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penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas 

rahmat dan rida-Nya sehingga penyusunan dan 

penulisan buku ini, sungguh merupakan suatu perjuangan 

panjang bagi penulis. Selama proses penulisan dan penelitian 

berlangsung tidak sedikit kendala yang ditemukan. Namun, 

berkat kesungguhan dan keseriusan  berbagai pihak dalam 

mengarahkan dan membimbing  penulis serta menunjukkan 

strategi yang sesuai, akhirnya buku  ini dapat diselesaikan. 

Oleh karena itu, patutlah   kiranya  penulis   menyampaikan  

terima   kasih  dan  penghargaan   kepada;  Prof. Dr. Abdullah 
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memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan motivasi 

sehingga buku ini dapat diselesaikan.  

 Ucapan  terima kasih penulis juga sampaikan kepada 
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Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Achmad 
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Direktur, dan Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. 
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Negeri Makassar. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih dan 
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penghargaan kepada Pemimpin dan Redaktur surat kabar, 
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Indonesia (Sindo), Tempo, Kompas, dan Republika. 

 Ucapan  terima kasih tak terhingga secara khusus 

disampaikan kepada orang tua tercinta, ibunda Hj. Medara 

(alm) dan H. Muhammadiah yang sangat berjasa telah 

melahirkan, mendidik, membesarkan, dan memberikan kasih 

sayang serta doanya. Kepada istri tercinta, dr. Hj. Syamrina 

Karim, M. Kes. (alm) serta anak-anak tersayang  Nia Astarina 

Mas‟ud, S.H., Ian Astarina Mas‟ud, S.Ked. dan Fajrul Islam 

Mas‟ud dengan penuh ketabahan dan kesabaran mendampingi 

penulis serta memberikan motivasi dan dukungan dalam 

melanjutkan pendidikan hingga selesainya penulisan disertasi 
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 Harapan penulis, semoga segala dukungan, dorongan, 

dan bantuan serta pengorbanan yang  telah diberikan oleh 

berbagai pihak hingga selesainya penulisan buku ini dapat 

memberikan  nilai ibadah serta mendapatkan ridha dari Allah 

Swt. Amin! 

 

Makassar, Agustus 2015 
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SAMBUTAN 
Rektor Universitas Bosowa 

 
 

Tugas dan tanggung jawab seorang dosen, 

tidak sebatas mengajar. Seorang dosen 

dituntut pula untuk menuangkan idea, 

pemikiran, dan gagasan-gagasannya melalui 

publikasi ilmiah, baik dalam bentuk buku, 

jurnal internasional maupun karya ilmiah 

lainnya, agar dapat dibaca dan dipahami oleh 

peserta didik termasuk masyarakat luas.  

Ide, pemikiran, dan gagasan yang dituangkan dalam karya ilmiah, 

akan menjadi modal keilmuan yang akan tersimpan lama sehingga 

tidak akan lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. 

Sejak alih kelola Universitas Bosowa dari Yayasan Andi Sose 

kepada Yayasan Aksa Mahmud, telah dilakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas dosen dan peserta didik. Upaya ini 

dilakukan untuk mewujudkan visi Universitas Bosowa, yakni “Menjadi 

universitas yang unggul dalam melahirkan tokoh nasional yang 

berjiwa enterpreneurship dan berwawasan global yang berbasis IT”, 

sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri dan 

swasta ternama yang ada di Indonesia. 

Publikasi ilmiah dosen di institusi pendidikan tinggi, 

merupakan salah satu tolok ukur kemajuan institusi pendidikan, 

sehingga setiap dosen dalam lingkungan Universitas Bosowa 

diwajibkan menghasilkan publikasi ilmiah berupa buku teks dan jurnal 

internasional. Selain sebagai kewajiban ilmiah, publikasi ilmiah dosen 

juga merupakan media untuk menyebarluaskan ida, pemikiran, dan 

gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. 
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Dalam proses pembelajaran, ketersediaan buku teks atau 

buku ajar dan jurnal internasional sebagai pendukung, mutlak 

adanya. Kebijakan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi yang mewajibkan dosen untuk membuat karya ilmiah yang 

dipantau melalui Beban Kerja Dosen (BKD) secara berkala, menjadi 

petunjuk kuat bahwa publikasi ilmiah sangat penting dalam 

mendukung keberhasilan proses pembelajaran. 

Selaku rektor, saya selalu memotivasi para dosen untuk 

menghasilkan karya ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar setiap dosen 

memahami bahwa tugas dan tanggung jawabnya, tidak sebatas 

mengajar, tetapi juga mampu untuk menuangkan ida, pemikiran, dan 

gagasan-gagasannya melalui publikasi ilmiah. Oleh karena itu, usaha 

saudara Dr. Mas’ud Muhammadiah, M.Si. menerbitkan buku ini patut 

diapresiasi sehingga dapat menjadi pemantik bagi para dosen untuk 

menulis buku. Sekali lagi, selaku Rektor Universitas Bosowa, saya 

mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku ini, semoga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam lingkungan 

Universitas Bosowa. 

 

              
Makassar, 25 Agustus 2017 

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng.   
   Rektor  Universitas Bosowa 
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BAGIAN PERTAMA 
GARIS LURUS BAHASA INDONESIA 

 

 

 

ndonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki 

bahasa dan kebudayaan yang berbeda-beda,  namun 

memiliki bahasa Nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa 

Indonesia menjadi bahasa pemersatu sejak 28 Oktober 1928. 

Wakil pemuda dari berbagai suku bangsa dan golongan, seperti 

Jong Java (Pemuda Jawa), Jong Sumatera (Pemuda Sumatera), 

Jong Celebes (Pemuda Sulawesi), Pemuda Kaoem Betawi 

(Pemuda Jakarta Raya) dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar 

Indonesia telah mengaku bertumpah darah yang satu, tanah 

Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; menjunjung 

bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa 

bahasa memiliki fungsi penting dalam praktik sosial 

masyarakat. Melalui bahasa, suatu kelompok sosial dapat 

saling berinteraksi. Konsekuensi dari pengertian tersebut 

adalah bahasa dipahami sebagai suatu tindak yang bertujuan 

menyampaikan gagasan/ide, bahkan ideologi. Bahasa 

Indonesia merupakan bahasa resmi dalam pergaulan formal 

sehari-hari. Selain sebagai bahasa pergaulan di dalam 

masyarakat, juga merupakan bahasa ilmu pengetahuan. 

Bahasa adalah alat utama dalam segala aspek 

kehidupan manusia. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai 

alat komunikasi dan interaksi bagi manusia. Fungsi dan 

kegunaan bahasa berkembang terus dari waktu ke waktu, dari 

I 
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yang paling sederhana sebagai alat untuk mengomunikasikan 

pikiran, konsep, dan perasaan sampai pada fungsi yang lebih 

luas sebagai alat untuk mengembangkan serta mengkaji ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Riswara, dkk. 2004:1). 

Kedudukan pertama bahasa Indonesia adalah sebagai 

bahasa Persatuan dan bahasa Negara. Hal ini tercantum dalam 

Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) dan dalam UUD 1945. Ini 

berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa 

Nasional dan bahasa Negara (bahasa resmi). Bahkan diperkuat 

kedudukannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (Dola,  2011: 131).  

Dalam kedudukannya sebagai bahasa Nasional, bahasa 

Indonesia memiliki beberapa fungsi: 

1. Bahasa Nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-

bahasa daerah. Hasil perumusan Seminar Politik Bahasa 

Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 

Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya 

sebagai bahasa Nasional, bahasa Indonesia berfungsi seperti di 

bawah ini. 

a. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa 

Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa 

Indonesia. Keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa 

Indonesia, kita harus bangga, menjunjung dan 

mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan terhadap 

bahasa Indonesia, masyarakat memakainya tanpa ada rasa 

rendah hati, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga 

memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya, 

b. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia 

merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti bahasa 
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Indonesia akan dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu 

sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita 

harus menjaganya jangan sampai ciri kepribadian kita tidak 

tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak 

menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. 

c. Sebagai alat pemersatu dari berbagai masyarakat yang 

berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. 

Fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam 

latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya 

dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan 

rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa 

Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya karena tidak 

merasa bersaing dan tidak merasa lagi „dijajah‟ oleh 

masyarakat suku lain. Kenyataan bahwa dengan menggunakan 

bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya 

daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. 

Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak 

goyah sedikit pun. Bahkan, bahasa daerah diharapkan dapat 

memperkaya khazanah bahasa Indonesia. 

d. Alat penghubung antarbudaya dan antardaerah. Manfaat 

bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan bahasa Indonesia seseorang dapat saling berhubungan 

untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala 

kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, 

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 

mudah diinformasikan kepada warga. Apabila arus informasi 

antarmanusia meningkat, berarti akan mempercepat 

peningkatan pengetahuan seseorang. Apabila pengetahuan 

seseorang meningkat, berarti tujuan pembangunan akan cepat 

tercapai. 
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2. Bahasa Negara (bahasa resmi). Dalam hasil perumusan 

Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di 

Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975 dikemukakan bahwa 

di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa 

Indonesia befungsi seperti di bawah ini. 

a. Bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa 

Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah 

digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu bahasa 

Indonesia digunakan dalam segala upacara, peristiwa, dan 

kegiatan kenegaraan. 

b. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga 

pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa 

pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman 

kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Untuk 

memperlancar kegiatan belajar mengajar, materi pelajaran 

yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa 

Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan 

buku-buku yang berbahasa asing. Apabila hal ini dilakukan, 

sangat membantu peningkatan per-kembangan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknolologi 

(iptek). 

c. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat 

nasional untuk kepen-tingan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai 

dalam hubungan antarbadan pemerintah dan penyebarluasan 

informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, bahasa 

Indonesia hendaknya diadakan penyeragaman sistem 

administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan 

penyeragaman dan peningkatan mutu tersebut dilakukan agar 
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isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat 

diterima oleh masyarakat. 

d. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan 

pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. 

Kebudayaan nasional yang beragam yang berasal dari 

masyarakat Indonesia yang beragam pula. Dalam 

penyebarluasan ilmu dan teknologi modern agar jangkauan 

pemakaiannya lebih luas, penyebaran ilmu dan teknologi, baik 

melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-

majalah ilmiah maupun media cetak lain, hendaknya 

menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ini mempunyai 

hubungan timbal-balik dengan fungsinya sebagai bahasa ilmu 

yang dirintis lewat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di 

perguruan tinggi. 

Berdasarkan situasi, bahasa Indonesia dibagi atas 

ragam resmi dan tidak resmi. 

a. Ragam bahasa resmi, bahasa Indonesia yang 

dipergunakan dalam situasi resmi seperti seminar, lokakarya, 

rapat, dan lain-lain. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yakni: 

1)  menggunakan imbuhan secara lengkap, 

2)  menggunakan kata baku, 

3)  menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan, dan 

  4)  menghindari unsur kedaerahan, seperti ngopi. 

b. Ragam bahasa tidak resmi, ragam bahasa Indonesia 

tidak resmi digunakan ketika situasinya tidak resmi atau  

berada  dalam  situasi yang formal, seperti lingkungan 

keluarga. Wardhough (1973: 3-8) mengatakan bahwa bahasa 

tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi secara lisan, 

tetapi juga secara tertulis. Artinya, komunikasi antarmanusia 
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tidak hanya dilakukan secara lisan atau dengan bersemuka 

antara pihak-pihak yang berkomunikasi, tetapi juga dapat 

dilakukan secara tertulis. Penggunaan bahasa tulis sangat 

berbeda dengan penggunaan bahasa lisan. Komunikasi secara 

lisan biasanya menghadirkan kedua belah pihak yang sedang 

berkomunikasi. Di samping itu, penggunaan bahasa lisan biasa 

disertai oleh aspek-aspek suprasegmental, bahkan juga gerakan 

tubuh (gesture), yang membantu penyampaian pesan lebih 

akurat, satu hal yang tidak dapat dilakukan dengan bahasa tulis 

(http://sawirman-e135.blogspot.co.id/2009/09/e-135-

sawirman-dalam-analisis-bahasa.html). 

Proses komunikasi secara tertulis sangat bergantung 

pada bahasa yang digunakan, mencakup unsur bentuk, makna, 

fungsi, dan nilai. Antara satu anasir dan anasir lain saling 

berhubungan dalam satu jenis wacana tertentu. Artinya, 

penggunaan bahasa dengan bentuk, makna, fungsi, dan nilai 

tertentu menjadi karakteristik yang membedakan satu wacana 

komunikasi dengan wacana lain. Misalnya, wacana sastra tulis 

berbeda dengan wacana berita surat kabar berdasarkan 

penggunaan bahasanya, mencakup keempat unsur tersebut. 

Penggunaan bahasa sering dilakukan dalam bentuk 

membujuk, meme-ngaruhi, mendebat, menyanggah, 

mempertahankan, dan mereaksi orang lain. Selain itu, bahasa 

juga dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara 

sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau 

diekspresikan di luar kesadaran. 

Sebagai suatu bentuk praktik sosial, bahasa terkandung 

pertarungan kepen-tingan ideologis. Karena itu, fakta sosial 

yang disampaikan merupakan hasil dari proses pertarungan 

antara kekuasaan, baik ekonomi, politik maupun sosial yang 
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ada di masyarakat. Artinya, wacana tidak sekadar dipahami 

sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi 

sebagai sesuatu yang memproduksi gagasan, konsep, dan efek. 

Saat memproduksi gagasan, penutur dipengaruhi oleh konteks 

sosial budaya tertentu, termasuk budaya politik kelompok, 

yang berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak. Karena 

adanya perbedaan cara berpikir dan bertindak, dalam proses 

interaksi selalu ada pihak yang menguasai dan dikuasai. 

Eriyanto (2001:65-66) mengatakan bahwa strategi 

kekuasaan berlangsung di mana-mana. Di mana saja terdapat 

susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja 

ada manusia yang mempunyai hubungan tertentu, di situ 

kekuasaan sedang bekerja. Kekuasaan tidak datang dari luar, 

tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan-

hubungan itu dari dalam. Banyak faktor yang menyebabkan 

seseorang menjadi penguasa dan dikuasai. Di antaranya 

pengetahuan, ekonomi, politik, dan sosial. Salah satu bentuk 

pertarungan kekuasaan dapat dilihat dalam wacana politik 

yang disampaikan di media massa dan banyak menggunakan 

bahasa simbolik atau yang dikenal dengan istilah semiotika.  

Bahasa Indonesia ragam jurnalistik seyogianya 

didefinisikan juga sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Bahasa jurnalistik merupakan alat komunikasi para 

jurnalis yang hendaknya disampaikan dengan cara yang selaras 

dengan cita-cita dan selera khalayak umum. Jurnalis 

seharusnya menguasai bahasa jurnalistik yang efektif dan 

efisien, yang mempunyai ciri-ciri: singkat, padat, sederhana, 

lugas, menarik, lancar, dan jelas. Bahasa jurnalistik merupakan 

salah satu ragam bahasa Indonesia. Bahasa jurnalistik 

merupakan bahasa komunikasi massa yang digunakan oleh 
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wartawan dalam surat kabar, majalah, atau tabloid. Dengan 

demikian, bahasa jurnalistik harus jelas dan mudah dipahami 

oleh masyarakat (pembaca). 

Bahasa jurnalistik dianjurkan menggunakan kata-kata 

yang bermakna denotatif. Namun, dalam perkembangannya, 

bahasa jurnalistik berkembang sampai pada penggunaan 

bahasa berkarakter sastra, yang lebih dikenal dengan aliran 

jurnalistik sastra. Jurnalistik sastra ini yang banyak 

menggunakan bahasa simbol (semiotika) yang memiliki makna 

di balik makna denotatif. Hal ini dimungkinkan terjadi karena 

jurnalis dan masyarakat pembaca sama-sama telah memiliki 

tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi. 

Handaka (2008: 45), jurnalisme sastra sudah memasuki 

berbagai wilayah penulisan, misalnya penulisan travelling, 

memoar, esai-esai historis, dan etnografis, sejumlah fiksi, 

bahkan semifiksi ambigu yang berasal dari peristiwa-peristiwa 

nyata. Bahkan dalam bentuk lain, seperti iklan, berita, talk 

show, features, debat calon presiden (capres), dan wawancara 

adalah “ruang” representasi ideologi. 

Senada dengan Handaka (2008: 45), Firmansyah dalam 

Irtanto (2007: 47) mengemukakan bahwa peran penting media 

sebagai agen penyebaran informasi dilakukan melalui bahasa. 

Media sangat penting dalam memengaruhi pemilih.  Media 

massa diang-gap mampu mendistribusikan informasi dari dan 

ke masyarakat. Namun, Setyobudi dan Laksono (2006:170) 

menyimpulkan bahwa media massa sering menginterpretasi 

dan menyintesiskan citra-citra sesuai dengan asumsi-asumsi 

ideologi dominan. Karena itu, media massa amat memengaruhi 

cara orang memahami ciri masyarakat mereka, bahkan yang 

paling mendasar sekalipun. Dalam kuasa media massa pula 
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terdapat institusi bahasa yang meniscayakan komunikasi 

wacana menjadi demikian dinamis, labil dan penuh konfrontasi 

selayaknya pasar. 

Dipandang dari fungsinya, bahasa jurnalistik 

merupakan perwujudan dua jenis bahasa, yaitu seperti yang 

disebut Halliday (1972), sebagai fungsi ideasional dan fungsi 

tekstual atau fungsi referensial, yaitu wacana yang menyajikan 

fakta-fakta. Namun, persoalan muncul bagaimana cara 

mengkonstruksi bahasa jurnalistik itu agar dapat 

menggambarkan fakta yang sebenarnya. Persoalan ini oleh 

Leech (1993) disebut retorika tekstual, yaitu kekhasan pemakai 

bahasa sebagai alat untuk mengonstruksi teks. Dengan kata 

lain, prinsip ini juga berlaku pada bahasa jurnalistik (Suroso, 

2001: 4-5). 

Beberapa alasan mengapa bahasa jurnalistik bidang 

politik dalam surat kabar di Indonesia diteliti dengan 

menggunakan ilmu semiotika. Akibat reformasi demokrasi, 

rakyat Indonesia sudah lebih bebas menggunakan haknya 

untuk berpendapat, termasuk melalui media massa. Bahkan, 

elemen masyarakat menganggap media massa efektif dijadikan 

sarana penyampaian pesan kepada masyarakat. Untuk itu, 

berbagai elemen masyarakat dan penguasa melakukan 

pengiriman pesan kepada masyarakat melalui media massa 

dengan menggunakan kata-kata yang mengandung makna, 

bukan hanya denotatif tetapi juga konotatif. 

Terdapat berbagai penelitian yang terkait dengan 

bahasa, pikiran, ideologi, dan media massa cetak di Indonesia. 

Anderson (1966, 1984) meneliti pengaruh bahasa dan budaya 

Belanda serta Jawa dalam perkembangan bahasa politik 

Indonesia modern; ketegangan bahasa Indonesia yang populis 
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dan bahasa Indonesia yang feodalis. Naina (1982) meneliti 

perilaku pers Indonesia terhadap kebijakan pemerintah seperti 

yang termanifestasikan dalam tajuk rencana. Hooker (1990) 

meneliti model wacana zaman orde lama dan orde baru. 

Eryanto (2001) meneliti teks di media massa dengan 

memanfaatkan teori framing.  

Dari puluhan penelitian yang berkait dengan pers, 

sepanjang pengetahuan penulis, tenyata belum terdapat 

penelitian yang secara khusus memformulasikan karakteristik 

(ideal) bahasa jurnalistik berdasarkan korpus data bahasa pers 

yang termanifestasikan dalam kata, kalimat, dan wacana. Pada 

awal tahun 1980-an terbesit berita bahwa bahasa Indonesia di 

media massa menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia baku. 

Wahyono (1995) menemukan kemubaziran bahasa wartawan 

di Semarang dan Yogyakarta pada aspek gramatikal 

(tatabahasa), leksikal (pemilihan kosakata) dan ortografis 

(ejaan).  

Berdasarkan aspek kebahasaan, kesalahan tertinggi 

yang dilakukan wartawan terdapat pada aspek gramatikal dan 

kesalahan terendah pada aspek ortografi. Berdasarkan jenis 

berita, berita olahraga memiliki frekuensi kesalahan tertinggi 

dan kesalahan terendah berada pada berita kriminal. Penyebab 

wartawan melakukan kesalahan bahasa terjadi karena 

penguasaan kosakata, pengetahuan kebahasaan yang terbatas, 

dan tanggung jawab yang kurang terhadap pemakaian bahasa. 

Selain itu, dapat terjadi karena kebiasaan lupa dan pendidikan 

yang belum baik. Sedangkan faktor di luar penulis yang 

menyebabkan wartawan melakukan kesalahan dalam 

menggunakan bahasa Indonesia karena keterbataan waktu 
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menulis, lama kerja, banyaknya naskah yang dikoreksi, dan 

tidak tersedianya redaktur bahasa dalam surat kabar. 

Walaupun di dunia penerbitan telah ada buku-buku 

juirnalistik praktis karya Rosihan Anwar, Wonohito, Jacob 

Oetama, Ashadi Siregar, dan Ras Siregar, masih perlu 

diupayakan petunjuk akademik maupun teknis pemakaian 

bahasa jurnalistik. Dengan mengetahui karakteristik bahasa 

pers Indonesia, termasuk seberapa jauh mengetahui 

penyimpangan yang terjadi, kesalahan dan kelemahannya, 

maka akan dapat diformat bahasa jurnalistik yang komunikatif. 

Terdapat beberapa penyimpangan bahasa jurnalistik 

dibandingkan dengan kaidah bahasa Indonesia baku. 

1. Penyimpangan morfologis. Penyimpangan ini sering 

dijumpai pada judul berita surat kabar yang memakai 

kalimat aktif, yaitu pemakaian kata kerja tidak baku dengan 

penghilangan afiks. Afiks pada kata kerja yang berupa 

prefik atau awalan dihilangkan. Sering ditemukan judul 

berita misalnya, Polisi Tembak Mati Lima Perampok 

Nasabah Bank. Israil Tembak Pesawat Matamata. Amerika 

Bom Lagi Kota Bagdad. 

2. Kesalahan sintaksis. Kesalahan berupa pemakaian 

tatabahasa atau struktur kalimat yang kurang benar sehingga 

sering mengacaukan pengertian. Hal ini terjadi karena 

logika yang kurang bagus. Contoh: Kerajinan Kasongan 

Banyak Diekspor Hasilnya ke Amerika Serikat. Seharusnya, 

Judul tersebut diubah Hasil Kerajinan Desa Kasongan 

Banyak Diekspor ke Amerika. Kasus serupa sering 

dijumpai, baik di koran lokal maupun koran nasional. 

3. Kesalahan kosakata. Kesalahan ini sering dilakukan dengan 

alasan kesopanan (eufemisme) atau meminimalisasi dampak 
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buruk pemberitaan. Contoh: Penculikan Mahasiswa oleh 

Oknum Kopasus itu Merupakan Pil Pahit bagi ABRI. 

Seharusnya, kata pil pahit diganti kejahatan. Dalam 

konfliks Dayak-Madura, jelas bahwa pelakunya adalah 

Dayak dan Madura, tetapi wartawan tidak menunjuk kedua 

etnis secara eksplisit. Bahkan, di era rezim Soeharto banyak 

kosakata yang diekspose merupakan kosakata yang 

menekan seperti GPK, subversif, aktor intelektual, esktrim 

kiri, ekstrim kanan, golongan frustasi, golongan anti 

pembangunan, dll. Bahkan, di era kebebasan pers seperti 

sekarang ini, kecenderungan pemakaian kosakata yang bias 

makna bahkan semakin banyak. 

4. Kesalahan ejaan. Kesalahan ini hampir setiap kali dijumpai 

dalam surat kabar. Kesalahan ejaan juga terjadi dalam 

penulisan kata, seperti Jumat ditulis Jum’at, khawatir ditulis 

hawatir, jadwal ditulis jadual, sinkron ditulis singkron, 

antarkota ditulis antar kota, ekstrakurikuler ditulis ekstra 

kurikuler, dll. 

5. Kesalahan pemenggalan. Terkesan setiap ganti garis pada 

setiap kolom kelihatan asal penggal saja. Kesalahan ini 

terjadi karena pemenggalan bahasa Indonesia masih 

menggunakan program komputer berbahasa Inggris. Hal ini 

sudah bisa diantisipasi dengan program pemenggalan 

bahasa Indonesia. 

Untuk menghindari beberapa kesalahan seperti 

diuraikan di atas, media massa selayaknya melakukan kegiatan 

penyuntingan, baik menyangkut pemakaian kalimat, pilihan 

kata maupun  ejaan. Selain itu, pemakai bahasa jurnalistik 

yang baik tercermin dari kesanggupannya menulis paragraf 

yang baik. Syarat untuk menulis paragraf yang baik tentu 
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memerlukan persyaratan menulis kalimat yang baik. Paragraf 

yang berhasil tidak hanya lengkap pengembangannya, tetapi 

juga menunjukkan kesatuan dalam isinya. Paragraf menjadi 

rusak karena penyisipan-penyisipan yang tidak bertemali dan 

pemasukan kalimat topik kedua atau gagasan pokok lain ke 

dalamnya. 

Seorang penulis seyogyanya memperhatikan pertautan 

dengan; (1) memperhatikan kata ganti; (2) gagasan yang 

sejajar dituangkan: dalam kalimat sejajar; manakala sudut 

pandang terhadap isi kalimat tetap sama, penempatan fokus 

dapat dicapai dengan pengubahan urutan kata yang lazim 

dalam kalimat, pemakaian bentuk aktif atau pasif, atau 

mengulang fungsi khusus. Sebaliknya, variasi dapat diperoleh 

dengan (1) pemakaian kalimat yang berbeda menurut struktur 

gramatikalnya; (2) pemakaian kalimat yang panjangnya 

berbeda-beda, dan (3) pemakaian urutan unsur kalimat seperti 

subjek, predikat, objek, dan keterangan dengan selang-seling. 

Jurnalistik “gaya Tempo” menggunakan kalimat-kalimat yang 

pendek dan pemakaian kata imajinatif. Gaya ini dipakai oleh 

berbagai jurnalis yang pernah bersentuhan dengan majalah 

Tempo. 

Agar penulis mampu memilih kosakata yang tepat, 

mereka dapat memperkaya kosakata dengan latihan 

penambahan kosakata dengan teknik sinonimi dan antonimi. 

Dalam teknik sinonimi penulis dapat menyejajarkan kelas kata 

yang sama yang nuansa maknanya sama atau berbeda. Dalam 

teknik antonimi penulis bisa mendaftar kata-kata dan lawan 

katanya. Dengan cara ini penulis bisa memilih kosakata yang 

memiliki rasa dan bermakna bagi pembaca. Jika dianalogikan 

dengan makanan, semua makanan memiliki fungsi sama, tetapi 
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setiap orang memiliki selera makan yang berbeda. Tugas 

jurnalis adalah melayani selera pembaca dengan jurnalistik 

yang enak dibaca dan perlu (slogan Tempo). 

Goenawan Mohamad pada 1974 telah melakukan 

“revolusi putih” (istilah Daniel Dhakidae) yaitu melakukan 

kegiatan pemangkasan sekaligus pemadatan makna dan 

substansi suatu berita. Berita-berita yang sebelumnya 

cenderung bombastis bernada heroik - karena pengaruh 

revolusi - dipangkas habis menjadi jurnalisme sastra yang enak 

dibaca. Jurnalisme semacam ini setidaknya menjadi acuan atau 

model koran atau majalah yang redakturnya pernah 

mempraktikkan model jurnalisme ini.  

Banyak orang fanatik membaca koran atau majalah 

karena gaya jurnalistiknya, spesialisasinya, dan spesifikasinya. 

Ada koran yang secara khusus menjual rubrik opini, ada pula 

koran yang mengkhususkan diri dalam peliputan berita. Ada 

koran yang secara khusus mengkhususkan pada bisnis dan 

iklan. Jika dicermati, sesungguhnya tidak ada koran yang 

betul-betul berbeda karena biasanya mereka berburu berita 

pada sumber yang sama. Jurnalis yang bagus tentu akan 

menyiasati selera dan pasar pembacanya. 

Dalam hubungannya dengan prinsip penyuntingan 

bahasa jurnalistik terdapat beberapa prinsip yang dilakukan: 

(1) balancing, menyangkut lengkap-tidaknya batang tubuh dan 

data tulisan, (2) visi tulisan seorang penulis yang mereferensi 

pada penguasaan atas data-data aktual,  (3) logika cerita yang 

mereferensi pada kecocokan, (4) akurasi data, (5) kelengkapan 

data, setidaknya prinsip 5W + H, dan (6) panjang dan 

pendeknya tulisan karena keterbatasan halaman. 
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Selain prinsip-prinsip yang diuraikan di atas, media 

massa juga selayaknya memperhatikan prinsip-prinsip 

penulisan berita seperti berikut. 

1. Prinsip prosesibilitas, menganjurkan agar teks disajikan 

sedemikian rupa sehingga mudah bagi pembaca untuk 

memahami pesan pada waktunya. Dalam proses memahami 

pesan penulis harus menentukan: (a) bagaimana membagi 

pesan-pesan menjadi satuan-satuan, (b) bagaimana tingkat 

subordinasi dan seberapa pentingnya setiap satuan, dan (c) 

bagaimana mengurutkan satuan-satuan pesan itu. Ketiga 

macam itu harus berkaitan satu sama lain. 

Penyususunan bahasa jurnalistik dalam surat kabar 

berbahasa Indonesia, yang menjadi fakta-fakta harus cepat 

dipahami oleh pembaca dalam kondisi apa pun agar tidak 

melanggar prinsip prosesibilitas ini. Bahasa jurnalistik 

Indonesia disusun dengan struktur sintaksis yang penting 

mendahului struktur sintaksis yang tidak penting. 

Perhatikan contoh berikut.  

a. Pangdam VIII/Trikora Majen TNI Amir Sembiring 

mengeluarkan perintah tembak di tempat bila 

masyarakat yang membawa senjata tajam melawan 

serta tidak menuruti permintaan untuk 

menyerahkannya. Jadi, petugas akan meminta 

dengan baik. Namun, jika bersikeras dan melawan, 

terpaksa akan ditembak di tempat sesuai dengan 

prosedur (Kompas, 24/1/99). 

b.  Ketua Umum PB NU KH Abdurahman Wahid (Gus 

Dur) mengadakan kunjungan kemanusian kepada 

Ketua Gerakan Perlawanan Timor (CNRT), Xanana 

Gusmao di LP Cipinang, Selasa (2/2) pukul 09.00 
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WIB. Gus Dur didampingi pengurus PBNU Rosi 

Munir dan staf Gus Dur, Sastro. Turut juga Aristides 

Kattopo dan Maria Pakpahan (Suara Pembaruan, 

2/2/99). 

 

Contoh (1) terdiri atas dua kalimat, yaitu kalimat 

pertama menyatakan pesan penting dan kalimat kedua 

menerangkan pesan kalimat pertama. Contoh (2) terdiri atas 

tiga kalimat, yaitu kalimat pertama menyatakan pesan 

penting dan kalimat kedua dan kalimat ketiga menyatakan 

pesan yang menerangkan pesan kalimat pertama. 

2. Prinsip kejelasan, yaitu agar teks itu mudah dipahami. 

Prinsip ini menganjurkan agar bahasa teks menghindari 

ketaksaan (ambiguity). Teks yang tidak mengandung 

ketaksaan akan dengan mudah dan cepat dipahami. 

Perhatikan Contoh: 

a. Ketika mengendarai mobil dari rumah menuju 

kantornya di kawasan Sudirman, seorang pegawai 

bank, Deysi Dasuki, sempat tertegun mendengar 

berita radio. Radio swasta itu mengumumkan bahwa 

kawasan Semanggi sudah penuh dengan mahasiswa 

dan suasanannya sangat mencekam (Republika, 

24/11/98) 

b. Wahyudi menjelaskan, negara rugi karena pembajak 

buku tidak membayar pajak penjualan (PPN) dan 

pajak penghasilan (PPH). Juga pengarang, karena 

mereka tidak menerima royalti atas karya 

ciptaannya. (Media Indonesia, 20/4/1997). 
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Contoh (3) dan (4) tidak mengandung ketaksaan. Setiap 

pembaca akan menangkap pesan yang sama atas teks di 

atas. Hal ini terjadi karena teks tersebut dikonstruksi oleh 

kata-kata yang mengandung kata harafiah, bukan kata-kata 

metaforis. 

3. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menganjurkan agar teks 

itu singkat tanpa harus merusak dan mereduksi pesan. Teks 

yang singkat dengan mengandung pesan yang utuh akan 

menghemat waktu dan tenaga dalam memahaminya. 

Sebagaimana wacana dibatasi oleh ruang, wacana 

jurnalistik dikonstruksi agar tidak melanggar prinsip ini. 

Untuk mengonstruksi teks yang singkat, dalam wacana 

jurnalistik dikenal adanya cara-cara mereduksi konstituen 

sintaktik yaitu (i) singkatan; (ii) elipsis, dan (iii) 

pronominalisasi. Singkatan, baik abreviasi maupun akronim 

sebagai cara mereduksi konstituen sintaktik banyak 

dijumpai dalam wacana jurnalistik. 

a. Setelah dipecat oleh DPR AS karena memberikan 

sumpah palsu dan penghalang-halangi peradilan, 

Presiden Bill Clinton telah menjadi presiden kedua 

sejak berdirinya Amerika untuk diperintahkan diadili 

di dalam senat (Suara Pembaruan, 21/12/98). 

b. Ketua DPP PPP Drs. Zarkasih Noer menyatakan, 

segala bentuk dan usaha untuk menghindari 

disintegrasi bangsa dari manapun atau siapapun 

perlu disambut baik (Suara Pembaruan, 21/12/98). 

 

Pada contoh (5) terdapat abreviasi Dewan Perwakilan 

Rakyat Amerika Serikat. Pada contoh (6) terdapat abreviasi 

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 
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(DPP PPP). Selain itu, ada abreviasi lain seperti SARA 

(suku, agama, ras, dan antargolongan), GPK (Gerakan 

Pengacau Keamanan), AMD (ABRI Masuk Desa), SDM 

(Sumber Daya Manusia), dan lain-lain. Terdapat pula 

berbagai bentuk akronim dengan variasi pembentukannya 

walaupun seringkali tidak berkaidah. Misalnya, curanmor 

(pencurian kendaraan bermotor), curas (pencurian dengan 

kekerasan), miras (minuman keras), dan lain-lain. 

Elipsis merupakan salah satu cara mereduksi konstituen 

sintaktik dengan melesapkan konstituen tertentu. 

 

a. AG XII Momentum gairahkan olahraga Indonesia 

(Suara Pembaruan, 21/12/98). 

b. Jauh sebelum Ratih diributkan, Letjen (Pur) Mashudi, 

mantan Gubernur Jawa Barat dan mantan Ketua 

Umum Kwartir Gerakan Pramuka telah menerapkan 

ide mobiliasi massa. Konsepnya memang berbeda 

dengan Ratih (Republika, 223/12/98). 

 

Pada contoh (7) terdapat pelesapan afiks meng- pada 

verba gairahkan. Pelepasan afiks seperti contoh (7) di atas 

sering terdapat pada judul wacana jurnalistik. Pada contoh 

(8) terdapat pelesapan kata mobiliasi masa pada kalimat 

kedua. 

Pronominalisasi merupakan cara mereduksi teks 

dengan menggantikan konstituen yang telah disebut dengan 

pronomina. Pronomina pengganti biasanya lebih pendek 

daripada konstituen terganti. 

a. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai 

Demokrasi Indonesia (DPP PDI) hasil kongres 
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Medan Soerjadi dan Sekjen Buttu Hutapea pada hari 

Minggu (23/8) sekitar pukul 18.30 Wita tiba di 

bandara Mutiara, Palu Sulawesi Tengah, dengan 

diangkut pesawat khusus. Keduanya datang untuk 

mengikuti Kongres V PDI, dengan pengawalan ketat 

langsung menunggu Asrama Haji dan menginap di 

sana. (Kompas, 24/8/98). 

b. Hendro Subroto bukan militer. Sebagai seorang 

warga sipil, jejak penga-lamannya dalam beragam 

mandala pertempuran merupakan rentetan panjang 

sarat pengalaman mendebarkan. Ia hadir ketika 

Kahar Muzakar tewas disergap pasukan Siliwangi di 

perbukitan Sulsel (Kompas,24/8/98). 

Pada contoh (9) tampak bawa keduanya pada kalimat 

kedua merupakan pronominalisasi kalimat pertama. Pada 

contoh (10) kata ia mempro-nominalisasikan Hendro 

Subroto, sebagai warga sipil pada kalimat pertama dan 

kedua. 

4. Prinsip ekspresivitas. Prinsip ini dapat pula disebut prinsip 

ikonisitas. Prinsip ini menganjurkan agar teks dikonstruksi 

selaras dengan aspek-aspek pesan. Dalam wacana 

jurnalistik, pesan bersifat kausalitas dipaparkan menurut 

struktur pesannya, yaitu sebab dikemukakan terlebih dahulu 

baru dikemukakan akibatnya. Demikian pula, bila ada 

peristiwa yang terjadi berturut-turut, peristiwa yang terjadi 

lebih dulu akan dipaparkan lebih dulu dan peristiwa yang 

terjadi kemudian dipaparkan kemudian. 

a. Dalam situasi bangsa yang sedang kritis dan berada 

di persimpangan jalan, karena adanya benturan ide 
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maupun paham politik, diperlukan adanya dialog 

nasional. “Dialog diperlukan untuk mengubur masa 

lalu, dan untuk start ke masa depan.” Tutur Prof. Dr. 

Nurcholis Madjid kepada Kompas di kediamannya di 

Jakarta Rabu (23/12) (Kompas, 24/12/98). 

 

Pada contoh (11) tampak bahwa kalimat pertama 

menyatakan sebab dan kalimat kedua mendatangkan akibat. 

Dengan paparan bahasa jurnalistik seperti yang telah 

diuraikan, dapat disimpulkan bahwa bahasa jurnalistik 

adalah bahasa yang digunakan oleh jurnalis dalam menulis 

berita. Bahasa jurnalistik bersifat khas yaitu singkat, padat, 

sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. 

Terdapat empat prinsip retorika tekstual bahasa 

jurnalistik, yaitu prinsip prosesibilitas, mudah dipahami 

pembaca. Prinsip kejalasan yaitu menghindari ambiguitas. 

Prinsip ekonomi, menggunakan teks yang singkat tanpa 

merusak dan mereduksi pesan. Prisnip ekspresivitas, teks 

dikonstruksi berdasarkan aspek-aspek pesan. 

Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengkaji ragam bahasa politik yang 

digunakan dalam kampanye, kampanye Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2013-2018 yang 

termuat dalam surat kabar, baik surat kabar nasional terbitan 

lokal maupun surat kabar nasional terbitan Jakarta atau daerah 

lainnya. Fokus penelitian ini yaitu penggunaan unsur semiotika 

dalam kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Sulawesi Selatan periode 2013-2018 tersebut, baik pada teks 

berita, iklan maupun gambar (foto) dalam surat kabar.  Grand 
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Theory yang digunakan adalah teori semiotika Roland Barthes, 

yang dikenal dengan teori pemaknaan dua tahap.[] 
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BAGIAN DUA 
SEMIOTIKA 

 

 

 

A. Pengertian Semiotika 

Semiotika atau ada yang menyebut dengan semiotik 

berasal dari bahasa Yunani semeion yang berarti „tanda‟.  

Istilah semeion tampaknya diturunkan dari kedokteran 

hipokratik atau asklepiadik dengan perhatiannya pada 

simtomatologi dan diagnostik inferensial (Sobur, 2004: 95). 

Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu yang menunjuk 

pada adanya hal lain.   

Secara terminologis, semiotika adalah cabang ilmu 

yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan 

proses yang berlaku bagi tanda (Zoest, 1993: 1). Semiotika 

merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Teeuw 

(1984: 6) mendefinisikan bahwa semiotika adalah tanda 

sebagai tindak komunikasi dan kemudian disempurnakannya 

menjadi model sastra yang mempertanggungjawabkan semua 

faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala susastra 

sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat mana 

pun. Semiotika merupakan cabang ilmu yang relatif masih 

baru. Penggunaan tanda dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengannya dipelajari secara lebih sistematis pada abad kedua 

puluh. 
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Para pakar semiotika modern mengatakan bahwa 

analisis semiotika modern telah diwarnai dengan dua nama, 

yaitu seorang linguis berasal dari Swiss, bernama Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) dan seorang filsuf Amerika bernama 

Charles Sanders Peirce (1839-1914). Peirce menyebut model 

sistem analisisnya dengan semiotika dan istilah tersebut telah 

menjadi istilah yang dominan digunakan untuk ilmu tentang 

tanda. Semiologi de Saussure berbeda dengan semiotika Peirce 

dalam beberapa hal, tetapi keduanya berfokus pada tanda, 

seperti digambarkan Saussure dalam buku berjudul A Course 

in General Linguistics (1988). 

Dalam buku itu, Saussure membayangkan suatu ilmu 

yang mempelajari tanda-tanda dalam masyarakat. Ia juga 

menjelaskan konsep-konsep yang dikenal dengan dikotomi 

linguistik. Salah satu dikotomi itu adalah signifier (penanda) 

dan signified  (petanda). Ia menulis… the linguistics sign 

unites not a thing and a name, but a concept and a sound 

image a sign. Kombinasi antara konsep dan citra bunyi adalah 

tanda (sign). Saussure membagi tanda menjadi dua yaitu 

komponen, signifier (atau citra bunyi) dan signified (atau 

konsep)  dan  dikatakannya  bahwa  hubungan  antara 

keduanya adalah arbiterer (mana suka). 

Semiotika didasarkan pada anggapan bahwa selama 

perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau 

selama berfungsi sebagai tanda, harus ada di belakang sistem 

pembedaan dan konvensi yang memungkinkan makna itu. Di 

mana ada tanda, di sana ada sistem (Saussure, 1988: 26). 

Sekalipun hanyalah merupakan salah satu cabangnya, 

linguistik dapat berperan sebagai model untuk semiotika. 

Penyebabnya terletak pada ciri arbiter dan konvensional yang 
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dimiliki tanda bahasa. Tanda-tanda bukan bahasa pun dapat 

dipandang sebagai fenomena arbiter dan konvensional seperti 

mode, upacara, kepercayaan dan lain-lainya. 

Perkembangan terakhir kajian mengenai tanda dalam 

masyarakat didominasi karya filsuf Amerika, Charles Sanders 

Peirce (1839-1914). Kajian Peirce jauh lebih terperinci 

daripada tulisan Saussure yang lebih programatis. Oleh karena 

itu,  istilah  semiotika lebih  lazim dalam dunia  Anglo-Sakson,  

dan istilah semiologi lebih dikenal di Eropa Kontinental. 

Peirce selain seorang filsuf juga seorang ahli logika 

yang memahami cara manusia bernalar. Peirce akhirnya 

sampai pada keyakinan bahwa manusia berpikir dalam tanda. 

Oleh karena itu, diciptakannyalah ilmu tanda yang ia sebut 

semiotika. Semiotika baginya sinonim dengan logika. Secara 

harafiah ia mengatakan “Kita hanya berpikir dalam tanda.” Di 

samping itu, ia juga melihat tanda sebagai unsur dalam 

komunikasi. 

Semakin lama ia semakin yakin bahwa segala sesuatu 

adalah tanda artinya setidaknya sesuai dengan cara eksistensi 

dari apa yang mungkin (Zoest, 1993: 10). Dalam analisis 

semiotikanya, Peirce membagi tanda berdasarkan sifat ground 

menjadi tiga kelompok yakni qualisigns, sinsigns, dan 

legisigns. Qualisigns adalah tanda-tanda yang merupakan 

tanda berdasarkan suatu sifat. Contoh, sifat merah merupakan 

qualisgins karena merupakan tanda pada bidang yang 

mungkin. Sinsigns adalah tanda yang merupakan tanda atas 

dasar tampilannya dalam kenyataan. Semua pernyataan 

individual yang tidak dilembagakan merupakan sinsigns. 

Sebuah jeritan bisa berarti kesakitan, keheranan atau 

kegembiraan. Legisigns adalah tanda-tanda yang merupakan 
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tanda atas dasar suatu peraturan yang berlaku umum, sebuah 

konvensi, sebuah kode. Tanda lalu lintas adalah sebuah 

legisigns. Begitu juga dengan mengangguk, mengerutkan alis, 

berjabat ta- 

ngan dan sebagainya. 

Untuk tanda dan denotatumnya, Peirce memfokuskan 

diri pada tiga aspek tanda, yaitu ikonik, indeksikal, dan simbol. 

Ikonik adalah sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai 

penanda yang serupa dengan bentuk objeknya (terlihat pada 

gambar atau lukisan). Indeks adalah sesuatu yang 

melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan 

petandanya, sedangkan simbol adalah penanda yang 

melaksanakan fungsi sebagai penanda yang oleh kaidah secara 

konvensi telah lazim digunakan dalam masyarakat.  

Model tanda yang dikemukakan Peirce adalah 

trikotomis atau triadik, dan tidak memiliki ciri-ciri struktural 

sama sekali (Hoed, 2002: 21). Prinsip dasarnya adalah bahwa 

tanda bersifat reprsentatif yaitu tanda adalah sesuatu yang 

mewakili sesuatu yang lain (something that represent 

something else). Proses pemaknaan tanda pada Peirce 

mengikuti hubungan antara tiga titik, yaitu representamen (R) 

- Object (O) - Interpretant (I). R adalah bagian tanda yang 

dapat dipersepsi secara fisik atau mental, yang merujuk pada 

sesuatu yang diwakili olehnya (O). Kemudian I adalah bagian 

dari proses yang menafsirkan hubungan antara R dan O. Oleh 

karena itu, bagi Pierce, tanda tidak hanya representatif, tetapi 

juga interpretatif. Teori Peirce tentang tanda memperlihatkan 

pemaknaan tanda sebagai suatu proses kognitif dan bukan 

sebuah struktur. Proses seperti itu disebut semiosis. Peirce 
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membedakan tanda menjadi tiga yaitu indeks, ikon, dan 

simbol. 

Bagaimanakah hubungan ikon, indeks, dan simbol? 

Seperti yang dicontohkan Hoed (2002: 25), apabila dalam 

perjalanan pulang dari luar kota seseorang melihat asap 

mengepul di kejauhan, ia melihat R. Apa yang dilihatnya itu 

membuatnya merujuk pada sumber asap itu yaitu cerobong 

pabrik (O). Setelah itu, ia menafsirkan bahwa ia sudah 

mendekati sebuah pabrik ban mobil. Tanda seperti itu disebut 

indeks, yakni hubungan antara R dan O bersifat langsung dan 

terkadang kausal. Dalam pada itu, apabila seseorang melihat 

potret sebuah mobil, ia melihat sebuah R yang membuatnya 

merujuk pada suatu O yakni mobil yang bersangkutan. Proses 

selanjutnya adalah menafsirkan, misalnya sebagai mobil sedan 

berwarna hijau miliknya (I). Tanda seperti itu disebut ikon 

yakni hubungan antara R dan O menunjukkan identitas. 

Peirce juga mengemukakan bahwa pemaknaan suatu 

tanda bertahap-tahap. Ada tahap kepertamaan (firstness) yakni 

saat tanda dikenali pada tahap awal secara prinsip saja. 

Firstness adalah keberadaan seperti apa adanya tanpa 

menunjuk ke sesuatu yang lain, keberadaan dari kemungkinan 

yang potensial. Kemudian tahap „kekeduaan‟ (secondness) saat 

tanda dimaknai secara individual, dan kemudian „keketigaan‟ 

(thirdness) saat tanda dimaknai secara tetap sebagai konvensi. 

Konsep tiga tahap ini penting untuk memahami bahwa dalam 

suatu kebudayaan kadar pemahaman tanda tidak sama pada 

semua anggota kebudayaan tersebut.  

Sidik dalam Khotimah (2008: 227) menjelaskan bahwa 

ada empat hal mesti diperhatikan dalam semiotika yakni, tanda 

(ikon, lambang), jenis sistem tanda (bahasa, musik atau 
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gerakan tubuh), jenis teks dan jenis konteks atau situasi yang 

memengaruhi makna tanda (kondisi psikologis, sosial historis 

dan kultural). Dalam bahasa, Nasution (2008: 110) 

mengatakan bahwa semiotika mempertimbangkan 

kode dan sekaligus memperlihatkan adanya sistem. Sistem itu 

biasanya ada pada 

penulis dan pembaca.  

Salah seorang yang secara konservatif menjabarkan 

teori Saussure ialah Roland Barthes (1915-1980). Ia 

menerapkan model Saussure dalam penelitiannya tentang 

karya-karya sastra dan gejala-gejala kebudayaan, seperti mode 

pakaian. Bagi Barthes komponen-komponen tanda penanda-

petanda terdapat juga pada tanda-tanda bukan bahasa antara 

lain terdapat pada bentuk mite (mitos), yakni keseluruhan 

sistem citra dan kepercayaan yang dibentuk masyarakat untuk 

mempertahankan dan menonjolkan identitasnya. 

Barthes menggunakan teori significant-signifie yang 

dikembang-kan menjadi teori tentang metabahasa dan 

konotasi. Istilah significant menjadi ekspresi (E) dan signifie 

menjadi isi (C). Namun, Barthes mengatakan bahwa antara E 

dan C harus ada relasi (R) tertentu sehingga membentuk tanda 

(sign, Sn). Konsep relasi ini membuat teori tentang tanda lebih 

mungkin berkembang karena relasi ditetapkan oleh pemakai 

tanda. 

Menurut Barthes, ekspresi dapat berkembang dan 

membentuk tanda baru sehingga ada lebih dari satu dengan isi 

yang sama. Pengembangan ini disebut sebagai gejala 

metabahasa dan membentuk apa yang disebut kesinoniman 

(synonymy). Setiap tanda selalu memperoleh pemaknaan awal 

yang dikenal dengan istilah denotasi dan oleh Barthes disebut 
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sistem primer. Kemudian pengembangannya disebut sistem 

sekunder. Sistem sekunder ke arah ekspresi disebut 

metabahasa. Sistem sekunder ke arah isi disebut konotasi, 

yaitu pengembangan isi sebuah ekspresi. Konsep  konotasi  ini 

tentunya didasari tidak 

hanya oleh paham kognisi, melainkan juga oleh paham 

pragmatik yakni pemakai 

tanda dan situasi pemahamannya.  

Dalam kaitan dengan pemakai tanda, kita juga dapat 

memasukkan perasaan sebagai (aspek emotif) sebagai salah 

satu faktor yang membentuk konotasi. Model Barthes 

demikian juga model Saussure tidak hanya diterapkan pada 

analisis bahasa sebagai salah satu aspek kebudayaan, tetapi 

juga dapat digunakan untuk menganalisis unsur-unsur 

kebudayaan. 

Semiotika yang dikembangkan Barthes juga disebut 

dengan semiotika konotatif. Terapannya juga pada karya sastra 

tidak sekadar membatasi diri pada analisis secara semiosis, 

tetapi juga menerapkan pendekatan konotatif pada berbagai 

gejala kemasyarakatan. Di dalam karya sastra ia mencari arti 

‟kedua‟ yang tersembunyi dari gejala struktur tertentu (Zoest, 

1993: 4). 

Aliran semiotika yang dipelopori oleh Julia Kristeva 

disebut semiotika eksplanatif. Ciri aliran ini adalah adanya 

sasaran akhir untuk mengambil alih kedudukan filsafat. Karena 

begitu terarahnya pada sasaran, semiotika ini terkadang disebut 

ilmu total baru (de nieuwe totaalwetwnschap). Dalam 

semiotika ini pengertian tanda kehilangan tempat sentralnya. 

Tempat itu diduduki oleh pengertian produksi arti. Penelitian 

yang menilai tanda terlalu statis, terlalu nonhistoris, dan terlalu 
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reduksionalis, diganti oleh penelitian yang disebut praktik arti 

(betekenis praktijk). Para ahli semiotika jenis ini tanpa merasa 

keliru dalam bidang metodologi, mencampurkan analisis 

mereka dengan pengertian-pengertian dari dua aliran 

hermeneutika yang sukses zaman itu, yakni psikoanalisis dan 

marxisme (Zoest, 1993:5). 

Tokoh semiotika Rusia J.U.M. Lotman 

mengungkapkan bahwa … culture 

is constructed as a hierarchy of semantic systems (Andrews, 

2003). Pernyataan itu tidaklah berlebihan karena hirarki sistem 

semiotika atau sistem tanda meliputi unsur: (1) sosial budaya, 

baik dalam konteks sosial maupun situasional, (2) manusia 

sebagai subjek yang berkreasi, (3) lambang sebagai dunia 

simbolik yang menyertai proses dan mewujudkan kebudayaan, 

(4) dunia pragmatik atau pemakaian, dan (5) wilayah makna. 

Orientasi kebudayaan manusia sebagai anggota suatu 

masyarakat bahasa salah satunya tercermin dalam sistem 

kebahasaan maupun sistem kode yang digunakannya. 

Adanya kesadaran bersama terhadap sistem 

kebahasaan, sistem kode dan pemakaiannya, lebih lanjut juga 

menjadi dasar dalam komunikasi antaranggota masyarakat 

bahasa itu sendiri. Dalam kegiatan komunikasinya, misalnya 

antara penutur dan pendengar, sadar atau tidak, pastilah 

dilakukan identifikasi. Identifikasi tersebut tidak terbatas pada 

tanda kebahasaan, tetapi juga terhadap tanda berupa bunyi 

prosodi, kinesik, dan konteks komunikasi. Dengan adanya 

identifikasi tersebut komunikasi itu pun menjadi sesuatu yang 

bermakna, baik bagi penutur maupun bagi penanggapnya. 

Pandangan ini menunjukkan bahwa memahami teks 

berita dengan pendekatan semiotika masih memerlukan ilmu 
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bantu lainnya atau dapat dikatakan bahwa pendekatan ini 

termasuk pendekatan yang mutidisipliner. Semiotika sebagai 

ilmu tanda  bukanlah sekadar tanda biasa sebagaimana 

memahami ikon dalam kehidupan, misalnya sebuah gambar 

kuda merupakan ikon, artinya ada kemiripan dengan kuda 

dalam kenyataan. Munculnya semiotika sebagai ilmu ditandai 

oleh timbulnya kesadaran akan fungsi suatu tanda, yang 

berhubungan dengan kegiatan komunikasi. Hegel mengakui 

bahwa “proses komunikasi” terjadi dengan bantuan tanda dan 

melihatnya bersama-sama dengan karya yang bersifat material 

sebagai suatu jenis pemuasan kebutuhan dalam bermasyarakat. 

Fungsi utama dari tanda adalah tanda sebagai objek yang 

diterapkan dalam masyarakat dan sebagai teori pengetahuan 

yang bersifat logis. Berbeda dengan aliran Marxisme yang 

menerapkan tanda dalam kehidupan masyarakat dan bersifat 

praktis (Trabaut, 1996: 9-10). 

Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce 

tidak bisa disepelekan perannya dalam  perkembangan 

semiotika. Saussure mengembangkan semi-otikanya 

berdasarkan linguistik Eropa, sedangkan Pierce berdasarkan 

filsafat. Jika diperhatikan ada perbedaan pandangan dari 

keduanya. Saussure cenderung mempersoalkan “struktur – 

dalam” pada tanda-tanda dengan menunjukkan proses 

penandaan itu pada sistem diadik, yakni penanda dan petanda. 

Sebuah penanda dikaitkan dengan petandanya yang berupa 

konsep dan konsep itu merupakan sesuatu yang ada dalam 

benak seseorang sehingga tidak perlu dikaitkan dengan 

realitas. Misalnya, kata kucing sebagai penanda, tidaklah 

dikaitkan dengan kucing sebagai seekor binatang, tetapi 
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dikaitkan dengan konsep yang ada dalam batin atau ingatan 

manusia. 

Berbeda dengan apa yang dikonsepkan oleh Peirce 

dalam proses penan-daannya. Peirce terkenal dengan 

triadiknya, yakni representamen, objek, dan interpretant. 

Representamen berfungsi sebagai penanda dan objek sebagai 

petanda, tetapi relasi fungsional itu baru terjadi jika saling 

dikaitkan oleh interpretan interpretant. Peirce  mengakui 

eksistensi  realitas objektif yang berpe- 

ran dalam pembentukan tanda (Masinambow, 2001: 29). 

Kelemahan Saussure, menurut Nasution (2008), terlihat 

bahwa dia tidak mempertimbangkan adanya jela antara 

penanda dan petanda yang berkaitan dengan perubahan yang 

ditandai - dalam jangka panjang - dan hubungannya dengan 

konteks sosial-budaya. Sementara Peirce mengarahkan 

perhatiannya pada fungsi tanda yang memiliki petunjuk 

komunikatif dan menyelidiki peranan sosial-budaya dalam 

interpretant. Namun, kelemahan Saussure itu telah diatasi oleh 

Roland Barthes yang mengembangkan semiotikanya 

berdasarkan semiotika Saussure. Barthes mengembangkan 

pandangan Saussure itu pada tingkatan-tingkatan proses 

penandaan. Tingkatan pertama bersifat denotatif dan tingkatan 

kedua konotatif atau berfungsi sebagai objek bahasa dan 

metabahasa. Pada tingkat kedua inilah dihubungkan dengan 

mitologi dan ideologi. Penelitian ini akan menggiring 

pemahaman atas semiotika berdasarkan konsep Barthes. 

Sistem   tanda   dalam   proses   penandaan   (semiosis)  

dilakukan  Barthes 

dengan pemberian makna yang lebih pada tingkatan kedua. 

Sistem tanda kedua dibangun dengan menjadikan penanda dan 
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petanda tingkat pertama petanda baru yang kemudian memiliki 

penanda baru sendiri dalam suatu sistem tanda baru pada taraf 

yang lebih tinggi. Sistem tanda pertama disebut 

denotatif/terminologi dan sistem tanda kedua disebut 

konotatif/retoris/mitologi. 

Perhatikan sistem tanda Barthes berikut ini: Sistem 

bahasa biasanya mengenal tanda dalam ekspresi (E) dan 

content atau isi (C), tetapi dalam integrasinya keduanya harus 

memiliki relasi (R) sehingga sistem itu dapat juga 

digambarkan dengan ERC. Relasi ini dapat juga disebut 

sebagai artikulasi. Pada artikulasi pertama (sebelah kiri), 

sistem primer (ERC) mengonstitusi tingkat ekspresi untuk 

sistem kedua. Di sini sistem pertama berkorespondensi dengan 

tingkat denotasi dan tingkat kedua dengan tingkat konotasi. 

Pada artikulasi kedua (sebelah kanan), sistem primer (ERC) 

mengonstitusi tingkat isi untuk sistem kedua. Di sini sistem 

pertama berkorespondensi dengan objek bahasa dan sistem 

kedua berkorespondensi dengan metabahasa (metalinguistik). 

Dalam hal inilah Barthes telah menghubungkan sistem tanda 

itu dengan konteks sosial-budaya, yang di dalamnya termuat 

mitologi dan ideologi. (Nasution, 2008. Jurnal Ilmiah Bahasa 

dan Sastra, Volume IV, No. 2 Oktober Tahun 2008). 

Dalam buku  Empire of Sings, Barthes telah 

menempatkan semiotika pada konteks yang lebih luas karena 

tafsir atas makna berlangsung dalam wilayah artikulasi yang 

tanda-tandanya menempati apa yang bisa disebut dengan ruang 

publik kebudayaan. Ini menyiratkan bahwa yang menjadi 

fokus tafsir adalah “produk-produk” budaya yang 

ditekstualisasikan serta berbagai konteks dan praktik di mana 
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makna-maknanya ditanamkan secara sosial, lantas 

disebarluaskan dan “dikonsumsi” (Trifonas, 2003: 22–23). 

Sistem tanda itu akan lebih berperan jika dikaitkan 

dengan kode-kode yang terdapat dalam masyarakat setempat di 

mana tanda itu dihasilkan. Sistem apa pun yang dipilih untuk 

diterapkan pada sebuah teks hanya dapat mengaktifkan satu 

atau lebih “suara” teks, padahal sebuah teks memilih “suara” 

yang tidak terbatas. Apalagi pembaca mengambil titik pandang 

yang berbeda makna teks dihasilkan dengan sejumlah besar 

fragmen tidak mempunyai kesatuan yang melekat (Selden, 

1991: 79–80). 

Misalnya, lolongan anjing di malam hari. Pada 

masyarakat Meksiko lolongan itu dihubungkan dengan adanya 

wanita tukang sihir yang datang pada malam itu. Masyarakat 

di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan percaya bahwa 

lolongan anjing itu berkaitan dengan adanya setan atau hantu 

yang dilihat oleh anjing tersebut. Karena itu, orang tua akan 

menyuruh anak-anaknya untuk cepat tidur agar tidak digangu 

oleh setan atau hantu tersebut. Sistem tanda itu dikaitkan 

dengan kode budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. 

Jika ditelusuri sistem tanda yang dibuat oleh Barthes, dapat 

digambarkan sebagai berikut. Suara anjing untuk memanggil 

pasangan atau kelompoknya.  

Pandangan semiotika - berasal dari teori Saussure - 

bahasa merupakan sebuah sistem tanda, sebagai suatu tanda 

bahasa mewakili sesuatu yang lain yang (makna). Bahasa 

sebagai suatu sistem tanda dalam teks tidak hanya menyaran  

pada sistem (tataran)  makna tingkat pertama  (first-order 

semiotic system), melainkan terlebih pada sistem makna 

tingkat kedua (second- semiotic system). 
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Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu sains umum 

yang mengaji sistem perlambangan di setiap bidang 

kehidupan. Ia tidak saja merangkum sistem bahasa, tetapi juga 

merangkum lukisan, ukiran, gambargrafi maupun pementasan 

drama atau film. Ia wujud sebagai teori membaca dan menilai 

karya dan merupakan satu disiplin yang luas wilayahnya. 

Semiotika mengkaji sistem tanda dalam bahasa, juga berupaya 

mengkaji wacana yang mencerminkan budaya dan pemikiran. 

Justru, yang menjadi perhatian semiotika adalah mengkaji dan 

mencari tanda-tanda dalam wacana serta menerangkan maksud 

tanda-tanda tersebut dan mencari hubungannya dengan ciri-ciri 

tanda itu untuk mendapatkan makna signifikasinya. 

Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain 

yang dapat berupa pengalaman, pikiran, perasaan, gagasan dan 

lain-lain. Jadi, yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan 

hanya bahasa,  melainkan berbagai hal yang melingkupi 

kehidupan ini meskipun harus diakui bahwa bahasa adalah 

sistem tanda yang paling lengkap dan sempurna. Tanda-tanda 

itu dapat berupa gerakan anggota badan, gerakan mata, mulut, 

bentuk tulisan, warna, bendera, bentuk dan potongan rumah, 

pakaian, karya seni: sastra, lukis, patung, film, tari, musik dan 

lain-lain yang berada di sekitar kehidupan kita.  

Dalam pandangan Piliang, penjelajahan semiotika 

sebagai metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan ini 

dimungkinkan karena ada kecenderungan untuk memandang 

berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. Dengan kata 

lain, bahasa dijadikan model dalam berbagai wacana sosial. 

Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktik sosial 

dapat dianggap sebagai fenomena 
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bahasa,  semuanya dapat juga  dipandang sebagai tanda.  Ini 

dimungkinkan karena 

luasnya pengertian tanda itu. 

Semiotika boleh berhadapan dengan genre apa pun. 

Semiotika bisa  mem-berikan penilaian yang adil dan saksama. 

Teori semiotika beranggapan bahwa sebuah karya itu 

mempunyai sistemnya yang tersendiri, dan dapat diperlihatkan 

melalui sistem tanda dan kode yang terjelma di dalamnya. 

Dengan demikian, proses penciptaan yang melahirkan sistem 

karya itu juga menjadi penelitian. Ini termasuk sistem di luar 

karya yang dibawa masuk ke dalam karya; atau lebih tepat lagi 

kebudayaan seluruh masyarakat yang menjadi sumber inspirasi 

pengkaryaan tersebut. 

Pendekatan semiotika memerlukan penganalisis 

mencari penggunaan tanda-tanda dalam sebuah karya. Tanda-

tanda tersebut diungkap melalui penanda, mengikuti paradoks 

dan kontradisksi penggunaan gaya dan mekanisme penciptaan 

sebuah karya yang dikuasai oleh pengarang (produsen bahasa). 

Karena itu, penganalisis menggunakan semiotika untuk 

memberikan makna bagi tanda-tanda dalam teks yang dikaji. 

Semiotika melihat karya dalam perspektif yang lebih 

luas. Prinsip kedua pendekatan semiotika memperhatikan 

hubungan sistem sebuah teks yang dikaji dengan sistem yang 

ada di luar teks tersebut; yaitu segala masalah yang membawa 

pada lahirnya teks tersebut dan mencakup sistem hidup dan 

kebudayaan masyarakat. 
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B. Macam-Macam Semiotika 

 Dari berbagai tokoh semiotika dan teorinya, dapat 

disimpulkan bahwa ada sembilan  macam  semiotika yang 

berkembang hingga saat ini  (Pateda, 2001: 33). 

Jenis-jenis semiotika tersebut seperti berikut.  

1. Semiotika analitik merupakan semiotika yang 

menganalisis sistem tanda. Peirce mengatakan bahwa 

semiotika berobjekkan tanda dan menganalisisnya 

menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan 

sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban 

yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada 

objek tertentu. 

2. Semiotika deskriptif adalah  semiotika  yang  

memperhatikan  sistem 

tanda yang dapat kita alami sekarang meskipun ada 

tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan 

sekarang.  

3. Semiotika faunal zoosemiotic merupakan semiotika 

yang khusus memperhatikan sistem tanda yang 

dihasilkan oleh hewan.  

4. Semiotika kultural merupakan semiotika yang khusus 

menelaah sistem tanda yang ada dalam kebudayaan 

masyarakat.  

5. Semiotika naratif adalah semiotika yang membahas 

sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan 

cerita lisan (folklore).  

6. Semiotika natural atau semiotika yang khusus 

menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam.  
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7. Semiotika normatif merupakan semiotika yang khusus 

membahas sistem tanda yang dibuat oleh manusia 

yang berwujud norma-norma.  

8. Semiotika sosial merupakan semiotika yang khusus 

menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia 

yang berwujud lambang, baik lambang kata maupun 

lambang rangkaian kata berupa kalimat.  

9. Semiotika struktural adalah semiotika yang khusus 

menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui 

struktur bahasa. 

 

C. Sejarah, Tokoh, dan Teori Semiotika 

Semiotika atau semiologi bekembang terus-menerus. 

Perkembangannya dapat ditelusui dari berbagai sumber yang 

pernah ditulis sebelumnya. Salah satu di antaranya buku 

Winfried Noth yang berjudul Handbook of Semeotics dan 

disadur oleh Ucu, seperti berikut ini. 

1. Sejarah Semiotika 

Semiotika atau semiologi merupakan terminologi yang 

merujuk pada ilmu yang sama. Istilah semiologi lebih banyak 

digunakan di Eropa, sedangkan semiotika lazim dipakai oleh 

ilmuwan Amerika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

semeion yang mengandung pengertian „tanda‟ atau dalam 

bahasa Inggris sign yang mengandung pengertian „sinyal.‟ 

Semiotika dikenal sebagai ilmu yang mempelajari sistem 

tanda, seperti bahasa, kode, sinyal, dan ujaran manusia. 

Semiotika juga mengandung pengertian ilmu yang 

menyinggung tentang produksi tanda-tanda dan simbol-simbol 

sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada orang lain. Semiotika 
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mencakup tanda-tanda visual dan verbal yang dapat diartikan, 

semua tanda atau sinyal yang bisa dimengerti oleh semua 

pancaindra kita sebagai penutur maupun petutur. 

Dalam konteks semiotika, setiap tindakan komunikasi 

dianggap sebagai pesan yang dikirim dan diterima melalui 

beragam tanda berbeda. Berbagai aturan kompleks yang 

mengatur kombinasi pesan-pesan ini ditentukan oleh berbagai 

kode sosial. Berdasarkan hal tersebut, seluruh bentuk ekspresi 

yang mencakup seni musik, film, fashion, makanan, 

kesusastraan dapat dianalisis sebagai sebuah sistem tanda. 

 

2. Perkembangan Semiotika 

Perkembangan semiotika sudah dimulai dari zaman 

kuno, abad pertengahan, zaman renaissance, dan memasuki 

zaman modern. Adapun perkembangan semiotika tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 

a. Zaman Kuno 

Para ahli semiotika yang hidup pada zaman kuno ini 

antara lain Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), 

kaum Stoic (300-200 SM), dan kaum Epicureans (300 SM-

abad pertama Masehi). 

1) Plato (427-347 SM) 

Menurut Plato, semiotika adalah tanda-tanda verbal 

alami atau yang bersifat konvensional di antara masyarakat 

tertentu, hanyalah berupa representasi tidak sempurna dari 

sebuah ide, kajian tentang kata-kata tidak mengungkap hakikat 

objek yang sebenarnya karena dunia gagasan tidak berkaitan 

erat dari representasinya yang berbentuk kata-kata, dan 

pengetahuan yang dimediasi oleh tanda-tanda bersifat tidak 
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langsung  dan lebih rendah mutunya dari pengetahuan yang 

langsung. 

 

2) Aristoteles (384-322 SM) 

Menurut Aristoteles, semiotika adalah tanda-tanda yang 

ditulis berupa lambang dari apa yang diucapkan, bunyi yang 

diucapkan adalah tanda dan lambang dari gambaran atau 

impresi mental. Gambaran atau impresi mental adalah 

kemiripan dari objek yang sebenarnya, dan gambaran mental 

tentang kejadian atau objek sama bagi semua manusia tetapi 

ujaran tidak. 

 

3) Kaum Stoic (300-200 SM) 

Menurut Bochenski (1669), Kaum Stoic memiliki 

pemikiran  mengenai teori tentang tanda yang mengaitkannya 

pada tiga komponen pembentuknya, yaitu material atau 

penanda (signier), makna atau petanda (signified), dan objek 

eksternal. Penanda dan objek didefinisikan sebagai entitas 

material, sedangkan makna  dianggap sebagai sesuatu yang 

diinkorporasikan atau dimasukan ke dalamnya. Tanda dibagi 

menjadi tanda commemorative dan indicative. 

 

4) Kaum Epicureans (300 SM-abad pertama Masehi) 

Teori yang terkenal dari kaum ini adalah epistemiologi 

materialistis, yaitu segala sesuatu yang kita rasakan adalah 

kesan yang diperoleh pikiran kita lewat gambaran atom dari 

permukaan suatu objek yang nyata. Dengan kata lain, dari 

materi ke konsep. Jadi, tanda sebagai data alamiah 

mempresentasikan sesuatu yang tak dapat dilihat atau 

ditangkap secara indrawi. 
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b. Abad Pertengahan 

Ciri utama pada zaman abad pertengahan adalah masa 

keemasannya filsuf Kristiani, terutama Kaum Patristik dan 

Skolastik. Pada abad ini perkembangan filsafat bahasa menuju 

pada dua arah, yaitu dengan ditentukannya gramatika  sebagai 

pilar pendidikan bahasa Latin serta bahasa Latin sebagai titik 

pusat seluruh pendidikan. Kedua, sistem pemikiran dan 

pendidikan filosofis pada saat itu sangat akrab dengan Teologi 

maka analisis filosofis diungkapkan melalui analisis bahasa. 

Pendidikan abad pertengahan dibangun dalam tujuh 

sistem sebagai pilar utamanya dan bersifat liberal. Tujuh dasar 

pendidikan liberal tersebut dibedakan atas Trivium (tata 

bahasa, logika, serta retorik) dan Quad-rivium (aritmatika, 

geometrika, astronomi, dan musik). 

 

c. Masa Renaissance 

Renaissance mengandung pengertian  „dilahirkannya 

kembali‟. Secara historis Renaissance adalah sebuah gerakan 

yang meliputi suatu zaman saat orang merasa dirinya telah 

dilahirkan kembali dalam suatu keadaban. Masa Renaissance 

ditandai dengan adanya usaha untuk menghidupkan kembali 

kebudayaan Yunani-Romawi. 

Pada masa Renaissance keberadaan teori mengenai tanda 

tidak mengalami inovasi yang berarti. Hal ini terjadi karena 

sebagian besar penelitian mengenai semiotika masih 

merupakan bagian dari perkembangan linguistik pada masa 

sebelumnya. 
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d. Zaman Modern 

Perkembangan dari zaman kuno hingga Renaissance 

adalah zaman modern. Perkembangan yang penting pada 

zaman ini adalah munculnya ilmu pengetahuan alam modern 

berdasarkan metode eksperimental dan matematis. Adapun 

perkembangan filsafat pada zaman ini ditandai dengan 

hadirnya masa Aufklarung. 

Pada zaman modern ini, muncullah berbagai tokoh pemikir 

yang mampu mengubah dunia terutama yang kemudian 

dikembangkan pada ilmu pengetahuan. Dalam kaitan dengan 

kebahasaan, pada zaman ini juga lahir filsafat analitika bahasa. 

Beberapa aliran yang muncul pada zaman ini, yaitu aliran 

rasionalisme, tokoh terkenalnya René Descartes (bapak filsafat 

modern), Aliran empirisme dengan tokohnya Thomas Hobbes, 

John Locke, dan David Hume. Aliran kritisisme Immanuel 

Kant serta August Comte sebagai pendiri paham positivisme. 

 

3. Tokoh-Tokoh dan Teori Semiotika 

a. Charles Sanders Peirce 

Peirce menciptakan teori umum untuk tanda-tanda. Dia 

menyebut tanda dengan representament. Apa yang 

dikemukakan oleh tanda disebutnya object. Jadi, suatu tanda 

mengacu pada suatu acuan dan representasi seperti itu adalah 

fungsinya yang utama. Selain itu, tanda diinterpretasikan. Hal 

ini menandakan bahwa setelah dihubungkan dengan acuan, 

dari tanda yang orisinal berkembang suatu tanda baru yang 

disebut interpretant. Berdasarkan dari hal tersebut, tanda selalu 

terdapat dalam hubungan trio yaitu, ground, acuan, dan 

interpretant-nya. 
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Diagram Segitiga Tanda Pierce (T. Christommy, 2004: 127) 

      

Dalam ilmu semiotika, gagasan Peirce yang paling terkenal 

adalah trikotomi  tanda. 

 

1) Trikotomi pertama, meliputi qualisign, sinsigns, dan 

legisigns; 

2) Trikotomi kedua, meliputi ikon, tindak, dan simbol; 

dan 

3) Trikotomi ketiga, meliputi rheme, dicent/ dicisign, dan 

argument. 

 

b. Charles William Morris 

 Morris  dikenal  sebagai  pelopor  semiotika  klasik.  

Dia  mengembangkan tipologi tanda sebagian berdasarkan 

pragmatik, sebagian lain berdasarkan kriteria semantik. Ilmu 

tanda menurut Morris memiliki cakupan yang luas, terbentang 

mulai dari bahasa hingga pada komunikasi binatang. Morris 

sependapat dengan Peirce dalam hal tanda bahwa tanda hanya 

dapat diinterpretasikan sebagai tanda bila diinterpretasikan 

sebagai tanda pula. 
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c. Ferdinand de Saussure 

Konsep dikotomis (langue-parole) sangat penting dalam 

pemikiran Saussure dan pasti telah membawa suatu perubahan 

besar bagi linguistik sebelumnya. Langue adalah abstraksi dan 

artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Parole adalah 

ekspresi bahasa pada tingkat individu. Saussure juga 

mengungkapkan adanya dua hubungan dalam semiotika, yaitu 

penanda (signifier) dan petanda (signified). Signifier (penanda) 

adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna. 

Penanda adalah aspek material dari bahasa, sedangkan 

signified (petanda) adalah gambaran mental, pikiran, atau 

konsep. Jadi, petanda adalah aspek mental dari bahasa. 

Pemikiran lain dari Saussure adalah analisi sistem tanda 

sinkroni dan diakroni. Sistem tanda sinkroni adalah analisis 

sistem tanda pada suatu titik waktu tertentu, terlepas dari 

sejarahnya. Sedangkan sistem analisis diakroni adalah analisis 

yang mempelajari evaluasi sistem tanda dalam pengembangan 

sejarah. 

Ada lima pandangan dari Saussure yang kemudian 

menjadi pelatak dasar teori strukturalisme Levi-Strauss, yaitu: 

1) signifier (penanda), signified (petanda), 2) form (bentuk), 

content (isi), 3) langue (bahasa), parol (tuturan, ujaran), 4) 

synchronic (sinkronik),  diachronic (diakronik), dan 5) 

syntagmatic (sintagmatik),   

associative (paradigmatik). 
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     Lima Pandangan Saussure 

 

d. Lois Hjlemsleve 

Hjlemsleve adalah salah seorang tokoh linguistik yang 

berperan dalam pengembangan semiotika pasca-Saussure. 

Hjlemsleve membagi tanda ke dalam expression substance dan 

content substance, dua istilah yang sejajar dengan penanda 

(signifier) dan petanda (signified) dari Saussure. Hjlemsleve 

mengatakan bahwa sebuah semiotika denotatif adalah sebuah 

semiotika yang bidangnya bukanlah semiotika, sedangkan 

semiotika konotatif adalah sebuah semiotika yang bidangnya 

bersifat semiotika. Meskipun begitu, sebenarnya tidak hanya 

demikian yang berlangsung karena peristiwa ini disebut 

“metasemiotika.” 

 

e. Roman Jakobson 

Analisis Jakobson atas bahasa mengambil ide dari 

Saussure yang menyatakan bahwa bahasa atau struktur bahasa 

bersifat diferensial. Jakobson memandang bahwa bahasa 

memiliki enam macam fungsi, yaitu 1) fungsi referensial, 2) 
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fungsi emotif, pengungkap keadaan pembicara, 3) fungsi 

konatif, pengungkap keinginan pembicara yang langsung atau 

segera dilakukan atau dipikirkan oleh penyimak, 4) fungsi 

metalingual, penerangan terhadap sandi atau kode yang 

digunakan, 5) fungsi fatis, pembuka, pembentuk, pemelihara 

hubungan atau kontak antara pembicara dengan penyimak, 6) 

fungsi puitis, penyandi pesan. Ia pula yakin bahwa fungsi 

utama dari suara dalam bahasa adalah untuk memungkinkan 

manusia untuk membedakan unit-unit semantk, unit-unit yang 

bermakna, dan dilakukan dengan mengetahui ciri-ciri pembeda 

dari suatu suara yang memisahkannya dengan ciri-ciri suara 

yang lain. (http://nyakizza.-blogspot.com). 

 

f. Baudrillard 

Baudrillard memperkenalkan teori simulasi. Dia 

menganggap peristiwa yang tampil tidak mempunyai asal-usul 

yang jelas, tidak merujuk pada realitas yang sudah ada, tidak 

mempunyai sumber otoritas yang diketahui. Konseku-ensinya, 

kata Baudrillard, kita hidup dalam apa yang disebutnya 

hiperrealitas (hyper-reality). Segala sesuatu merupakan tiruan, 

tepatnya tiruan dari tiruan, dan yang palsu tampaknya lebih 

nyata dari kenyataannya (Sobur, 2006). 

Sebuah iklan menampilkan seorang pria lemah yang 

kemudian menenggak sebutir pil multivitamin, seketika pria 

tersebut memiliki energi yang luar biasa, mampu mengerek 

sebuah truk, tentu hanya „mengada-ada‟. Karena, mana 

mungkin hanya karena sebutir pil seseorang dapat berubah 

kuat luar biasa. Padahal iklan tersebut hanya ingin 

menyampaikan pesan produk sebagai multivitamin yang 

memberi asupan energi tambahan untuk beraktivitas sehari-
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hari agar tidak mudah capek. Namun, cerita iklan dibuat „luar 

biasa‟ agar konsumen percaya. Inilah tipuan realitas atau 

hiperealitas yang merupakan hasil konstruksi pembuat iklan. 

 

g. Jacques Derrida 

Derrida terkenal dengan model semiotika 

Dekonstruksinya. Dekonstruksi, menurut Derrida, adalah 

sebagai alternatif untuk menolak segala keter-batasan 

penafsiran ataupun bentuk kesimpulan yang baku. Konsep 

Dekon-struksi – yang dimulai dengan konsep demistifikasi, 

pembongkaran produk pikiran rasional yang percaya kepada 

kemurnian realitas - pada dasarnya dimaksudkan 

menghilangkan struktur pemahaman tanda-tanda (siginifier) 

melalui penyusunan konsep (signified). Dalam teori 

Grammatology, Derrida menemukan konsepsi tak pernah 

membangun arti tanda-tanda secara murni karena semua tanda 

senantiasa sudah mengandung artikulasi lain (Sobur, 2006: 

100). Dekonstruksi, pertama sekali, adalah usaha membalik 

secara terus-menerus hirarki oposisi biner (ditandai oleh dua 

benda) dengan mempertaruhkan bahasa sebagai medannya. 

Dengan demikian, yang semula pusat, fondasi, prinsip, 

diplesetkan sehingga berada di pinggir, tidak lagi fondasi, dan 

tidak lagi prinsip. Strategi pembalikan ini dijalankan dalam 

kesementaraan dan ketidakstabilan yang permanen sehingga 

bisa dilanjutkan tanpa batas. 

Lebih lanjut dicontohkan, sebuah gereja tua dengan 

arsitektur gothic di depan Istiqlal bisa merefleksikan banyak 

hal. Ke-gothic-annya bisa mere-fleksikan ideologi abad 

pertengahan yang dikenal sebagai abad kegelapan. Seseorang 

bisa menafsirkan bahwa ajaran yang dihantarkan dalam gereja 
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tersebut cenderung „sesat‟ atau menggiring jemaatnya pada 

hal-hal yang justru bertentangan dari moral-moral keagamaan 

yang seharusnya, misalnya mengadakan persembahan-

persembahan berbau mistis di altar gereja, dan sebagainya. 

Namun, Ke-gothic-an itu juga dapat ditafsirkan sebagai 

„klasik‟ yang menandakan kemurnian dan kemuliaan 

ajarannya. Sesuatu yang klasik biasanya dianggap bernilai 

tinggi, „berpengalaman‟, teruji zaman sehingga lebih dipercaya 

daripada sesuatu yang sifatnya temporer. 

Di lain pihak, bentuk gereja yang menjulang langsing ke 

langit bisa ditafsirkan sebagai „fokus ke atas‟ yang memiliki 

nilai spiritual yang amat tinggi. Gereja tersebut menawarkan 

kekhidmatan yang indah yang „mempertemukan‟ jemaat dan 

Tuhannya secara khusuk, semata-mata demi Tuhan. Sebuah 

persembahan jiwa yang utuh dan istimewa. 

Dekonstruksi membuka luas pemaknaan sebuah tanda 

sehingga makna-makna dan ideologi baru mengalir tanpa henti 

dari tanda tersebut. Munculnya ideologi baru bersifat 

menyingkirkan (“menghancurkan” atau mendestruksi) makna 

sebelumnya, terus-menerus tanpa henti hingga menghasilkan 

puing-puing makna dan ideologi yang tak terbatas. 

Berbeda dari Baudrillard yang melihat tanda sebagai 

hasil konstruksi simulatif suatu realitas, Derrida lebih melihat 

tanda sebagai gunungan realitas yang menyembunyikan 

sejumlah ideologi yang membentuk atau dibentuk oleh makna 

tertentu. Makna-makna dan ideologi itu dibongkar melalui 

teknik dekonstruksi. Namun, baik Baurillard maupun Derrida 

sepakat bahwa di balik tanda tersembunyi ideologi yang 

membentuk makna tanda tersebut. 
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h. Umberto Eco 

 Littlejohn (1996) menyebut Umberto Eco sebagai ahli 

semiotika yang menghasilkan salah satu teori mengenai tanda 

yang paling komprehensif dan kontemporer. Menurut 

Littlejohn, teori Eco penting karena mengintegrasikan teori-

teori semiotika sebelumnya dan membawa semiotika secara 

lebih mendalam (Sobur, 2006). 

Eco menganggap tugas ahli semiotika bagaikan 

menjelajahi hutan, dan ingin memusatkan perhatian pada 

modifikasi sistem tanda. Eco kemudian mengubah konsep 

tanda menjadi konsep fungsi tanda. Dia menyimbulkan bahwa 

“satu tanda bukanlah entitas semiotika yang dapat ditawar, 

melainkan suatu tempat pertemuan bagi unsur-unsur 

independen (yang berasal dari dua sistem berbeda dari dua 

tingkat yang berbeda yakni ungkapan dan isi, dan bertemu atas 

dasar hubungan pengkodean”. Eco menggunakan “kode-s” 

untuk menunjukkan kode yang dipakai sesuai dengan struktur 

bahasa. Tanpa kode, tanda-tanda suara atau grafis tidak 

memiliki arti apa pun, dan dalam pengertian yang paling 

radikal tidak berfungsi secara linguistik. Kode-s bisa bersifat 

“denotatif” (bila suatu pernyataan bisa dipahami secara 

harfiah), atau “konotatif” (bila tampak kode lain dalam 

pernyataan yang sama). Penggunaan istilah ini hampir serupa 

dengan karya Saussure, namun Eco ingin memperkenalkan 

pemahaman tentang suatu kode-s yang lebih bersifat dinamis 

daripada yang ditemukan dalam teori Saussure. Di samping 

itu, “kode-s” sangat terkait dengan teori linguistik masa kini. 
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i. Roland Barthes 

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. 

Saussure tertarik pada cara kompleks pembentukan kalimat 

dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan makna, tetapi 

kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa 

saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang 

berbeda situasinya. 

Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan 

menekankan interaksi antara teks dan pengalaman personal 

dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi dalam 

teks dan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh peng-

gunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order of 

signification,” mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai 

kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman 

kultural dan personal). Di sinilah titik perbedaan Saussure dan 

Barthes meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah 

signifier-signified yang diusung Saussure. 

Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu 

“mitos” yang menandai suatu masyarakat. “Mitos” menurut 

Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan. Setelah 

terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda tersebut akan 

menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua 

dan membentuk tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang 

memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi 

makna denotasi, makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. 

Misalnya: Pohon beringin yang rindang dan lebat 

menimbulkan konotasi “keramat” karena dianggap sebagai 

hunian para makhluk halus. Konotasi “keramat” ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi umum yang melekat pada simbol 

pohon beringin sehingga pohon beringin yang keramat bukan 
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lagi menjadi sebuah konotasi, tetapi berubah menjadi denotasi 

pada pemaknaan tingkat kedua. Pada tahap ini, “pohon 

beringin yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah 

mitos. (http://nyakizza. Blog-spot.com).[] 
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BAGIAN TIGA 
TEORI SEMIOTIKA ROLAND BARTHES  

 

 
 

 
Teknik analisis  data yang  dipakai dalam penelitian ini  

adalah denganmenggunakan pendekatan semiotika Roland 

Barthes. Menurut Kurniawan (2001:82), dunia ini penuh 

dengan tanda-tanda, tetapi tanda-tanda ini tidak semuanya 

mempunyai kesederhanaan murni dari huruf-huruf, alfabet, 

tanda lalu lintas atau seragam militer: mereka secara tak 

terbatas lebih kompleks. Analisis semiotika Barthes terkenal 

dengan signifikasi dua tahapnya yakni gagasannya tentang dua 

tatanan pertandaan (order of signification) seperti yang dapat 

dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tatanan Pertandaan (Fiske, 1990, dan Sobur, 2001: 127). 
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 Signifikasi tahap pertama, Barthes menjelaskan 

proses ini sebagai hubungan antara signifier dan signified di 

dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Hal ini 

merupakan tahapan denotasi yang disebut sebagai makna 

paling nyata atas tanda. Pada signifikasi tahap kedua, Barthes 

menyebutnya sebagai tahapan konotasi. Hal ini 

menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu 

dengan perasaan dan emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari 

kebudayaannya. Hal ini terjadi ketika makna bergerak menuju 

subjektif atau setidaknya intersubjektif: ini terjadi tatkala 

interpretant dipengaruhi sama banyaknya oleh penafsir dan 

objek atau tanda (Fiske, 2004: 119). Berdasarkan hal itu, dapat 

dilihat bahwa pendekatan yang ditempuh Saussure berada pada 

tatanan signifikasi tahap pertama dalam kajian Barthes (Sobur, 

2001: 128). 

Cara kedua dari tiga cara Barthes mengenai bekerjanya 

tanda dalam tatanan kedua adalah melalui mitos seperti yang 

telah dideskripsikan dalam sebuah karyanya yakni 

Mythologies. Bagi Barthes,  mitos merupakan cara berpikir 

dari suatu kebudayaan tentang sesuatu atau cara untuk 

mengonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Barthes 

menegaskan bahwa cara kerja pokok mitos adalah untuk 

menaturalisasikan sejarah. Ini menunjukan kenyataan bahwa 

mitos sebenarnya merupakan produk dari kelas sosial yang 

mencapai dominasi melalui sejarah tertentu. Maknanya, 

peredaran mitos tersebut mesti dengan membawa sejarahnya, 

namun operasinya sebagai mitos membuatnya mencoba 

menyangkal hal tersebut, dan menunjukan maknanya sebagai 

alami, dan bukan bersifat historis atau sosial. Aspek lainnya 

yang ditekankan Barthes adalah dinamismenya. Mitos berubah 
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dan beberapa di antaranya dapat berubah dengan cepat guna 

memenuhi kebutuhan perubahan dan nilai-nilai kultural tempat 

mitos itu menjadi bagian dari kebudayaan tersebut (Fiske, 

2004:120-125).  

Mitos berasal dari bahasa Yunani mutos yang berarti 

cerita; cerita yang tidak benar, cerita buatan yang tidak 

memiliki kebenaran historis. Namun, cerita semacam itu tetap 

dibutuhkan agar manusia dapat memahami lingkungan dan 

dirinya. Roland Barthes menyebut mitos sebagai cara berbicara 

yang baru (a new type of speech). “sistem tanda tingkat dua 

yang bersifat arbitrary dan unmotivated yang berfungsi untuk 

mendistorsi, mendeforma, menaturalisasi, dan 

menghistorisasi.” (Karolus Naga, 2012).  

Teori mitos dikembangkan oleh Barthes untuk 

melakukan kritik atas ideologi budaya massa (budaya media). 

Mitos mengambil sistem semiotika tingkat pertama sebagai 

landasannya sehingga mitos merupakan sistem semiotika yang 

terdiri atas sistem linguistik dan sistem semiotika. Sebagai 

sistem semiotika, mitos dapat diuraikan ke dalam tiga unsur, 

yaitu signifier, signified dan sign. Barthes menggunakan istilah 

berbeda untuk tiga unsur tersebut yaitu form, concept dan 

signification. Dijelaskan oleh Barthes bahwa pembedaan 

istilah ini selain agar tidak mengalami kebingungan dalam 

proses analisis, sistem signification atau pemaknaan pada 

kedua tingkat sistem semiotika tidaklah sama. Tidak semua 

prinsip yang berlaku pada sistem pertama berlaku pula pada 

sistem kedua. Mitos pada dasarnya „mendistorsi‟ makna dari 

sistem semiotik pertama sehingga makna itu tidak lagi 

menunjuk pada realita sebenarnya. Mitos bersamaan dengan 

ideologi menurut pandangan Barthes, bekerja dengan 
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menaturalkan interpretasi tertentu dari individu yang khas 

secara ideologis. Mitos menjadikan apa yang historis menjadi 

natural, sesuatu yang alamiah. Dalam bagian pertama 

karyanya, Mythology, Barthes menganalisis 28 mitos yang ada 

dalam masyarakat, yang dikonstruksi oleh budaya 

masyarakatnya. 

Mitos memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini. 

1. Distorsif. Hubungan antara form dan concept bersifat 

distosif dan deformatif. Concept mendistorsi form sehingga 

makna pada sistem tingkat pertama bukan lagi merupakan 

makna yang menunjuk pada fakta yang sebenarnya, 

2. Intensional. Mitos tidak muncul begitu saja. Mitos sengaja 

diciptakan, dikonstruksikan oleh budaya masyarakatnya 

dengan maksud tertentu,  

3. Statement of fact. Mitos menaturalisasikan pesan sehingga 

kita menerimanya sebagai sebuah kebenaran yang tidak 

perlu diperdebatkan lagi. Sesuatu yang terletak secara 

alami dalam nalar awam. 

Menurut Barthes, bentuk mitos mengandung motivasi. 

Mitos diciptakan dengan melakukan seleksi terhadap berbagai 

kemungkinan konsep yang akan digunakan berdasarkan sistem 

semiotik tingkat pertamanya. Analisis terhadap mitos diyakini 

merupakan cara terbaik untuk menemukan kandungan 

ideologis dalam suatu teks dengan cara meneliti konotasi-

konotasi yang terdapat di dalamnya. Inilah cara terbaik untuk 

mengungkap mitologi dalam teks. Mitologi merupakan 

kesatuan mitos-mitos yang koheren yang di dalamnya 

menyajikan inkarnasi makna-makna yang mempunyai wadah 

dalam ideologi. Ideologi adalah sesuatu yang abstrak. Supaya 
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bisa dimengerti dan dipahami, ideologi diceritakan lewat 

mitos. 

Mitos dapat berubah menjadi mitologi jika ia 

berhubungan dengan mitos-mitos lainnya. Pandangan ini 

seperti yang diungkapkan Susilo  dalam (Sobur, 2004: 128) 

yang mengatakan bahwa mitos merupakan wahana suatu 

ideologi dimani-festasikan, ia dapat berangkai menjadi 

mitologi yang memainkan peranan penting dalam kesatuan-

kesatuan budaya. 

Kehadiran mitos seringkali diikuti dengan metonimi 

dan indeks karena pada dasarnya mitos bekerja secara 

metonimis sehingga suatu tanda mendorong kita untuk 

mengonstruksi bagian lain dari mata rantai konsep yang 

membentuk mitos, sama halnya metonimi mendorong kita 

untuk mengonstruksi keseluruhan, meski metonimi hanya 

menggambarkan salah satu bagian dari keseluruhan, baik mitos 

maupun metonimi merupakan cara yang kuat dalam 

berkomunikasi, lantaran keduanya merupakan indeks yang 

tidak menonjol atau tersembunyi (Fiske, 2004: 133). Tahapan 

selanjutnya, Barthes menyebut cara ketiga penandaan dengan 

istilah simbol, yakni makna dari suatu objek yang mampu 

menunjuk sesuatu yang lain berdasarkan konvensi dan 

penggunaannya. 

Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure 

tertarik pada cara kompleks pembentukan kalimat dan cara 

bentuk-bentuk kalimat menentukan makna, tetapi kurang 

tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja 

menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda 

situasinya. Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut 

dengan menekankan interaksi antara teks dan pengalaman 
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personal dan kultural penggunanya, interaksi antara konvensi 

dalam teks dan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh 

penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan order of 

signification, mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai 

kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman 

kultural dan personal). Di sinilah titik perbedaan Saussure dan 

Barthes meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah 

signifier-signified yang diusung Saussure. 

Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu 

“mitos” yang menandai suatu masyarakat. Menurut Barthes, 

mitos terletak pada tingkat kedua penandaan. Jadi, setelah 

terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda tersebut akan 

menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua 

dan membentuk tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang 

memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi 

makna denotasi, makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. 

Misalnya: Pohon beringin yang rindang dan lebat 

menimbulkan konotasi “keramat” karena dianggap sebagai 

hunian para makhluk halus. Konotasi “keramat” ini kemudian 

berkembang menjadi asumsi umum yang melekat pada simbol 

pohon beringin sehingga pohon beringin yang keramat bukan 

lagi menjadi sebuah konotasi, tetapi berubah menjadi denotasi 

pada pemaknaan tingkat kedua. Pada tahap ini, “pohon 

beringin yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah 

Mitos. (http:// bambangsukmawijaya. wordpress.com/). 

Menurut Barthes penanda (signifier) adalah teks, 

sedangkan petanda (signified) adalah konteks tanda (sign). 

Dalam menelaah tanda, kita dapat membedakannya dalam dua 

tahap. Pada tahap pertama, tanda dapat dilihat latar 

belakangnya pada: (1) penanda dan (2) petandanya. Tahap ini 
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lebih melihat tanda secara denotatif. Tahap denotasi ini baru 

menelaah tanda secara bahasa. Dari pemahaman bahasa ini, 

kita dapat masuk ke tahap kedua, yakni menelaah tanda secara 

konotatif. Pada tahap ini konteks budaya, misalnya, sudah ikut 

berperan dalam penelaahan tersebut. Dalam contoh di atas, 

pada tahap I, tanda berupa bunga mawar ini baru dimaknai 

secara denotatif, yaitu penandanya berwujud dua kuntum 

mawar pada satu tangkai. Jika dilihat konteksnya, bunga 

mawar itu memberi petanda mereka akan mekar bersamaan di 

tangkai tersebut. Jika tanda pada tahap I ini dijadikan pijakan 

untuk masuk ke tahap II, secara konotatif dapat diberi makna 

bahwa bunga mawar yang akan mekar itu merupakan hasrat 

cinta yang abadi. Bukankah dalam budaya kita, bunga adalah 

lambang cinta? Atas dasar ini, kita dapat sampai pada tanda 

(sign) yang lebih dalam maknanya bahwa hasrat cinta itu abadi 

seperti bunga yang tetap bermekaran di segala masa. Makna 

denotatif dan konotatif ini jika digabung akan membawa kita 

pada sebuah mitos, bahwa kekuatan cinta itu abadi dan mampu 

mengatasi segalanya. 

Barthes (1915-1980) menggunakan teori siginifiant-

signifié dan muncul dengan teori mengenai konotasi. 

Perbedaan pokoknya adalah Barthes menekankan teorinya 

pada mitos dan pada masyarakat budaya tertentu (bukan 

individual). Barthes mengemukakan bahwa semua hal yang 

dianggap wajar di dalam suatu masyarakat adalah hasil dari 

proses konotasi. Perbedaan lainnya adalah pada penekanan 

konteks pada penandaan. Barthes menggunakan istilah 

expression (bentuk, ekspresi, untuk signifiant) dan contenu 

(isi, untuk signifiè). Secara teoretis bahasa sebagai sistem 

memang statis, misalnya meja hijau memang berarti meja yang 
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berwarna hijau. Ini disebutnya bahasa sebagai first order. 

Namun bahasa sebagai second order mengijinkan kata meja 

hijau mengemban makna “persidangan.”  Lapis kedua ini yang 

disebut konotasi.  

Di sejumlah media massa Indonesia pada tahun 1998 

ketika Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent  

(LoI) dengan International Monetary Fund (IMF), tampak 

Camdesus tengah memperhatikan Soeharto yang tengah 

membubuhkan tanda tangan. Wakil IMF itu berdiri mengawasi 

dengan posisi tangan bersedekap. Sebagai analogon atau 

makna denotasi, gambar ini hanya menyatakan telah terjadi 

penandatangan nota persetujuan antara Republik Indonesia 

yang diwakili Soeharto dan IMF yang diwakili Camdesus. 

Akan tetapi posisi tangan Camdesus dan caranya memandang 

Soeharto membubuhkan tanda tangan secara konotatif 

memaknakan dia telah menaklukkan seorang pemimpin yang 

telah 32 tahun berkuasa, seperti terlihat pada gambar/foto di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soeharto menandatangani Letter of Intent  (LoI)dengan 

International Monetary Fund (IMF) disaksikan  Camdesus, 

15 Januari 1998. 
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Contoh-contoh analisis semacam inilah yang 

dikemukakan Barthes dalam analisisnya tentang sejumlah 

gambar. Salah satunya tentang seorang tentara berkulit hitam 

yang mengenakan seragam militer Prancis yang tengah 

memberikan penghormatan militer, matanya terpancang pada 

bendera nasional. Gambar ini menjadi sampul dari majalah 

Paris-Match. Dalam analisisnya, Barthes menyatakan bahwa 

gambar itu ingin menyatakan Prancis sebagai sebuah negara 

besar, tempat para putranya, tanpa diskriminasi warna kulit, 

dengan penuh setia, melayani bangsa di bawah kibaran 

benderanya. Gambar itu merupakan konter atas para pencela 

kolonialisme (Culler, 2003: 52). 

Seorang fotografer dalam memotret seringkali 

memperhatikan pose, objek yang dipilihnya, logo-teknik, dan 

juga sejumlah manipulasi demi tercapainya apa yang hendak 

“ditulisnya.” Hal ini seringkali ditemukan dalam sejumlah 

media cetak, terlebih lagi pada iklan yang lebih menekankan 

kekuatan gambar pada aspek-aspek daya tariknya sebagai 

sarana persuasif yang seringkali memanfaatkan tema-tema 

keintiman, seks, kekhawatiran, dan idola (Sunardi, 2004: 157-

158).  

Hanya dalam buku Camera Lucida, Barthes tidak 

memfokuskan pada gambar-gambar dalam media massa dan 

iklan, tetapi memfokuskan kajiannya pada koleksi gambar-

gambar pribadinya. Berbeda dengan pendekatannya pada dua 

artikelnya pada 1961 yang lebih memusatkan analisisnya pada 

semiotika atas gambar sebagai produk budaya, dalam Camera 

Lucida, Barthes menyebutnya dengan pendekatan 

fenomenologi sinis. Dalam memandang sebuah gambar, 

dibutuhkan sebuah pengalaman, tetapi bukan sembarang 



 

 
70 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

pengalaman, melainkan pengalaman seseorang yang 

mempunyai kemampuan untuk membahasakan secara indah. 

Memandang gambar merupakan ziarah menuju jati dirinya 

yang melewati tahap eksplorasi, animasi, dan afeksi. 

Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi ukuran Barthes 

untuk menilai kualitas gambar karena tidak setiap gambar 

membuat kita terpaku pada satu titik (Sunardi, 2004: 166).[] 
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BAGIAN EMPAT 

ANALISIS SEMIOTIKA 

 
 

 
 

Analisis semiotika adalah metode penelitian untuk 

menafsirkan makna dari suatu pesan komunikasi, baik yang 

tersirat (tertulis) maupun yang tersurat (tidak tertulis). Makna 

yang dimaksud mulai dari parsial hingga makna komprehensif 

sehingga dapat diketahui motif komunikasi dari 

komunikatornya. Metode semiotika dikembangkan untuk 

menafsirkan simbol komunikasi sehingga dapat diketahui 

bagaimana komunikator mengontruksi pesan untuk maksud-

maksud tertentu. 

Pemaknaan simbol dapat menggunakan denotatif  dan 

konotatif atau nilai-nilai ideologis  (atau mitologi dalam istilah 

Roland Barthes) dan cultural. Melalui analisis semiotika dapat 

dikupas  tanda dan makna yang diterapkan pada sebuah naskah 

(teks), baik berita, gambar maupun iklan. Hasil analisis 

rangkaian tanda itu akan dapat menggambarkan konsep 

pemikiran yang hendak disampaikan oleh komunikator, dan 

rangkaian tanda yang terinterpretasikan menjadi suatu jawaban 

atas pertanyaan nilai-nilai ideologi dan kultural yang berada di 

balik sebuah naskah (teks). 

Lingkup analisis semiotika dibagi menjadi;  
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1. Struktur Makro merupakan makna global dari suatu teks 

yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh suatu 

teks; 

a. Bersifat tematik (tema/topik yang  dikedepankan dalam 

suatu teks), dan  

b. Sintaksis (bagaimana bentuk dan susunan kalimat yang 

dipilih). 

2. Superstruktur merupakan kerangka suatu teks. Bagaimana 

skema suatu teks yang terdiri dari seperti bagian; 

pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. 

3. Struktur Mikro merupakan makna lokal dari suatu teks yang 

 bersifat semantik (makna yang ingin ditekankan dalam 

suatu teks), dan retoris (bagaimana dan dengan cara apa 

penekanan dilakukan). Struktur mikro dapat diamati dari 

pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. 

Keabsahan penelitian semiotika dapat ditinjau dari: 

a. Keterlibatan artinya seberapa besar keterlibatan peneliti 

pada objek yang diteliti. Sebanyak apa pengalaman 

penelitian sesuai naskah yang dianalisis. Bila keterlibatan 

dan pengalaman yang cukup dapat diduga penafsiran 

didukung oleh data dan argumentasi yang kuat.  

b. Ketekunan artinya memperkirakan semua aspek dalam 

proses pemaknaan teks. Memperhatikan semua aspek dan 

konteks dari suatu teks. (Lihat Berger 2005). Pemaknaan 

dapat dilakukan berdasarkan perspektif psikologi, 

sosiologi, materialnya, budaya dan lain-lain. 

Keberhasilan penafsiran ditentukan ketekunan mencari 

makna dari berbagai perspektif.  
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1) Triangulasi Pemerikasaan keabsahan data dengan 

mengunakan teks lain. Membandingkan penafsiran 

dengan penafsiran lain;  

2) Membandingkan teks dengan teks lain yang sejenis. 

Apakah penafsiran berlaku sama atau tidak. Kalau 

berbeda, mengapa?  

3) Membandingkan hasil penafsiran dengan penafsiran 

orang lain. Apakah penafsiran sama atau tidak. Jika 

penafsiran berbeda, mengapa?  

4) Mencari penjelasan pembanding. Apakah ada 

kemungkinan penjelasan lain, kalau ada seberapa 

penjelasan baru itu didukung oleh data, dan 

sebagainya. 

4. Uraian rinci (thick description) artinya  seberapa rinci teks 

dianalisis. Semakin rinci uraian analisis yang relevan semakin 

baik kualitas penelitian tersebut.[] 
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BAGIAN LIMA 

BAHASA JURNALISTIK 
 

 

 

A. Ragam Bahasa Indonesia 

Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut 

pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang 

dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, 

orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. 

Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam 

yang baik, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam 

karya ilmiah (karangan teknis, perundang-undangan), di dalam 

suasana resmi, atau di dalam surat-menyurat resmi (seperti 

surat dinas) disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa 

resmi. 

Menurut Sugono (9: 1999) dalam Hendra Wan,  ada 

dua masalah pokok sehubungan dengan pemakaian bahasa 

Indonesia, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak 

baku. Pada situasi remi, seperti di sekolah, di kantor, atau 

pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, pada 

situasi tidak resmi, seperti di rumah, di taman, di pasar, tidak 

dituntut menggunakan bahasa baku.  

Kridalaksana (2006:142) dalam Agus Jatmiko 

(2011:12) menegaskan bahwa ragam bahasa adalah variasi 

bahasa menurut penggunaanya yang dibedakan menurut topik, 
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hubungan pelaku, dan medium pengungkapan. Jadi, ragam 

bahasa adalah variasi bahasa menurut penggunaannya, yang 

timbul menurut situasi dan fungsi sosial yang memungkinkan 

adanya variasi tersebut. Pateda dalam Chaer (1988:52), 

menjelaskan bahwa ragam bahasa setidaknya terdapat tiga hal, 

yaitu pola-pola bahasa yang sama, pola-pola bahasa yang dapat 

dianalis secara deskriptif, dan pola-pola yang dibatasi oleh 

makna tersebut dipergunakan oleh penuturnya untuk 

berkomunikasi.  

Ragam bahasa dapat dikenali dari golongan penutur 

bahasa dan  menurut jenis pemakaiaannya (Alwi, dkk., 

2003:3). Dari sudut penutur dapat dirinci menurut; (1) asal 

daerah, (2) pendidikan, dan (3) sikap penutur.  

 

B. Ragam Bahasa Baku dan Tidak Baku 

Masih banyak orang yang menyamakan pengertian 

bahasa baku dengan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang 

dipergunakan di dalam situasi tidak resmi pun dianggap 

sebagai bahasa baku. Makna baku tampaknya tidak dipahami 

secara benar apalagi makna bahasa baku. Hal ini terjadi karena 

keengganan orang mencari makna istilah baku dan bahasa 

baku itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus 

Istilah Linguistik, baik dari bahasa Indonesia maupun dari 

bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

Poerwadarminta tertulis: 

baku I: Jawa, (1) yang menjadi pokok, yang sebenarnya; (2) 

sesuatu yang dipakai sebagai dasar ukuran (nilai, 

harga; standar). 

baku II: saling (1976 : 79). 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2005: 

71), kata baku dijelaskan: 

Baku I: (1) pokok, utama; (2) tolok ukur yang berlaku untuk 

kuantitas atau kualitas dan yang ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan; standar; 

Baku II: saling. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Badudu dan 

Zain menjelaskan makna kata baku: 

Baku I: (Jawa) yang menjadi pokok; (2) yang utama; standar. 

Baku II: (Manado), saling (1996 : 114). 

Baku dalam bahasa baku dalam ketiga Kamus di atas 

bermakna sama dengan baku I. Oleh karena itu, bahasa baku 

ialah bahasa yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran, 

atau yang menjadi standar. Penjelasan makna kata itu tentu 

saja belum cukup untuk memahami konsep yang 

sesungguhnya. Oleh karena itu, istilah bahasa baku itu akan 

dijelaskan lagi secara luas di bawah ini. 

Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau 

standard language dalam bahasa Inggris dalam dunia ilmu 

bahasa atau linguistik pertama sekali diperkenalkan oleh Vilem 

Mathesius pada 1926. Ia termasuk pencetus Aliran Praha atau 

The Prague School. Pada 1930, B. Havranek dan Vilem 

Mathesius merumuskan pengertian bahasa baku itu. Mereka 

berpengertian bahwa bahasa baku sebagai bentuk bahasa yang 

telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan sebagai model 

atau acuan oleh masyarakat secara luas (A Standard language 

can tentatively be definite as a codified form of language 

accepted by and serving as a model for a large speech 

community) (Garvin, 1967). 
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Pengertian bahasa baku di atas diikuti dan diacu oleh 

pakar bahasa dan pengajaran bahasa, baik di Barat maupun di 

Indonesia. Hartman dan Strok (1972 : 218) menjelaskan, 

bahasa baku adalah ragam bahasa yang secara sosial lebih 

digandrungi dan yang sering didasarkan bahasa orang-orang 

yang berpendidikan di dalam atau di sekitar pusat kebudayaan 

atau suatu masyarakat bahasa (Standard language is the 

socially favourite variaty of a langauage, often based on the 

speech of educated population in and a round the cultural and 

or political cntre of the speech community). 

Dittmar (1976:8) menjelaskan bahwa bahasa baku 

adalah ragam bahasa dari suatu masyarakat bahasa yang 

disahkan sebagai norma keharusan bagi pergaulan sosial atas 

dasar kepentingan dari pihak-pihak dominan dalam masyarakat 

itu. Tindakan pengesahan itu dilakukan melalui pertimbangan-

pertimbangan nilai yang bermotivasi sosial politik (The 

standard is that speech variety of a language community which 

is legitimized as a the obligatory norm form social intercourse 

on the strength of the interest of dominant forces in that social. 

The act of legitimized a norm is effected by means of value 

judgement which have sociopolitical motivation).  

Jack Richards, John Platt, and Heidi Weber (1985: 271) 

menjelaskan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang 

berstatus tinggi di dalam suatu masyarakat atau bangsa dan 

biasa didasarkan penutur asli yang berpendidikan di dalam 

berbicara dan menulis (Standard variaty; standard variaty; 

standard dialect; standard language is the variaty of a 

language which has on the speech and writing of educated 

native speakers of the language). 
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Rusyana (1984:104) menjelaskan bahwa bahasa baku 

atau bahasa standar adalah suatu bahasa yang dikodifikasikan, 

diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat bahasa yang 

lebih luas.  Keraf (1991:8) member pengertian bahwa bahasa 

baku adalah bahasa yang dianggap dan diterima sebagai 

patokan umum untuk seluruh penutur bahasa itu. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa 

bahasa baku itu adalah bentuk bahasa yang telah dikodifikasi 

atau ditetapkan, diterima dan difungsikan sebagai model oleh 

masyarakat secara luas. Dalam pengertian bahasa baku itu 

terdapat 3 aspek yang saling menyatu, yaitu; kodifikasi, 

keberterimaan, difungsikan sebagai model. Ketiganya dibahas 

di bawah ini. 

Istilah kodifikasi adalah terjemahan dari “codification” 

bahasa Inggris. Kodifikasi diartikan sebagai hal 

memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk 

dijadikan norma di dalam berbahasa (Alwasilah, 1985:121). 

Masalah kodifikasi berkait dengan masalah ketentuan atau 

ketetapan norma kebahasaan. Norma-norma kebahasaan itu 

berupa pedoman tata bahasa, ejaan, kamus, lafal, dan istilah. 

Kode kebahasaan sebagai norma itu dikaitkan juga dengan 

praanggapan bahwa bahasa baku itu berkeseragaman. 

Keseragaman kode kebahasaan diperlukan bahasa baku agar 

efisien karena kaidah atau norma jangan berubah setiap saat. 

Kodifikasi yang demikian diistilahkan oleh Moeliono (1975: 2) 

sebagai kodifikasi bahasa menurut struktur bahasa sebagai 

sebuah sistem komunikasi.  

Kodifikasi kebahasaan juga dikaitkan dengan masalah 

bahasa menurut situasi pemakai dan pemakaian bahasa. 

Kodifikasi ini akan menghasilkan ragam bahasa. Perbedaan 
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ragam bahasa itu akan tampak dalam pemakaian bahasa lisan 

dan tulis. Dengan demikian, kodifikasi kebahasaan bahasa 

baku akan tampak dalam pemakaian bahasa baku. Bahasa baku 

atau bahasa standar itu harus diterima atau berterima bagi 

masyarakat bahasa. Penerimaan ini sebagai kelanjutan 

kodifikasi bahasa baku. Dengan penerimaan ini bahasa baku 

mempunyai kekuatan untuk mempersatukan dan 

menyimbolkan masyarakat bahasa baku. 

Bahasa baku itu difungsikan atau dipakai sebagai 

model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Acuan itu 

dijadikan ukuran yang disepakati secara umum tentang kode 

bahasa dan kode pemakaian bahasa di dalam situasi tertentu 

atau pemakaian bahasa tertentu. Ketiga aspek yang terdapat di 

dalam konsep bahasa baku itu kodifikasi, keberterimaan, 

difungsikan atau dipakai sebagai model, berkesatuan utuh dan 

saling berkait, baik dalam menentukan kode bahasa maupun 

kode pemakaian bahasa baku. Hal ini akan dirinci pada 

pembahasan ciri-ciri dan fungsi bahasa baku dan pemakaian 

bahasa baku. 

Ragam baku adalah ragam standar yang memiliki sifat 

kemantapan berupa kaidah dan aturan tetap. Akan tetapi, 

kemantapan itu tidak bersifat kaku. Ragam standar tetap luwes 

sehingga memungkinkan perubahan di bidang kosakata, 

peristilahan, serta mengizinkan perkembangan  berbagai jenis 

ragam yang diperlukan dalam kehidupan modem (Alwi, 2003: 

14). Secara keseluruhan ragam baku dalam sebuah bahasa 

hanya ada satu. Selebihnya, termasuk dialek adalah ragam 

nonbaku. Dilihat dari sudut pandang kebahasaan, ada 

perbedaan antara ragam baku dan nonbaku, dan menyangkut 

semua komponen bahasa, yaitu tata bunyi, tata bentukan, kosa 
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kata, dan tata kalimat. Dalam hal tata bunyi sudah jelas bahwa 

ragam baku mempunyai aturan ejaan. Dalam bahasa Indonesia, 

ejaan baku adalah EYD, sehingga penulisan yang melanggar 

EYD adalah ejaan nonbaku, dan karena itu ragam tulisnya juga 

adalah nonbaku juga. Tentu saja ada hal-hal yang belum diatur 

oleh EYD, dalam hal demkian akan terjadi kebebasan dan 

persaingan antara dua bentuk. 

Ragam baku mempunyai ketentuan sendiri dalam hal 

lafal meskipun belum secara tuntas diatur. Dalam KBBI yang 

memuat kata-kata baku, belum mengatur perihal lafal, hanya 

penggunaan e  saja yang sudah dipastikan. Itupun hanya 

terbatas pada kata-kata yang penulisannya serupa, misalnya 

teras dan teras. Kata penyapa untuk orang kedua; kamu, 

engkau, saudara adalah baku, sedang situ tidak baku. Di 

bidang morfologi, bentuk verba yang seharusnya memakai 

awalan ber- atau meN- secara konsisten harus dipakai, dan 

pembuangan awalan-awalan itu akan menyebabkan bentuk 

tidak baku. Dalam hal tata kalimat, bentuk saya sudah 

mengatakan atau sudah saya katakan adalah bentuk baku, 

sedangkan saya sudah katakan adalah bentuk nonbaku. 

Ragam bahasa baku dapat berupa: (1) ragam bahasa 

baku tulis (RBT) dan (2) ragam bahasa baku lisan (RBL). 

Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis makna kalimat 

yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian, 

sedangkan ragam bahasa baku lisan makna kalimat yang 

diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga 

kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Namun, 

hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun 

demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta 

kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur di 



 

 
81 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam 

ragam baku lisan karena situasi dan kondisi pembicaraan 

menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang 

disampaikan secara lisan. 

Sebagai contoh pembanding antara RBT dan RBL, 

dapat dilihat pada kata-kata logika, logis, dan sosiologi adalah 

baku dalam RBT. Dalam lafal RBL yang tampak baku adalah  

[lokhika], [lokhis], dan [sosiolokhi], sedangkan lafal [ logika],  

[logis] dan [sosiologi] dianggap kurang baku. Dalam RBT kata 

bank adalah baku, sementara dalam RBL yang baku adalah 

lafal seperti bang. Kadang-kadang RBT dan RBL mengakui 

dua bentuk yang sama-sama baku, misalnya mengecek dan 

mencek, tetapi yang banyak adalah variasi dalam RBL. 

Misalnya, penulisan merdeka[merdEka]; dalam RBL bisa 

menjadi [merdEka] atau [merdeka], menolak menjadi 

[menolak],[ menola?] atau [menOlak]. 

Di sisi lain, kadang-kadang RBT mempunyai variasi 

bentuk, tetapi RBL hanya mempunyai satu. Misalnya, RBT 

mempunyai struktur seratus  rupiah atau Rp. 100,00 (rupiah 

seratus), sedangkan dalam RBL hanya yang pertama yang 

diakui. 

Bahasa Indonesia baku dipakai di dalam beberapa 

konteks. Pertama, dalam komunikasi resmi, yaitu dalam surat-

menyurat resmi atau surat dinas, pengumuman-pengumuman 

yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, 

penamaan dan peristilahan resmi. Kedua, dalam wacana teknis, 

yaitu dalam laporan resmi dan karangan ilmiah berupa 

makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian. 

Ketiga, pembicaraan di depan umum, yaitu ceramah, kuliah, 

khotbah. Keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati, 
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yaitu atasan dengan bawahan di dalam kantor, siswa dan guru 

di kelas atau di sekolah, guru dan kepala sekolah di pertemuan-

pertemuan resmi, mahasiswa dan dosen di ruang perkuliahan.  

Di dalam konteks pertama dan kedua didukung oleh 

bahasa Indonesia baku tulis. Konteks kedua dan ketiga 

didukung oleh bahasa Indonesia baku lisan. Di luar konteks itu 

dipergunakan bahasa Indonesia nonbaku atau bahasa Indonesia 

nonstandar. 

Di samping kesepakatan tentang fungsi-fungsi dan 

konteks pemakaian bahasa Indonesia baku ternyata ada 

konsekuensi yang cukup luas di antara pemakaian bahasa 

Indonesia baku tentang ciri-ciri bahasa Indonesia baku yang 

mencakup kegramatikal dan keleksikalannya. Ciri-ciri bahasa 

Indonesia baku dan bahasa Indonesia nonbaku telah dibuat 

oleh para pakar bahasa dan pengajaran bahasa Indonesia, 

seperti Harimurti Kridalaksana, Anton M. Moeliono, dan 

Suwito. Ciri-ciri bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia 

nonbaku itu dibeberkan di bawah ini setelah merangkum ciri-

ciri yang ditentukan atau yang telah dibuat oleh para pakar 

tersebut. 

Menurut Purba (1996: 63-64) ciri-ciri bahasa Indonesia 

baku seperti di bawah ini. 

1. Pelafalan. Sebagai bagian fonologi, bahasa Indonesia baku, 

unsur pelafalan relatif bebas dari atau sedikit diwarnai 

bahasa daerah atau dialek. Misalnya, keterampilan 

diucapkan ketrampilan. 

2. Bentuk kata yang berawalan me- dan ber- dan lain-lain 

sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis 

atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kata. 
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Misalnya: Banjir menyerang kampung yang banyak 

penduduknya itu. Kuliah sudah berjalan dengan baik. 

3. Konjungsi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia 

baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. 

Misalnya: Sampai dengan hari ini ia tidak percaya kepada 

siapa pun karena semua diangapnya penipu. 

4. Partikel -kah, -lah dan -pun sebagai bahagian morfologi 

bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam 

kalimat. Misalnya: Bacalah buku itu sampai selesai! 

Bagaimanakah cara kita memperbaiki kesalahan diri? 

Bagaimanapun kita harus menerima perubahan ini dengan 

lapang dada. 

5. Preposisi sebagai bahagian morfologi bahasa Indonesia baku 

dituliskan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Misalnya: 

Saya bertemu dengan adiknya kemarin. Ia benci sekali 

kepada orang itu. 

6. Bentuk reduplikasi sebagai bahagian morfologi bahasa 

Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap sesuai dengan 

fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. Mereka-mereka itu 

harus diawasi setiap saat. Semua negara-negara 

melaksanakan pembangunan ekonomi. Suatu titik-titik 

pertemuan harus dapat dihasilkan dalam musyawarah itu. 

7. Kata ganti atau polaritas tutur sapa sebagai bahagian 

morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan 

tetap dalam kalimat. Misalnya: (1) Saya – anda bisa bekerja 

sama di dalam pekerjaan ini. (2) Aku – engkau sama-sama 

berkepentingan tentang problem itu. (3) Saya – Saudara 

memang harus bisa berpengertian yang sama. 

8. Pola kelompok kata aspek + agen + verba sebagai bahagian 

kalimat bahasa Indonesia baku ditulis dan diucapkan secara 
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jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya: (1) Surat Anda 

sudah saya baca. (2) Kiriman buku sudah dia terima. 

9. Konstruksi atau bentuk sintesis sebagai bahagian kalimat 

bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas 

dan tetap di dalam kalimat. Misalnya: saudaranya, 

dikomentari, mengotori, dan harganya. 

10. Fungsi gramatikal (subjek, predikat, objek sebagai 

bahagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau 

diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Misalnya: 

a.  Kepala Kantor pergi keluar negeri. 

b.  Rumah orang itu bagus. 

11. Struktur kalimat baik tunggal maupun majemuk ditulis atau 

diucapkan secara jelas dan tetap sebagai bahagian kalimat 

bahasa Indonesia baku di dalam kalimat. Misalnya: 

a. Mereka sedang mengikuti perkuliahan dasar-dasar 

Akuntansi I. 

 b. Sebelum analisis data dilakukannya, dia 

mengumpulkan data secara  sungguh-sungguh. 

12.Kosakata sebagai bahagian semantik bahasa Indonesia baku 

ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. 

Misalnya: Mengapa, tetapi, bagaimana, memberitahukan, 

hari ini, bertemu, tertawa, mengatakan, pergi, tidak begini, 

begitu, silakan. 

13. Ejaan resmi sebagai bahagian bahasa Indonesia baku 

ditulis secara jelas dan tetap, baik kata, kalimat maupun 

tanda-tanda baca sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia 

yang Disempurnakan. 

14. Peristilahan baku sebagai bagian bahasa Indonesia baku 

dipakai sesuai dengan Pedoman  Peristilahan  Penulisan  

Istilah  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  
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melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.  

Ciri-ciri bahasa Indonesia baku secara umum sama 

antara lisan dan tulis. Badudu (1992:42) dengan jelas 

mengemukakan bahwa “berbahasa lisan ……….. baku dalam 

kegiatan resmi seperti bentuk dan susunan bahasa tulis.” 

Gleason, Syafi‟I (1984: 42)  juga mengemukakan bahwa 

“Struktur bahasa lisan menunjukkan kesamaan di dalam 

berbagai hal dengan struktur bahasa tulis.”  

Istilah bahasa nonbaku ini terjemahan dari nonstandard 

language. Istilah bahasa nonstandar ini sering disinonimkan 

dengan istilah ragam subbaku, bahasa nonstandard,  ragam 

tidak baku, bahasa tidak baku, ragam nonstandard.  Richards, 

Jhon, dan Heidi (1985:193) berpengertian bahwa bahasa 

nonstandar adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan 

menulis yang berbeda pelafalan, tatabahasa, dan kosakata dari 

bahasa baku dari suatu bahasa (nonstandard, used of speech or 

writing which differs in pronunciation, grammar, or 

vocabulary from the standard variety of the language).  

Crystal (1985: 286) berpengertian bahwa bahasa 

nonbaku adalah bentuk-bentuk bahasa yang tidak memenuhi 

norma baku, yang dikelompokkan sebagai subbaku atau 

nonbaku (linguistic forms or dialects which do not conform to 

this norm are then refered to as sub-standard or nonstandard). 

Suharianto (1981:23) berpengertian bahwa bahasa 

nonstandar atau bahasa tidak baku adalah salah satu variasi 

bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan 

fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. 

Alwasilah (1985:116) berpengertian bahwa bahasa tidak baku 

adalah bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata atau 
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ungkapan, struktur kalimat, ejaan dan pengucapan yang tidak 

biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa 

bahasa nonstandar adalah ragam yang berkode bahasa yang 

berbeda dengan kode bahasa baku, dan dipergunakan di 

lingkungan tidak resmi. Pengertian bahasa baku dan bahasa 

nonbaku telah diuraikan pada bahagian terdahulu. Berdasarkan 

pengertian itu akan dikaitkan dengan bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa 

Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, 

dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat 

Indonesia secara luas. Bahasa Indonesia nonbaku adalah salah 

satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak 

diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat 

Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara 

khusus. 

 

C. Ragam Bahasa Lisan dan Tulisan 

Dalam bahasa Indonesia di samping dikenal kosakata 

baku Indonesia dikenal pula kosakata bahasa Indonesia ragam 

baku, yang sering disebut sebagai kosakata baku bahasa 

Indonesia baku. Kosakata baku bahasa Indonesia memiliki ciri 

kaidah bahasa Indonesia ragam baku, yang dijadikan tolok 

ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa 

Indonesia, bukan otoritas lembaga atau instansi di dalam 

menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Jadi, kosakata itu 

digunakan di dalam ragam baku bukan ragam santai atau 

ragam akrab. Walaupun demikian, tidak menutup 

kemungkinan digunakannya kosakata ragam baku di dalam 
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pemakian ragam-ragam yang lain, asal tidak mengganggu 

makna dan rasa bahasa ragam yang bersangkutan. 

Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik 

dan hukum, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan 

bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi 

panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Bahkan 

Fishman ed., 1968 dan Spradley, 1980 dalam mengatakan, 

bahwa perlu diperhatikan kaidah dan norma yang berlaku yang 

berkaitan dengan latar belakang pembicaraan (situasi 

pembicaraan), pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Ragam 

bahasa Indonesia berdasarkan media dibagi menjadi dua. 

 

1. Ragam Bahasa Lisan 

Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat 

ucap (organ of speech) dengan fonem sebagai unsur dasar. 

Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, 

kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara 

dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air 

muka, gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide. 

Bahasa lisan lebih ekspresif karena mimik, intonasi, dan 

gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk 

mendukung komunikasi yang dilakukan. 

Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang 

diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu 

sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. 

Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian. 

Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun 

demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta 

kelengkapan unsur-unsur  di dalam struktur kalimat tidak 

menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan karena situasi 
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dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam 

memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. 

Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan 

kaidah kebakuannya dengan pembicaraan lisan dalam situasi 

tidak formal atau santai. Jika dituliskan, ragam bahasa lisan itu 

tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap disebut 

sebagai ragam lisan, hanya saja diwujudkan dalam bentuk 

tulis. Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dari ciri-cirinya tidak 

menunjukkan ciri-ciri ragam tulis walaupun direalisasikan 

dalam bentuk tulis. Ragam bahasa serupa itu tidak dapat 

dikatakan sebagai ragam tulis.  

Ciri-ciri ragam bahasa lisan seperti berikut ini. 

(1) Memerlukan orang kedua/teman bicara, 

(2) Tergantung situasi, kondisi, ruang dan waktu, hanya perlu 

intonasi serta bahasa tubuh, 

(3) Berlangsung cepat, 

(4) Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu,   

(5) Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan  

(6) Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta 

intonasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang diujarkan oleh 

pemakai bahasa. Ragam lisan ini dapat dibagi dua, yakni 

ragam lisan standar, misalnya pada saat orang berpidato atau 

memberi sambutan, dalam situasi perkuliahan, dan ceramah 

dan ragam lisan nonstandar, misalnya dalam percakapan 

antarteman, di pasar atau dalam kesempatan nonformal 

lainnya. 

 

2.  Ragam bahasa tulisan 
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 Ragam bahasa tulis  adalah bahasa yang  dihasilkan 

dengan memanfaatkan 

tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa 

tulis, berurusan dengan tatacara penulisan (ejaan) di samping 

aspek tatabahasa dan kosakata. Dengan kata lain, ragam bahasa 

tulis dituntut adanya kelengkapan unsur tatabahasa, seperti 

bentuk kata atau pun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, 

kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca 

dalam mengungkapkan ide. 

Contoh ragam bahasa tulis adalah surat, karya ilmiah, 

surat kabar, dan lain-lain. Ragam bahasa tulis perlu 

memperhatikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, terutama dalam pembuatan karya-karya ilmiah. 

Ciri ragam bahasa tulis seperti di bawah ini.  

(1) Tidak memerlukan kehadiran orang lain, 

(2) Tidak terikat ruang dan waktu, 

(3) Kosakata yang digunakan dipilih dengan cermat, 

(4) Pembentukan kata dilakukan secara sempurna, 

(5) Kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap, 

(6) Paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu, 

(7) Berlangsung lambat, dan 

(8) Memerlukan alat bantu. 

Ragam tulis atau yang tercetak pun dapat berupa ragam 

tulis standar maupun nonstandar. Ragam tulis standar 

digunakan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat 

kabar, poster, dan iklan. Ragam tulis nonstandar digunakan 

misalnya dalam majalah remaja, iklan, dan poster. 

 

D. Ragam Jurnalistik 



 

 
90 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

Sebagai nomina kata ragam memiliki lima arti: tingkah, 

ulah; macam, jenis; lagu, musik, langgam; warna, corak; dan 

laras. Ragam yang berarti laras khusus dipakai dalam bahasa. 

Sebagai nomina kata laras memiliki dua arti: (tinggi rendah) 

nada; dan kesesuaian atau kesamaan (KBBI, 2005: 719-720). 

Pengertian bahasa jurnalistik harus berpedoman kepada 

kaidah dan unsur-unsur pokok yang terdapat dan melekat 

dalam definisi jurnalistik. Menurut Dewabrata (2004: 23), 

penampilan bahasa ragam jurnalistik yang baik bisa ditengarai 

dengan kalimat-kalimat yang  mengalir lancar dari atas sampai 

akhir, menggunakan kata-kata yang merakyat, akrab di telinga 

masyarakat sehari-hari; tidak menggunakan susunan yang kaku 

formal dan sulit dicerna. Susunan kalimat jurnalistik yang baik 

akan menggunakan kata-kata yang paling pas untuk 

menggambarkan suasana serta isi pesannya. Bahkan, nuansa 

yang terkandung dalam setiap kata pun perlu diperhitungkan. 

Dalam penulisan berita, wartawan kerap menggunakan 

bahasa jurnalistik yang sesuai dengan karakter (gaya) 

tulisannya. Untuk penulisan berita di dalam media massa, 

bahasa jurnalistik disesuaikan dengan jenis beritanya. 

Misalnya, untuk penulisan berita investigasi, biasanya 

wartawan menggunakan bahasa jurnalistik reportase, 

sedangkan untuk penulisan artikel tokoh atau tulisan ringan, 

biasa menggunakan bahasa jurnalistik features. 

Anwar (1991:1),  wartawan  senior  terkemuka, 

menyatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh wartawan 

dinamakan bahasa pers atau bahasa jumalistik. Bahasa pers 

ialah salah satu ragam bahasa yang memiliki sifat-sifat khas, 

yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan 

menarik. Bahasa jurnalistik harus didasarkan pada bahasa 
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baku. Dia tidak dapat menganggap sepi kaidah-kaidah tata 

bahasa. Dia juga harus memperhatikan ejaan yang benar. 

Dalam kosa kota, bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan 

kosakata dalam masyarakat.  

Menurut Wojowasito pada “Karya Latihan Wartawan 

Persatuan Wartawan Indonesia (KLW PWI)” di Jawa Timur 

tahun 1978, (dalam  Anwar, 1991:1-2), bahasa jumalistik 

adalah bahasa komunikasi massa seperti tertulis dalam harian-

harian dan majalah-majalah. Dengan fungsi yang demikian itu 

bahasa tersebut haruslah jelas dan mudah dibaca oleh mereka 

dengan ukuran intelek yang minimal sehingga sebagian besar 

masyarakat yang melek huruf dapat menikmati isinya. 

Walaupun demikian, bahasa jumalistik yang baik haruslah 

sesuai dengan norma-norma tata bahasa yang antara lain terdiri 

atas susunan kalimat yang benar dan pilihan kata yang cocok.  

Bahasa jurnalistik harus mudah dipahami oleh setiap 

orang yang membacanya karena tidak semua orang 

mempunyai cukup waktu untuk memahami isi tulisan yang 

ditulis oleh wartawan. Jadi, bahasa jurnalistik bahkan harus 

bisa dipahami oleh tingkat masyarakat berintelektual rendah. 

Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa yang 

berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dan bahasa 

komunikasi pengantar pemberitaan yang biasa digunakan 

media cetak dan elektronik. 

Hal itu ditegaskan pula oleh pakar bahasa terkemuka 

dari Bandung,  Anwar (1991:2), bahwa bahasa jumalistik harus 

singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, tetapi selalu menarik. 

Sifat-sifat itu harus dipenuhi oleh bahasa jurnalistik mengingat 

media massa dinikmati oleh lapisan masyarak yang tidak sama  

tingkat pengetahuannya. Orang  tidak harus menghabiskan 
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waktunya  hanya untuk membaca surat kabar. Harus lugas, 

tetapi jelas agar mudah dipahami. Orang tidak perlu mesti 

mengulang-ulang apa yang dibacanya karena ketidakjelasan 

bahasa yang digunakan dalam surat kabar itu. 

Daryl L. Frazel dan George Tuck (Dewabrata, 2004: 

20), dua pakar pers Amerika  (1996: 122-123), menuliskan 

bahwa pembaca berharap apa yang dibacanya dalam media 

massa adalah yang bisa dimengerti tanpa bantuan pengetahuan 

khusus. Pembaca berharap, wartawan dapat menjelaskan ilmu 

penge-tahuan kepada mereka yang bukan ilmuwan, tentang 

hubungan internasional kepada mereka yang bukan diplomat, 

dan masalah-masalah politik kepada para pemilih yang awam 

(to explain science to nonscientists,  international relations to 

nondiplomats, and politics to ordinary voters). 

Berbeda dengan bahasa sinetron yang sering asosial, 

akultural, egois dan elitis, bahasa jurnalistik justru sangat 

demokratis dan populis karena dalam bahasa jumalistik tidak 

dikenal istilah tingkat, pangkat, dan kasta. Sebagai contoh, 

ayam berjalan, saya berjalan, guru berjalan, gubernur 

berjalan, menteri berjalan, presiden berjalan. Semua 

diperlakukan sama, tidak ada yang diistimewakan atau 

ditinggikan derajatnya. Disebut populis  karena bahasa 

jurnalistik menolak semua klaim dan paham yang ingin 

membedakan si kaya dan si miskin, si tokoh dan si awam, si 

pejabat dan si jelata, si pintar dan si bodoh, si terpelajar dan  

orang yang kurang ajar. Bahasa jurnalistik diciptakan untuk 

semua lapisan masyarakat di kota dan di desa, di gunung dan 

di lembah, di darat dan di laut. Tidak ada satu pun kelompok 

masyarakat yang dianakemaskan atau dianaktirikan oleh 

bahasa jurnalistik. 
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Bahasa berita atau laporan surat kabar, tabloid, 

majalah, radio, televisi, dan media online internet yang tidak 

akrab di mata, telinga, dan benak khalayak, tidak layak disebut 

bahasa jurnalistik, bahkan harus jelas ditolak sebagai bahasa 

jurnalistik. Menurut George Orwell dalam bahasa jumalistik 

bukan sekadar  alat  komunikasi. Bahasa jurnalistik juga 

merupakan bagian dari kegiatan sosial  yang  terstruktur dan 

terikat pada kondisi ril, terkait dengan isi pemberitaan. Bahasa 

(baik dalam bentuk huruf dan gambar) memiliki kekuatan, 

pertentangan, pergulatan. Selain itu, bahasa jurnalistik adalah 

senjata sekaligus penengah, racun sekaligus obat, penjara 

sekaligus jalan keluar dalam wacana berita. 

Bahasa jurnalistik juga memiliki kekuatan dahsyat 

dalam membentuk perilaku pembaca. Bahasa jumalistik di 

dalam pemberitaan jangan hanya memfokuskan diri pada 

upaya menarik perhatian khalayak pada masalah tertentu. 

Bahasa setidaknya dapat membatasi persepsi dan membantu 

pembaca memikirkan sesuatu yang diyakininya. Misalnya, 

pernyataan keras dari elit politik atau korban konflik di 

lapangan bisa membakar emosi atau sebaliknya, sejuk dan 

mcnenteramkan, tergantung pada cara wartawan memformat 

isi dan bahasa yang dipergunakannya. Selain itu, bahasa juga 

bisa mendominasi pemberitaan, baik berita politik atau 

ekonomi dan sebagainya. Bahasa bisa meredam tindak 

kekerasan. Saat ini bahasa jurnalistik mulai beragam 

digunakan untuk menulis berita ekonomi, politik ataupun tajuk 

rencana, disesuaikan dengan angle tulisan, sumber berita dan 

keterbatasan media massa, baik cetak maupun elektronik 

(ruang dan waktu).  
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Dewabrata  (2004: 22) menegaskan bahwa maksud 

pernyataan bahasa jurnalistik sebagai ragam bahasa Indonesia 

bagi wartawan dalam menulis berita sebenarnya menunjuk 

pengertian umum yang membedakan dengan ragam lainnya 

yang dapat dibedakan dalam bentuk kalimat, klausa, frasa, dan 

kata-kata. 

Pada uraian lebih lanjut tentang bahasa jurnalistik, 

membahas tentang kalimat atau kesatuan  paling kecil yang 

mempunyai makna dalam penyampaian berita. Dalam susunan 

teks berita, ragam bahasa jurnalistik yang baik biasa ditandai 

dengan kalimat-kalimat yang memiliki jumlah kata sedikit 

karena kalimat yang memiliki jumlah kata banyak sering sulit 

dipahami maksudnya.  Kadang pesan berita hanya berwujud 

satu kata pendek: “Camkan!,” “Membosankan!” atau 

“Dengar?” Tanda lain bahasa jurnalistik yang baik ialah 

kalimat-kalimat yang mengalir lancar dari awal sampai akhir, 

tidak menggunakan susunan yang kaku dan formal yang sulit 

dicerna. 

Kepandaian wartawan menggunakan kata (diksi) dan 

memainkan konotasi ketika menyususn kalimat sangat 

memengaruhi jelas-tidaknya pesan yang disampaikan. Hukum 

DM (diterangkan dan menerangkan) atau lebih luas adalah 

“bagian yang dijelaskan” dan “bagian yang menjelaskan” 

harus diatur dengan cermat letaknya. Dengan menggunakan 

kalimat yang tersusun sesuai dengan ragam jurnalistik, 

wartawan bisa menuntun pembaca memahami berita setepat 

dan seakurat mungkin seperti pesan yang dikehendakinya. 

Dengan kata lain, seorang wartawan dituntut terampil 

menyampaikan berita sebagai alat untuk menarik perhatian 

pembaca terhadap suatu peristiwa yang dia lihat memiliki nilai 
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berita. Di samping itu, Sumadiria (2006: 8) mencatat 

berdasarkan fungsi bahasa secara umum, bahasa jurnalistik 

berfungsi sebagai: 1) alat untuk menyatakan ekspresi diri; 2) 

alat komunikasi; 3) alat untuk mengadakan integrasi dan 

adaptasi sosial; dan 4) alat melaksanakan kontrol sosial. 

Bahasa Jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan 

wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa 

komunikasi massa (Language of Mass Communication, disebut 

pula Newspaper Language), adalah bahasa yang digunakan 

dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikas i 

lisan (tutur) di media elektronik (radio dan TV) maupun 

komunikasi tertulis (media cetak dan online), dengan ciri khas 

singkat, padat, dan mudah dipahami.  

Bahasa Jurnalistik memiliki dua ciri utama: 

komunikatif dan spesifik. Komunikatif artinya langsung 

menjamah materi atau langsung ke pokok persoalan (straight 

to the point), bermakna tunggal, tidak konotatif, tidak 

berbunga-bunga, tidak bertele-tele, dan tanpa basa-basi. 

Spesifik artinya mempunyai gaya penulisan tersendiri, yakni 

kalimatnya pendek-pendek, kata-katanya jelas, dan mudah 

dimengerti orang awam. 

McLuhan  (Rakhmat, 1996: 248) sebagai penggagas 

teori “Medium is the message” menyatakan bahwa setiap 

media mempunyai tatabahasanya sendiri yakni seperangkat 

peraturan yang erat kaitannya dengan berbagai alat indra dalam 

hubungannya dengan penggunaan media. Setiap tatabahasa 

media memiliki kecenderungan (bias) pada alat indra tertentu. 

Oleh karena itu, media mempunyai pengaruh yang berbeda 

pada perilaku manusia yang menggunakannya. 
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Secara lebih seksama bahasa jurnalistik dapat 

dibedakan pula berdasarkan bentuknya menurut media menjadi 

bahasa jurnalistik media cetak, bahasa jurnalistik radio, bahasa 

jurnalistik televisi, dan bahasa jurnalistik media online 

internet. Bahasa jurnalistik media cetak, misalnya, kecuali 

harus mematuhi kaidah umum bahasa jurnalistik, juga 

memiliki ciri-ciri yang sangat khusus yang membedakannya 

dari bahasa jurnalistik radio, bahasa jurnalistik TV, dan bahasa 

jurnalistik media online internet. 

Terdapat 17 ciri utama bahasa jurnalistik yang berlaku 

untuk semua ben- 

tuk media berkala tersebut. yakni sederhana, singkat, padat, 

lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, populis, logis, 

gramatikal, menghindari kata tutur, menghindari kata dan 

istilah asing, pilihan kata. (diksi) yang tepat, mengutamakan 

kalimat aktif, sejauh mungkin menghindari pengunaan kata 

atau istilah-istilah teknis, dan tunduk kepada kaidah etika 

(Sumadiria, 2005: 53-61). Berikut perincian penjelasannya. 

1. Sederhana 

Sederhana berarti selalu mengutamakan dan memilih 

kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh 

khalayak pembaca yang sangat heterogen, baik dilihat dari 

tingkat intelektualitasnya maupun karakteristik demografis dan 

psikografisnya. Kata-kata dan kalimat yang rumit, yang hanya 

dipahami maknanya oleh segelintir orang, tabu digunakan 

dalam bahasa jurnalistik. 

 

2. Singkat 

Singkat berarti langsung kepada pokok masalah (to the 

point), tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, tidak 
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memboroskan waktu pembaca yang sangat berharga. Ruangan 

atau kapling yang tersedia pada kolom-kolom halaman surat 

kabar, tabloid, atau majalah sangat terbatas sementara isinya 

banyak dan beraneka ragam. Konsekuensinya apa pun pesan 

yang akan disampaikan tidak boleh bertentangan dengan 

filosofi, fungsi, dan karakteristik pers. 

 

 

 

3. Padat 

Menurut Patmono S.K., (1990: 45), redaktur senior 

Sinar Harapan, dalam buku Teknik Jurnalislik, dalam bahasa 

jurnalistik padat berarti „sarat informasi‟. Setiap  kalimat dan 

paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting dan 

menarik untuk khalayak pembaca. Ini berarti terdapat 

perbedaan yang tegas antara kalimat singkat dan kalimat padat. 

Kalinat yang singkat tidak berarti memuat banyak informasi, 

sedangkan kaliamat yang padat, kecuali singkat juga 

mengandung lebih banyak informasi.  

 

4. Lugas 

Lugas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus 

menghindari eufemisme atau penghalusan kata dan kalimat 

yang bisa membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi 

perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Kata yang lugas 

selalu menekankan pada satu arti serta menghindari 

kemungkinan adanya penafsiran lain terhadap arti dan makna 

kata tersebut. 

 

5. Jelas 
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Jelas berarti mudah  ditangkap  maksudnya,  tidak 

kabur.  Sebagai  contoh, 

hitam adalah warna yang jelas. Putih adalah warna yang jelas. 

Ketika kedua warna itu disandingkan, terdapat perbedaan yang 

tegas mana disebut hitam, mana pula yang disebut putih. 

Kedua warna itu  sama sekali tidak ditemukan nuansa warna 

abu-abu. Perbedaan warna hitam dan putih melahirkan kesan 

kontras. Jelas di sini mengandung tiga arti: jelas artinya, jelas 

susunan kata atau kalimatnya sesuai dengan  kaidah subjek-

objek-predikat-keterangan (SPOK), jelas sasaran atau 

maksudnya. 

 

6. Jernih 

Jernih berarti bening, tembus pandang, transparan, 

jujur, tulus, tidak menyembunyikan sesuatu yang lain yang 

bersifat negatif seperti prasangka atau fitnah. Sebagai bahan 

bandingan, kita hanya dapat menikmati keindahan ikan hias 

arwana atau oscar hanya pada akuarium dengan air yang jernih 

bening. Oscar dan arwana tidak akan melahirkan pesona yang 

luar biasa apabila dimasukkan  ke dalam kolam besar di 

persawahan yang berair keruh.  

Dalam pendekatan analisis wacana, kata dan kalimat 

yang jernih berarti kata dan  kalimat yang tidak memiliki 

agenda tersembunyi di balik pemuatan suatu berita atau 

laporan kecuali fakta, kebenaran, kepentingan publik. Dalam 

bahasa kiai, jernih berarti bersikap berprasangka baik 

(husnudzon) dan sejauh mungkin menghindari prasangka 

buruk (suudzon). Menurut orang komunikasi, jernih berarti 

senantiasa mengembangkan pola pikir positif  (positive 

thinking) dan menolak pola pikir negatif (negative thinking). 
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Hanya dengan pola pikir positif kita dapat melihat semua 

fenomena dan persoalan yang terdapat dalam masyarakat dan 

pemerintah dengan kepala dingin, hati jernih, dan dada lapang. 

Pers atau lebih luas lagi media massa, di mana pun 

tidak diarahkan untuk membenci siapa pun. Pers ditakdirkan 

untuk menunjukkan sekaligus mengingatkan tentang kejujuran, 

keadilan, kebenaran, dan kepentingan rakyat.  Tidak pernah 

ada dan memang tidak boleh ada, misalnya hasutan pers untuk 

meraih kedudukan atau kekuasaan politik sebagaimana para 

anggota dan pimpinan partai politik. 

 

7. Menarik 

Bahasa jurnalistik harus menarik. Menarik artinya 

mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak 

pembaca, memicu selera baca, serta membuat orang yang 

sedang tertidur, terjaga seketika. Bahasa jurnalistik berpijak 

pada prinsip: menarik, benar, dan baku. Bahasa ilmiah merujuk 

pada pedoman: benar dan baku saja. Inilah yang menyebabkan 

karya-karya ilmiah lebih cepat melahirkan rasa kantuk ketika 

dibaca daripada memunculkan semangat dan rasa penasaran 

untuk disimak lebih lama. Bahasa jurnalistik merupakan hasil 

karya wartawan, sedangkan karya ilmiah merupakan hasil 

karya ilmuwan. Wartawan sering juga disebut seniman. Bahasa 

jurnalistik menyapa khalayak pembaca dengan senyuman atau 

bahkan cubitan sayang, bukan dengan mimik muka tegang atau 

kepalan tangan dengan pedang. Karena itulah, sekeras apa pun 

bahasa jurnalistik, tidak akan dan tidak boleh membangkitkan 

kebencian serta permusuhan dari pembaca dan pihak mana 

pun. Bahasa jurnalistik memang harus provokatif, tetapi tetap 

merujuk kepada pendekatan dan  kaidah normatif. Tidak 
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semena-mena, tidak pula bersikap durjana. Perlu ditegaskan 

bahwa salah satu fungsi pers adalah edukatif. Nilai dan nuansa 

edukatif itu, harus tampak pada bahasa jurnalistik pers. 

 

8. Demokratis  

Salah satu ciri yang paling menonjol dari bahasa 

jurnalistik adalah demokratis. Demokratis berarti bahasa 

jurnalistik tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau 

perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa 

sebagaimana dijumpai dalam gramatika bahasa Sunda dan 

bahasa Jawa. Bahasa jurnalistik menekankan  aspek fungsional 

dan komunal sehingga sama sekali tidak dikenal pendekatan 

feodal sebagaimana  dijumpai pada masyarakat dalam 

lingkungan priyayi dan kraton. 

Bahasa jurnalistik memperlakukan siapa pun apakah 

presiden atau tukang becak, bahkan pengemis dan pemulung 

secara sama. Kalau dalam berita disebutkan presiden 

mengatakan, kata mengatakan tidak bisa atau harus diganti 

dengan kata bersabda. Presiden dan pengemis  keduanya tetap 

harus ditulis mengatakan. Bahasa jurnalistik menolak 

pendekatan diskriminatif dalam penulisan berita, laporan, 

gambar,  karikatur, atau teks gambar. 

Secara ideologis, bahasa jurnalistik melihat setiap 

individu memiliki kedudukan yang sama  di depan hukum 

schingga orang itu tidak boleh diberi pandangan serta 

perlakuan yang berbeda. Semuanya sejajar dan sederajat. 

Hanya menurut perspektif nilai berita (news value) yang 

membedakan di antara keduanya. Salah satu penyebab utama 

mengapa bahasa Indonesia dipilih dan ditetapkan sebagai 

bahasa negara, bahasa pengikat  persatuan dan kesatuan bangsa 
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karena bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia 

memang sangat demokratis. Sebagai contoh, presiden makan, 

saya makan, pengemis makan, kambing makan. 

 

9. Populis 

Populis berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apa pun 

yang terdapat dalam karya-karya jurnalistik harus akrab di 

telinga, di mata, dan di benak pikiran  khalayak pembaca, 

pendengar, atau. pemirsa. Bahasa jurnalistik harus merakyat, 

artinya diterima dan diakrabi oleh semua lapisan masyarakat. 

Mulai dari pengamen sampai seorang presiden, para pembantu 

rumah tangga sampai ibu-ibu pejabat dharma wanita. 

Kebalikan dari populis adalah elitis. Bahasa yang elitis adalah 

bahasa yang hanya dimengerti dan dipahami segelintir kecil 

orang saja, terutama mereka yang berpendidikan dan 

berkedudukan tinggi. 

 

10. Logis 

Logis berarti apa  pun yang terdapat dalam kata, istilah, 

kalimat, atau paragraf  jurnalistik harus dapat diterima dan 

tidak bertentangan dengan akal sehat (common sense). Bahasa 

jurnalistik harus dapat diterima dan sekaligus mencerminkan 

nalar. Di sini berlaku hukum logis. Sebagai contoh, apakah 

logis kalau dalam berita dikatakan; “Jumlah korban tewas 

dalam musibah longsor dan banjir banding itu 225 orang 

namun sampai berita ini diturunkan belum juga melapor.” 

Jawabannya tentu saja sangat tidak logis karena tidak mungkin 

korban yang sudah tewas, bisa melapor? 

Menurut salah seorang wartawan senior Kompas dalam 

bukunya yang mengupas masalah kalimat jumalistik, dengan 
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berbekal kemampuan meng-gunakan logika (silogisme), 

seorang wartawan akan lebih jeli menangkap suatu keadaan, 

fakta, persoalan, ataupun pernyataan seorang sumber berita. Ia 

akan lebih kritis,  tidak mudah  terkecoh  oleh sumber yang  

mengemukakan pernyataan  

atau keterangan dengan motif-motif tertentu (Dewabrata, 

2004:76). 

 

11. Gramatikal 

Gramatikal berarti kata, istilah, atau kalimat apa pun 

yang dipakai dan dipilih dalam bahasa jurnalistik harus 

mengikuti kaidah tatabahasa baku. Bahasa baku artinya bahasa 

resmi sesuai dengan ketentuan tatabahasa serta pedoman ejaan 

yang disempurnakan dan pedoman pembentukan istilah yang 

menyertainya. Bahasa baku adalah bahasa yang paling besar 

pengaruhnya dan paling tinggi wibawanya pada suatu bangsa 

atau kelompok masyarakat. Contoh berikut adalah bahasa 

jurnalistik nonbaku atau tidak gramatikal. “Ia bilang, presiden 

menyetujui anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 15 persen 

dari total APBN dalam tiga tahun ke depan.” Contoh bahasa 

jumalistik baku atau gramatikal; “Ia mengatakan bahwa 

presiden menyetujui anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 

25 persen dari total APBN dalam lima tahun ke depan. 

 

12. Menghindari kata tutur 

Kata tutur ialah kata yang biasa digunakan dalam 

percakapan sehari-hari secara informal. Kata tutur ialah kata-

kata yang digunakan dalam percakapan di warung kopi, 

terminal, bus kota, atau di pasar. Setiap orang bebas untuk 

menggunakan kata atau istilah apa saja sejauh pihak yang 
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diajak bicara memahami maksud dan maknanya. Kata tutur 

ialah kata yang hanya menekankan pada pengertian, sama 

sekali tidak memperhatikan masalah struktur dan tatabahasa. 

Contoh kata-kata tutur: bilang, bilangin, bikin, dikasih tahu,  

mangkanya, sopir, jontor, kelar, dan semangkin. 

 

 

 

13. Menghindari kata dan istilah asing 

Berita ditulis untuk dibaca atau didengar. Pembaca atau 

pendengar harus tahu arti dan makna setiap kata yang dibaca 

dan didengarnya. Berita atau laporan yang banyak  diselipi 

kata-kata asing, selain tidak informatif dan tidak komunikatif 

juga membingungkan. Menurut teori komunikasi, khalayak 

media massa anonim dan heterogen. tidak saling mengenal dan 

benar-benar majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, latar 

belakang sosial-ekonomi, pendidikan, pekerjaan, profesi dan 

tempat tinggal. Dalam perspektif teori jurnalistik, memasukkan 

kata atau istilah asing pada berita yang kita tulis, kita udarakan 

atau kita tayangkan, sama saja dengan sengaja menyebar 

banyak duri di tengah jalan. Kecuali menyiksa diri sendiri, 

juga mencelakakan orang lain. 

 

14. Pilihan kata (diksi) yang tepat 

Bahasa jurnalistik sangat menekankan efektivitas. 

Setiap kalimat yang disusun tidak hanya harus produktif, tetapi 

juga tidak boleh keluar dari asas efektivitas. Artinya, setiap 

kata yang dipilih memang tepat dan akurat sesuai dengan 

tujuan pesan pokok yang ingin disampaikan kepada khlayak. 

Pilihan kata atau diksi, dalam bahasa jurnalistik, tidak sekadar 
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hadir sebagai varian dalam gaya, tetapi juga sebagai suatu 

keputusan yang didasarkan kepada pertimbangan matang 

untuk mencapai efek optimal terhadap khalayak. 

Pilihan kata atau diksi yang tidak tepat dalam setiap 

kata jurnalistik bisa menimbulkan akibat fatal. Seperti 

ditegaskan seorang pakar bahasa terkemuka, pengertian pilihan 

kata (diksi) jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh 

jalinan kata itu. Istilah ini bukan saja digunakan untuk 

menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk 

mengungkapkan suatu ide atau gagasan,  tetapi juga meliputi 

persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Fraseologi 

mencakup persoalan kata-kata dalam pengelompokan 

(susunannya), atau yang menyangkut cara-cara yang khusus 

berbentuk ungkapan-ungkapan. Gaya bahasa sebagai bagian 

dari diksi bertalian dengan ungkapan-ungkapan yang 

individual atau karakteristik, atau yang memiliki nilai arstistik 

yang tinggi (Keraf, 2004: 22-23).  

 

15. Mengutamakan kalimat aktif 

Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan lebih disukai 

oleh khalayak pembaca daripada kalimat pasif. Sebagai contoh 

presiden mengatakan, bukan dikatakan oleh presiden. Contoh 

lain, pencuri mengambil  perhiasan dari dalam lemari 

pakaian, dan bukan diambilnya perhiasan itu dari dalam 

almari pakaian oleh pencuri. Bahasa jurnalistik harus jelas 

susunan katanya, dan kuat maknanya (clear and strong). 

Kalimat aktif lebih memudahkan pengertian dan memperjelas 

pemahaman. Kalimat pasif sering menyesatkan pengertian dan 

mengaburkan pemahaman. 
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16. Menghindari kata atau istilah teknis 

Karena ditujukan untuk umum, bahasa jurnalistik harus 

sederhana, mudah dipahami, ringan dibaca, tidak membuat 

kening berkerut apalagi sampai membuat kepala berdenyut. 

Salah satu cara untuk itu ialah dengan menghindari 

penggunaan kata atau istilah-istilah teknis. Bagaimanapun kata 

atau istilah teknis hanya berlaku untuk kelompok atau 

komunitas tertentu yang relatif homogen. Realitas yang 

homogen,  menurut  perspektif filsafat  bahasa,  tidak boleh 

dibawa ke dalam 

realitas yang heterogen. Kecuali tidak efektif, juga 

mengandung unsur pemerkosa- 

an bahasa. 

Sebagai contoh, berbagai istilah teknis dalam dunia 

kedokteran, atau berbagai istilah teknis dalam dunia 

mikrobiologi, tidak akan bisa dipahami maksudnya oleh 

khalayak pembaca apabila dipaksakan untuk dimuat dalam 

berita, laporan, atau tulisan pers. Supaya mudah dicerna dan 

mudah dipahami maksudnya, istilah-istilah teknis itu harus 

diganti dengan istilah yang bisa dipahami oleh masyarakat 

umum. Kalaupun tak terhindarkan, istilah teknis itu harus 

disertai penjelasan dan ditempatkan dalam tanda kurung. 

Surat kabar, tabloid, atau majalah yang lebih banyak 

memuat kata atau istilah teknis, mencerminkan media itu : (1) 

kurang melakukaii pembinaan dan pelatihan terhadap 

wartawannya yang malas, (2) tidak memiliki editor bahasa, (3) 

tidak memiliki buku panduan peliputan dan penulisan berita 

serta laporan, atau (4) tidak memiliki sikap profesional dalam 

mengelola penerbitan pers yang berkualitas. 
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17. Tunduk kepada kaidah etika 

Salah satu fungsi utama pers adalah edukasi, mendidik 

(to educated). Fungsi ini bukan saja harus tercermin pada 

materi isi berita, laporan, gambar, dan artikel-aritikelnya, 

melainkan juga harus tampak pada bahasanya. Pada bahasa 

tersimpul etika. Bahasa tidak saja mencerminkan pikiran, 

tetapi sekaligus juga menunjukkan etika orang itu. 

Pers berkualitas senantiasa menjaga reputasi dan 

wibawa martabatnya di mata masyarakat, antara lain dengan 

senantiasa menghindari penggunaan kata-kata atau istilah yang 

dapat diasumsikan tidak sopan, vulgar, atau mengumbar selera 

rendah. Kata-kata vulgar atau kata-kata yang menjurus 

pornografi biasanya lebih banyak ditemukan pada pers popular 

lapis bawah dan pers kuning (Sumadiria, 2005: 53-61).  

 

E. Bahasa Jurnalistik dan Surat Kabar 

Media menduduki unsur wajib dalam peradaban 

sekarang dengan bahasa sebagai unsur utamanya serta penentu 

sudut pandang/prespektif dalam memandang suatu informasi. 

Media berfungsi menyampaikan informasi, hiburan, 

pendidikan, dan kontrol sosial. Media juga sebagai alat ukur 

modernisasi dan menjadi kebutuhan primer sebuah keluarga. 

Media massa adalah situs yang amat kuat untuk produksi dan 

sirkulasi makna-makna sosial. Media massa adalah intuisi 

yang kompleks dengan seperangkat proses, praktik, dan 

konvensi tempat masyarakat di dalamnya dikembangkan 

dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Hal ini dapat 

berpengaruh pada perasaan dan harapan serta cara pandang 

konsumen terhadap suatu realita. Namun, media sering 

dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat 
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sehingga apa yang diperoleh dari media dianggap kebenaran 

mutlak dan menimbulkan pembodohan masal serta sifat 

hedonisme. Oleh karena itu, masyarakat harusnya memandang 

dan memper-lakukan media berlandaskan perspektif 

konstruktivisme. Artinya, media seharus-nya dipandang 

sebagai salah satu penyampai informasi saja, bukan penyedia 

segala informasi yang dibutuhkan. 

Hubungan bahasa dan media massa sangat erat karena 

perkembangan bahasa, di zaman modern ini, banyak 

ditentukan oleh media massa. Oleh karena itu, bahasa media 

selalu menarik perhatian para linguis.  Alasannya, menurut 

Bell (1995:23) adalah; 1) media massa menyediakan sumber 

data kebahasaan yang murah untuk penelitian dan pengajaran; 

2) media massa adalah institusi linguistik penting; 3) bahasa 

yang digunakan dalam media massa, secara linguistik, sangat 

menarik untuk dicermati; dan 4) media massa adalah institusi 

sosial yang penting.  

Ada aspek representatif  yang penting dan menarik 

tentang cara masyarakat dan media itu dilaporkan sehingga 

membuat hasil pelaporan setiap surat kabar berbeda.  Peran 

struktur linguistik dalam kontruksi ide di surat kabar 

menunjukkan bahwa bahasa tidak netral tetapi merupakan 

mediator yang amat konstruktif. Berita adalah representasi 

dunia dalam bahasa, yang secara sosial dikonstruksikan 

sehingga sebuah wacana menjadi jauh dari refleksi realitas 

sosial dan fakta empiris yang netral. 

Media berperan membentuk ”wacana akal sehat” atau 

”wacana dominan.” Apa yang muncul di koran akan menjadi 

bahan rujukan para konsumennya dan segera menjadi kerangka 

representatif perilaku atau cerita selanjutnya. Hal ini bukanlah 
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sikap yang bijaksana karena konsumen harusnya menganggap 

bahwa surat kabar tertentu adalah salah satu sumber berita saja, 

bukan segalanya. Oleh karena itu, munculah analisis wacana 

kritis untuk menyempurnakan analisis wacana sebelumnya. 

Wacana ini mengajarkan kita untuk berpikir jernih, terbuka, 

dan kritis, misalnya 1) analisis teks bahasa; 2) analisis praksis 

wacana; 3) analisis praksis sosiokultural. 

Bahasa berperan sentral bagi media dalam 

mengonstruksi para konsumennya. Antara dua berita, dalam 

memberitakan suatu informasi, terdapat perbedaan, yaitu: 1) 

pilihan kata dalam judul; 2) pilihan verba dalam tubuh berita, 

3) pilihan representasinya, dan 4) atribusi dari sumber 

informasi. Hal ini membuktikan bahwa tiap media massa 

membentuk perspektivitas tertentu, yang oleh konsumen 

diterima saja tanpa sikap kritis. Oleh karena itu, peran analisis 

semiotika sebagai pisau bedah menjadi hal penting dalam 

fenomena komunikasi, terutama bagi komunikasi yang 

timpang. Hal yang harus dipahami dan penting bagi konsumen 

media massa adalah bersikap terbuka dan kritis dalam 

memandang: 1) fenomena komunikasi yang bersifat ”timpang” 

dan jauh dari keadaan ”ideal”, yang ada di sekitar kita; 2) 

penggunaan bentuk lingual yang ternyata memuat ideologi 

tertentu di dalamnya; dan 3) sifat media massa yang membawa 

konsumen pada posisi-posisi tertentu dalam memandang suatu 

informasi. 

Media massa cetak, khususnya surat kabar, adalah 

salah satu media pengguna bahasa Indonesia ragam tulis yang 

berkembang sangat pesat dewasa ini. Wacana berita pada 

media massa cetak surat kabar adalah satu jenis wacana 

penggunaan bahasa tulis yang menggunakan tipe bahasa 
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standar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Oktavianus (2006: 45), bahwa sebagian berita yang 

disampaikan melalui surat kabar, surat, buku-buku teks dapat 

dikategorikan sebagai wacana tulis. Memahami wacana tulis 

agak mudah, tetapi ada hal-hal khusus yang tidak dapat 

diamati melalui wacana tulis. Hal-hal yang berkaitan dengan 

penggunaan unsur suprasegmental tidak dapat diamati karena 

tidak ada petunjuk ke arah itu. Berbeda dari wacana lisan, 

wacana tulis pada umumnya telah diedit terlebih dahulu 

sehingga tipe bahasa yang digunakan adalah bahasa standar. 

Dalam Bab Pendahuluan Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia (TBBBI) karangan  Alwi, dkk. (2000:5) disebutkan 

bahwa pers (media massa) adalah salah satu elemen pengguna 

bahasa yang harus menggunakan ragam bahasa orang 

berpendidikan yang lazim digolongkan dan diterima sebagai 

ragam baku. Pengertian ragam baku secara rinci dijelaskan 

oleh Alwi dkk. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 

920) sebagai berikut, …ragam bahasa yang oleh penuturnya 

dipandang sebagai ragam yang baik (mempunyai prestise 

tinggi), biasa dipakai di kalangan terdidik, dalam karya ilmiah, 

dalam suasana resmi, atau dalam surat resmi (misalnya surat-

menyurat dinas, perundang-undangan, karangan teknis). 

Artha, pemakalah pada “Kongres Bahasa Indonesia 

VIII”, Oktober 2003 di Jakarta, dalam makalahnya yang 

berjudul “Kearifan Bahasa Lokal pada Pers Berbahasa 

Indonesia” mengemukakan bahwa bahasa - terutama dalam 

pers cetak - sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat. Oleh 

karena itu, pers cetak harus bisa menjadi referensi penggunaan 

bahasa Indonesia yang benar. Artinya, pers cetak tidak bisa 

membebaskan diri dari aturan kebahasaan dengan kesadaran 
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untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia 

(Artha, 2003:1). 

Penggunaan bahasa dalam media massa cetak, 

khususnya dalam wacana berita, diharapkan dapat 

menjalankan fungsinya untuk menyampaikan informasi kepada 

masyarakat pembaca dengan baik sehingga pembaca dapat 

menangkap setiap esensi pikiran yang disampaikan berita 

tersebut dengan benar. Artinya, penggunaan bahasa dalam 

wacana berita surat kabar mengacu pada bentuk standar atau 

bentuk baku, mencakup semua aspek kebahasaan berupa 

struktur internal (fonologi, morfologi, sintaksis dan gramatika), 

aspek semantik, aspek leksikon, pragmatis serta didukung 

dengan penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat. 

Media massa cetak adalah salah satu media 

penggunaan bahasa tulis yang mengacu pada bentuk standar 

atau baku dan didukung dengan sistem penulisan serta ejaan 

yang baik. Hal itu dimaksudkan agar pembaca sebagai salah 

satu partisipan pada komunikasi tidak langsung ini dapat 

dengan mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh 

penulis. Artinya, pembaca tidak perlu membuat interpretasi 

bebas atas kalimat-kalimat yang dibacanya karena hal itu dapat 

menyebabkan salah persepsi dari maksud yang dinformasikan 

sebenarnya. 

Wacana berita dalam sebuah media massa cetak 

memiliki unsur utama yang bersifat linguistis, yang dibangun 

oleh berbagai unsur internal kebahasaan seperti struktur 

morfologis, sintaksis, gramatika, leksikon, dan semantik, serta 

dilengkapi dengan unsur penunjang yang sangat berperan 

untuk menyempurna-kannya sebagai sebuah wacana tulis yang 

representatif, yaitu sistem ortografis yang baik. Setiap unsur 



 

 
111 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

internal yang digunakan dalam bahasa media massa cetak 

mengacu kaidah-kaidah baku karena media massa sudah 

digolongkan pada pengguna bahasa ragam baku. Sebagai 

media yang diposisikan menjadi model penggunaan bahasa 

yang baik dan benar, tidak ada alasan bagi sebuah media massa 

cetak untuk tidak taat pada kaidah-kaidah bahasa standar, 

kecuali pada bagian tertentu yang ditujukan untuk pelestarian 

unsur lokal yang biasanya memang mendapat tempat pada 

sebuah media massa cetak daerah atau lokal. Selebihnya, 

penggunaan bahasa yang baik dan benar merupakan target 

utama bagi sebuah media massa cetak, khususnya pada kolom-

kolom yang berisi wacana formal, seperti wacana berita. Di 

samping itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar justru 

akan mengangkat kredibilitas media massa cetak tersebut ke 

tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, para pelaku bahasa 

media massa cetak diharapkan meningkatkan pengetahuannya 

terhadap masalah ini.  

Dalam pandangan semiotika, menurut Zoest (1993), 

teks (berita) dipandang penuh dengan makna, mulai dari 

pemakian kata atau istilah, frasa, angka, dan gambar, bahkan 

cara mengemasnya pun adalah tanda. Secara semiotika, fakta 

yang tersurat dan tersirat adalah tanda. Pemilihan sumber 

berita dan mengabaikan yang lain juga adalah tanda. Dalam 

semiotika segala sesuatu yang dapat diamati (yang dibuat) 

dapat teramati, mengacu pada hal yang dirujuknya dan dapat 

diinterpretasikan adalah tanda (sign). Benda, peristiwa 

(kebiasaan), yang dapat memberikan hubungan segitiga 

dengan sebuah ground, sebuah denotatum dan dengan sebuah 

interpretannya adalah tanda (Hamad, 2004: 16-17). 
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1.  Dalam Berita 

Bahasa digunakan untuk kegiatan interaksi sosial yang 

beragam. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini 

menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang 

apa. Misalnya, bidang sastra, politik, jurnalistik, militer, 

pertanian, pelayaran, perekonomian, kedokteran, pendidikan, 

dan kegiatan keilmuan lainnya. Variasi bahasa berkenaan 

dengan penggunaan atau fungsinya itu disebut fungsiolek atau 

ragam atau register (Chaer, 1995; Sumarsono, 2002). 

Ragam bahasa berdasarkan bidang kegiatan ini yang 

paling tampak cirinya ialah bidang kosakata. Setiap bidang 

kegiatan ini biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus 

yang tidak digunakan dalam bidang lain. Ragam bahasa sastra 

biasanya menekankan penggunaan bahasa dari segi estetis 

sehingga dipilih dan digunakanlah kosakata yang secara estetis 

memiliki ciri eufoni serta daya ungkap yang paling tepat. 

Demikian pula, dalam bidang politik, kosakata yang digunakan 

adalah kosakata atau bahasa ragam politik. Ada anggapan atau 

pendapat bahwa ragam bahasa politik  pada umumnya 

berkenaan dengan dua hal, yaitu kekuasaan dan susunan 

masyarakat. Di mana ada masyarakat di situ ada kekuasaan, 

dan kekuasaan itu menentukan hidup matinya seseorang. 

Bahasa politik yang umum digunakan adalah bahasa yang bisa 

dipakai untuk mengelak atau lari bila ada serangan, bahasa 

kemenangan, bahasa yang menjamin pemakainya tidak akan 

pernah terpojokkan. Misalnya, untuk menghindar dari tudingan 

menaikkan tarif, pemerintah menggunakan istilah 

„penyesuaian tarif‟. Untuk mengelak dari tuduhan melakukan 

pelanggaran, dikatakan „kesalahan prosedur‟ (Kawulusan, 

1998; Fatah, 1999). 
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Eufemisme pun mewarnai pemakaian bahasa yang 

serta merta mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakat, 

yakni ketidakpastian meng-hadapi fakta; yang pada akhirnya 

substansi permasalahan menjadi tertutup kabut-kabut simbol 

bahasa. Eufemisme merupakan ungkapan yang lebih halus 

sebagai pengganti ungkapan yang dirasa lebih kasar atau tidak 

menyenangkan. Di samping contoh-contoh yang disebutklan di 

atas, dapat juga kita simak substansi kosakata korupsi dan 

kelaparan yang menjadi samar-samar setelah dibahasa-

politikkan sebagai komersialisasi jabatan dan rawan pangan. 

Pihak yang bertanggung jawab pun menjadi aman berteduh di 

balik eufemisme ini. Sementara itu, masyarakat menjadi 

kurang sensitif terhadap substansi permasalahan. Dengan kata 

lain, masyarakat menjadi kurang kritis. Eufemisme 

mengandung bahaya penumpulan rasa solidaritas sosial dan 

pembodohan masyarakat (Alwasilah, 1997). 

Ragam bahasa politik yang dikemukakan oleh 

penguasa disosialisasikan kepada masyarakat melalui media 

massa. Dengan menggunakan media massa (surat kabar) 

diharapkan informasi akan meluas, baik dalam jumlah orang 

maupun luas wilayah yang dapat dijangkaunya. Dalam 

menyosialisasikan bahasa politik melalui media massa, peran 

wartawan sangat diperlukan dalam menjembatani informasi 

yang dituturkan penguasa untuk disampaikan kepada 

masyarakat luas. Dalam hal ini wartawan tidak harus menyalin 

apa yang disampaikan oleh penguasa, tetapi sebaiknya 

menyaring terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata 

yang lebih sederhana tanpa mengubah arti yang dimaksudkan. 

Menurut Ecip (2007), berita adalah laporan tentang 

sesuatu yang bernilai berita, perlu diketahui oleh banyak orang 
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pada kesempatan pertama, dan ditulis sebagai berita. Untuk itu 

ada syarat-syaratnya, yakni bernilai berita, dipublikasikan, dan 

ditulis dengan aturan tertentu selayaknya berita. Sebaliknya, 

berita politik adalah laporan sesuatu yang bernilai berita 

dengan isi pesannya adalah pesan-pesan yang bermuatan 

politik atau kebijakan politik dan kepentingan umum. Pesan 

politik ini perlu diketahui oleh banyak orang.    

Dengan mencermati definisi di atas tentang berita, 

seharusnya suatu berita dapat disiarkan atau tidak 

dimediamassakan sesuai dengan unsur-unsur yang harus 

dipenuhi sebuah berita, seperti dijelaskan Kusumaningrat 

(2007) bahwa berita harus akurat, berita harus lengkap, adil 

dan berimbang, berita harus objektif, berita harus ringkas dan 

jelas, dan berita harus hangat.  

Semua kegiatan kandidat Pemilukada Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2013-2018 tidak 

lepas dari peliputan media massa (surat kabar). Kegiatannya 

disiarkan, tidak saja dalam bentuk periklanan dan 

gambar/gambar, tetapi juga dalam bentuk berita (teks). 

Bahkan, penyiaran kegiatan dalam bentuk berita (teks) lebih 

banyak daripada gambar/gambar dan periklanan. Karena itu, 

salah satu objek penelitian dalam penelitian ini adalah berita 

(teks) yang dimuat dalam surat kabar, baik surat kabar nasional 

terbitan lokal (Makassar) maupun terbitan nasional (Jakarta 

dan daerah lainnya). [] 
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BAGIAN ENAM 
ANALISIS WACANA KRITIS 

 
 

 

Wacana didefinisikan secara beragam oleh para ahli. 

Wacana adalah komunikasi secara nyata dengan bahasa 

sebagai medianya. Wacana sebagai penggunaan bahasa secara 

menyeluruh melebihi tataran bunyi, kata, dan kalimat. 

Pendapat di atas senada dengan yang diungkapkan oleh 

Kridalaksana (2008) berkaitan dengan wacana sebagai satuan 

bahasa terlengkap yang di dalam hierarki gramatikal 

merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar.  

Moeliono (1988) mengatakan bahwa satuan bahasa 

terlengkap yang dimaksudkan dalam suatu wacana dapat 

berupa rentetan kalimat yang saling berkaitan dan mampu 

menghubungkan proposisi-proposisi yang ada menjadi 

kesatuan yang utuh. Definisi-definisi tersebut merupakan 

definisi wacana secara konvensional yang menempatkan 

wacana sebagai konstruksi yang netral dan bebas nilai. Sedikit 

berbeda dengan ketiga pendapat tersebut, Fowler et al (1979), 

Fairclough (2001), Dijk (1988), Leeuweun (2008) dan Wodak 

(2001) mendefinisikan wacana secara kritis dengan 

menempatan wacana sebagai konstruksi yang tidak bebas nilai 

dan tidak netral. Wacana merupakan wujud dari tindakan 

sosial yang diproduksi dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 
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pihak yang memproduksinya. Sesuai dengan masalah yang 

akan dikaji, penelitian ini berpedoman pada definisi wacana 

yang tidak bebas nilai dan tidak netral.  

Renkema (2004: 1) mendefinisikan analisis wacana 

sebagai disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara bentuk 

dan fungsi dalam komunikasi verbal. Brown dan Yule (1983: 

1) menjelaskan bahwa analisis wacana berarti melakukan 

analisis terhadap bahasa yang digunakan. Begitu pula dengan 

Dijk (1988: 24) menjelaskan bahwa analisis wacana 

merupakan proses analisis terhadap bahasa dan penggunaan 

bahasa dengan tujuan memperoleh deskripsi yang lebik 

eksplisit dan sistematis mengenai apa yang disampaikan. Cook 

(1992: 1) menambahkan bahwa dalam analisis wacana tidak 

cukup hanya menganalisis unsur kebahasaan saja, tetapi juga 

memperhitungkan konteks yang membangun wacana tersebut. 

Kehadiran konteks yang dihubungkan dengan faktor 

kebahasaan ternyata tidak cukup memuaskan bagi proses 

analisis wacana. Pengaruh paradigma kritis mengahadirkan 

terobosan yang disebut analisis wacana kritis. Para ahli wacana 

kritis mendefiniskan wacana dengan terma yang lebih luas 

lagi. Sekelompok pengajar dari Universitas East Anglia, yakni 

Fowler, Hodge, Kress dan Trew (1979) melalui bukunya yang 

berjudul Langauge and Control dengan pendekatan linguistik 

kritis yang mereka gagas semakin memantapkan pengkajian 

wacana secara kritis. Mereka memaknai wacana sebagai 

praktik sosial yang bertujuan. Wacana tidak serta merta hadir 

begitu saja, tetapi hadir dengan tujuan tertentu yang ingin 

disampaikan pada khalayak penikmatnya (Fairclough dan 

Wodak, 1997).  
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Teks tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang 

netral yang bebas nilai. Analisis wacana kritis melihat bahasa 

sebagai suatu tindakan. Wacana bertindak dalam menentukan 

ke arah mana khalayak akan dibawa. Tugas utama analisis 

wacana kritis adalah menguraikan relasi kuasa, dominasi dan 

ketimpangan yang diproduksi dalam  wacana (van Dijk, dalam 

Tannen dkk, 2001). Sependapat dengan van Dijk, Renkema 

(2004: 282) menambahkan bahwa wacana merupakan refleksi 

relasi kuasa yang terdapat dalam masyarakat. Menurutnya 

analisis wacana kritis dilakukan dengan tujuan mendeteksi 

masalah-masalah sosial, terutama masalah diskriminasi. 

Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting 

sebagai perwujudan kuasa pihak tertentu. Suatu teks 

diproduksi dengan ideologi tertentu yang ingin disampaikan 

kepada khalayak pembacanya. 

Perkembangan analisis wacana kritis oleh para ahli 

telah melahirkan beragam teori dengan pendekatan yang juga 

beragam yang digunakan dalam penelitian. Fowler, Hodge, 

Kress dan Trew (1979) mengaplikasikan teori fungsional 

gramar Halliday untuk melakukan analisis wacana kritis. 

Halliday melalui teori tersebut menyatakan bahwa bahasa 

memiliki tiga fungsi utama, yakni mengomunikasikan proses 

terjadinya peristiwa di dunia dan semua yang terlibat di 

dalamnya (fungsi ideasional), mengekspresikan sikap penutur 

terhadap proposisi yang sudah disusun, mengekspresikan relasi 

antara penutur dan mitra tutur (fungsi interpersonal), dan 

menyajikan ekspresi tersebut secara koherensif dan memadai 

melalui teks (fungsi tekstual) (1979: 188). Fowler, Hodge, 

Kress dan Trew menerapkan analisis terhadap 3 fungsi bahasa 

tersebut untuk membedah ideologi yang ada pada wacana. 
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Analisis yang dilakukan hanya pada tataran teks saja, yakni 

menganalisis elemen pilihan kosakata yang digunakan pada 

teks, nominalisasi dan pilihan kalimat yang digunakan. 

Leeuwen (2008) menggunakan pendekatan eksklusi 

dan inklusi untuk menganalisis bagaimana aktor-aktor dalam 

wacana ditampilkan? Apakah aktor tersebut ditampilkan secara 

utuh, hanya sebagian atau bahkan dihilangkan? Eksklusi 

merupakan pengeluaran atau penghilangan aktor dari suatu 

wacana (Leeuwen, 2008: 28-29). Proses eksklusi direalisasikan 

melalui tiga strategi, yakni pasivasi (penghilangan aktor dalam 

wacana yang paling umum dilakukan dengan menggunakan 

kalimat pasif untuk menjabarkan suatu peristiwa), nominalisasi 

(proses mengubah verba menjadi nomina) dan penggantian 

anak kalimat. Berlawanan dengan eksklusi, inklusi berkaitan 

dengan bagaimana aktor dimasukkan atau dihadirkan dalam 

wacana. Proses inklusi direalisasikan melalui enam strategi, 

yakni diferensiasi-indiferensiasi (menghadirkan aktor atau 

peristiwa lain sebagai pembanding), objektivasi- abstraksi, 

nominasi-kategorisasi, nominasi-identifikasi, determinasi-

indeterminasi dan asimilasi-individualisasi. Jenis pendekatan 

ini memungkinkan untuk meninjau lebih dalam dan terperinci 

tentang posisi aktor dalam wacana. Namun, untuk melihat 

bagaimana terbentuknya wacana secara utuh masih belum bisa 

dikatakan terperinci mengingat Leeuwen hanya melakukan 

analisis pada tataran teks saja.  

Sejalan dengan Leeuweun, bisa dilihat pada karya 

Mills (1997) yang berjudul Discourse, analisis wacana kritis 

dilakukannya dengan memfokuskan pada bagaimana aktor-

aktor ditampilkan pada wacana. Yang membedakan keduanya 

adalah fokus kajian yang dilakukan, yakni Mills yang  lebih 
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terkenal dengan kajian wacana feminismenya. Ia ingin 

mengkaji bagaimana bias media dalam menampilkan wanita 

sehingga terjadi pemarjinalan di dalamnya. Model analisis 

wacana kritis Mills berusaha menghubungkan posisi aktor 

sosial dan posisis suatu peristiwa untuk mengungkapkan 

adanya pemarjinalan. Posisi subjek dan objek dalam suatu 

peristiwa dikaji secara mendalam olehnya untuk melihat aktor 

mana yang memiliki posisi yang lebih tinggi dan memiliki 

kuasa untuk menentukan wacana yang akan dilemparkan pada 

publik. Aktor yang berperan sebagai subjek diasumsikan 

sebagai aktor yang memiliki kesempatan untuk mendefinisikan 

dan melakukan pencitraan terhadap dirinya. Di sisi lain, aktor 

yang menjadi objek adalah pihak yang didefinisikan dan 

digambarkan kehadirannya oleh orang lain. Analisis terhadap 

posisi subjek-objek diyakini Mills mengandung muatan 

ideologi tertentu. Kelebihan pendekatan wacana kritis yang 

dilakukannya adalah memperhitungkan posisi pembaca dalam 

teks. Berita bukanlah semata sebagai hasil produksi dari 

pewarta berita dan pembaca tidak serta merta ditempatkan 

sebagai sasaran. Mills menganggap berita sebagai hasil 

negoisasi antara pewarta berita dan pembacanya.  

Berbeda dengan Leeuwen dan Mills, pendekatan 

analisis wacana kritis Dijk (1988), yang dikenal dengan 

pendekatan kognisi sosial, menyertakan analisis terhadap 

kognisi pembuat wacana dalam proses pembentukan wacana 

dan juga melibatkan analisis kebahasaan secara lebih 

mendalam untuk membongkar relasi kuasa dan dominasi yang 

diproduksi pada wacana. Dijk mengklasifikasikan elemen 

wacana menjadi tiga, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks 

sosial. Tataran teks dibagi menjadi tiga, yakni struktur makro, 
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superstruktur dan struktur mikro. Struktur makro adalah 

strukur luar pembentuk wacana.  Superstruktur berkaitan 

dengan skematik wacana. Struktur mikro mencakup elemen-

elemen kebahasaan yang digunakan dalam wacana. Dijk 

menetapkan empat elemen kebahasaan yang dikaji pada tataran 

struktur mikro, yakni elemen sintaksis, semantis, stilistik, dan 

retoris. Kognisi sosial hadir untuk menjembatani antara teks 

dan konteks. Kognisi sosial berkaitan dengan proses mental 

dan kognisi pembuat wacana dalam proses produksi wacana. 

Adanya analisis terhadap kognisi sosial melalui daftar 

pernyaaan yang diajukan kepada pembuat wacana akan lebih 

memperjelas bagaimana wacana diproduksi dan konteks 

seperti apa yang memengaruhinya. Untuk analisis konteks 

sosial dilakukan melalui studi intertekstualitas, yakni 

mengkaitkan suatu wacana dengan wacana terkait yng ada 

sebelum dan sesudahnya. Keterkaitan antara teks, kognisi 

sosial dan konteks sosial mencerminkan kecenderungan suatu 

wacana. Kelebihan proses analisis wacana yang dilakukan oleh 

Dijk adalah bagaimana ia menghubungkan antara teks dan 

konteks melalui kognisi sosial pembuat wacana.  

Senada dengan Dijk, analisis wacana kritis Fairclough 

(1995) menggunakan perantara dalam menghubungkan antara 

teks dan konteks, yakni melalui praktik wacana. Pendekatan 

analisis wacana kritis model Fairclough dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan tiga dimensi wacana yang terdiri atas teks, 

praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Dimensi teks secara 

bersamaan memiliki tiga fungsi, yakni representasi, relasi, dan 

identitas. Fungsi representasi berkaitan erat dengan bagaimana 

realitas sosial ditampilkan dalam bentuk teks. Menurut 

Fairclough, praktik wacana merupakan tahapan yang berkaitan 
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dengan bagaimana cara pemproduksi wacana untuk 

membentuk sebuah wacana. Dalam media massa hal ini 

berkaitan dengan bagaimana para pekerja media (penulis 

berita)  memproduksi teks. Hal ini berkaitan dengan penulis 

berita itu sendiri selaku pribadi,  hubungan kerja penulis berita 

dengan sesama pekerja media lainnya, institusi media tempat 

penulis berita bernaung, cara meliput berita, menulis berita, 

sampai menjadi berita di dalam media.  

Praktik sosiokultural dibagi menjadi tiga level, yakni 

level situasional (situasi pembangun wacana), institusional 

(pengaruh institusi), dan sosial (pengaruh sosial masyarakat). 

Perbedaan antara Dijk dan Fairclough terletak pada tata cara 

analisis pada tataran teks. Meskipun Fairclough sudah 

melakukan analisis unsur-unsur kebahasaan yang lebih 

komperehensif, tetapi pengklasifikasian unsur-unsur 

kebahasaan tersebut masih belum mendetail dalam arti tidak 

diklasifikasikan secara gamblang unsur kebahasaan yang 

dikaji, seperti pada analisis yang dilakukan oleh Dijk (1988). 

Paradigma kritis  menggambarkan dunia sebagai suatu 

sistem yang tidak seimbang, melainkan sebagai suatu sistem 

yang mengandung dominasi, eksploitasi, pengorbanan, 

penindasan, dan kekuasaan. Kaum kritis berusaha untuk 

memperlihatkan kesalahan yang muncul pada keadaan 

masyarakat. Mereka cenderung tertarik dengan kelompok yang 

didominasi dibandingkan dengan siapa yang melakukan 

dominasi tersebut (Johnstone, 2002: 26).  

Ideologi adalah keyakinan dasar yang dimiliki oleh 

sebuah kelompok dan dihayati bersama oleh seluruh anggota 

kelompok (Dijk, 2000). Max, dalam Dijk (2000) 

mendefinisikan ideologi sebagai pandangan hidup yang 
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dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas 

sosial tertentu dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. 

Hodge dan Kress (1979: 6) mengungkapkan bahwa ideologi 

adalah bentuk ide sistematis yang dibentuk melalui pandangan 

tertentu.[] 
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BAGIAN TUJUH 

KONSEP SEMIOTIKA BAHASA TEKS 
DALAM SURAT KABAR 

 

 

 

A. Gambaran Umum Surat Kabar 

Pada bagian ini dibahas tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan tujuh surat kabar yang diteliti, baik aspek sejarah, misi 

dan visi dan misi berdirinya maupun pemilik atau pendiri surat 

kabar. Adapun surat kabar tersebut, yaitu Fajar, Tribun Timur, 

Rakyat Sulsel, Seputar Indonesia, Tempo, Kompas dan 

Republika.   

 

1. Surat Kabar Fajar 

Secara historis, surat kabar Fajar yang selanjutnya 

disebut Harian Fajar lahir pada 17 Agustus 1981 dan 

diresmikan pada 1 Oktober 1981. Surat Kabar Fajar berawal 

sebagai bentukan dari Yayasan Penerbit Express yang 

didirikan oleh Harun Rasyid Djibie berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Penerangan No. 

050/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986 tanggal 8 Maret 1986. 

Mulanya Fajar berbentuk pers kampus yang dikelola KAMI 

(Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang dimotori oleh 

Alwi Hamu bersama sejumlah rekan sejawat, seperti Jusuf 
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Kalla dan Aksa Mahmud. Tahun 1988 Fajar secara resmi 

berekspansi dengan Jawa Pos Group yang dipimpin Dahlan 

Iskan sebagai perbaikan kondisi kolaps akibat tidak ada 

regenerasi.  

Secara filosofis, penamaan Fajar mengandung 

pengertian sebagai „belahan timur Indonesia‟ atau bagian 

wilayah timur Indonesia yang diharapkan mampu menjadi 

penerang bagi alam sekitar, khususnya wilayah timur 

Indonesia (Sulawesi). Fajar menjadi sarana baca (koran) 

terbesar di Makassar meskipun mengusung lebih banyak 

konten lokal khas Makassar daripada  menayangkan berita di 

Pulau Jawa. Sebagaimana survai independen di luar Fajar 

bahwa ada 74% masyarakat Sulawesi Selatan membaca Fajar 

dengan urutan 5 terbesar di luar Jawa (Indonesia Timur). 

Adapun beberapa rubrik yang terdapat dalam Harian 

Fajar antara lain: “Berita Makassar” Hari Ini”, yang memuat 

berita headline hot; ”Berita Lokal” yang memuat berita di 

seputar Kota Makassar, seperti di Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Barat, Makassar dan sekitarnya; “Metro News”, rubrik yang 

memuat berita berbagai peristiwa di Indonesia; “Ekonomi 

Bisnis”, rubrik yang memuat berita ekonomi dan bisnis; serta 

“Internasional”, rubrik berita yang memuat berita-berita 

mancanegara. 

 

2. Surat Kabar Tribun Timur 

Surat kabar Tribun Timur atau selanjutnya dikenal 

Tribun Timur Makassar terbit pertama kali di Makassar 

tanggal 9 Februari 2004. Tribun Timur adalah salah satu surat 

kabar regional yang berada di Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan yang dikelola oleh PT Indopersada Primamedia dan 

146 
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merupakan perusahaan pengelola Divisi Koran Daerah 

Kompas Gramedia (Group of Regional Newspaper). Harian 

Tribun Timur memiliki beberapa rubrik, seperti rubrik 

internasional, olahraga, ekonomi dan bisnis, serta seleb dan 

lifestyle.  

Sebagai jaringan pendukung Tribun Nasional, Tribun 

Timur menjadi surat kabar (koran) utama dan terkemuka di 

Makasar. Selain jaringan Tribun Kaltim, Tribun Batam, Tribun 

Manado, Tribun Pekanbaru, Tribun Pontianak dan Tribun 

Jabar. Tribun Timur dinobatkan sebagai koran terbaik dari sisi 

financial perspective, business process, learn and growth dan 

customer perspective. Sementara itu, dari sisi sirkulasi (oplaq) 

dan readership Harian Tribun Timur menepatkan sebagai 

jajaran koran dengan readership terbanyak secara nasional. 

Para readership berasal dari kalangan masyarakat profesional 

kota dan keluarga metropolitan yang dimanjakan dengan 

suguhan berita dan rubrik lifestyle (Tribun Women, Kids, 

Health dan lain sebagainya). Untuk memudahkan keluarga 

metropolitan menikmati Tribun Timur, koran ini dibagi dalam 

enam sesi (36 halaman), yakni Front Page, Tribun Pemilu, 

Tribun Makassar, Tribun Women, Supernall dan Tribun Iklan. 

Sejak pertama kali terbit Tribun Timur menguasai 

hampir 50% iklan di Makassar (iklan lokal maupun nasional). 

Hampir semua merek nasional bermitra dengan Tribun Timur. 

Awak redaksi Tribun Trimur berkantor pusat di Jalan 

Cenderawasih No. 430, Makassar, Sulawesi Selatan.  

 

3. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Harian Rakyat Sulsel diterbitkan pertama kali oleh PT 

Rakyat Sulawesi Selatan Intermedia tanggal 12 Juni 2012. 
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Rakyat Sulsel merupakan bagian dari Fajar Group yang 

dipimpin Subhan Yusuf yang beralamatkan di Jalan Hertasning 

54 Makassar. Harian Rakyat Sulsel memiliki 20 (dua puluh) 

halaman berikut 12 (dua belas) rubrik, yakni: rubrik politik, 

ekonomi, hukum, megapolitan, daerah, nasional, internasional, 

edukasi, olahraga, teknologi, dan lifestyle. Harian Rakyat 

Sulsel menetapkan tagline „the political news reference‟ yang 

mengklaim sebagai surat kabar yang cenderung 

mengindentifikasi pemberitaan politik pertama di Indonesia 

Timur. 

 

4. Surat Kabar Seputar Indonesia  

Seputar Indonesia atau sering disebut Sindo adalah 

salah satu surat kabar (harian) nasional yang berada di bawah 

manajemen PT Media Nusantara Informasi yang setiap harinya 

menyajikan berita konten yang selaras dengan Sindo Media. 

Sindo terbit perdana di Makassar tanggal 30 Juni 2005 dan 

memiliki awak redaksi yang memproduksi berita sendiri dan 

melakukan sinergi pemberitaan dengan semua media di MNC 

Group, yakni Sindo TV, Sindo Trijaya FM, Sindo Weekly, 

Okezone, MNC TV, RCTI, Global TV, dan MNC Channel. 

Berita-berita yang dimuat dalam Sindo lebih 

mengarah pada pembaca yang ingin membaca berita cepat, 

akurat, dan efisien. Oleh karena itu, berita dikemas sedemikian 

rupa sehingga menjadi lebih pendek dan lebih mudah 

dinikmati oleh pembaca. Kantor redaksi harian Sindo berpusat 

di Jalan Wahid Hasyim No 38, Gedung SINDO Lantai 4, 

Jakarta Pusat.  

 

5. Surat Kabar Tempo 
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Harian Tempo merupakan cabang dari Majalah 

Tempo yang terbit setiap hari di Indonesia. Harian Tempo 

pertama kali meramaikan dunia surat kabar Indonesia pada 2 

April 2001 dengan sirkulasi sekitar 100.00 dengan pemilik 

tetapnya PT Tempo Inti Media Harian. Ciri khas yang dimiliki 

harian Tempo adalah memberikan peluang untuk khalayak 

memberikan kesempatan berbagai opini ihwal masalah yang 

menjadi topik pembicaraan. Kesempatan tersebut diberikan 

nama dengan rubrik „Pendapat.‟ 

Terdapat 6.000 karakter kata dalam rubrik opini 

dengan tema isu-isu aktual, sedang in, dan wacananya tengah 

hangat dibicarakan. Sebabnya, harian Tempo memiliki sifat 

kebaruan, tidak jarang Tempo terkanal sebagai koran yang 

berani menyuarakan suara rakyat. Pemilihan kata dan gaya 

bahasanya pun cenderung lebih berani. Karenanya, pemilihan 

kata dan gaya bahasa yang berani sejalan dengan berita yang 

disampaikan pun bersifat sensitif.  

 

6. Surat Kabar Kompas 

Kompas adalah salah satu surat kabar (harian) yang 

didirikan 28 Juni 1965 oleh P,K. Ojong dan Jacob Oetama di 

bawah bendera PT Kompas Media Nusantara dan merupakan 

bagian dari kelompok Kompas Gramedia (KG). Kompas yang 

berkantor pusat di Jakarta ini pernah berhenti terbit tahun 1965 

dan 1978. Harian Kompas adalah salah satu di antara dua 

koran di Indonesia yang diaudit oleh Audit Bureau of 

Circulation (ABC). Kompas yang merupakan anak perusahaan 

PT Kompas Media berkantor di Gedung Kompas 

Gramedia, Unit II Lt. 5, Jl. Palmerah Selatan No. 22–28, 

Jakarta Barat, Indonesia. 
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Kanal-kanal Kompas didesain sesuai dengan tema 

berita dan membuat setiap pengelompokan berita memiliki 

karakter. Kanal-kanal tersebut antara lain: 

KOMPAS Female 

KOMPAS Bola 

KOMPAS Health 

KOMPAS Tekno 

KOMPAS Entertainment 

KOMPAS Otomotif 

KOMPAS Properti 

KOMPAS Images 

KOMPAS Karier 

Kompas juga telah menciptakan komunitas menulis 

dengan konsep citizen journalism. Setiap anggota dapat 

mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan 

serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan maupun 

gambar. Di samping itu, juga melibatkan kalangan jurnalis 

Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta 

pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk 

ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Ada sekitar 300 

hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas 

jurnalisme warga yang mencapai 50.000 anggota. 

 

7. Surat Kabar Republika  

Republika merupakan salah satu harian (koran) yang 

memiliki wajah berlatar belakang muslim Indonesia. B. J. 

Habibie penginisiasi terbitnya koran ini melalui orgnisasi 

masyarakat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). 

Tujuan pendirian tercermin pada point of view berita dengan 

perwajahan dan tata letak, selain bahasa yang mudah dicerna 
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namun tetap menunjukkan intelektualitas kelas menengah. 

Koran ini terbit di bawah naungan PT Abdi Banga sejak 

tanggal 4 Januari 1993 dan beralih kepemilikan di bawah 

Mahaka Media. Harian Republika menjadi satu keluarga 

dengan Majalah Golf Digest Indonesia, Majalah Parents 

Indonesia, Stasiun Radio Jak FM, Radio Gen FM, Delta FM, 

FeMale Radio, Prambors, JakTV, AlifTV. Kategori straight 

news menjadi andalan utama harian Republika, terutama terkait 

masalah sosial ekonomi dan politik yang lumarah dimuat di 

koran. 

Setelah melakukan klasifikasi data sesuai ciri-ciri 

bahasa jurnalistik yang dapat ditemukan dalam teks berita, 

penelitian dilanjutkan pada pendeskripsian data. Berikut ini 

adalah data dan analisis data hasil penelitian berdasarkan 

media massa yang menjadi sumber data seperti berikut ini. 

 

a. Teks Berita 

Pada bagian ini ditampilkan data penelitian berupa teks 

berita. Teks berita adalah kata-kata dan kalimat-kalimat yang 

tersusun membentuk paragraf dalam tubuh berita. Judul dan 

teks berita ini diambil dari tujuh surat kabar yang diteliti. 

 

1) Surat Kabar Fajar 

Semiotika dalam Teks Berita Surat Kabar Fajar 

No Kode 

Data 

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. FJ-16 Syahrul Ngopi 

Bareng Bupati 

Pinrang 

Kegiatan minum 

kopi 

Fajar, 

14 

Januari 

2013, 
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hal.7 

2. FJ-17 “...makanya, 

daerah-daerah 

tersebut akan 

menjadi prioritas 

jika terpilih 

sebagai 

Gubernur dan 

Wakil 

gubernur.” 

Kata makanya 

biasa digunakan 

dalam ragam 

bahasa 

percakapan. Kata 

tersebut mengacu 

pada ungkapan 

“maka dari itu.” 

Fajar, 

15 

Januari 

2013, 

hal.7 

3. FJ-14 “Pembatalan 

Debat Pilgub 

Sulsel patut 

dicurigai 

merupakan 

konspirasi 

tingkat tinggi 

atau by design.”  

Penggambaran 

frasa by design  

adalah frasa 

bahasa Inggris 

yang dapat 

diterjemahkan 

dalam bahasa 

Indonesia 

menjadi “dengan 

desain.” 

Fajar, 

14 

Januari 

2013, 

hal.7 

4. FJ-16 “Sebelum ngopi, 

Syahrul sempat 

melakukan 

jogging di 

sekitar kota 

Pinrang.” 

Kata jogging 

dalam kalimat 

tersebut adalah 

ejaan bahasa 

asing. Kata 

tersebut sudah 

diserap ke dalam 

bahasa Indonesia 

dan ejaannya 

Fajar, 

14 

Januari 

2013, 

hal.7 
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berubah menjadi 

joging. Ada 

kemungkinan, 

penggunaan kata 

berejaan asing 

tersebut karena 

kesalahan ketik. 

5. FJ-18 “Aja musalaika 

(Bugis: Jangan 

tinggalkan saya, 

Red),” kata 

Syahrul.”  

Penyertaan kata 

bahasa Bugis 

tersebut disertai 

dengan 

penjelasan makna 

oleh penulisnya. 

Maksud atau  

tujuan penyertaan 

kata dari bahasa 

Bugis itu adalah 

untuk 

menunjukkan 

peristiwa yang 

terjadi 

sebagaimana 

yang disaksikan 

oleh penulisnya. 

Fajar, 

15 

Januari 

2013, 

hal.7 

 

Klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bahasa jurnalistik juga 

dilakukan terhadap berita yang dimuat di Fajar dalam rentang 

waktu 5 Januari hingga 15 Januari 2013. Hasil klasifikasi 

tersebut menunjukkan bahwa teks berita yang dimuat di Fajar 

belum sepenuhnya menggunakan atau mematuhi ciri-ciri 
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ragam bahasa jurnalistik. Salah satunya adalah masih terdapat 

penggunaan kata tutur dalam berita yang dimuat di situs berita 

Fajar. 

Sebagai contohnya dalam berita Syahrul Ngopi Bareng 

Bupati Pinrang yang dimuat di Fajar pada 14 Januari 2013. 

Kalimat yang terdapat kata tutur, “Usai ngopi, Syahrul 

melayani masyarakat foto bersama dengan dirinya.” Kata 

ngopi dalam kalimat tersebut adalah kata yang biasa digunakan 

dalam percakapan sehari-hari. Sesuai dengan tata baku bahasa 

Indonesia, kata ngopi mengacu pada kegiatan meminum kopi. 

Adapun tujuan penggunaan kata ngopi dalam penulisan berita 

tersebut adalah agar pembaca menjadi lebih familiar dengan 

apa yang diberitakan. 

Contoh lain penggunaan kata tutur dalam tubuh berita 

adalah penggunaan kata “makanya” dalam berita Garuda-Na 

Prioritaskan Kabupaten Tertinggal yang dimuat di Fajar pada 

15 Januari 2013. Kalimat yang memuat kata tersebut adalah, 

“makanya, daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas jika 

terpiih sebagai Gubernur dan Wakil gubernur.”  Kata makanya 

adalah kata yang biasa digunakan dalam ragam bahasa 

percakapan. Kata tersebut mengacu pada ungkapan “maka dari 

itu.” Namun, sesuai dengan sifat atau ciri ragam bahasa 

jurnalistik, yaitu menggunakan kalimat yang singkat, 

penggunaan kata makanya dimaksudkan untuk mempersingkat 

kalimat serta agar pembaca lebih mudah memahami. Hanya 

saja, penulisan kata ini tidak sesuai dengan tata bahasa baku 

bahasa Indonesia, yaitu ditulis tanpa dicetak miring. 

Selain masih adanya penggunaan kata tutur, masih 

ditemukan penggunaan kata atau istilah asing di dalam berita 

yang dimuat di Fajar. Salah satu contohnya adalah kata yang 
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terdapat dalam berita Sayang Tuding Pembatalan Debat 

Didesain yang dimuat pada 14 Januari 2013. Antara lain 

adalah kata yang digunakan pada kalimat “Pembatalan Debat 

Pilgub Sulsel patut dicurigai merupakan konspirasi tingkat 

tinggi atau by design, dengan meng-gambarkan....” Frasa by 

design adalah frasa bahasa Inggris yang dapat diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia menjadi “dengan desain.” Adapun 

kemungkinan tetap digunakannya frasa tersebut adalah karena 

peletakannya di dalam kalimat langsung. Sesuai dengan tata 

bahasa baku, penggunaan kata atau istilah asing, meski 

digunakan dalam kalimat langsung, seharusnya tetap dicetak 

miring. 

Contoh lain penggunaan kata atau istilah asing dalam 

tubuh berita yang dimuat di Fajar adalah seperti yang terdapat 

dalam berita Syahrul Ngopi Bareng Bupati Pinrang. Kata yang 

dimaksud adalah kata jogging yang terdapat dalam kalimat 

“Sebelum ngopi, Syahrul sempat melakukan jogging di sekitar 

kota Pinrang.” Kata jogging dalam kalimat tersebut adalah 

ejaan bahasa asing. Kata tersebut sudah diserap ke dalam 

bahasa Indonesia dan ejaannya berubah menjadi joging. Ada 

kemungkinan, penggunaan kata berejaan asing tersebut karena 

kesalahan ketik. 

Salah satu berita yang dimuat di Fajar yang hampir 

memenuhi semua ciri-ciri bahasa jurnalistik adalah berita 

berjudul Syahrul Berbahasa Bugis di Pinrang. Kecuali adanya 

kata tutur, semua ciri-ciri bahasa jurnalistik dalam berita 

tersebut telah dipenuhi dan salah satunya adalah penggunaan 

kalimat gramatikal. Salah satu contoh kalimat gramatikal 

dalam tubuh berita tersebut adalah, “Menurutnya, masyarakat 

antusias mengikuti kampanye akbar tersebut demi melihat 
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figur Syahrul.” Penggunaan kata menurutnya, sesuai dengan 

tata bahasa, yaitu tidak menggunakan pilihan kata yang biasa 

digunakan sebagai ragam cakapan, misalnya, “ia bilang” dan 

sebagainya yang tidak sesuai tata bahasa baku bahasa 

Indonesia. 

Hanya saja masih terdapat penggunakan kata yang 

merupakan bahasa tutur atau bahasa yang digunakan dalam 

percakapan sehari-hari, seperti terdapat dalam kalimat 

langsung berikut ini, “Aja musalaika (Bugis: Jangan 

tinggalkan saya, Red),” kata syahrul.”  (Fajar, 15 Januari 

2013). Penyertaan kata bahasa Bugis tersebut sudah disertai 

dengan penjelasan makna oleh penulisnya. Dapat diketahui 

bahwa maksud atau tujuan penyertaan kata dari bahasa Bugis 

itu adalah untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi 

sebagaimana yang disaksikan oleh penulisnya. 

 

2) Surat Kabar Tribun Timur 

Semiotika dalam Teks Berita Surat Kabar Tribun Timur 

No Kode 

Data  

Data  Tema/Makna Sumber 

Data 

1. TT-

01 

“Selain itu, 

dua juru 

kampanye 

yang 

merupakan 

tokoh pemuda 

dan politisi 

Senayan turut 

menjadi 

senjata awal 

Kata “senjata 

awal” dalam 

kalimat tersebut 

adalah frasa yang 

sengaja disisipkan  

penulis agar 

menjadi lebih 

menarik dan 

membangkitkan 

minat pembaca. 

Tribun 

Timur, 5 

Januari 

2013, 

hal.12 
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kampanye 

Sayang di tiga 

titik lokasi.”  

2. TT-

07 

“Calon Wakil 

Gubernur 

Sulsel Abdul 

Azis Qahhar 

Mudzakkar 

mengaku 

prihatin 

dengan 

penampilan 

hedonis 

sejumlah 

pejabat 

pemerintah.”  

Kalimat tersebut 

mengarahkan 

pembaca pada 

peristiwa masih 

adanya pejabat 

pemerintah yang 

berpenampilan 

hedonis, yang 

menganggap 

kesenangan dan 

kenikmatan materi 

sebagai tujuan 

hidup. 

Tribun 

Timur, 7 

Januari 

2013, hal.3 

3. TT-

01 

“Kampanye 

akan 

dimeriahkan 

dengan 

hadirnya artis 

jebolan 

Indonesian 

Idol Fiman 

dan Sean.”  

Kata “Jebolan” 

dalam kalimat 

tersebut 

merupakan kata 

cakapan yang 

berarti keluaran, 

lulusan, atau 

tamatan lembaga 

pendidikan formal. 

Tribun 

Timur, 5 

Januari 

2013, 

hal.12 

4. TT-

03 

”Pemerintah 

Provinsi 

Sulsel tidak 

mereken 

Kata tidak 

mereken dalam 

kalimat tersebut 

adalah  kata yang 

Tribun 

Timur, 7 

januari 

2013, 
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Luwu Raya, 

....”  

biasa digunakan 

dalam percakapan 

sehari-hari. 

Penyertaan kata 

mereken 

seharusnya 

menghiraukan, 

mungkin ditujukan 

agar pembaca 

menjadi lebih 

familiar. 

hal.12 

5. TT-

02 

“Kalau ada 

yang butuh 

bantuan 

silakan 

hubungi call 

center, kami 

turun 

membantu 

.....”  

Penggunaan frasa 

bahasa Inggris 

“call center” 

mengacu pada 

frasa pusat 

panggilan pada 

sebuah perusahaan 

atau organisasi. 

Apabila frasa 

tersebut 

diterjemahkan, 

maka frasa pusat 

panggilan akan 

terdengar kurang 

familiar bagi 

pembaca. 

Tribun 

Timur, 7 

Januari 

2013, 

hal.12 

6. TT-

11 

 “Dua unit 

mobil tronton 

yang memuat 

Kata “band” dalam 

kalimat tersebut 

mengacu pada 

Tribun 

Timur, 7 

Januari 
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instrumen 

musik band 

dan orkes.....”  

frasa grup musik. 

Penulisan kata 

band dalam 

kalimat itu 

bertujuan agar 

pembaca dapat 

lebih memahami 

sebab kata band 

lebih popular 

dibandingkan kata 

grup musik. 

2013, 

hal.12 

 

Hasil klasifikasi data berdasarkan ciri-ciri bahasa 

jurnalistik dalam teks berita kampanye Calon Gubernur 

(Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Periode 2013-

2018 di Tribun Timur masih ditemukan adanya beberapa unsur 

atau ciri bahasa jurnalistik yang belum terpenuhi. Salah satu 

ciri yang seringkali tidak ditemukan dalam teks berita Tribun 

Timur antara lain bahasa yang menarik. 

Salah satu ciri bahasa jurnalistik menurut Sumadiria 

(2005: 53-61) bahwa bahasa jurnalistik harus menarik. Bahasa 

yang menarik berarti mampu membangkitkan minat pembaca, 

memicu selera membaca, dan membuat orang yang sedang 

tertidur terjaga seketika. Berdasarkan 24 teks berita tentang 

kampanye Cagub dan Cawagub periode 2013-2018 yang 

dimuat di surat kabar Tribun Timur, bahasa yang menarik 

seringkali tidak ditemukan. 

Dari 24 berita yang diklasifikasi berdasarkan ciri-ciri 

bahasa jurnalistik, ada sebanyak 15 berita yang tidak memuat 

ciri kemenarikan bahasa jurnalistik. Dalam sembilan berita 
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lainnya ditemukan ragam bahasa jurnalistik yang menarik, 

yang dapat diketahui melalui penggunaan kalimat, penonjolan 

peristiwa, maupun sudut pandang berita yang menarik. Salah 

satu contohnya adalah yang terdapat dalam teks berita berjudul 

Sayang Kampanye Perdana di Takalar, Gowa, Makassar yang 

dimuat pada 5 Januari 2013, “Selain itu, dua juru kampanye 

yang merupakan tokoh pemuda dan politisi Senayan turut 

menjadi senjata awal kampanye Sayang di tiga titik lokasi.” 

Kata senjata awal dalam kalimat tersebut adalah frasa yang 

sengaja disisipkan oleh penulis agar kalimat tersebut menjadi 

lebih menarik dan dapat membangkitkan minat pembaca. 

Adapun contoh lain bahasa jurnalistik menarik yang 

ditemukan dalam teks berita Tribun Timur adalah yang 

terdapat dalam teks berita Azis: Ada Pejabat Hedonis pada 7 

Januari 2013. “Calon Wakil Gubernur Sulsel Abdul Azis 

Qahhar Mudzakkar mengaku prihatin dengan penampilan 

hedonis sejumlah pejabat pemerintah.” Bahasa yang menarik 

dapat diketahui tidak hanya dari penyusunan kalimat saja, 

melainkan juga melalui peristiwa apa yang sedang 

diungkapkan. Kalimat tersebut mengarahkan pembaca pada 

sebuah peristiwa bahwa Cawagub Sulsel Abdul Azis Qahhar 

Mudzakkar mengatakan masih ada sejumlah pejabat 

pemerintah yang berpenampilan hedonis (penganut paham 

hedonisme yang menganggap kesenangan dan kenikmatan 

materi sebagai tujuan hidup). Kalimat tersebut tersebut tentu 

saja dapat membangkitkan minat pembaca, terutama para 

pembaca berita yang menaruh minat pada gaya hidup para 

pejabat pemerintahan. 

Ciri bahasa jurnalistik lain yang seharusnya dipenuhi 

dalam penulisan teks berita adalah menghindari kata tutur. 
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Kata tutur merupakan kata yang biasa digunakan dalam 

percakapan sehari-hari. Kata tutur dalam penggunaannya lebih 

menekankan pada pengertian sehingga tidak memperhatikan 

masalah struktur dan tata bahasa (Sumadiria, 2005: 53-61). 

Dalam teks berita yang dimuat dalam Tribun Timur, masih 

ditemukan adanya penggunaan kata tutur. Dari 24 berita yang 

digunakan sebagai data dalam penelitian ini, 15 di antaranya 

masih terdapat kata tutur. Salah satu contohnya adalah yang 

terdapat dalam teks berita berjudul Sayang Kampanye Perdana 

di Takalar, Gowa, Makassar yang dimuat pada 5 Januari 2013, 

yaitu “Kampanye akan dimeriahkan dengan hadirnya artis 

jebolan Indonesian Idol Fiman dan Sean.” Kata Jebolan dalam 

kalimat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah „kata cakapan yang berarti keluaran, 

lulusan, atau tamatan lembaga pendidikan formal‟. 

Contoh lain penggunaan kata tutur dalam teks berita 

yang dimuat dalam Tribun Timur adalah yang terdapat dalam 

teks berita Ilham: Pembangunan Luwu Raya Diabaikan 

Pemerintah yang dimuat pada 7 Januari 2013 di Tribun Timur. 

Kata tutur tersebut dapat ditemukan dalam penggalan kalimat 

berikut,....” Pemerintah Provinsi Sulsel tidak mereken Luwu 

Raya,....” Kata tidak mereken dalam kalimat tersebut 

merupakan kata yang biasa digunakan dalam percakapan 

sehari-hari. Penyertaan kata mereken yang dalam bahasa 

Indonesia baku seharusnya „menghiraukan‟ mungkin ditujukan 

agar pembaca menjadi lebih mudah memahami. 

Selain kalimat menarik dan kata tutur dalam penulisan 

teks berita yang masih belum terpenuhi, masih ada beberapa 

ciri-ciri ragam bahasa jurnalistik yang belum terpenuhi dalam 

berita yang dimuat. Antara lain penggunaan kata dan istilah 
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asing yang masih ditemukan di tubuh berita. Salah satu 

contohnya adalah kata yang terdapat dalam berita Tim IA 

Bentuk Tanggap Darurat Banjir yang dimuat di Tribun Timur 

pada 7 Januari 2013. “Kalau ada yang butuh bantuan silakan 

hubungi call center, kami turun membantu.....” Penggunaan 

frasa bahasa Inggris call center mengacu pada frasa „pusat 

panggilan‟ pada sebuah perusahaan atau organisasi. Frasa 

tersebut tetap digunakan dalam kalimat langsung karena 

penulis mencoba menghadirkan secara langsung apa yang 

dikatakan oleh narasumbernya. Selain itu, apabila frasa 

tersebut diterjemahkan, frasa „pusat panggilan‟ akan terdengar 

kurang familiar bagi pembaca. 

Contoh penggunaan kata atau istilah asing lain yang 

terdapat dalam berita yang dimuat adalah berita Ilham dan 

Simpatisan Pawai di Palopo. Dalam berita yang dimuat pada 7 

Januari 2013 itu terdapat kata atau istilah asing yang 

digunakan dalam kalimat, “Dua unit mobil tronton yang 

memuat instrumen musik band dan orkes.....” Kata band dalam 

kalimat tersebut mengacu pada frasa grup musik. Penulisan 

kata band dalam kalimat itu bertujuan agar pembaca dapat 

lebih memahami. Kata band lebih popular dibandingkan kata 

grup musik. Hanya saja, penulisan kata asing tersebut tidak 

dilakukan dengan cara yang benar, yaitu tanpa mencetak 

miring sesuai dengan ketentuan tata bahasa yang berlaku. 

Secara keseluruhan penggunaan kalimat dan 

penyusunan paragraf dalam penulisan berita di Tribun Timur 

sudah hampir memenuhi ciri-ciri bahasa jurnalistik, antara lain 

menggunakan kalimat sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, 

demokratis, populis, dan gramatikal. Demikian juga, dalam hal 

pemilihan kata dan kalimat yang sesuai dengan kaidah etika. 
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Hasil penelitian juga menemukan beberapa berita yang 

menggunakan kalimat atau kata yang memang tidak memenuhi 

struktur gramatikal, kurang jelas, dan pemilihan kalimat yang 

kurang jernih. 

 

3) Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Semiotika dalam Teks Berita Surat Kabar Rakyat Sulsel 

No Kode 

Data 

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. RS-

01 

“Tidak ada 

Bupati yang 

bikinkan jalan 

sampai ke 

gunung, nanti 

saya jadi 

Bupati baru 

saya yang 

buatkan. Jadi 

tidak usah 

memilih 

orang yang 

tidak dikenal, 

pilih saja yang 

sudah 

memberikan 

bukti, seperti 

saya dan Pak 

Rudi.” 

Frasa melanggar 

kaidah bahasa 

Indonesia adalah 

kata 'bikinkan‟ dan 

„buatkan‟ yang 

memiliki makna 

ganda dan tidak 

memiliki perhatian 

pada prinsip 

keekonomisan 

kalimat, sehingga 

rancu, seharusnya 

dapat diganti 

dengan kata 

„membuat‟ sebagai 

kata efektif dan 

baku dalam kaidah 

berbahasa 

Indonesia (Aspek 

gramatikal). 

Rakyat 

Sulsel, 08 

Januari 

2013, hal 

4. 

2. RS- “Jangan lagi Ditinjau segi Rakyat 
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02 mau dijanji, 

pendidikan 

dan kesehatan 

gratis 

dicontek 

Syahrul tapi 

gagal. Kalau 

mau gagal 

lagi pilih 

kembali. Satu 

kali saja 

dipilih baru 

ingkar, apa 

lagi dua kali.” 

gramatikal, kata 

„mau‟ merupakan  

kalimat tidak aktif 

sehingga dapat 

dihilangkan 

afiksnya. Selain itu,  

kata „dicontek‟ 

memiliki 

gramatikal yang 

tidak baku 

seharusnya dapat 

dihilangkan, serta 

kata „apa lagi‟ yang 

memiliki tata bahas 

tidak baku dan 

dapat dihilangkan 

afiksnya. 

Sulsel, 08 

Januari 

2013, hal 

4. 

3. RS-

03 

“Nah loh, 

Syahrul 

Dijamu di 

Rumah Orang 

Tua JK.”  

nah loh adalah 

bahasa percakapan 

sehari-hari yang 

tidak miliki 

karakteristik 

wacana jurnalistik 

(Aspek ortografi). 

Rakyat 

Sulsel, 18 

Januari 

2013, hal 

5. 

4. RS-

04 

“Ali Ngabalin 

Sebut Pilgub 

Bukan 

Pemilihan 

Ketua 

Ustads.” 

Diksi Ketua Ustads 

dapat disandingkan 

dengan konteks 

politik bisa 

diartikan negatif. 

Seakan-akan ada 

Rakyat 

Sulsel, 17 

Januari 

2013, hal 

5. 
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pelecehan profesi 

pada diksi tersebut 

(Aspek leksikal). 

 

 

Hasil klasifikasi ciri-ciri bahasa jurnalistik 

menunjukkan bahwa beberapa berita yang dimuat di Rakyat 

Sulsel belum memiliki persyaratan bahasa jurnalistik secara 

komprehensif. Hal ini, sebagaimana ditunjukkan pada 

penggunaan kata tutur berita yang bermuatan konotatif, seperti 

pada aspek gramatikal, otografis dan leksikal yang cenderung 

memiliki frekuensi kesalahan tertinggi.  

1)  Aspek gramatikal 

Aspek gramatikal merupakan aspek pemberintaan 

yang menyinggung permasalahan tata bahasa yang 

sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, sebagai 

contohnya: 

a) “Tidak ada bupati yang bikinkan jalan sampai ke 

gunung, nanti saya jadi bupati baru saya yang 

buatkan. Jadi tidak usah memilih orang yang tidak 

dikenal, pilih saja yang sudah memberikan bukti, 

seperti saya dan Pak Rudi” (Rakyat Sulsel, 

08/01/2013). Apabila ditinjau dari makna yang 

berfrasa melanggar kaidah bahasa Indonesia adalah 

kata bikinan dan buatkan yang memiliki makna 

ganda dan tidak memiliki perhatian pada prinsip 

keekonomisan kalimat sehingga terlihat rancu dan 

tidak menarik dibaca, yang seharusnya dapat 

diganti dengan kata „membuat‟ sebagai kata efektif 

dan baku dalam kaidah berbahasa Indonesia. Di 

samping itu, terdapat kata yang memiliki unsur 
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kemubaziran pada kata nanti saya jadi bupati baru 

saya, frasa nanti saya dan baru saya memiliki 

unsur ketidakefektifan dan telihat janggal 

(bermakna ganda). Seharusnya, kata saya dapat 

diwakilkan pada akhir kalimat sehingga terlihat 

lebih dinamis. Terakhir, kata tidak usah seharusnya 

diganti menjadi jangan. 

b) “Jangan lagi mau dijanji, pendidikan dan kesehatan 

gratis dicontek Syahrul tapi gagal. Kalau mau 

gagal lagi pilih kembali. Satu kali saja dipilih baru 

ingkar, apa lagi dua kali” (Rakyat Sulsel, 

08/01/2013). Ditinjau segi gramatikal, kata mau 

memiliki kalimat tidak aktif sehingga dapat 

dihilangkan afiksnya. Di samping itu, kata dicontek 

memiliki gramatikal yang tidak baku seharusnya 

dapat dihilangkan, serta kata apa lagi yang 

memiliki tata bahasa tidak baku dan dapat 

dihilangkan afiksnya. Seharusnya kalimat tersebut 

dapat diperjelas menjadi “Jangan lagi dijanji 

pendidikan dan kesehatan gratis dari Syahrul tapi 

gagal. Kalau gagal dipilih kembali, satu kali saja 

dipilih baru ingkar, bagaimana kedua kalinya.” 

2)  Aspek ortografi 

Dalam kajian pemberitaan Rakyat Sulsel ditemukan 

adanya kesalahan ejaan yang terjadi dalam penulisan 

kalimat, yakni pemakaian tanda baca koma (,) dan 

pada kasus EYD (penggunaan kata baku dan tidak 

baku). Sebagai contoh: „Nah loh, Syahrul Dijamu di 

Rumah Orang Tua JK‟ (Rakyat Sulsel, 18/01/2013). 

Sesuai judul berita tersebut, ada pemakaian tanda baca 
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koma yang sesuai namun pada kasus EYD banyak 

memiliki kesalahan dengan pemakaian hiperbola. EYD 

pada nah loh adalah bahasa percakapan sehari-hari 

yang tidak dimiliki oleh wacana jurnalistik. Kata 

tersebut merupakan kata seruan yang tujuannya 

menarik pembaca untuk membaca isi berita yang ada. 

Seharusnya, kata ini dapat dihindari dan di samping 

kalimat keterangan yang memiliki kemubaziran pada 

kata „dijamu‟ yang memiliki unsur bahasa jurnalistik 

yang bersifat segar, namun perlu dihindari. 

 

3) Aspek leksikal 

Dalam kajian pemberitaan Rakyat Sulsel seringkali 

memiliki kesalahan pemilihan kosakata. Sebagai 

contoh: pemilihan diksi ketua ustads yang tidak 

memiliki arti atau makna secara harfiah sehingga 

menimbulkan kerancuan, kejanggalan, dan tidak 

efektif. Diksi ketua ustads dapat disandingkan dengan 

konteks politik bisa diartikan negatif. Seakan-akan ada 

pelecehan profesi pada diksi tersebut.  

 

4) Surat Kabar Seputar Indonesia (Sindo) 

Semiotika dalam Teks Berita Surat Kabar Seputar Indonesia 

No Kode 

Data  

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. SD-

01 

“Fenomena 

lainnya berupa, 

awan yang 

seketika 

menghalangi 

Konteks awan 

yang tiba-tiba 

menghalangi terik 

matahari 

dimaknai oleh 

Seputar 

Indonesia, 

7 Januari 

2013, hal 3. 
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terik matahari 

yang 

sebelumnya 

menyengat di 

daerah Burau.” 

masyarakat Sulsel 

(Bugis) sebagai 

pertanda kebaikan 

2. SD-

02 

“Dirinya pun 

berjanji jika 

dalam tiga 

tahun 

kepemimpinan

nya sebagai 

gubernur 

Sulsel tidak 

mampu 

menyelesaikan 

pembangunan 

infrastruktur 

jalan, jembatan 

dan irigasi di 

Sulsel dirinya 

juga siap 

mundur.” 

Kalimat tersebut 

menunjukkan 

adanya hubungan 

kausalitas logis 

antara janji 

seorang calon 

gubernur dengan 

konsekuensi bila 

janji itu tidak 

terpenuhi. 

Seputar 

Indonesia, 

14 Januari 

2013, hal 3. 

3. SD-

03 

“Kandidat 

gubernur 

Sulsel Andi 

Rudiyanto 

Asapa 

mengkritik 

Pemerintah 

Provinsi Sulsel 

Kalimat ini 

mengacu pada 

Calon Gubernur 

Sulsel Syahrul 

Yasin Limpo 

yang mengklaim 

bahwa 

perekonomian 

Seputar 

Indonesia, 

15 Januari 

2013, hal 2. 
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yang sering 

mengklaim 

perekonomian 

Sulsel tumbuh 

pesat.” 

Sulsel tumbuh 

pesat. Namun 

calon lain 

mencoba 

menunjukkan 

fakta-fakta bahwa 

masih ada 

beberapa 

kabupaten di 

Sulsel yang masih 

tertinggal 

sehingga tidak 

semua 

perekonomian di 

Sulsel maju pesat. 

4. SD-

04 

“Kandidat 

Gubernur 

Sulsel Syahrul 

Yasin Limpo 

meminta 

masyarakat 

Pinrang tidak 

memilih 

pemimpin 

hanya karena 

faktor 

kedaerahan.” 

Kalimat ini 

mencoba 

memengaruhi 

masyarakat untuk 

tidak memilih 

gubernur 

berdasarkan 

faktor 

kedaerahan. 

Mengingat 

Syahrul Yasin 

Limpo ketika itu 

berkampanye di 

daerah kelahiran 

salah satu calon 

Seputar 

Indonesia, 

15 Januari 

2013, hal 2. 
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gubernur. 

5. SD-

01 

“Fenomena ini 

terjadi saat 

Cawagub Azis 

Qahhar 

Mudzakkar 

mendoakan 

korban banjir 

di delapan 

kabupaten di 

Sulawesi 

Selatan segera 

terbebas dari 

musibah.” 

Objek kalimat 

tersebut sudah 

populis, tidak 

mengenal lapisan 

masyarakat 

maupun jabatan, 

dengan demikian 

mudah dimengerti 

oleh semua 

kalangan 

pembaca. 

Seputar 

Indonesia, 

7 Januari 

2013, hal 3. 

6. SD-

04 

“Sementara itu, 

kandidat Wakil 

Gubernur 

Sulsel Agus 

Arifin 

Nu‟mang 

berjanji 

meningkatkan 

bantuan benih 

dan bibit gratis 

untuk para 

petani dan 

nelayan di 

Pinrang.” 

Kalimat ini 

menyiratkan 

bahwa selama 

masa 

kepemimpinan 

Agus Arifin 

Nu‟mang sebagai 

Wakil Gubernur 

sudah membatu 

benih dan bibit 

gratis kepada 

masyarakat. 

Dengan demikian 

diharapkan dapat 

ditingkatkan jika 

dirinya terpilih 

Seputar 

Indonesia, 

15 Januari 

2013, hal 3. 
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kembali. 

 

Klasifikasi data berita-berita yang dimuat di Sindo 

menunjukkan bahwa masih ada beberapa ciri-ciri bahasa 

jurnalistik yang belum terpenuhi. Ciri-ciri bahasa jurnalistik 

yang belum terpenuhi itu antara lain kalimat yang logis. Satu 

dari lima berita yang menjadi data penelitian ini diketahui 

tidak memiliki kalimat yang logis, yaitu berita yang berjudul 

Kampanye Cagub Dinaungi Awan Kalam Allah. Berita yang 

dimuat pada 7 Januari 2013 itu lebih banyak menggunakan 

kalimat-kalimat yang cenderung subjektif. Salah satu 

contohnya, “Fenomena lainnya berupa awan yang seketika 

menghalangi terik matahari yang sebelumnya menyengat di 

daerah Burau, Senin (7/1/2013).” Bila dikaitkan dengan 

konteks berita, yaitu peristiwa aneh yang terjadi saat kampanye 

pasangan Ilham Arif Sirajuddin - Azis Qahhar Mudzakkar, 

penghadiran fenomena lain berupa awan yang seketika 

menghalangi terik matahari bukan hal yang luar biasa. 

Berita lainnya yang dimuat adalah menggunakan 

kalimat-kalimat yang logis. Salah satu contoh kalimat logis 

yang terdapat dalam berita yang dimuat adalah berita berjudul 

Rudiyanto janjikan pendidikan gratis di Sulsel yang dimuat 

pada 14 Januari 2013. “Dirinya pun berjanji jika dalam tiga 

tahun kepemimpinannya sebagai gubernur Sulsel tidak mampu 

menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan 

irigasi di Sulsel dirinya juga siap mundur.” Kalimat tersebut 

menunjukkan adanya hubungan kausalitas logis antara janji 

seorang calon gubernur dengan konsekuensi bila janji itu tidak 

terpenuhi. 
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Meski demikian, berita yang dimuat di Sindo telah 

menggunakan kalimat sederhana sehingga makna berita lebih 

dapat dimengerti. Salah satu contoh berita yang menggunakan 

kalimat sederhana adalah yang dimuat pada 15 Januari 2013 

berjudul Rudi: Empat Kabupaten Masih Tertinggal. Kalimat, 

“Kandidat gubernur Sulsel Andi Rudiyanto Asapa mengkritik 

Pemerintah Provinsi Sulsel yang sering mengklaim 

perekonomian Sulsel tumbuh pesat.” Kalimat ini mengacu 

pada Calon Gubernur Sulsel Andi Rudiyanto Asapa yang 

mengkritik klaim pemerintah bahwa perekonomian Sulsel 

tumbuh pesat. Berkaitan dengan konteks berita, Rudiyanto 

mencoba menunjukkan fakta-fakta bahwa masih ada beberapa 

kabupaten di Sulsel yang masih tertinggal sehingga tidak 

semua perekonomian di Sulsel maju pesat. Kalimat tersebut 

mencirikan kalimat sederhana, langsung menuju maksud yang 

hendak dikemukakan. 

Contoh lain penggunaan kalimat sederhana yang 

terdapat dalam berita yang dimuat adalah berita Syahrul Sebut 

Wagub “Sopir” Cadangan. Satu kalimat dalam berita yang 

dimuat pada 15 Januari 2013 itu mencirikan kalimat sederhana, 

yaitu, “Kandidat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo 

meminta masyarakat Pinrang tidak memilih pemimpin hanya 

karena faktor kedaerahan.” Kalimat tersebut hendak 

menyampaikan harapan Calon Gubernur Sulsel Syahrul Yasin 

Limpo agar masyarakat tidak memilih gubernur berdasarkan 

faktor kedaerahan. Kalimat ini tidak membingungkan 

pembaca, tetapi masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 

Penjelasan kalimat tersebut akan dititikberatkan pada frasa 

faktor kedaerahan. Secara semantis, kalimat ini sudah jelas 

dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi pembaca. 
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Salah satu ciri bahasa jurnalistik adalah bahasa yang 

populis atau dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat, 

baik yang kaya maupun yang miskin, baik pejabat maupun 

petani (Sumadiria, 2005: 53-61). Salah satu contoh 

penggunaan bahasa populis dalam berita yang dimuat di Sindo 

adalah yang terdapat dalam berita Kampanye Cagub Dinaungi 

Awan Kalam Allah. Salah satu kalimat populis dalam berita 

yang dimuat pada 7 Januari 2013 tersebut adalah, “Fenomena 

ini terjadi saat Cawagub Azis Qahhar Mudzakkar mendoakan 

korban banjir di delapan kabupaten di Sulawesi Selatan segera 

terbebas dari musibah.” Objek kalimat tersebut adalah korban 

banjir di delapan Kabupaten di Sulawesi Selatan. Bencana 

yang terjadi di daerah tertentu, seperti di sebuah kabupaten 

akan menjadi perhatian masyarakat dan pejabat pemerintah di 

daerah tersebut. Objek kalimat tersebut sudah populis, tidak 

mengenal lapisan masyarakat maupun jabatan. Dengan 

demikian, mudah dimengerti oleh semua kalangan pembaca. 

Selain itu, predikat dalam kalimat tersebut juga merupakan 

kata kerja yang positif, mendoakan. Sudah merupakan hal 

yang wajar, setiap kali terjadi musibah di suatu daerah, satu-

satunya hal yang dapat dilakukan oleh setiap orang di 

sekitarnya adalah berdoa. 

Kalimat populis lain yang terdapat dalam berita 

Syahrul Sebut Wagub “Sopir” Cadangan yang dimuat pada 15 

Januari 2013, memuat pernyataan Cawagub Agus Arifin 

Nu‟mang. Kandidat Wakil Gubernur Sulsel ini berjanji 

meningkatkan bantuan benih dan bibit gratis untuk para petani 

dan nelayan di Pinrang.” Kalimat ini merupakan kalimat yang 

mudah dimengerti oleh seluruh lapisan pembaca, terutama para 

petani dan nelayan atau secara umum masyarakat yang tinggal 
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di daerah pedesaan. Unsur pelengkap kalimat tersebut, yaitu 

“meningkatkan bantuan benih dan bibit gratis untuk para 

petani dan nelayan di Pinrang” membicarakan hal yang sangat 

familiar bagi masyarakat pedesaan. Bibit dan benih adalah 

bahan-bahan yang dibutuhkan petani dan nelayan untuk 

kelangsungan usaha mereka. 

 

5) Surat Kabar Tempo 

Semiotika dalam Teks Berita Surat Kabar Tempo 

No Kode 

Data  

Data Tema/Makna Sumber 

Data 

1. TM-

06 

“Wali Kota 

Makassar 

Salat Duha 

Sebelum 

Mencoblos” 

Jika menilik pada 

padanan bahasa 

Indonesia yang benar, 

kalimat Salat Duha 

seharusnya Shalat 

Dhuha. 

(penyimpangan 

morfologis). 

Tempo, 

22 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

2. TM-

07 

“Pilkada 

Sulsel, 

Rudiyanto 

Minta Restu 

Orang Tua” 

Jika menilik pada 

padanan bahasa 

Indonesia yang benar, 

maka kalimat Minta 

Restu seyogyanya 

Meminta Restu. 

(penyimpangan 

morfologis). 

Tempo, 

22 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

3. TM-

08 

“Calon 

Gubernur 

Jika menilik pada 

padanan bahasa 

Tempo, 

12 
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Sulawesi 

Selatan Tiru 

Gaya Jokowi” 

Indonesia yang benar, 

kalimat Tiru 

seharusnya Meniru. 

(penyimpangan 

morfologis). 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

4. TM-

09 

“Ilham 

Sirajuddin 

Puasa di hari 

Pencoblosan”  

Jika menilik pada 

padanan bahasa 

Indonesia yang benar, 

kalimat Puasa 

seharusnya Berpuasa. 

(penyimpangan 

morfologis). 

Tempo, 

22 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

5. TM-

10 

“Calon 

Gubernur 

Sulsel Bantah 

Pernah Bakar 

Gereja” 

Jika menilik pada 

padanan bahasa 

Indonesia yang benar, 

kalimat Bantah 

Pernah Bakar Gereja 

seharusnya 

Membantah Pernah 

Membakar Gereja. 

(penyimpangan 

morfologis). 

Tempo, 

14 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

6. TM-

01 

“Konflik di 

masa krusial 

berpotensi 

menjadi 

kendala besar 

di hari 

pencobloasan 

Kalimat tersebut akan 

menjadi kalimat 

efektif apabila kata 

dimasa dapat 

ditanggalkan sebagai 

perolehan faktor 

keekonomisan dalam 

Tempo, 

08 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 
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pada 22 

Januari.”  

penulisan menjadi 

Konflik krusial 

berpotensi 

menjadi......... 

(kesalahan sintaksis) 

7. TM-

11 

“..... besarnya 

atensi 

terhadap pesta 

demokrasi 

Sulsel” 

Kalimat tersebut akan 

menjadi kalimat 

efektif apabila kata 

terhadap dapat 

ditanggalkan sebagai 

perolehan 

keenomisan sebab 

penghilangan afiks 

pada kalimat aktif 

sering tidak 

digunakan pada 

pemberitaan yang 

tidak sejalan dengan 

prinsip tata bahasa 

Indonesia yang baku. 

(kesalahan sintaksis). 

Tempo, 

21  

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

 

8. TM-

02 

“Acho 

menambahkan

, serangan 

fajar yang 

terjadi...... 

atau ..‟... 

banyak 

indikasi 

serangan fajar 

Kata serangan fajar 

merujuk istilah yang 

digunakan untuk 

menyebut bentuk 

politik uang dalam 

rangka membeli suara 

yang dilakukan oleh 

satu atau beberapa 

orang untuk 

Tempo, 

22  

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 
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sampai subuh 

tadi, berupa 

pembagian 

beras, sarung 

maupun uang 

kepada 

masyarakat” 

memenangkan calon 

yang bakal 

menduduki posisi 

sebagai pemimpin 

politik. (kesalahan 

sintaksis). 

9. TM-

03 

“Politikus 

Partai Golkar 

ini tidak asal 

ngomong.‟ 

“Calon 

inkumben ini 

mengantongi 

gelar doktor 

dari 

Universitas 

Hassanudin 

dan 

sedang....” 

Kata ngomong 

menafsirkan bahasa 

percakapan sehari-

hari yang seharusnya 

memiliki pengertian 

menyatakan. 

Sementara kata calon 

inkumben yang 

seharusnya berfrasa 

bahasa Inggris 

incumbent. Adapun 

kemungkinan tetap 

digunakannya frasa 

tersebut adalah 

karena peletakannya 

di dalam kalimat 

langsung. (kesalahan 

sintaksis). 

Tempo, 

22 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

 

10. TM-

12 

“Bupati Sinjai 

ini terlihat 

ceria 

berbincang-

bindang 

Kata terlihat ceria 

berbincang-bincang 

memiliki multitafsir 

yang terkesan 

menyimpang akibat 

Tempo, 

22 

Januari 

2013, 

hal 



 

 
156 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

dengan orang 

tuanya....” 

kemubaziran bahasa 

pada aspek 

gramatikal (tata 

bahasa) dan ortografi 

(ejaan). (kesalahan 

sintaksis). 

A.12. 

11. TM-

13 

“Mendagri 

dan beberapa 

bintang sudah 

ada di 

Makassar 

untuk 

memantau 

Pilgub” 

Kata beberapa 

bintang memiliki 

stigmatisasi atau 

pelabelan yang 

diartikan sebagai artis 

ibu kota yang ikut 

meramaikan 

kampanye (kesalahan 

kosakata). 

Tempo, 

21 

Januari  

2013, 

hal 

A.12. 

12. TM-

03 

“Politikus 

Partai Golkar 

ini tidak asal 

ngomong.‟ 

„Calon 

inkumben ini 

mengantongi 

gelar doktor 

dari 

Universitas 

Hassanudin 

dan 

sedang....” 

Kata ngomong 

menafsirkan bahasa 

percakapan sehari-

hari yang seharusnya 

memiliki pengertian 

„menyatakan.‟ 

Tempo, 

22 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

13. TM- “Politikus Kata ngomong Tempo, 
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03 Partai Golkar 

ini tidak asal 

ngomong.‟ 

„Calon 

inkumben ini 

mengantongi 

gelar doktor 

dari 

Universitas 

Hassanudin 

dan 

sedang.......” 

menafsirkan bahasa 

percakapan sehari-

hari yang seharusnya 

memiliki pengertian 

„menyatakan.‟ 

(kesalahan kosakata) 

22  

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

14. TM-

14 

“Berdasarkan 

hitung-

hitungan 

Ilham, jika 

suara......” 

Kata berdasarkan 

hitung-hitungan 

memiliki makna 

ketaksaan 

(ambiguity) sebab 

menyatakan kata 

berdasarkan hitung-

hitungan sebagai kata 

yang kurang dinamis, 

sehingga terlihat 

mubazir dari aspek 

grmatikalnya. 

(kesalahan kosakata). 

Tempo, 

26 

Februari 

2015, 

hal 

A.12. 

15. TM-

03 

“Politikus 

Partai Golkar 

ini tidak asal 

ngomong.” 

Kata ngomong 

menafsirkan bahasa 

percakapan sehari-

hari yang seharusnya 

memiliki pengertian 

Tempo, 

22 

Januari 

2013, 

hal 
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„menyatakan.‟ 

(kesalahan Ejaan). 

A.12. 

16. TM-

15 

“Bentrok 

pecah antar 

massa usai 

debat 

kandidat 

pemilihan 

Gubernur 

Wakil 

Gubernur 

Sulsel.....” 

Kata antar massa 

seharusnya menjadi 

antarmassa, 

(kesalahan ejaan 

pemenggalan). 

 

Tempo, 

10 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

17. TM-

16 

“Gubernur 

Wakil 

Gubernur 

juga…” 

Gubernur-Wakil 

Gubernur…‟ 

(kesalahan 

pemenggalan). 

Tempo, 

10 

Januari 

2013, 

hal 

A.12. 

 

Hasil pengklasifikasian ciri-ciri bahasa jurnalistik yang 

dimuat dalam berita Tempo menunjukkan bahwa pemakaian 

urutan unsur-unsur kalimat, seperti subjek, predikat, objek dan 

keterangan dengan selang-seling sering menggunakan kalimat-

kalimat pendek dan pemakaian kata imajinatif. Hal demikian 

sebagaimana ditunjukkan pada penggunaan kata tutur yang 

terlihat pada aspek gramatikal (tata bahasa), leksikal 

(pemilahan kosakata) dan otografis (ejaan). Terdapat beberapa 

penyimpangan bahasa jurnalistik dibandingkan dengan kaidah 

bahasa Indonesia baku. 
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1)  Penyimpangan morfologis 

Penyimpangan ini sering dijumpai pada judul berita 

surat kabar yang menggunakan kalimat aktif, yakni 

pemakaian kata kerja yang tidak baku dengan 

penghilangan afiks. Afiks pada kata kerja yang berupa 

prefiks atau awalan dihilangkan. 

Misalnya: 

a) “Wali Kota Makassar Salat Duha Sebelum 

Mencoblos” (Tempo, 22/01/2013). Jika menilik 

pada padanan bahasa Indonesia yang benar, 

kalimat Salat Duha seharusnya Shalat Dhuha. 

b) “Pilkada Sulsel, Rudiyanto Minta Restu Orang 

Tua” (Tempo, 22/01/2013). Jika menilik pada 

padanan bahasa Indonesia yang benar, kalimat 

Minta Restu seyogyanya Meminta Restu. 

c) “Calon Gubernur Sulawesi Selatan Tiru Gaya 

Jokowi” (Tempo, 12/07/2013). Jika menilik pada 

padanan bahasa Indonesia yang benar, kalimat Tiru 

seharusnya Meniru. 

d) “Ilham Sirajuddin Puasa di Hari Pencoblosan” 

(Tempo, 22/01/2013). Jika menilik pada padanan 

bahasa Indonesia yang benar, kalimat Puasa 

seharusnya Berpuasa. 

e) “Calon Gubernur Sulsel Bantah Pernah Bakar 

Gereja” (Tempo, 14/01/2013). Jika menilik pada 

padanan bahasa Indonesia yang benar, kalimat 

Bantah Pernah Bakar Gereja seharusnya 

Membantah Pernah Membakar Gereja. 

2) Kesalahan sintaktis 
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Kesalahan sintaksis merupakan kesalahan yang 

dilakukan akibat pemakaian tata bahasa atau struktur 

kalimat yang kurang benar sehingga sering 

mengacaukan pengartian. Hal ini terjadi karena logika 

kurang bagus. 

Contoh: 

a) “Konflik di masa krusial berpotensi menjadi 

kendala besar di hari pencobloasan pada 22 

Januari” (Tempo, 08/01/2013). 

Seharusnya, kalimat tersebut akan menjadi kalimat 

efektif apabila kata dimasa dapat ditanggalkan 

sebagai perolehan faktor keekonomisan dalam 

penulisan menjadi “Konflik krusial berpotensi 

menjadi.........” 

b) “...besarnya atensi terhadap pesta demokrasi 

Sulsel” (Tempo, 21/01/2013). Seharusnya, kalimat 

tersebut akan menjadi kalimat efektif apabila kata 

terhadap dapat ditanggalkan sebagai perolehan 

keenomisan sebab penghilangan afiks pada kalimat 

aktif sering tidak digunakan pada pemberitaan yang 

tidak sejalan dengan prinsip tata bahasa Indonesia 

yang baku.  

c) “Acho menambahkan, serangan fajar yang 

terjadi...... atau ..‟.banyak indikasi serangan fajar 

sampai subuh tadi, berupa pembagian beras, sarung 

maupun uang kepada masyarakat” (Tempo, 

22/01/2013). 

Kata serangan fajar merujuk pada istilah yang 

digunakan untuk menyebut bentuk politik uang 

dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh 
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satu atau beberapa orang untuk memenangkan 

calon yang bakal menduduki posisi sebagai 

pemimpin politik. Tersebab makna serangan fajar 

menyasar pada kelompok masyarakat menengah ke 

bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan 

pemilihan umum, seperti: pembagian beras, sarung 

maupun uang. 

d) “Politikus Partai Golkar ini tidak asal ngomong.” 

“Calon inkumben ini mengantongi gelar doktor dari 

Universitas Hassanudin dan sedang.......” (Tempo, 

22/01/2013). 

Kata ngomong menafsirkan bahasa percakapan 

sehari-hari yang seharusnya memiliki pengertian 

„menyatakan.‟ Sementara kata calon inkumben 

yang seharusnya berfrasa bahasa Inggris incumbent. 

Adapun kemungkinan tetap digunakannya frasa 

tersebut adalah karena peletakannya di dalam 

kaliimat langsung. Sesuai dengan tata bahasa baku, 

penggunaan kata atau istilah asing, meski 

digunakan dalam kalimat langsung, seharusnya 

tetap dicetak miring. 

e) “Bupati Sinjai ini terlihat ceria berbincang-bindang 

dengan orang tuanya....” (Tempo, 22/01/2013) 

Kata terlihat ceria berbincang-bincang memiliki 

multitafsir yang terkesan menyimpang akibat 

kemubaziran bahasa pada aspek gramatikal (tata 

bahasa) dan ortografi (ejaan). Penghilangan afiks 

pada terlihat ceria yang digunakan dapat 

ditanggalkan tanpa menghilangkan maknanya, 

dengan syarat kata berbincang-bincang yang 
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dianggap tidak dinamis dan ringkas sebagaimana 

syarat utama bahasa jurnalistik dapat diringkas 

menjadi berbincang tanpa meninggalkan kaidah 

bahasa Indonesia yang benar. 

3) Kesalahan kosakata 

Kesalahan ini sering ditemui dengan alasan kesopanan 

(eufemisme) atau meminimalisasi dampak buruk 

pemberitaan. 

Contoh: 

a) “Politikus Partai Golkar ini tidak asal ngomong.” 

“Calon inkumben ini mengantongi gelar doktor 

dari Universitas Hasanudin dan sedang.......” 

(Tempo, 22/01/2013). 

Kata ngomong menafsirkan bahasa percakapan 

sehari-hari yang seharusnya memiliki pengertian 

„menyatakan.‟  

b) “Berdasarkan hitung-hitungan Ilham, jika 

suara......” (Tempo, 26/02/2013) 

 Kata berdasarkan hitung-hitungan memiliki 

makna ketaksaan (ambiguity) sebab menyatakan 

kata berdasarkan hitung-hitungan sebagai kata yang 

kurang dinamis sehingga terlihat mubazir dari 

aspek grmatikalnya. Seharusnya, diganti dengan 

kata menurut perhitungan yang lebih layak dan 

sejalan dengan prinsip gramatikal bahasa Indonesia. 

4)  Kesalahan ejaan  

Kesalahan ini hampir dijumpai pada tiap edisi Tempo 

yang tidak terlepas dari kesalahan ejaan. Kesalahan 

ejaan terjadi dalam penulisan kalimat dalam perihal 

pemakaian tanda baca koma (,) dan pada kasus EYD 
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(penggunaan kata baku dan kata tidak baku). Contoh: 

“Politikus Partai Golkar ini tidak asal ngomong.” Kata 

ngomong menafsirkan bahasa percakapan sehari-hari 

yang seharusnya memiliki makna atau pengertian 

„menyatakan.‟ 

 

5) Kesalahan pemenggalan 

Kesalahan yang terjadi akibat penulisan yang tidak 

tepat seperti contoh dapat dilihat pada Tempo, 10 

Januari 2013, “Bentrok pecah antar massa usai debat 

kandidat pemilihan Gubernur Wakil Gubernur 

Sulsel.....” Kata antar massa seharusnya menjadi 

antarmassa. Di samping kata Gubernur Wakil 

Gubernur juga, yakni menjadi Gubernur-Wakil 

Gubernur. 

 

6) Surat Kabar Kompas 

Semiotika dalam Teks Berita Surat Kabar Kompas 

No Kode 

Data 

Data Tema/Makna Sumber  

Data 

1. KP-

04 

”…, tetapi 

jika Syahrul 

bagus ki lima 

tahun, mau ki 

bantu? 

Jangan 

tinggalkan. 

....” 

Kata ki pertama 

dalam kalimat 

tersebut mengacu 

pada penegasan 

pertanyaan dalam 

bahasa Makassar, 

sedangkan ki 

yang kedua 

mengacu pada 

kata kita yang 

Kompas, 8 

Januari 

2013, hal 4. 
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berarti anda. (kata 

tutur). 

2. KP-

01 

“Pasangan 

calon 

Gubernur 

Sulawesi 

Selatan 

bernomor 

urut 1, Ilham 

Arief 

Sirajuddin-

Azis Qahhar 

Mudzakar 

(IA), 

memiliki 

pesona 

tersendiri 

bagi warga 

Luwu 

Timur.” 

Frasa memiliki 

pesona tersendiri 

memang memiliki 

kesan 

kecenderungan 

dukungan media 

terhadap 

pasangan calon 

yang diberitakan. 

(kalimat menarik) 

Kompas, 6 

Januari 

2013, hal 2. 

3. KP-

02 

“Puluhan 

ribu orang 

memadati 

Lapangan 

Tembo‟e, 

Kecamatan 

Burau, 

Kabupaten 

Luwu Timur, 

Sulawesi 

Frasa serentak 

mendongak ke 

arah langit juga 

memiliki peran 

yang sama 

dengan frasa 

memiliki pesona 

tersendiri pada 

berita 

sebelumnya. 

Kompas, 7 

Januari 

2013, hal 2. 
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Selatan, 

Minggu 

(06/01/ 2013) 

sore, 

serentak 

mendongak 

ke arah 

langit.” 

Frasa tersebut 

bertujuan 

membangkitkan 

daya imajinasi 

pembaca 

sehingga secara 

otomatis minat 

pembaca pun 

muncul. (kalimat 

menarik) 

4. KP-

03 

“Pasangan 

ini memang 

dijagokan 

oleh 

Gerindra 

untuk 

menjadi  

Gubernur 

dan Wakil 

Gubernur 

Sulsel yang 

baru.” 

Kalimat tersebut 

mudah dimengerti 

dan tidak 

memiliki makna 

ganda atau 

berpotensi 

membingungkan 

pembaca. 

(kalimat 

sederhana). 

 

Kompas, 7 

Januari 

2013, hal 5. 

5. KP-

05 

“Pembakaran 

itu dilakukan 

tepat di 

depan kantor 

Partai 

Golkar, di 

Jalan Poros 

Raya Lanto.” 

Kalimat yang 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa 

pembakaran 

tersebut hanya 

terjadi di satu 

tempat, yaitu 

Kompas, 8 

Januari 

2013, hal 2. 



 

 
166 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

tepat di depan 

kantor Partai 

Golkar, yang 

berada di Jalan 

Poros Raya 

Lanto, Bantaeng. 

(kalimat 

sederhana). 

 

Hasil klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bahasa jurnalistik 

menunjukkan bahwa beberapa berita yang dimuat di Kompas 

belum memenuhi ciri-ciri bahasa jurnalistik. Salah satunya, 

masih terdapat penggunaan kata tutur dalam tubuh berita, 

seperti terdapat dalam berita Ilham-Azis: Sulsel Jangan Jadi 

Provinsi Korup yang dimuat pada 8 Januari 2013. Penggunaan 

kata tutur terlihat dalam kalimat langsung berikut, “..., tetapi 

jika Syahrul bagus ki lima tahun, mau ki bantu? Jangan 

tinggalkan. ....”. Kata ki pertama dalam kalimat tersebut 

mengacu pada penegasan pertanyaan dalam bahasa Makassar, 

sedangkan ki yang kedua mengacu pada kata kita yang berarti 

anda. Penggunaan kata cakapan bahasa Makassar dalam 

kalimat tersebut sesuai dengan tata bahasa baku, yaitu dicetak 

dengan huruf miring. 

Berita yang dimuat di Kompas lebih banyak 

menggunakan kalimat yang menarik dibandingkan dengan 

berita yang dimuat di media lainnya. Dari enam teks berita 

Kompas yang digunakan sebagai data penelitian, hanya satu 

berita yang tidak ditemukan kalimat menarik di dalamnya. 

Salah satu contoh kalimat menarik yang digunakan dalam 

penulisan berita Kompas seperti yang terdapat dalam berita 



 

 
167 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

Ilham Sapa Pedagang di Pasar yang dimuat pada 6 Januari 

2013 berikut, “Pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan 

bernomor urut 1, Ilham Arief Sirajuddin-Azis Qahhar 

Mudzakar (IA), memiliki pesona tersendiri bagi warga Luwu 

Timur.” Kalimat pembuka berita tersebut menggunakan frasa 

memiliki pesona tersendiri dengan tujuan untuk menarik rasa 

penasaran pembaca, terutama bagi pembaca yang mendukung 

pasangan Cagub-Cawagub tersebut maupun yang mendukung 

pasangan lainnya. Frasa memiliki pesona tersendiri memang 

memiliki kesan kecenderungan dukungan media terhadap 

pasangan calon yang diberitakan. Namun, bila dilihat dari 

konteks peristiwa yang diberitakan, yaitu kampanye pasangan 

IA yang dihadiri oleh 25.000 pendukung di Kabupaten Luwu, 

frasa tersebut hanya mencoba menggambarkan apa yang 

sedang terjadi. 

Kalimat menarik lainnya yang digunakan dalam 

penulisan berita Kompas adalah yang terdapat dalam berita 

berjudul Awan Berlafal Allah Kejutkan Massa Kampanye yang 

dimuat pada 7 Januari 2013. “Puluhan ribu orang memadati 

Lapangan Tembo‟e, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu 

Timur, Sulawesi Selatan, Minggu (06/01/ 2013) sore, serentak 

mendongak ke arah langit.” Frasa serentak mendongak ke arah 

langit juga memiliki peran yang sama dengan frasa memiliki 

pesona tersendiri pada berita sebelumnya. Frasa tersebut 

bertujuan membangkitkan daya imajinasi pembaca sehingga 

secara otomatis minat pembaca pun muncul dengan membaca 

kalimat pembuka berita tersebut, pembaca akan 

mengimajinasikan bagaimana puluhan ribu orang secara 

serentak mendongak ke arah langit. Frasa tersebut juga akan 

menimbulkan pertanyaan di benak pembaca apa yang sedang 
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berada di langit dan disaksikan oleh puluhan ribu orang 

tersebut. 

Adapun berita-berita yang dimuat di Kompas rata-rata 

juga menggunakan kalimat yang sederhana. Hal ini tampak 

pada kalimat sederhana di enam berita yang menjadi data 

penelitian. Salah satu contohnya adalah yang terdapat dalam 

berita berjudul Prabowo Subianto Dampingi “Jagoannya” di 

Pinrang. Dalam berita tersebut terdapat kalimat, “Pasangan ini 

memang dijagokan oleh Gerindra untuk menjadi Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sulsel yang baru.” Kalimat tersebut mudah 

dimengerti dan tidak memiliki makna ganda atau berpotensi 

membingungkan pembaca. 

Contoh lainnya adalah kalimat sederhana yang terdapat 

dalam berita 50 Kader Golkar Bakar Atribut “Sayang” di 

Bantaeng yang dimuat pada 8 Januari 2013. Kalimat itu 

menyatakan, “Pembakaran itu dilakukan tepat di depan kantor 

partai Golkar, di Jalan Poros Raya Lanto.” Kalimat yang 

tersebut menunjukkan bahwa pembakaran tersebut hanya 

terjadi di satu tempat, yaitu tepat di depan kantor partai 

Golkar, yang berada di Jalan Poros Raya Lanto, Bantaeng. 

Dengan demikian, tidak ada tafsiran ganda atas makna kalimat 

tersebut. 

7) Surat Kabar Republika 

Semiotika dalam Teks Berita Surat Kabar Republika 

No Kode 

Data  

Data  Tema/Makna Sumber 

Data 

1. RP-01 “Kesampingkan 

dululah ego-ego 

politik, saatnya 

memberi 

Kata 

kesampingkan dan 

memberi perhatian 

dalam pemberitaan 

Republik

a, 07 

Januari 

2013, hal 
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perhatian  

kepada rakyat” 

yang dimuat 

memberikan 

pengertian makna 

yang 

berkesinambungan 

dan penekanan 

yang lugas dan 

tepat sasaran. 

(kalimat menarik). 

7. 

2. RP-02 “Kecurangan 

yang dimaksud 

cukup 

bervariatif, 

karena sistem 

yang digunakan 

itu secara 

terstuktur, 

sistematis dan 

masif sehingga 

prinsip-prinsip 

pemilihan 

kepada daerah 

terabaikan” 

Kata terstruktur, 

sistematis dan 

masif 

menunjukkan 

penegasan bahasan 

berita yang hendak 

mengajak pembaca 

untuk memahami 

sedalam-dalamnya 

pemberitaan 

kampanye yang 

dilakukan di 

Sulsel. (kalimat 

menarik). 

Republik

a, 03 

Februari 

2013, hal 

7. 

3. RP-03 “Pengamat 

komunikasi 

politik 

Universitas 

Hassanudin, 

Hasrullah 

mengatakan, 

Kata kebodohan 

yang bermuatan 

negatif dan tidak 

sopan dalam 

pemberitaan 

tersebut bukan 

mengindikasikan 

Republik

a, 21 

Januari 

2013, hal 

6. 
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apa yang 

dilakukan 

KPUD Sulsel 

adalah suatu 

kebodohan” 

perihal demikian, 

tetapi lebih 

mempertegas 

makna bahwa apa 

yang memang 

dilakukan KPUD 

Sulsel adalah suatu 

kesalahan besar 

akibat melakukan 

kejahatan 

demokrasi 

sehingga 

memberikan 

pelabelan 

kebodohan sebagai 

eufemisme sebagai 

peminimalisasi 

dampak yang 

ditimbulkan.  

4. RP-07 “Menurutnya, 

hal ini tidak 

bisa hanya 

dilihat dari 

besar kecilnya 

jumlah, namun 

yang terpenting 

adalah 

pemenuhan hak 

politik rakyat” 

Kata tersebut 

memiliki makna 

berkesinambungan 

hingga pembaca 

diajak untuk 

memberikan 

kejelasan yang 

tidak ambigu. 

 

Republik

a, 21 

Januari 

2013, hal 

6. 

5. RP-05 “Jika Kata Republik
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dikhawatirkan 

ada intimidasi 

ataupun upaya 

memengaruhi 

seseorang saat 

pencoblosan, 

Hasrullah 

mengatakan, 

hal itu bukan 

jadi alasan” 

dikhawatirkan dan 

bukan alasan 

memiliki 

kedudukan 

gramatikal dan 

leksikal yang 

berkesinambungan 

karena terdapat 

subjek, predikat 

dan keterangan 

sebagai penegasan 

kalimat dan 

menarik untuk 

diadopsi pembaca. 

a, 21 

Januari 

2013, hal 

6. 

6. RP-04 “KPU Sulsel 

dinilai Lakukan 

Kejahatan 

Demokrasi” 

Kata kejahatan 

demokrasi 

menunjukkan 

suatu kebaruan 

yang sifatnya 

mengajak pembaca 

memaknai 

kejahatan 

demokrasi sebagai 

hal yang segar 

didapati pembaca. 

Republik

a, 21 

Januari 

2013, hal 

6. 

7. RP-08 “Cagub Sulsel 

tak ada yang 

Menonjol” 

Kalimat tak ada 

yang menonjol 

dalam judul 

pemberitaan 

tersebut 

Republik

a, 11 

Januari 

2013, hal 

7. 
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menunjukkan 

adanya sisi 

eufemisme sebagai 

peminimalisasi 

dampak yang 

ditimbulkan. 

(berkarakter). 

8. RP-09 “Tiga-tiganya 

sama saja, visi 

dan 

programnya 

hampir sama. 

Basis massanya 

juga rata-rata 

sama” 

Kalimat ini tidak 

menunjukkan 

adanya 

keberpihakan 

(isinya sama) atas 

pemberitaan 

kampanye Pemilu 

Cagub-Cawagub 

Sulsel. (lugas). 

Republik

a, 11 

Januari 

2013, hal 

.7 

9. RP-11 “....tim 

pemenangannya 

masih 

melakukan 

pendalaman 

termasuk 

adanya dugaan 

kasus 

kecurangan di 

tiga kabupaten 

tersebut” 

Kalimat ini 

mengindikasikan 

adanya bahasan 

peristiwa dan 

bahasan 

pemberitaan 

sifatnya logis, 

yakni 

menghadirkan 

kata-kata akun, 

seperti: kira-kira 

diganti dengan 

dugaan atau 

menduga atau 

Republik

a, 24 

Januari 

2013, hal 

6. 
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diduga atau 

ditemukan. (logis). 

10. RP-05 “Jadi tahapan 

pilkada itu 

bukan hanya 

sebatas 

kampanye, 

pemilihan atau 

pencoblosan 

hingga 

penetapan 

pemanang, 

melainkan 

menggugat 

hasil ke MK itu 

juga masuk 

dalam 

tahapan......” 

Kalimat 

pemberitaan 

tersebut 

memberikan 

wacana jurnalistrik 

yang memiliki 

pesan kausalitas 

sebagaimana 

dipaparkan 

menurut struktur 

pesannya, yakni 

sebab 

dikemukakannya 

terlebih dahulu 

baru dikemukakan 

akibatnya. 

(dinamis). 

Republik

a, 03 

Februari 

2013, hal 

6. 

11. RP-12 “tiga kesalahan 

yang merusak 

tatanan pesta 

demokrasi itu 

yakni praktek 

kecurangan 

yang tersruktur, 

sistematis dan 

massif” 

Bahasa yang tidak 

kaku sebagaimana 

wacana bahasa 

jurnalistik sendiri 

yang termasuk 

dalam bahasa 

demokratis yang 

tidak terikat akan 

sesuatu yang 

mutalah, seperti 

bahasa Indonesia 

Republik

a, 03 

Februari 

2013, hal 

6. 
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ragam ilmiah, 

namun tidak 

sepenuhnya 

meninggalkan 

kaidah bahasa 

Indonesia yang 

benar. 

(demokratis). 

12. RP-13 “Masih ada 

harapan, kami 

yakin ada 

pelung menang, 

kami lakukan 

perhitungan 

real count 

dengan zero 

(nol).....” 

Kata harapan 

tidak diganti 

dengan asa 

walaupun 

maknanya sama, 

namun tingkat 

kepopulerannya 

berbeda. Kata 

harapan lebih 

populis atau 

dikenal daripada 

asa. (populis). 

Republik

a, 24 

Januari 

2013, hal 

6. 

 

Pengkajian yang telah dilakukan dalam pemberitaan 

kampanye politik Cagub Cawagub Sulsel mengindikasikan 

bahwa rata-rata pemberitaan yang dipublikasikan tidak banyak 

melanggar kaidah bahasa jurnalistik yang sesungguhnya. 

Perihal ini dapat dilihat pada aspek persyaratan bahasa 

jurnalistik, seperti di bawah ini. 

1) Menarik 
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Pemberitaan yang dipublikasikan Republika ditemukan 

adanya aspek gramatikal yang mampu menarik 

(memasukkan unsur penegasan) perhatian pembaca.  

 

Contoh: 

a. “Kesampingkan dululah ego-ego politik, saatnya 

memberi perhatian  kepada rakyat” (Republika, 

07/01/2013) 

Kata kesampingkan dan memberi perhatian dalam 

pemberitaan yang dimuat memberikan pengertian 

makna yang berkesinambungan dan penekanan 

yang lugas dan tepat sasaran.  

b. “Kecurangan yang dimaksud cukup bervariatif 

karena sistem yang digunakan itu secara terstuktur, 

sistematis dan masif sehingga prinsip-prinsip 

pemilihan kepada daerah terabaikan” (Republika, 

03/02/2013)  

Kata terstruktur, sistematis dan masif 

menunjukkan penegasan bahasan berita yang 

hendak mengajak pembaca untuk memahami 

sedalam-dalamnya pemberitaan kampanye yang 

dilakukan di Sulsel. Kata tersebut juga diulang 

kembali sebanyak tiga kali dalam pemberitaan 

terkait kampanye politik Cagub-Cawagub Sulsel. 

c. “Pengamat komunikasi politik Universitas 

Hassanudin, Hasrullah mengatakan, apa yang 

dilakukan KPUD Sulsel adalah suatu kebodohan” 

(Republika, 21/01/2013). 

Kata kebodohan yang bermuatan negatif dan tidak 

sopan dalam pemberitaan tersebut tidak 
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mengindikasikan perihal demikian, tetapi lebih 

mempertegas makna bahwa apa yang memang 

dilakukan KPUD Sulsel adalah suatu kesalahan 

besar akibat melakukan kejahatan demokrasi, 

hingga memberikan pelabelan kebodohan sebagai 

eufemisme sebagai peminimalisasi dampak yang 

ditimbulkan.  

d. “Menurutnya, hal ini tidak bisa hanya dilihat dari 

besar kecilnya jumlah, namun yang terpenting 

adalah pemenuhan hak politik rakyat” (Republika, 

21/01/2013). 

Kata besar kecilnya jumlah dan pemenuhan hak 

politik rakyat memberikan asumsi gramatikal yang 

tepat atau sesuai dengan situasional kampanye 

politik di Sulsel. Kata tersebut memiliki makna 

berkesinambungan hingga pembaca diajak untuk 

memberikan kejelasan yang tidak ambigu. 

e. “Jika dikhawatirkan ada intimidasi ataupun upaya 

memengaruhi seseorang saat pencoblosan, 

Hasrullah mengatakan, hal itu bukan jadi alasan” 

(Republika, 21/01/2013). 

Kata dikhawatirkan dan bukan alasan memiliki 

kedudukan gramatikal dan leksikal yang 

berkesinambungan karena terdapat subjek, predikat 

dan keterangan sebagai penegasan kalimat dan 

menarik untuk diadopsi pembaca.  

2) Variatif dan Segar 

Adanya penggunaan gagasan berupa bahasa yang 

tampak ganjil, tetapi sesuai dengan tema bahasan, 

sebagai contoh: “KPU Sulsel dinilai Lakukan 



 

 
177 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

Kejahatan Demokrasi” (Republika, 21/01/2013). Kata 

kejahatan demokrasi menunjukkan suatu kebaruan 

yang sifatnya mengajak pembaca memaknai kejahatan 

demokrasi sebagai hal yang segar didapati pembaca. 

Adanya pemilihan diksi (gaya bahasa) yang tepat 

membuat Republika kuat dalam segi penjelasan makna 

sehingga yang dihasilkan tertuju pada titik pusat 

pemberitaan. 

3) Berkarakter 

Berkata adalah penggunaan gramatikal pemberitaan 

yang memiliki karakter tersendiri. Sebagaimana 

Republika, gaya bahasa yang berkarakter seringkali 

ditunjukkan dengan membangun diksi yang menohok, 

penegasan dan tampak berani. Contoh: “Cagub Sulsel 

tak ada yang Menonjol” (Republika, 11/01/2013). 

Kalimat tak ada yang menonjol dalam judul 

pemberitaan tersebut menunjukkan adanya sisi 

eufemisme sebagai peminimalisasi dampak yang 

ditimbulkan sehingga tidak menonjol menyinggung 

para Cagub dan Cawagub untuk memiliki potensi diri 

yang diaspirasikan masyarakat Sulsel. 

4) Lugas 

Pemberitaan Republika disajikan secara tidak memihak 

dan tidak mengenal kekerabatan. Hal demikian, 

sebagaimana dicontohkan dalam pemberitaan, “Tiga-

tiganya sama saja, visi dan programnya hampir sama. 

Basis massanya juga rata-rata sama” (Republika, 

11/01/2013). Apabila ditinjau, Republika memiliki 

versi pemberitaan yang lugas dalam pernyataanya, 
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yakni tidak ada keberpihakan (isinya sama) atas 

pemberitaan kampanye Pemilu Cagub-Cawagub Sulsel.  

5) Logis 

Pemberitaan yang dipublikasikan Republika 

mengindikasikan adanya bahasan peristiwa dan 

bahasan pemberitaan yang sifatnya logis, yakni 

menghadirkan kata-kata akun, seperti kira-kira diganti 

dengan dugaan atau menduga atau diduga atau 

ditemukan. Contoh: “....tim pemenangannya masih 

melakukan pendalaman termasuk adanya dugaan kasus 

kecurangan di tiga kabupaten tersebut” (Republika, 

24/01/2013).  

6) Dinamis 

Bahasa yang digunakan Republika dinilai memenuhi 

kedinamisan yang bervariasi, segar dan mengikuti 

perkembangan bahasa serta tidak kaku. Contoh: “Jadi 

tahapan pilkada itu bukan hanya sebatas kampanye, 

pemilihan atau pencoblosan hingga penetapan 

pemanang, melainkan menggugat hasil ke MK itu juga 

masuk dalam tahapan......” (Republika, 03/02/2013). 

Kalimat pemberitaan tersebut memberikan wacana 

jurnalistrik yang memiliki pesan kausalitas 

sebagaimana dipaparkan menurut struktur pesannya, 

yakni sebab dikemukakannya terlebih dahulu baru 

dikemukakan akibatnya. Demikian pula, bila dilihat 

pada peristiwa kampanye politik Cagub-Cawagub 

Sulsel yang tidak dilihat dari segi proses, tetapi juga 

tahap gugatannya akibat ketidakpuasan demokratisasi. 

Artinya, bila peristiwa yang terjadi dikronologiskan 

(proses), peristiwa yang terjadi lebih dulu akan 
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dipaparkan lebih dulu dan peritiwa yang terjadi 

kemudian dipaparkan kemudian.  

7) Demokratis 

Pemberitaan Republika memiliki bahasa yang tidak 

kaku sebagaimana wacana bahasa jurnalistik sendiri 

yang termasuk dalam bahasa demokratis yang tidak 

terikat akan sesuatu yang mutalah, seperti bahasa 

Indonesia ragam ilmiah, tetapi tidak sepenuhnya 

meninggalkan kaidah bahasa Indonesia yang benar. 

Contoh: “Tiga kesalahan yang merusak tatanan pesta 

demokrasi itu yakni praktek kecurangan yang 

tersruktur, sistematis dan massif” (Republika, 

03/02/2013).  

8) Populis 

Bahasa yang digunakan Republika termasuk kategori 

bahasa yang populis atau populer, yakni bahasa yang 

mudah dikenal dan digunakan masyarakat, seperti 

penggunaan kata harapan dalam tulisan berita. Kata 

harapan tidak diganti dengan asa walaupun maknanya 

sama, tetapi tingkat kepopulerannya berbeda. Kata 

harapan lebih populis atau dikenal daripada asa. 

Contoh: “Masih ada harapan, kami yakin ada pelung 

menang, kami lakukan perhitungan real count dengan 

zero (nol).....” (Republika, 24/01/2013).[] 
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BAGIAN DELAPAN 
APLIKASI SEMIOTIKA BAHASA DALAM 

SURAT KABAR 
 

 

 

A. Denotasi 

1. Makna Denotasi dalam Teks Berita 

a. Surat Kabar Fajar 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa denotasi 

diidentifikasi dengan adanya penggunaan judul berita dan 

akronim pada kampanye politik Pilgub Sulsel. Sebagai 

contoh dapat dilihat pada teks berita yang dimuat di Fajar 

pada 14 Januari 2013 yang berujar: “Syahrul Ngopi 

Bareng Bupati Pinrang.” (Lihat Lampiran No. TB/FJ-16).  

 

b. Surat Kabar Tribun Timur 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa denotasi 

diidentifikasi dengan ditemukannya ragam bahasa 

jurnalistik yang menarik, yang dapat diketahui melalui 

penggunaan kalimat, penonjolan peristiwa, dan sudut 

pandang berita yang menarik. Salah satu contoh adalah 

terdapat dalam teks berita berjudul “Sayang Kampanye 

Perdana di Takalar, Gowa, Makassar” yang dimuat Surat 
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Kabar Tribun Timur pada 5 Januari 2013 yang berujar: 

“Selain itu, dua juru kampanye yang merupakan tokoh 

pemuda dan politisi Senayan turut menjadi senjata awal 

kampanye Sayang di tiga titik lokasi.” (Lihat Lampiran 

No. TB/TT-01).  

 

c. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa denotasi 

diidentifikasi dengan penggunaan ortografi pada kalimat 

“Nah loh, Syahrul Dijamu di Rumah Orang Tua JK” 

(Rakyat Sulsel, 18/01/2013). Sesuai dengan judul berita 

tersebut, ada pemakaian tanda baca koma yang sesuai, 

namun pada kasus EYD banyak memiliki kesalahan 

dengan pemakaian hiperbola. (Lihat Lampiran No. 

TB/RS-03).  

 

d. Surat Kabar Seputar Indonesia  

Hasil analisis  menyebutkan bahwa muatan 

denotasi diidentifikani dengan kalimat yang lebih banyak 

menggunakan kalimat-kalimat yang cenderung subjektif. 

Salah satu contoh “Fenomena lainnya berupa, awan yang 

seketika menghalangi terik matahari yang sebelumnya 

menyengat di daerah Burau, Senin (7/1/2013).” Bila 

dikaitkan dengan konteks berita, yaitu peristiwa aneh yang 

terjadi saat kampanye pasangan Ilham Arif Sirajuddin-

Azis Qahhar Mudzakkar, penghadiran fenomena lain 

berupa awan yang seketika menghalangi terik matahari 

bukan hal yang luar biasa. 

 

e. Surat Kabar Tempo 
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Hasil analisis  menyebutkan bahwa denotasi 

diidentifikas dengan stigmatisasi atau pelabelan pada 

kalimat, “Mendagri dan c sudah ada di Makassar untuk 

memantau Pilgub” (Tempo, 21/01/2013). Kata beberapa 

bintang yang diartikan sebagai artis ibu kota yang ikut 

meramaikan kampanye. Tersebab bintang memiliki 

stigmatisasi atau penjulukan (pelabelan) yang beragam 

sudah dipastikan bahwa makna tersebut adalah seorang 

atis, selebritis, penyanyi atau penghibur.  

 

f. Surat Kabar Kompas 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa denotasi 

diidentifikas dengan menggunakan kalimat yang menarik 

dalam penulisan berita Kompas seperti yang terdapat 

dalam berita “Ilham Sapa Pedagang di Pasar” yang 

dimuat pada 6 Januari 2013 berikut, “Pasangan calon 

Gubernur Sulawesi Selatan bernomor urut 1, Ilham Arief 

Sirajuddin-Azis Qahhar Mudzakar (IA), memiliki pesona 

tersendiri bagi warga Luwu Timur.” Kalimat pembuka 

berita tersebut menggunakan frasa memiliki pesona 

tersendiri dengan tujuan untuk menarik rasa penasaran 

pembaca, terutama bagi pembaca yang mendukung 

pasangan Cagub-Cawagub tersebut maupun yang 

mendukung pasangan lain. 

 

g. Surat Kabar Republika 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa denotasi 

diidentifikasi dengan adanya kata populis, seperti kata 

harapan lebih populis atau dikenal daripada asa. Sebagai 

contoh: “masih ada harapan, kami yakin ada pelung 
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menang, kami lakukan perhitungan real count dengan zero 

(nol).....” (Republika, 24/01/2013).  

 

B. Penanda dan Petanda dalam Teks 

1. Surat Kabar Fajar 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda 

diindentifikasi dengan adanya penggunaan judul berita 

yang memiliki unsur kata tutur. Hal demikian dapat dilihat 

pada berita yang dimuat pada 14 Januari 2013. Contoh: 

Syahrul Ngopi Bareng Bupati Pinrang atau Garuda-Na 

Prioritaskan Kabupaten Tertinggal. Sementara penanda 

diidentifikasi dengan adanya bahasa daerah pada kampanye 

Pilgub Sulsel, seperti Aja musalaika (Bugis: Jangan 

tinggalkan saya, Red), kata Syahrul. Penyertaan kata aja 

musalaika (bahasa Bugis) tersebut sudah disertai dengan 

penjelasan makna oleh penulisnya. Dapat diketahui bahwa 

akronim penyertaan kata dari bahasa Bugis itu adalah 

untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi sebagaimana 

yang disaksikan oleh penulisnya. 

  

2. Surat Kabar Tribun Timur 

Hasil analisis menyebutkan bahwa petanda 

diindentifikasi dengan adanya frasa yang sengaja 

disisipkan oleh penulis agar kalimat tersebut menjadi lebih 

menarik dan dapat membangkitkan minat pembaca. Hal 

demikian dapat dikemukakan pada teks berita berjudul 

“Sayang Kampanye Perdana di Takalar, Gowa, 

Makassar” yang dimuat 5 Januari 2013, yakni “Kampanye 

akan dimeriahkan dengan hadirnya artis jebolan 
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Indonesian Idol Fiman dan Sean” atau “...Pemerintah 

Provinsi Sulsel tidak mereken Luwu Raya.” Sementara 

penanda diidentifikasi dengan adanya frasa yang sengaja 

disisipkan oleh penulis agar kalimat tersebut menjadi lebih 

menarik dan dapat membangkitkan minat pembaca. Hal 

demikian dapat dikemukakan pada teks berita Azis: Ada 

Pejabat Hedonis pada 7 Januari 2013, yakni “Calon Wakil 

Gubernur Sulsel Abdul Azis Qahhar Mudzakkar mengaku 

prihatin dengan penampilan hedonis sejumlah pejabat 

pemerintah.”  

 

3. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda 

diindentifikasi dengan adanya penggunaan kata tutur berita 

yang bermuatan konotatif, seperti “Tidak ada bupati yang 

bikinkan jalan sampai ke gunung, nanti saya jadi bupati 

baru saya yang buatkan. Jadi tidak usah memilih orang 

yang tidak dikenal, pilih saja yang sudah memberikan 

bukti, seperti saya dan Pak Rudi” (Rakyat Sulsel, 

08/01/2013).  

 

4. Surat Kabar Seputar Indonesia  

Menurut hasil analisis  menyebutkan bahwa 

petanda diindentifikasi dengan adanya kata tidak logis, 

seperti “Fenomena lainnya berupa, awan yang seketika 

menghalangi terik matahari yang sebelumnya menyengat 

di daerah Burau”, Senin (7/1/2013).‟ Sementara penanda 

diidentifikasi dengan adanya kalimat sederhana, seperti 

“Kandidat gubernur Sulsel Andi Rudiyanto Asapa 

mengkritik Pemerintah Provinsi Sulsel yang sering 
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mengklaim perekonomian Sulsel tumbuh pesat.” 

(9/1/2013). 

 

 

5. Surat Kabar Tempo 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda 

diindentifikasi dengan adanya kesalahan pemilihan 

kosakata. Contoh: “Ali Ngabalin Sebut Pilgub Bukan 

Pemilihan Ketua Ustads” (Rakyat Sulsel, 17/01/2013). 

Sementara penanda diidentifikasi dengan adanya kalimat 

populis, seperti “Acho menambahkan, serangan fajar yang 

terjadi......” atau “.... banyak indikasi serangan fajar sampai 

subuh tadi, berupa pembagian beras, sarung maupun uang 

kepada masyarakat” (Tempo, 22/01/2013). 

 

6. Surat Kabar Kompas 

Hasil analisis  menyebutkan bahwa petanda 

diindentifikasi dengan adanya kata tutur dalam tubuh berita 

yang dimuat pada 8 Januari 2013, yakni “Tetapi jika 

Syahrul bagus ki lima tahun, mau ki bantu? Jangan 

tinggalkan.” Sementara penanda diidentifikasi dengan 

adanya kalimat menarik, yang dimuat pada 6 Januari 2013 

berikut: “Pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan 

bernomor urut 1, Ilham Arief Sirajuddin-Azis Qahhar 

Mudzakar (IA), memiliki pesona tersendiri bagi warga 

Luwu Timur.”  

 

7. Surat Kabar Republika 

Menurut hasil analisis  menyebutkan bahwa 

petanda diindentifikasi dengan adanya aspek gramatikal 
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yang mampu menarik (memasukkan unsur penegasan) 

perhatian pembaca. Contoh: “Kesampingkan dululah ego-

ego politik, saatnya memberi perhatian kepada rakyat” 

(Republika, 07/01/2013). Sementara penanda disajikan 

secara tidak memihak dan tidak mengenal kekerabatan. Hal 

demikian, sebagaimana dicontohkan dalam pemberitaan 

“Tiga-tiganya sama saja, visi dan programnya hampir sama. 

Basis massanya juga rata-rata sama” (Republika, 

11/01/2013). 

 

C. Bentuk Isi 

1. Bentuk Isi dalam Teks Berita 

a. Surat Kabar Fajar  

Berpijak pada hasil analisis  penelitian di muka, 

dapat dikemukakan bentuk isi dalam teks berita 

kampanye politik Pilgub Sulsel. Bentuk isi pada surat 

kabar Fajar memiliki pemaknaan kepemilikan teks berita 

yang cenderung menggunakan kata tutur atau bahasa 

yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Artinya, 

berita berupaya menyuguhkan makna kepada pembaca 

untuk dekat dengan bahasa sehari-hari tanpa adanya 

kalimat yang tidak populis atau jarang diucapkan. Lebih 

lanjut, dapat dilihat pada lampiran TB-FJ/01-22.  

 

b. Surat Kabar Tribun Timur  

Bentuk isi berita surat kabar Tribun Timur, 

berdasarkan hasil analisis  data yang dipaparkan 

sebelumnya, menunjukkan bahwa ada pemaknaan yang 

bersifat menarik. Surat kabar Tribun Timur memuat 



 

 
187 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

makna teks berita yang cenderung menggunakan kalimat 

dengan penonjolan peristiwa dan sudut pandang berita 

yang menarik dari segi politis pemerintahan. Artinya, 

berita memiliki makna dapat membangkitkan minat 

pembaca, terutama para pembaca berita yang menaruh 

minat pada gaya hidup para pejabat pemerintahan. Lebih 

lanjut, isi berita yang memiliki makna tersebut dapat 

dilihat pada lampiran TT/01-25.  

c. Surat Kabar Rakyat Sulsel  

Sesuai dengan hasil analisis  penelitian di muka, 

diketahui bahwa bentuk isi surat kabar Rakyat Sulsel 

memiliki pemaknaan yang bersifat kausalitas. Terbukti, 

surat kabar Rakyat Sulsel memuat makna teks berita 

yang cenderung menggunakan kalimat yang berciri 

sederhana dan langsung menuju maksud yang hendak 

dikemukakan. Misalnya, kalimat yang menunjukkan 

adanya hubungan kausalitas logis antara janji seorang 

calon gubernur dan konsekuensi bila janji itu tidak 

terpenuhi. Sebagai contoh: “Dirinya pun berjanji jika 

dalam tiga tahun kepemimpinannya sebagai gubernur 

Sulsel tidak mampu menyelesaikan pembangunan 

infrastruktur (jalan, jembatan, dan irigasi di Sulsel) 

dirinya juga siap mundur.” Lebih lanjut, dapat diihat 

pada lampiran No. TB-SD/01-05). 

 

d. Surat Kabar Seputar Indonesia 

Bentuk isi dalam surat kabar Seputar Indonesia 

diindikasikan memuat makna teks berita yang cenderung 

menggunakan kalimat yang mencirikan kata tidak efektif 

dan tidak baku dalam kaidah berbahasa Indonesia. Di 
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samping itu, terdapat kata yang memiliki unsur 

kemubaziran. Seperti contoh: “Tidak ada bupati yang 

bikinkan jalan sampai ke gunung, nanti saya jadi bupati 

baru saya yang buatkan. Jadi tidak usah memilih orang 

yang tidak dikenal, pilih saja yang sudah memberikan 

bukti, seperti saya dan Pak Rudi” (Rakyat Sulsel, 

08/01/2013). Lebih lanjut, dapat dilihat pada lampiran 

No. TB-RS/01-04. 

 

e. Surat Kabar Tempo 

Bentuk isi berita yang direfleksikan surat kabar 

Tempo memuat makna teks berita yang cenderung 

menggunakan kalimat yang mencirikan pemakaian 

urutan unsur-unsur kalimat, seperti subjek, predikat, 

objek, dan keterangan dengan selang-seling dan sering 

menggunakan kalimat-kalimat pendek dan pemakaian 

kata imajinatif.  Artinya, makna teks tersebut bertujuan 

membangkitkan daya imajinasi pembaca sehingga secara 

otomatis minat pembaca pun muncul. Lebih lanjut, dapat 

dilihat lampiran No. TB-TM/01-05. 

f. Surat Kabar Kompas 

Bentuk isi teks berita dari surat kabar Kompas 

direfleksikan melalui muatan makna teks berita yang 

cenderung menggunakan frasa yang bertujuan 

membangkitkan daya imajinasi pembaca sehingga secara 

otomatis minat pembaca pun muncul. Dengan membaca 

kalimat berita tersebut, pembaca akan mengimajinasikan 

bagaimana puluhan ribu orang secara serentak 

mendongak ke arah langit. Frasa tersebut juga akan 

menimbulkan pertanyaan di benak pembaca, apa yang 
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sedang berada di langit dan disaksikan oleh puluhan ribu 

orang tersebut. Lebih lanjut, dapat dilihat pada lampiran 

No. TB-KP/01-06. 

 

 

g. Surat Kabar Republika 

Bentuk isi dalam surat kabar Republika 

diindikasikan memuat makna teks berita yang rata-rata 

cenderung memiliki pemberitaan yang dipublikasikan 

tidak banyak melanggar kaidah bahasa jurnalistik yang 

sesungguhnya, seperti kepemilikan: bahasa yang 

menarik, variatif dan segar, berkarakter, ringkas, lugas, 

logis, dinamis, demokratis, dan populis. Lebih lanjut, 

dapat dilihat pada lampiran No. TB-RP/01-06.  

 

D. Mitos 

1. Mitos dalam Teks Berita 

Barthes (1957) menjelaskan bahwa mitos 

merupakan bagian penting dari ideologi. Mitos yang 

dimaksud Barthes bukan seperti mitologi Yunani tentang 

dewa-dewa. Menurut Barthes, mitos masa kini bukan 

merupakan konsep, mitos tidak berisi ide-ide atau 

menunjukkan objek. Mitos masa kini mengandung pesan-

pesan. Dipandang dari segi struktur, mitos adalah bagian 

dari parole, sama seperti teks, mitos harus dilihat secara 

menyeluruh. 

Mitos adalah unsur penting yang dapat mengubah 

sesuatu yang kultural atau historis menjadi alamiah dan 

mudah dimengerti. Mitos bermula dari konotasi yang telah 
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menetap di masyarakat sehingga pesan yang didapat dari 

mitos tersebut sudah tidak lagi dipertanyakan oleh 

masyarakat. Penjelasan Barthes mengenai mitos tidak lepas 

dari penjelasan Saussure mengenai signifiant dan signifié, 

bahwa ekspresi dapat berkembang membentuk tanda baru 

dan membentuk persamaan makna. Misalnya, E=ekspresi, 

R=relasi, dan C=isi bersifat arbitrer pada setiap individu 

hingga dapat membentuk makna lapis kedua karena adanya 

pergeseran makna dari denotasi ke konotasi 9E2(E1-R1-

C1)-R2-C2). Mitos itu sendiri adalah konotasi yang telah 

berbudaya. Sebagai contoh ketika kita mendengar pohon 

beringin, denotasinya adalah pohon besar yang rindang, 

tetapi ketika sudah menyentuh makna lapis kedua, pohon 

beringin dapat memiliki makna menakutkan dan gelap. 

Pohon beringin juga dapat memiliki makna yang lebih 

dalam lagi seperti lambang pada sila ketiga, persatuan 

Indonesia. Makna ini sudah sampai hingga ideologi karena 

menyentuh kehidupan sosial manusia sehari-hari. 

Sebuah mitos dapat menjadi sebuah ideologi atau 

sebuah paradigma ketika sudah berakar lama, digunakan 

sebagai acuan hidup dan menyentuh ranah norma sosial 

yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, peristiwa 

“Pemerkosaan perempuan yang menggunakan rok mini di 

angkutan umum di malam hari.” Dalam kejadian ini 

terdapat mitos, seperti perempuan yang menggunakan rok 

mini mengundang hasrat  laki-laki, perempuan seharusnya 

menggunakan pakaian yang menutupi auratnya, atau 

perempuan tidak diperbolehkan pulang malam. Ideologi 

yang terlihat dari mitos-mitos tesebut adalah gambaran 

budaya partiarkal dan islamisme yang kental di Indonesia, 
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reaksi dari gubernur Aceh “perempuan seperti itu pantas 

diperkosa, seharusnya ia berpakaian lebih sopan.” 

Pernyataan tersebut memperlihatkan superioritas laki-laki, 

misogini yang terjadi menempatkan perempuan sebagai 

yang lain, dan posisi perempuan tidak terlepas dari 

fungsinya dalam hidup laki-laki. Berdasarkan contoh di 

atas, kita dapat melihat bahwa mitoslah yang menjadi 

unsur penting pembentuk ideologi yang telah tertanam 

dalam suatu masyarakat,. Hal itulah yang menyebabkan 

mengapa mitos merupakan bagian penting dari ideologi. 

(Hoed, 2011). 

Dalam kaitan dengan pembahasan ini, mitos 

adalah kata/teks berita, iklan dan gambar yang terdapat 

dalam surat kabar dan memiliki makna konotasi yang 

sudah melekat dalam tataran masyarakat, seperti berikut. 

a. Surat Kabar Fajar 

Sebagaimana diidentifikasi berdasarkan bentuk 

isi berita surat kabar Fajar, dapat dikemukakan 

penggunaan mitos yang muncul sebagai manifestasi 

adanya ungkapan yang dijelaskan melalui pengenalan 

terhadap ide, ekspresi, dan sentimen karakteristik isi 

berita dalam surat kabar Fajar. Mitos dalam teks berita 

dapat ditemukan pada unsur kata tutur, sebagaimana 

dimuat pada 14 Januari 2013 yang teridentifikasi kata 

ngopi yang mengacu pada kegiatan meminum kopi. Di 

samping itu, ada pula muatan teks berita pada 15 Januari 

2013 pada kata makanya yang mengacu pada ungkapan 

maka dari itu. Di lain pihak teridentifikasi pula pada 14 

Januari 2013 terdapat penggunaan kata tutur dalam 

bahasa daerah „aja musalaika‟ (Bugis) yang diartikan 
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sebagai jangan tinggalkan saya. Kata „aja musalaika‟ 

dalam bahasa Bugis memiliki mitos kekerabatan kental 

sekelompok orang. Seseorang yang meninggalkan 

kerabatnya dianggap kurang peduli terhadap 

kelompoknya. 

Sesuai dengan telaah sentimen karakteristik isi 

berita harian Fajar tersebut dapat dijelaskan aspek mitos 

yang ditekankan Barthes adalah dinamismenya. 

Maksudnya, mitos dalam berita surat kabar Fajar 

memiliki nilai-nilai kultural yang disesuaikan dengan 

konsumsi berita daerah. Mitos tersebut adalah cara 

pokok surat kabar yang berupaya menginteraksikan 

kampanye politik Pilgub Sulsel sesuai dengan pengguna 

atau budaya yang ada di dalam masyarakat Sulsel, mulai 

dari masyarakat marginal hingga kelas borjuis.  

 

b. Surat Kabar Tribun Timur 

Dapat dikemukakan bahwa mitos yang hendak 

direfleksikan pada surat kabar Tribun Timur lebih 

mengarah pada penggunaan istilah-istilah yang dianggap 

menarik sehingga mampu mendorong minat baca 

pemberi suara. Hal demikian dapat dilihat pada salah 

satu publikasi, 5 Januari 2013. Dalam publikasi itu 

dimana terdapat kata senjata awal, yakni kata yang 

sengaja disisipkan sebagai bentukan kemenarikan bahasa 

dalam isi berita. Dalam telaah Barthes disebutkan bahwa 

penggunaan unsur kata menarik dalam aspek mitos 

diterjemahkan sebagai model pemikiran yang mampu 

mencari konstruksitas isi berita dengan menempatkan 



 

 
193 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

kata-kata tambahan sebagai nilai, suasana hati, dan 

situasi yang diharapkan atau dihargai.  

 

 

c. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Mitos yang ditemui pada surat kabar Rakyat 

Sulsel merefleksikan penggunaan kata tutur yang 

bermuatan konotatif, seperti pada aspek gramatikal, 

otografis, dan leksikal yang cenderung memiliki 

frekuensi kesalahan tertinggi. Hal demikian dapat dilihat 

pada salah satu publikasi, 8 Januari 2013. Dalam berita 

tersebut  terdapat kata bikinkan dan buatkan yang 

memiliki makna ganda dan tidak memiliki perhatian 

pada prinsip keekonomisan kalimat sehingga terlihat 

rancu dan tidak menarik dibaca. Dalam telaah Barthes 

adanya pemborosan kata yang digunakan dalam suatu 

media menunjukkan adanya unsur senam indah kata-kata 

(a calisthenics of words) atau suatu kesibukan perakitan 

kata-kata (a verval setting-up excercise). Dengan 

pengertian lain, mitos yang ditunjukkan di dalam surat 

kabar Rakyat Sulsel merupkan suatu bentuk yang sama 

sekali kosong dari „pesan‟ dalam arti biasa, yakni tanpa 

isi emosi, moral, atau suatu bentukan (construct) yang 

seakan-akan tiada lain kerjanya daripada bereksperimen 

dengan tata bahasa teksnya.  

 

d. Surat Kabar Sindo 

Berdasarkan hasil analisis  bentuk isi dalam 

surat kabar Sindo teridentifikasi adanya penggunaan 

kalimat berita yang sederhana dan berfrasa sugestif. Hal 
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demikian dapat dilihat pada salah satu publikasi, 15 

Januari 2013. Dalam berita itu terdapat kalimat 

“Kandidat gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo 

meminta masyarakat Pinrang tidak memilih pemimpin 

hanya karena faktor kedaerahan.” Kalimat tersebut 

hendak menyampaikan harapan Cagub Sulsel Syahrul 

Yasin Limpo agar masyarakat tidak memilih gubernur 

berdasarkan faktor kedaerahan. Kalimat ini tidak 

membingungkan pembaca, tetapi masih membutuhkan 

penjelasan lebih lanjut.  

Penjelasan kalimat tersebut akan dititikberatkan 

pada frasa faktor kedaerahan. Secara makna kalimat ini 

sudah jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi 

pembaca. Dalam kajian mitos Barthes, suatu ungkapan 

yang belum memiliki kejelasan dianggap sebagai 

penyimpangan arti (distorting of meaning) dan ada 

kekurangpahaman atas arti atau bahasa yang disadur 

untuk dicerna oleh pembaca.  

 

e. Surat Kabar Tempo 

Berpijak pada bentuk isi surat kabar Tempo 

diidentifikasi adanya penggunaan kalimat-kalimat 

pendek yang berkonotatif dan pemakaian kata imajinatif. 

Hal demikian dapat dijumpai pada salah satu publikasi, 

22 Januari 2013. Dalam publikasi tersebut terdapat 

istilah serangan fajar yang merujuk pada terjemahan 

bentuk politik uang dalam rangka membeli sura yang 

dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk 

memenangkan calon yang bakal menduduki posisi 

sebagai pemimpin politik.  
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Dalam telaah mitos Bathes disebutkan bahwa 

penggunaan konotasi sebagai wilayah tekstual 

mencerminkan atau mengungkapkan atau memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

suatu peristiwa. Eco (1979)  menyebut perihal demikian 

sebagai situasi yang belum dikodifikasikan, karena ada 

pemaknaan dalam istilah konotasi yang bersifat ambigu 

yang tidak terkodekan. Jika diterima masyarakat 

(pembaca), dimungkinkan mengahasilkan pesan ganda 

yang tidak terelakkan. Dengan kata lain, mitos dalam 

surat kabar Tempo memperlihatkan adanya bentuk-

bentuk kodifikasi melalui ungkapan kandungan tanda.  

 

f. Surat Kabar Kompas 

Sesuai dengan bentuk isi surat kabar Kompas 

yang mengidentifikasikan adanya penggunaan ... dapat 

ditemukan pada unsur kata tutur, seperti dimuat pada 8 

Januari 2013 yang teridentifikasi adanya kalimat 

langsung “...tetapi jika Syahrul bagus ki lima tahun, mau 

ki bantu? Jangan tinggalkan.” Kata ki pertama dalam 

kalimat tersebut mengacu pada penegasan pertanyaan 

dalam bahasa Makassar, sedangkan ki yang kedua 

mengacu pada kata kita yang berarti anda. Sesuai dengan 

telaah sentimen karaktertitik isi berita surat kabar 

Kompas tersebut dapat dijelaskan aspek mitos yang 

ditekankan Barthes adalah dinamismenya. Maksudnya, 

mitos dalam berita surat Kompas memiliki nilai-nilai 

kultural yang disesuaikan dengan konsumsi berita 

daerah. Mitos tersebut adalah cara pokok surat kabar 

yang berupaya menginteraksikan kampanye politik 
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Pilgub Sulsel sesuai dengan pengguna atau budaya yang 

ada di dalam masyarakat Sulsel, mulai dari masyarakat 

marginal hingga kelas borjuis.  

 

g. Surat Kabar Republika 

Berpijak pada bentuk isi surat kabar Republika 

diidentifikasikan adanya penggunaan bahasa yang 

menarik, variatif, dan segar. Hal demikian dapat dilihat 

pada salah satu publikasi, 21 Januari 2013. Dalam 

publikasi tersebut terdapat kata kejahatan demokrasi 

sebagai konotasi daripada perilaku pihak otoritas yang 

mengarah pada tindakan menciderai tatanan demokrasi. 

Dalam telaah mitos Bathes disebutkan bahwa 

penggunaan konotasi sebagai wilayah tekstual 

mencerminkan atau mengungkapkan atau memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

suatu peristiwa.  

Eco (1979) menyebut perihal demikian sebagai 

situasi yang belum dikodifikasikan karena ada 

pemaknaan dalam istilah konotasi yang bersifat ambigu 

yang tidak terkodekan. Jika diterima masyarakat 

(pembaca), dimungkinkan mengahasilkan pesan ganda 

yang tidak terelakkan. Dengan kata lain, mitos dalam 

surat kabar Republika memperlihatkan adanya bentuk-

bentuk kodifikasi melalui ungkapan kandungan tanda. 

 

E. Ideologi 

1. Ideologi dalam Teks Berita 

a. Surat Kabar Fajar 
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Representasi ideologi pada teks berita surat 

kabar Fajar yang hendak dibangun adalah 

menyintesiskan citra-citra sesuai dengan asumsi Barthes, 

yakni kampanye sebagai media politis amat 

memengaruhi cara orang memahami ciri masyarakat 

mereka bahkan yang paling mendasar sekalipun. Hal ini 

tercermin dalam teks berita yang dikaji di bentuk isi teks 

berita surat kabar Fajar yang meniscayakan komunikasi 

wacana menjadi demikian dinamis, labil, dan penuh 

konfrontasi selayaknya pasar.  

Salah satu contoh dapat dilihat pada Harian 

Fajar, 14 Januari 2013: “Menurutnya, masyarakat 

antusias mengikuti kampanye akbar tersebut demi 

melihat figur Syahrul.” Penggunakan kata menurutnya, 

sesuai dengan tata bahasa. Yaitu tidak menggunakan 

pilihan kata yang biasa digunakan sebagai ragam 

cakapan, misalnya, ia bilang dan sebagainya yang tidak 

sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia. 

 

b. Surat Kabar Tribun Timur 

Representasi ideologi pada teks berita surat 

kabar Tribun Timur yang hendak dibangun adalah 

ideologi secara struktural, yakni sebagai sistem 

kebenaran, seperti gagasan dan formula politik atas 

setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh 

pengusa. Hal demikian dapat dilihat pada salah satu 

publikasi 5 Januari 2013, di mana terdapat kata senjata 

awal, yakni kata yang sengaja disisipkan sebagai 

bentukan kemenarikan bahasa dalam isi berita.   
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c. Surat Kabar Rakyat Sulsel 

Representasi ideologi pada teks berita surat 

kabar Rakyat Sulsel yang hendak dibangun adalah 

ideologi secara negatif, yakni ideologi dilihat sebagai 

suatu kesadaran palsu atau suatu kebutuhan untuk 

melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan 

pemahaman orang mengenai realitas sosial. Hal 

demikian dapat dilihat pada salah satu publikasi, 8 

Januari 2013. Dalam publikasi tersebut terdapat kata 

bikinkan dan buatkan yang memiliki makna ganda dan 

tidak memiliki perhatian pada prinsip keekonomisan 

kalimat sehingga terlihat rancu dan tidak menarik dibaca. 

 

d. Surat Kabar Sindo 

Representasi ideologi pada teks berita surat 

kabar Rakyat Sulsel yang hendak dibangun adalah 

ideologi sebagai bisnis legitimasi pemakaian kekuasaan 

yang sah atau disebut pula ideologi massa. Ideologi 

cenderung menggunakan propaganda, persuasi, argumen, 

dan konfrontasi yang berhasil sehingga mengakibatkan 

meluasnya pengikut ideologi. Hal demikian dapat dilihat 

pada salah satu publikasi, 15 Januari 2013. Dalam 

publikasi tersebut terdapat kalimat “Kandidat Gubernur 

Sulsel Syahrul Yasin Limpo meminta masyarakat 

Pinrang tidak memilih pemimpin hanya karena faktor 

kedaerahan.” Kalimat tersebut hendak menyampaikan 

harapan Cagub Sulsel Syahrul Yasin Limpo agar 

masyarakat tidak memilih gubernur berdasarkan faktor 

kedaerahan. 
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e. Surat Kabar Tempo 

Representasi ideologi pada teks berita surat 

kabar Rakyat Sulsel yang hendak dibangun adalah 

ideologi bersifat fleksibilitas yang dimilikinya. Artinya, 

ideologi mampu memengaruhi sekaligus menyesuaikan 

diri dengan pertumbuhan atau perkembangan 

masyarakat. Kata mempengaruhi berarti ikut mewarnai 

proses perkembangan tersebut, sedangkan menyesuaikan 

diri berarti masyarakat berhasi menemukan interpretasi-

interpretasi baru terhadap nilai-nilai dasar atau pokok 

ideologi yang dihadapi. Hal demikian dapat dijumpai 

pada salah satu publikasi 22 Januari 2013. Dalam 

publikasi tersebut terdapat istilah serangan fajar yang 

merujuk pada terjemahan bentuk politik uang dalam 

rangka membeli sura yang dilakukan oleh satu atau 

beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal 

menduduki posisi sebagai pemimpin politik. 

 

f. Surat Kabar Kompas 

Representasi ideologi pada teks berita surat 

kabar Rakyat Sulsel yang hendak dibangun adalah 

ideologi mencerminkan realitas hidup dalam masyarakat. 

Di mana, daya tahan suatu ideologi antara lain 

bergantung pada tinggi atau rendahnya kemampuan 

intelektual mereka yang melahirkan dalam meneliti dan 

menganalisis masyarakat secara objektif. Jika 

kemampuan itu tinggi, ideologi yang lahir akan memiliki 

relevansi yang kuat dengan jiwa dan kehidupan 

masyarakat atau sebaliknya. Hal demikian dapat 

dijumpai pada salah satu publikasi, 8 Januari 2013 
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yang teridentifikasi adanya kalimat langsung, “...tetapi 

jika Syahrul bagus ki lima tahun, mau ki bantu? Jangan 

tinggalkan.” Kata ki pertama dalam kalimat tersebut 

mengacu pada penegasan pertanyaan dalam bahasa 

Makassar, sedangkan ki yang kedua mengacu pada kata 

kita yang berarti anda. 

g. Surat Kabar Republika 

Representasi ideologi pada teks berita surat 

kabar Rakyat Sulsel yang hendak dibangun adalah 

ideologi yang menggambarkan konsep pemikiran yang 

hendak disampaikan oleh komunikator, serta rangkaian 

tanda yang terinterpretasikan menjadi suatu jawaban atas 

pertanyaan nilai-nilai yang berada di balik sebuah naskah 

(teks), seperti tema atau topik dalam teks, dan bentuk 

atau susunan kalimat yang dipilih. Hal demikian dapat 

dilihat pada salah satu publikasi 21 Januari 2013. Dalam 

publikasi itu terdapat kata kejahatan demokrasi sebagai 

konotasi perilaku pihak otoritas yang mengarah pada 

tindakan menciderai tatanan demokrasi. 

 

F. Semiotika Budaya  

1. Semiotika Budaya dalam Teks Berita  

a. Surat Kabar Fajar 

Refleksi kebudayaan dalam media massa, 

khususnya surat kabar merupakan suatu usaha 

mengonstruksikan realitas karena sifat dan kenyataan 

menunjukkan bahwa pekerjaan media massa (surat 

kabar) mampu menceritakan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang 

bermakna. Pada surat kabar Fajar realitas kebudayaan 
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yang diidentifikasikan dari bentuk isi berita 

menunjukkan adanya penggunaan bahasa sehari-hari 

yang mampu menarik aspek kedekatan (psikologis) 

pembaca. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang 

direfleksikan dalam surat kabar Fajar merupakan 

konstruksi realitas yang menjadi instrumen pokok untuk 

menceritan realitas secara komprehensif sehingga 

mampu dipahami khalayak.  

Sebagai contoh adalah salah satu berita yang 

dimuat di surat kabar Fajar pada 14 Januari 2013 yang 

menampilkan penyertaan kata dari bahasa Bugis yang 

dituturkan Syahrul, yakni penuturan “aja musalaika” 

atau “jangan tinggalkan saya”. Penyifatan kata tutur 

dalam berita ini menunjukkan adanya unsur kedekatan 

yang memberikan pengaruh pada pembaca karena sifat 

membudaya dari unsur-unsur politis kampanye Pilgub 

Sulsel.  

Dalam kajian Sobur (2006) terungkap bahwa 

bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. 

Kendati demikian, surat kabar Fajar memiliki 

kepentingan bahasa dalam mengonstruksikan nilai-nilai 

kebudayaan secara politis pada berita kampanye Pilgub 

Sulsel. Surat kabar Fajar memiliki kemampuan 

memengaruhi budaya media massa dengan 

mengembangkan kata-kata baru beserta makna 

asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah yang 

ada; mengganti makna lama sebuah istilah dengan 

makna baru; dan memantapkan konvensi makna yang 

telah ada dalam suatu sistem bahasa. Dengan kata lain, 

semiotika  memperlihatkan pentingnya bahasa pada 
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berita kampanye politik yang dikonstruksikan surat kabar 

Fajar berdasarkan realitas berita dan cerita. 

  

 

b. Surat Kabar Tribun Timur  

Disebutkan bahwa pemaknaan teks berita yang 

ditonjolkan surat kabar Tribun Timur mengindikasikan 

adanya peristiwa dan sudut pandang berita dari segi 

politis pemerintahan, utamanya pada kampanye Pilgub 

Sulsel dengan menaruh minat pada gaya hidup para 

pejabat pemerintahan. Dalam pandangan kebudayaan, 

Barthes (2007) berasumsi bahwa kebudayaan yang 

memiliki aspek politis memiliki aturan-aturan dan 

kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam lingkungan 

tersebut, keberadaan media massa dalam suatu tanda 

mengandung pesan agar setiap peraturan dan  kekuasaan 

bisa dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. 

Artinya, surat kabar Tribun Timur mampu merefleksikan 

makna simbolik yang universal.  

Sebagai contoh adalah salah satu berita yang 

dimuat di Tribun Timur pada 5 Januari 2013 yang 

sengaja menyisipkan kalimat menarik berupa “kampanye 

dimeriahkan dengan hadirnya artis jebolan Indonesian 

Idol Fiman dan Sean.” Penyisipan kata dimeriahkan atau 

hadirnya atis mengidentifikasikan adanya frasa yang 

bertujuan membangkinkan minat pembaca sehingga 

menaruh harapan bahwa berita tersebut memiliki value 

added bagi politisi yang berkampanye.  

Pandangan Sobur (2006) menambahkan bahwa 

media sesungguhnya memainkan peran khusus dalam 
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memengaruhi budaya tertentu melalui penyebaran 

informasi. Peran surat kabar Tribun Timur pun sangat 

esensial sebab menampilkan sebuah cara dalam 

memandang realita, yakni terletak bagaimana pesan  

pada satu pihak dan  penerima pihak lain dan bagaimana 

pesan atau teks berinteraksi dengan orang untuk 

memproduksi makna berkaitan dengan peran teks 

kampanye Pilgub di dalam kebudayaan.  

 

c. Surat Kabar Rakyat Sulsel  

Sesuai dengan analisis bentuk isi teks berita surat 

kabar Rakyat Sulsel  di muka, disebutkan bahwa 

pemaknaan teks berita masih menggunakan kata tidak 

efektif, tidak baku, dan cenderung memiliki unsur 

kemubaziran. Telaah Sobur (2006) mengidentifikasi 

perihal demikian sebagai bentuk laporan-laporan 

jurnalistik media, khususnya surat kabar yang dalam 

penyusunan realitasnnya masih memiliki kelemahan dan 

kekurangan secara sintaksis, yakni bahasa yang digunkan 

masih memiliki frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang 

terkesan seadanya dan membosankan.  

Sebagai contoh dapat dilihat pada surat kabar 

Rakyat Sulsel yang dimuat pada 8 Januari 2013. Ada 

penyebutan kalimat yang terkesan memaksa dalam aksi 

kampanye politik Pilgub Sulsel. Hal demikian 

sebagaimana dikemukakan Pasangan Sayang yang 

berujar, “Tidak ada bupati yang bikinkan jalan sampai 

ke gunung....” Kata Bupati menunjukkan adanya 

kehendak yang memaksa dari si Cagub yang belum tentu 

menjadi Bupati, namun sudah menyebutkan posisinya 
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dahulu. Di samping itu, ada kalimat bikinkan jalan 

sampai ke gunung yang memiliki frasa merajuk sehingga 

pembaca memiliki kesan yang cenderung apatis untuk 

sekadar dibaca.  

d. Surat Kabar Seputar Indonesia  

Berpihak pada paparan bentuk isi teks berita 

surat kabar Sindo, terdapat teks berita yang cenderung 

menunjukkan adanya hubungan kausalitas logis antara 

janji seorang calon gubernur dan konsekuensi bila janji 

itu tidak terpenuhi. Menurut pandanngan Anto (2001), 

bagi media bahasa bukan sekadar alat komunikasi untuk 

menyampaikan fakta, informasi, dan opini, melainkan 

menggambarkan realitas yang menentukan gambaran 

atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada 

publik.  

Artinya, semiotika memandang bahwa surat 

kabar Sindo merefleksikan penggunaan bahasa 

penghalusan, pengaburan, atau bahkan pengasaran fakta. 

Di mana, terjemahan kampanye hakikatnya memiliki 

simbolik bahwa masyarakat „dicuci‟ kesadarannya untuk 

menerima realitas lewat kampanye yang 

menyembunyikan realitas atas kepahitan itu. Sebagai 

contoh dapat dilihat pada kolom berita yang dimuat pada 

7 Januari 2013, dan aksi kampanye diidentifikasi dengan 

kalimat merajuk “pasangan IA memiliki pesona 

tersendiri bagi warga Luwu Timur.” Kata memiliki 

pesona tersendiri terkesan berlebihan karena menyadur 

berdasarkan unsur subjektivitas. Singkatnya, surat kabar 

Sindo memiliki simbolik yang tidak hanya beroperasi 

lewat bahasa, namun juga terjadi pada isi bahasa 



 

 
205 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

(language content) itu, yakni apa yang diucapkan, 

disampaikan, atau diekspesikan kampanye Pilgub Sulsel.  

 

 

e. Surat Kabar Tempo 

Berdasarkan hasil analisis  bentuk isi teks berita 

surat kabar Tempo, teridentiifikasi adanya penggunaan 

kalimat pendek dan pemakaian kata imajinatif sebagai 

pembangkit minat baca pada masyarakat agar mengikuti 

alur Kampanye Politik Pilgub Sulsel. Dalam telaah 

Susilo (2000) disebutkan bahwa teks media merupakan 

second hand reality yang hanya menyajikan potongan-

potongan realitas, bukan keselurhan realitas.  

Sebab itu, surat kabar Tempo mencoba 

memainkan representasi (sense dawn) atau tanda (sign) 

yang sesungguhnya terjadi pada khalayak, yakni bersifat 

melaporkan berdasarkan pemilihan kata yang tepat guna 

dan tepat sesuai. Istilah atau simbol yang secara 

konvesional memiliki arti tertentu bagi masyarakat 

Sulsel, tak pelak menjadi perhatian masyarakat tersebut. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 17 Januari 2013 dengan judul “Ali Ngabalin 

Sebut Pilgub Bukan Pemilihan Ketua Ustads.” 

 

f. Surat Kabar Kompas  

Dengan merujuk pada telaah bentuk isi teks 

berita surat kabar Kompas, ditemukan frasa yang 

membangkitkan daya imajinasi pembaca sehingga secara 

otomatis minat pembaca muncul. Menyadur paparan 

Susilo (2000) bahwa realitas demikian adalah 
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representasi (sense dawn) atau tanda (sign) yang 

sesungguhnya terjadi pada khalayak, berdasarkan 

pemilihan kata yang tepat guna dan tepat sesuai. Istilah 

atau simbol yang secara konvesional memiliki arti 

tertentu bagi masyarakat Sulsel, tak pelak menjadi 

perhatian masyarakat tersebut. Sebagai contoh dapat 

dilihat pada kolom berita yang dimuat pada 6 Januari 

2013 yang berjudul “Pasangan calon gubernur Sulawesi 

Selatan bernomor urut 1, Ilham Arief Sirajuddin-Azis 

Qahhar Mudzakar (IA), memiliki pesona tersendiri bagi 

warga Luwu Timur.” 

 

g. Surat Kabar Republika  

Berdasarkan telaah bentuk isi teks berita surat 

kabar Republika di muka bahwa teks berita memiliki 

bahasa yang menarik, variatif dan segar, berkarakter, 

ringkas, lugas, logis, dinamis, demokratis, dan populis. 

Paparan Sobur (2006) mengungkapkan bahwa bahasa 

adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. 

Kendati demikian, surat kabar Republika 

memiliki kepentingan bahasa dalam mengonstruksikan 

nilai-nilai kebudayaan secara politis pada berita 

Kampanye Pilgub Sulsel. Di mana, surat kabar Republika 

memiliki kemampuan memengaruhi budaya media massa 

dengan mengembangkan kata-kata baru beserta makna 

asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah yang 

ada; mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna 

baru; serta memantapkan konvensi makna yang telah ada 

dalam suatu sistem bahasa.  
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Dengan kata lain, semiotika politik 

memperlihatkan pentingnya bahasa pada berita 

kampanye politik yang dikonstruksikan surat kabar Fajar 

berdasarkan realitas berita dan cerita. Sebagai contoh 

dapat dilihat pada kolom berita yang dimuat pada 7 

Januari 2013 yang berujar “kesampingkan dululah ego-

ego politik, saatnya memberi perhatian kepada rakyat.”  

 

G. Semiotika Politik  

1. Semiotik Politik dalam Teks Berita  

a. Surat Kabar Fajar  

Aspek politik yang terefleksikan dalam surat 

kabar Fajar sangat jelas terlihat, yakni memberikan 

penuturan secara koherensif pada pembaca dengan 

penggunaan bahasa sehari-hari. Seperti yang dikatakan 

oleh Machiavelli (1987), bahwa tujuan utama berpolitik 

adalah mendapatkan tawaran tinggi untuk memosisikan 

dalam wilayah sentral. Refleksi ini yang kemudian 

dikemukakan surat kabar Fajar yang mengidentifikasi 

penggunaan wacana yang bermakna setiap melaporkan 

isu-isu kampanye Pilgub Sulsel. Hal itu terjadi karena 

adanya penggunaan bahasa sehari-hari yang mampu 

menarik aspek kedekatan (psikologis) pembaca. 

Sebagai contoh adalah salah satu berita yang 

dimuat di surat kabar Fajar pada 14 Januari 2013 yang 

menampilkan penyertaan kata dari bahasa Bugis yang 

dituturkan Syahrul, yakni penuturan „aja musalaika‟ atau 

„jangan tinggalkan saya‟. Penyifatan kata tutur dalam 

berita ini menunjukkan adanya unsur kedekatan yang 
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memberikan pengaruh pada pembaca karena sifat 

membudaya dari unsur-unsur politis kampanye Pilgub 

Sulsel.  

Dalam atribut semiotika politik, Nimmo (2001) 

mengidentifikasi perihal demikian sebagai citra pemberi 

suara dalam aspek komunikasi verbal. Menurutnya, para 

pemberi suara tidak hanya sadar akan isu, merumuskan 

citra atribbut politik dan gaya pribadi kandidat, dan 

membentuk citra tentang aksi kampanye politiknya, 

melainkan perspektif yang dibawa media (surat kabar 

Fajar) tentang isu, kandidat, dan kampanye. Ada dua hal 

yang menjadi titik kunci, yakni potensi yang tumbuh dari 

pentingnya komunikasi kampanye bagi pilihan yang 

dibuat oleh pemberi suara; dan surat kabar (Fajar) 

sebagai katalisator dari komunikasi kampanye mampu 

merumuskan kepercayaan, nilai, dan pengharapan 

tentang politik Pilgub Sulsel.  

 

b. Surat Kabar Tribun Timur  

Disebutkan bahwa pemaknaan teks berita yang 

ditonjolkan surat kabar Tribun Timur mengindikasikan 

adanya peristiwa dan sudut pandang berita dari segi 

politis pemerintahan, utamanya pada kampanye Pilgub 

Sulsel dengan menaruh minat pada gaya hidup para 

pejabat pemerintahan. DeFleur & Ball-Rokeach (1989) 

menyebutkan bahwa perihal demikian merupakan upaya 

konsolidasi di bidang politik yang melakukan rekayasa 

bahasa media (surat kabar) guna kepentingan otoritas 

(kekuasaan) semata.  
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Dengan kata lain, politik yang dimainkan 

penguasa (Cagub – Cawagub) selalu bertujuan 

mengamankan kekuasaan. Pengamanan kekuasaan yang 

termanifestasikan pada surat kabar Tribun Timur 

membentuk sebuah pemertahanan, pemapanan, dan 

pengukuhan kekuasaan melalui tutur (bahasa) teks berita. 

Sobur (2006) menyebut perihal demikian sebagai 

keberadaan bahasa yang memiliki kekuasaan 

mengendalikan makna di tengah-tengah pergaulan sosial 

di media massa.  

Sebagai contoh adalah salah satu berita yang 

dimuat di Tribun Timur pada 5 Januari 2013 yang 

sengaja menyisipkan kalimat menarik berupa ”kampanye 

dimeriahkan dengan hadirnya artis jebolan Indonesian 

Idol Fiman dan Sean.” Penyisipan kata dimeriahkan atau 

hadirnya artis mengidentifikasikan adanya frasa yang 

bertujuan membangkinkan minat pembaca sehingga 

menaruh harapan bahwa berita tersebut memiliki value 

added bagi politisi yang berkampanye.  

Artinya, surat kabar Tribun Timur 

merefleksikan sebuah realitas dengan menentukan 

gambaran (citra) kandidat Pilgub Sulsel yang akan 

muncul di benak khalayak; mampu memengaruhi cara 

melafalkan (pronunciation); tata bahasa (grammar); 

susunan kalimat (syntax); serta modifikasi 

perbendaharaan kata, dan akhirnya mengembangkan 

percakapan (speech), bahasa (language), dan makna 

(meaning).  

c. Surat Kabar Rakyat Sulsel  
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Sesuai dengan analisis bentuk isi teks berita 

surat kabar Rakyat Sulsel di muka disebutkan bahwa 

pemaknaan teks berita masih menggunakan kata tidak 

efektif, tidak baku, dan cenderung memiliki unsur 

kemubaziran. Pandangan aspek politik tidak memiliki 

penjelasan khusus dalam perihal demikian. Namun, 

tataran dalam penggunaan unsur ketidakbakuan dan 

ketidakefektifan ini disebutkan Nugroho (1999) sebagai 

gagasan-gagasan dekonstruksi yang belum mampu 

menampilkan teks media dengan baik, kritis, analitik dan 

belum menyajikan pengetahuan sebagai produk untuk 

kepentingan khalayak.  

Sebagai contoh dapat dilihat pada surat kabar 

Rakyat Sulsel yang dimuat pada 8 Januari 2013. Ada 

penyebutan kalimat yang terkesan memaksa dalam aksi 

kampanye politik Pilgub Sulsel. Hal demikian 

sebagaimana dikemukakan Pasangan Sayang yang 

berujar bahwa “tidak ada bupati yang bikinkan jalan 

sampai ke gunung....” 

 

d. Surat Kabar Seputar Indonesia  

Berpijak pada paparan bentuk isi teks berita 

surat kabar Sindo, disebutkan bahwa teks berita 

cenderunng menunjukkan adanya hubungan kausalitas 

logis antara janji seorang calon gubernur dan 

konsekuensi bila janji itu tidak terpenuhi. Menurut 

pandangan Anto (2001), bagi media bahasa bukan 

sekedar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta, 

informasi, dan opini, melainkan menggambarkan realitas 
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yang menentukan gambaran atau citra tertentu yang 

hendak ditanamkan kepada publik.  

Sebagai contoh dapat dilihat pada surat kabar 

Sindo yang dimuat pada 8 Januari 2013. Ada penyebutan 

kalimat yang terkesan memaksa dalam aksi kampanye 

politik Pilgub Sulsel. Hal demikian sebagaimana 

dikemukakan Pasangan Sayang yang berujar bahwa 

“tidak ada bupati yang bikinkan jalan sampai ke 

gunung....” 

Artinya, semiotika memandang bahwa surat 

kabar Sindo merefleksikan penggunaan bahasa 

penghalusan, pengaburan, atau bahkan pengasaran fakta. 

Di mana, terjemahan kampanye hakikatnya memiliki 

simbolik bahwa masyarakat „dicuci‟ kesadarannya untuk 

menerima realitas lewat kampanye yang 

menyembunyikan realitas atas kepahitan itu sendiri. 

Singkatnya, surat kabar Sindo memiliki simbolik yang 

tidak hanya beroperasi lewat bahasa, tetapi juga terjadi 

pada isi bahasa (language content) itu sendiri, yakni apa 

yang diucapkan, disampaikan, atau diekspesikan 

kampanye Pilgub Sulsel.  

 

e. Surat Kabar Tempo  

Berdasarkan hasil analisis  bentuk isi teks berita 

surat kabar Tempo, yakni penggunaan kalimat pendek 

dan pemakaian kata imajinatif sebagai pembangkit minat 

baca pada masyarakat agar mengikuti alur kampanye 

Politik Pilgub Sulsel. Pandangan Suroso (2001) 

menyebut perihal demikian sebagai kosakata politik yang 

tampak bersifat eufemis (sopan) yang dimunculkan di 
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dalam benak masyarakat dengan makna yang krusial. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom berita yang 

dimuat pada 17 Januari 2013 dengan judul “Ali Ngabalin 

Sebut Pilgub Bukan Pemilihan Ketua Ustads.” 

Artinya, dalam situasi Kampanye Politik Pilgub 

Sulsel, masyarakat sebagai pemakai bahasa sulit 

membedakan makna kata yang memiliki arti 

sesungguhnya dan makna kata yang memiliki arti lain. 

Sehingga, indikasi ini menemukan bahwa surat kabar 

Tempo memiliki penguasaan eufisme bahasa sebagai alat 

memantapkan (pen) citra diri. Dengan klarifikasi yang 

sah, para Cagub –Cawagub mencoba merasionalkan 

penggunaan bahasa untuk kepentingan publik. Kendati 

demikian, para politikus yang saling memiliki 

kepentingan sendiri-sendiri tidak pernah sepakat dalam 

pemakaian kosakata yang digunakan dalam politik. 

 

f. Surat Kabar Kompas  

Merujuk pada telaah bentuk isi teks berita 

bahwa surat kabar Kompas, memiliki frasa yang 

membangkitkan daya imajinasi pembaca, sehingga 

secara otomatis minat pembaca muncul. Menurut 

pandangan Anto (2001), bagi media bahasa bukan 

sekadar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta, 

informasi, dan opini melainkan menggambarkan realitas 

yang menentukan gambaran atau citra tertentu yang 

hendak ditanamkan kepada publik. Sebagai contoh dapat 

dilihat pada kolom berita yang dimuat pada 6 Januari 

2013 yang berjudul “Pasangan calon gubernur Sulawesi 

Selatan bernomor urut 1, Ilham Arief Sirajuddin-Azis 



 

 
213 

Setajam Bahasa Jurnalistik | Mas’ud Muhammadiah 

Qahhar Mudzakar (IA), memiliki pesona tersendiri bagi 

warga Luwu Timur.” 

Artinya, semiotika memandang bahwa surat 

kabar Kompas merefleksikan penggunaan bahasa 

penghalusan, pengaburan, atau bahkan pengasaran fakta. 

Kampanye dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki 

makna simbolik bahwa masyarakat „dicuci‟ 

kesadarannya untuk menerima realitas lewat kampanye 

yang menyembunyikan realitas atas kepahitan itu sendiri. 

Singkatnya, surat kabar Kompas memiliki simbolik yang 

tidak hanya beroperasi lewat bahasa, tetapi juga terjadi 

pada isi bahasa (language content) itu sendiri, yakni apa 

yang diucapkan, disampaikan, atau diekspesikan 

Kampanye Pilgub Sulsel.  

 

g. Surat Kabar Republika  

Berdasarkan telaah bentuk isi teks berita surat 

kabar Republika di muka, bahwa teks berita memiliki 

bahasa yang menarik, variatif dan segar, berkarakter, 

ringkas, lugas, logis, dinamis, demokratis, dan populis. 

Sobur (2006) menyebut perihal demikian sebagai 

keberadaan bahasa yang memiliki kekuasaan 

mengendalikan makna di tengah-tengah pergaulan sosial 

di media massa. 

Artinya, secara semiotik pandangan politik 

mengasumsikan bahwa Surat Kabar Republika memiliki 

nilai plus dengan kepemilikan simbolik yang tidak hanya 

beroperasi lewat bahasa, tetapi juga terjadi pada isi 

bahasa (language content) itu sendiri, yakni apa yang 

diucapkan, disampaikan, atau diekspesikan Kampanye 
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Pilgub Sulsel. Sebagai contoh dapat dilihat pada kolom 

berita yang dimuat pada 7 Januari 2013 yang berujar 

“kesampingkan dululah ego-ego politik, saatnya 

memberi perhatian kepada rakyat.”[] 
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