Manager, Profesional) dengan menempatkan 64,4 persen respon pembaca. 
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Sedangkan sisanya 22,4 persen respon pembaca dari kalangan karyawan (Staff 

Pelaksana, Pekerja Adm), dan 13,2 persen dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan ibu 

rumah tangga. 

Lembaga survey swasta itu pun, mencatat rata-rata usia pembaca Surat Kabar 

Tribun Jabar adalah kalangan anak muda. Dari 100 persen pembaca Surat Kabar 

Tribun Jabar, 44 persen dibaca oleh anak muda dengan  kisaran usia 16 tahun – 22 

tahun. Sementara hanya 29 persen dibaca oleh usia 23 tahun-44 persen, dan 27 persen 

dibaca oleh 45 tahun keatas (Company Profile Tribun Jabar). 

Berdasarkan prestasi yang di dapat oleh Surat Kabar Tribun Jabar ini, penulis 

merasa tertantang untuk meneliti isi berita, khususnya yang ada di Headline surat 

kabar ini. apakah surat kabar yang sudah mempunyai label prrestasi ini, isi beritanya 

ditunjang dengan kalimat efektif yang baik atau tidak?. Karena berdasarkan 

penulusuran penulis, dari salah satu edisinya masih ada kalimat yang tidak efektif. 

Edisi ini diambil dari edisi Juli yang dimuat sebagai Headline, dengan tanggal 

penerbitan: Senin, 9 Juli 2012. No. 4439 Tahun XIII. 

“Mengapa Suara Mumung perlu diperhitungkan, ujar Edi, karena selain ada 

kelompok masyarakat tertentu yang mulai bosan dengan kepemimpinan politisi, juga 

mereka melihat situasi kampanye yang ternyata banyak dinodai oleh pelanggaran-

pelanggaran.”   

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam salah satu paragraf Surat Kabar 

Tribun Jabar diatas, ada kalimat yang tidak sesuai dengan ciri-ciri kalimat efektif. 

Kalimat tersebut tidak memenuhi ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kepaduan atau 
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koherensi. Kepaduan artinya, kalimatnya harus padu, dan tidak ada kesalahan dalam 

penempatan kata-kata. 

Seharusnya salah satu paragraph diatas, apabila sudah menggunakan kata 

„banyak‟ tidak usah lagi menggunakan kata „pelanggran-pelanggaran‟, yang 

mengartikankan banyaknya pelanggaran. Jadi paragraph tersebut seharusnya adalah: 

“Mengapa Suara Mumung perlu diperhitungkan, ujar Edi, karena selain ada 

kelompok masyarakat tertentu yang mulai bosan dengan kepemimpinan politisi, juga 

mereka melihat situasi kampanye yang ternyata banyak dinodai oleh pelanggaran”. 

Salah satu contoh tersebut menggambarkan bahwa dalam Surat Tribun Jabar 

terdapat kalimat yang tidak efektif.  Maka dari itu penulis merasa tertantang untuk 

mengamati lebih jauh tentang penggunaan kalimat efektif dalam Surat Kabar Tribun 

Jabar ini. khususnya yang ada pada teks berita utama Surat Kabar Tribun Jabar edisi 

Juli 2012.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan di awal,maka 

peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian  “Penggunaan Kalimat 

Efektif Dalam Teks Berita Utama Surat Kabar Tribun Jabar” .  

 



8 
 

 
 

Berdasarkan identifikasi masalah diajukan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam teks berita utama Surat Kabar 

Tribun Jabar? 

2. Bagaimana penggunaan kalimat tidak efektif dalam teks berita utama Surat Kabar 

Tribun Jabar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui penggunaan kalimat efektif teks berita utama Surat Kabar Tribun 

Jabar. 

2. Mengetahui penggunaan kalimat tidak efektif dalam teks berita utama Surat 

Kabar Tribun Jabar. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Berguna seagai sumbangsih keilmuan bagi civitas akademis dilingkungan 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi dan lebih khususnya lagi jurusan Ilmu Konsentrasi Jurnalistik 

bagi kekayaan ilmiah dalam hal pengkajian metode komunikasi melalui media 

massa khususnya Surat Kabar Tribun Jabar. Baik untuk perbandingan 

maupun rujukan bagi penelitian sejenis. 
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2. Secara Praktis 

Hasil analisisnya diharapan bisa bermanfaat bagi redaksi Surat Kabar Tribun 

Jabar sebagai masukan untuk meningatkan efektifitas bahasa jurnalistik. Serta 

menunjukan kepada khalayak pembaca media akan pentingnya meneliti dan 

mnelaah sumber-sumber- informasi sebagai salah satu saran untuk 

peningkatan pengetahuan dan pemahamanterhadap nilai-nilai bahasa 

jurnalistik. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap gagasan pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada praktiknya 

harus dituangkan kedalam bentuk kalimat. Kalimat efektif pertama kali dapat 

memenuhi gramatikal. Kaidah-kaidah tersebut meliputi: (1) unsur-unsur penting yang 

harus dimiliki setiap kalimat, (2) aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan, 

dan (3) cara memlih kata dalam kalimat atau diksi. Kelengkapan unsure sebuah 

kalimat sangat menentukan kejelasan sebuah kalimat. Kata-kata yang digunakan 

dalam membentik kalimat haruslah dipilih dengan tepat. Dengan denikian kalimat 

menjadi jelas maknanya.  Kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami 

orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif (Akhadiah, 

Arsjad, Ridwan, 1991:116) 

Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk 

menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada para pendengar atau pembaca seperti 

apa yang terdapat dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat dikatakan efektif 
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apabila mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan yang berlangsung 

secara sempurna. Kalimat efektif mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan 

itu tergambar lengkap dalam pikiran si penerima persis apa yang disampaikan (Kedar 

dan Supinah, 1992:297) 

Menurut pakar bahasa dari Bandung JS Badudu , cirri-ciri kalimat efektif 

yaitu:  

(1) kesatuan atau kesepadanan,  

(2) kepaduan atau koherensi,  

(3) kesejajaran bentuk atau keparalelan,  

(4) penekanan,  

(5) kelogisan,  

(6) kehematan dalam memilih kata,  

(7) kepareasian dalam struktur kalimat (Akhadiah, Arsjad, Ridwan, 1991:116: 

dan Yohanes ,1991: 29-34) 

Salah satu ukuran proses komunikasi efektif adalah keberhasilan 

komunikator mencapai sasaran feed back positif, komunikator berhasil memberikan 

perahatian kepada komunikan. Komunikan memeberikan perhatian yang sama 

mengenai psikomunikasi dan selanjutnya komunikator berjasa merubah tingkah laku 

komunikan sesuai dengan tujuannya (TA. Latif Rousyidy, 1985;19) 
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Untuk mendapatkan keberhasilan komunikasi, salah satunya diperlukan 

kalimat efektif dengan syarat-syarat seperti yang dikatakan oleh Gorys Kerap 

(1980:36) yaitu 

1. Secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembaca atau 

penulis  

2. Sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran 

oleh pembicara atau penulis 

 Bila kedua syarat ini dipenuhi maka tidak akan terjadi salah faham antara 

mereka yang terlibat dalam komunikasi. 

Wilbur Scihram menyatakan bahwa agar pesan yang disampaiakan dapat 

membangkitkan tanggapan (respon) yang dikehendaki, maka harus dipenuhi suatu 

kondisi sukses komunikasi. Kondisi tersebut adalah: 

1. Pesan harus direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga menarik 

perhatian komunikan. 

2. Pesan harus menggunakan lambing-lambang yang tertuju pada pengalaman 

yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama dimengerti 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikasi dan menyarankan 

beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu.  

4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan itu tadi 

yang layak bagi situasi kelompok dimana kominikan berada pada saat ia 

digerakan untuk tanggapan yang dikehendaki (TA. Latif Rousyidy, 1985;51) 
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Selain kondisi sukses komunikasi, berita jurnalistik dikatakan menarik, 

apabila mempersoalkan tindakan, prilaku, pendapat dan kehidupan manusia dalam 

pergaulan sehari-hari. Berita tentang siapa, melakukan apa, terhadap siapa, siapa 

berbicara tentang apa, siapa berbicara tentang siapa, dipandang selalu mengugah 

perhatian. (Ashadi Siregar, 1998:199) 

Menyusun kalimat jurnalistik tidak cukup berdasarkan bahasa yang baik dan 

benar. Penguasaan tata bahasa dan alat-alat perangkat bahasa hanyalah sekedar dasar 

bagi calon penulis dalam mengembangkan kemampuannya untuk menyusun kalimat 

jurnalistik. Kalimat jurnalistik harus komunikatif dan menarik. Calon penulis 

seyogyanya menghindari apa yang disebut gaya bentum roman “yang bertele-tele 

dengan pelukisan yang pokok” dan “gaya bentuk undang-undang” yang kaku dan 

kering (Ashadi Siregar, 1998:133) 

Bahasa jurnalistik dimaksudkan untuk semua lapisan masyarakat, baik 

secara intelektual dan sosial maupun financial dan kultur geografikal. Orang kaya dan 

oranag miskin, orang kota dan desa, orang gunung dan orang pantai, semuanya harus 

sama dapoat menikmati bahsa jurnalistik yang lincah segar, komunikatif dan 

informative. Untuk bisa sampai kearah itu, bahasa jurnalistik di desain agar senatiasa 

tampil sederhana dan ringkas. Sederhana susunannya serta ringkas kata-katanya 

(Sumadiria,2006:45) 

Secara spesifik, bahasa jurnalistik dapat dibedakan menurut bentuknya, yaitu 

bahasa jurnalistik surat kabar, bahasa jurnalistik tabloid, bahasa jurnalistik majalah, 
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bahasa jurnalistik radio siaran, bahasa jurnalistik televise, dan bahasa jurnalistik 

media online internet. Khusus untuk bahasa jurnalistik surat kabar memiliki prinsif 

umum dan ciri-ciri yang berbeda diantara bahasa jurnalistik media lainnya. Ciri 

utama bahasa jurnalistik media berkala ini, yaitu sederhana, singkat padat, lugas, 

jelas, jernih, menarik, demikratis, populis, logis, gramatikal, menghindari kata tutur, 

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

kalimat aktif, sejauh mungkin menghindari penggunaan atau istilah-istilah teknis, dan 

tunduk kepada kaidah etika (Sumadiria, 2006:13-14). 

Jurnalistik, sebagai aktifitas yang spesifik, memiliki bahasa yang khas. 

Bahasa jurnalistik dalam media cetak pada awalnyua sangat ditentukan oleh sifat 

materi yang disampaikan. Karena jurnalistik tak lain dari kegiatan untuk 

menyampaikan fakta-fakta dan komentar mengenai fakta, maka bahasa yang 

dipakaipun bersifat ringkas, simple, dan formal. 

Sifat bahasa ditentukan oleh faktor-faktor tekhnis yang ada dalam 

pengelolaan media, misalnya ketersediaan kolom yang tersedia. Akan tetapi, dengan 

perkembangan dunia jurnalistik, penggunaan bahasa pun mengalami perubahan. 

Bahasa menjadi lebih prosais dan informal (Ashadi Siregar, 1998:135). 

Agar kalimat efektif bisa tersampaikan pesannya sampai dengan feed back 

yang positif, editor media dituntut mengedit  (menyunting atau penyuntingan). 

Editing adalah proses penentuan, seleksi, dan perbaikan naskah berita, feature, atau 

artikel yang akan dimuat di media massa. Orang yang melakukan editing disebut 

editor, penyunting, atau redaktur. Wajah atau gaya pemberitaan sebuah penerbitan 
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pers umumnya bergantung pada keahlian dan kreativitas para redaktur dalam teknik 

penyuntingan. 

Editing merupakan bagian dari aktivitas pengolahan hasil liputan (news 

processing) setelah melewati tahap news planning (perencanaan berita), news 

gathering (peliputan peristiwa dilapangan), dan news writing (penulisan bahan-bahan 

berita menjadi sebuah tulisan berita) 

Adapun tujuan editing antara lain : 

1. Memperbaiki struktur kalimat yang ruwet agar lebih lancar dan 

komunikatif 

2. Menjaga agar isi naskah dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan 

visi dan misi redaksi, serta menarik perhatian pembaca. 

3. Menyesuaikan naskah dengan gaya surat kabar bersangkutan, standar 

bahasa, serta kelayakan naik cetak (fit to print) (Asep syamsul Romli, 

2003:93-94) 

Untuk membantu proses kerja editing, seorang editor atau redaktur biasanya 

melengkapi dirinya dengan pemilikan: 

1. Style book atau buku pedoman gaya bahasa khas media tempat editor 

bekerja. 

2. Kamus bahasa, kamus singkatan (akronim) 

3. Peta 

4. Buku biografi tentang tokoh-tokoh ternama 

5. Ensiklopedia 
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6. Buku telepon‟ 

7. Buku atau koleksi ucapan atau pepatah terkenal (Asep syamsul Romli, 

2003:95) 

Hal diatas berkaitan dengan referensi sebuah redaksi sebagai kelengkapan 

sarana selain harus dimiliki oleh editor, dibutuhkan pula oleh wartawan dalam 

menulis berita sebagai sumber informasi untuk mempermudah saat menemukan 

sebuah istilah atau tokoh yang asing (Mukayat D, 2002:124). Sebagaimana arti dari 

refedilakukanrensi itu sendiri adalah sebagai acuan, rujukan, dan petunjuk. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (DepDikbud, 1991:826) 

  

1.6 Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.6.1 Metode dan Paradigma Penelitian 

   Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menganalisis sejauh mana kalimat 

efektif digunakan pada sebuah teks, untuk melihat hal tersebut dilakukan dengan 

menganalisis struktur kalimat yang digunakan pada teks berita utama dalam Surat 

Kabar Tribun Jabar. 

  Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode analisis isi (content analysis) karena dalam penelitian ini penulis meneliti 

kalimat efektif yang ada dalam berita utama Surat Kabar Tribun Jabar. Menurut 

Jalaludin Rakhmat, (2001:81) analisis isi dipergunakan untuk memperoleh 
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keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi 

dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: undang-undang, 

musik, teater, dan sebagainya. 

Menurut Holsti,( 2005 : 13) pengertian analisa isi adalah usaha menemukan 

karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Analisa isi adalah 

suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih 

data dengan memperhatikan konteksnya” (Kirpendoff, 1991 : 15). Analisa isi 

merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara 

sistematik, obyekif, dan kuantitatif terhadap pesan yang nampak (Bungin, 2001). 

”Dalam sebuah analisis isi, seorang peneliti dapat menghitung frekuensi munculnya 

suatu konsep tertentu, penyusunan kalimat menurut pola yang sama, kelemahan pola- 

pola berpikir yang sama, cara menyajikan bahan ilustrasi dan lain-

lain”(Abdurrahman, 2005 : .14). 

Metode ini mempunyai empat masalah metodologis: “Pemilihan satuan 

analisis, konstruksi katagori, penarikan sampel, dan kredibilitas koding” (Rakhmat, 

1995:24,89). 

1.6.2 Pemilihan satuan analisis 

   Menurut Guido H. Stampel III (1983:11)  dalam penelitian analisis isi, yang 

menjadi masalah dalam penelitian objek apakah akan meneliti kata, pernyataan, 

kalimat, paragraph atau seluruh artikel atau tulisan. Untuk menentukan satuan analisis 

tersebut, penekanan diarahkan pada tujuan penelitian. 
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   Satuan analisis yanag digunakan dalam penelitian ini adalah “kalimat” yang 

tertuang baik dalam isi tulisan maupun dalam judul tulisan. Dalam penelitian ini, 

semua kalimat yang tertuang baik dalam tema ataupun judul tulisan berita utama yang 

menjadi sampel diperikasa berdasarkan satuan alanailisis kalimat dengan asumsi 

bahwa kalimat dalam tema atau judul tulisan tersebut menggunakan kalimat efrektif 

atau tidak, berdasarkan konstruksi kategori yang akan ditetapkan selanjutnya. Satuan 

analisis ini dianggap cocok dan disesuaikan dengan tujuan penelitian seperti 

dipaparkan pada bagian awal. Digunakan satuan analisis kalimat, untuk mengetahui 

bagian inti keseluruhan atas isi tulisan dalam teks berita utama Surat Kabar Tribun 

Jabar. 

1.6.3 Kontruksi Kategori 

 Pada umumnya terdapat tiga alasan yang harus dicapai dalam menemukan 

konstruksi kategori. Pertama, harus berkaitan dengan tujuan. Kedua, harus 

fungsional. Ketiga, harus dipakai Menurut Guido H. Stampel III (1983:93). 

      Sebagaimana pendapat Ashari Siregar dalam bukunya “Bagaimana 

meliput dan menulis berita untuk media massa (1998:110)” bahwa bahasa 

mempunyai perangkat yakni alat kalimat untuk menata kalimat yaitu: susunan kata 

menempatkan kata menurut urutannya, pembentukan kata dengan perangkat imbuhan 

dan perluangan kata, intonasi, lagu bahasa, kata tugas yang menyatakan yang hendak 

kita sampaikan. Gorys Keraf juga menyatakan bahwa kalimat dikatakan efektif 

apabila mampu membuat komunikasi berlangsung dengan lancar. Selain itu kalimat 

efektif selalu mendapat tekanan atau penonjolan dalam pikiran pembaca sehingga 
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mampumembuat isi atau maksud yang disampaikan tergambar dalam pemikiran 

penerima.  

     Pendapat Gorys Kerap yang mengatakan bahwa kalimat efektif mampu 

membuat komunikasi berlangsung dengan lancer, mengacu pada ciri kalimat efektif 

itu sendiri yang dikemukakan secara khusus oleh Haris Sumadiria, dalam bukunya 

Bahasa Jurnalistik (2006). 

1. Kesatuan atau kesepadanan 

2. Kepaduan atau koherensi 

3. Kesejajaran atau keparalelan 

4. Penekanan atau titik berat 

5. Kelogisan atau kenalaran 

1.6.4 Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah headline Surat Kabar Tribun Jabar.  

Pertimbangan bahwa headline merupukan berita utama pada setiap penerbitan media 

massa, dan merupakan bacaan utama bagi para pembaca, juga pilihan isu utama 

setiap redaksi. Jadi, penelitian populasi penelitian penulis adalah headline selama 

Bulan Juli 2012 Surat Kabar Tribun Jabar, sedangkan untuk penentuan sampelnya, 

penulis menggunakan semua sempel yang terbit selama Bulan Juli.  

1. Tahap berikutnya menetapkan sampel berdasarkan kerangka sampling (sampling 

frame), yaitu menggunakan seluruh berita utama yang terbit selama Bulan Juli, 

yaitu 31 sempel. 
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1.6.5 Kredibilitas koding 

Data-data selain distrukturkan dalam setiap kategori kemudian dinilai oleh 

dua coder. Dengan dasar dari analisis isi di definisikan bersifat sistematis dan 

objektif, maka dalam penelitian ini penulis melibatkan dua orang pelaku koding 

untuk mencapai hasil penelitian dengan tingkat reliabilitas yang cukup valid.  

Untuk penelitian yang menggunakan beberapa pelaku koding, ada beberapa 

hal yang peril diketahui tentang cara memilih dan melatih koding. Saran yang 

pertama ialah mencoba mendapatkan pelaku koding yang berpengalaman. Kedua, 

disarankan menggunakan orang yang mempunyai latar belakang akademis yang sama 

Guido H. Stampel III (1983:21)   

Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis menunjuk pelaku koding yang 

dianggap berpengalaman dan berlatar akademisi yang sesuai dengan judul yang akan 

penulis teliti, yaitu: 

Coder I: Henhen Yuhendry (Mahasiswa Jurnalistik UIN SGD ) 

Coder II: Pipin Nurullah. S.Sos (Alumni Jurnalistik UIN  SGD/ Mantan 

Wartawan Al-Hikmah) 

Penulis memilih Coder II Pipin Nurullah,karena pernah menjadi wartawan Al-

Hikmah, dan juga pernah magang di Harian Umum Republika Jawa Barat. 

Berdasarkan pengalaman tersebut, tentu paham betul penggunaan kalimat efektif 

bahasa jurnalistik. 
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Hal ini berkaitan dengan pendapat Klausa Krippendroff dalam bukunya 

analisis isi (1993:79) bahwa “pelaku koding dianggap memiliki pengetahuan dan 

keilmuan yang memadai ketika berhadapan dengan data yang ada”. 

Selain itu tujuan pemakaian dua coder dimaksudkan agar penelitian ini 

objektif sehingga mencapai tingkat realibilitas yang tinggi atau menghasilkan 

penelitian yang valid. Untuk mencapai tingkat itu, maka perlu diketahui sejauh mana 

tingkat kesepakatan diantara pelaku koding mengenai bagaimana penggunaan kalimat 

efektif teks berita utama Surat Kabar Tribun Jabar.  

Untuk mengetahui tingkat kesepakatan para pelaku koding dipergunakan 

rumus yang dikemukakan H.J.X. Fermandes sebagai berikut: 

   
  

     
 

 

Keterangan: 

KK  : Koefesien Kesepakatan 

S      : Sepakat, Jumlah kode yang sama untuk objek yang sama 

N1 : Jumlah kode yang dibuat oleh Coder I 

N2 : Jumlah kode yang dibuat oleh coder II 

Hasil masing-masing koefesien kesepakatan ditentukan kisaran dengan 

korelasi sebagai berikut: 

Nilai 0,00-0,49 = menunjukan korelasi rendah 

Nilai 0,50-0,99 = menunjukan korelasi cukup 
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Nilai 1,00-1,49 = menunjukan korelasi tinggi 

Nilai 1,50-1,99 = menunjukan korelasi sangat tinggi  

 

Sementara untuk memberikan penafsiran terhadap hasil analisis kedua Coder 

penulis menggunakan rumus perhitungan porsentase. 

  
 

 
     

Ket :  

P = Prosentase 

f = frekuensi 

n = Jumlah data 

1.6.6 Jenis Data      

Jenis data yang penulis pergunakan adalah: 

1. Data tentang keprofesionalannya editor pada Surat Kabar Tribun Jabar 

2. Data tentang penggunaan referensi dalam penulisan teks berita utama Surat 

Kabar Tribun Jabar 

3. Data tentang penggunaan kalimat efektif pada teks berita utama Surat Kabar 

Tribun Jabar 

1.6.7 Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah 

ditentukan. Secara umum dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data 

sekunder. 
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1. Data Primer, data diambil dari headline Surat Kabar Tribun Jabar edisi 

Juli 2012 dan Redaksi Surat Kabar Tribun Jabar, sebagai sumber yang 

berkompeten untuk memberikan data tentang sejarah Tribun Jabar. 

2. Data sekunder, di ambil dari buku-buku bacaan, dokumen-dokumen yang 

bersangkutan dengan penelitian, makalah-makalah, internet dan sumber-

sumber lain yang sekiranya mendukung terhadap masalah penelitian. Dan 

sebagai pendukung kelengkapan data penelitian, penulis juga melakukan 

wawancara dengan sumber yang bersangkutan. Itu pun bila diperlukan. 

1.6.8 Teknik Pengumpulan Data 

Ada pun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara:  

Dalam wawancara ini dilakukan dengan pihak redaksi Surat Kabar 

Tribun Jabar untuk mendapatkan data akurat penelitian terutama berkaitan 

dengan berita. 

2. Studi kepustakaan:  

Studi ini dilakukan untuk mencari data sebanyak-banyaknya guna 

dapatkan informasi dengan cara menelaah sebagai sumber acuan yang sesuai 

dengan penelitian. 

1.6.9 Tahapan Analisis Data 

Untuk menganalisis data pada teks berita utama Surat Kabar Tribun Jabar 

digunakan analisis menurut patton, dimana proses tersebut mengatur urutan data 

kemudian mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 
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dasar (Lexsy J. Moleong, 1998:103). Data yang diperoleh kemuadian dianalisis 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengklasifikasikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian setelah 

data diperoleh, kemudian diklarifikasikan dengan konstruksi kategori  

2. Menafsirkan data yang telah diklarifikasi, kemudian dianilisis statistik 

mengunakan rumus, untuk menhitung besaran kalimat efektif dan kalimat 

efektif yang ada dalam Surat Kabar Tribun Jabar edisi Bulan Juli 2012 

3. Menarik kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


