BAB I
PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai beberapa hal yakni, 1) latar
belakang, 2) masalah penelitian, 3) tujuan penelitian, 4) definisi istilah, 5) manfaat
penelitian, dan 6) ruang lingkup penelitian.

1.1 Latar Belakang
Berita merupakan sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya
sebuah peristiwa yang baru saja terjadi yang disampaikan oleh penulis berita.
Berita terdiri dari 13 sifat antaralain: (1) aktual, yang dinamakan berita aktual
adalah berita yang berpacu dengan waktu atau berita baru yang masih hangat dan
banyak diperbincangkan banyak orang. Koran harian saling berpacu paling cepat
sampai ditangan pembacanya. (2) kedekatan, jarak sangat penting untuk menarik
minat seseorang untuk membaca sebuah berita karena berita itu terjadi di daerah.
Kedekatan dibagi menjadi dua, yaitu, kedekatan geografis dan kedekatan
psikologis. Kedekatan geografis adalah berita yang terjadi disekitar tempat tinggal
kita, Sedangkan kedekatan psikologis adalah berita berkaitan dengan pikiran,
perasaan atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa aktual (3) penting,
yaitu berita yang berkaitan dengan orang-orang ataupun tempat-tempat penting
dan terkenal. (4) keluarbiasaan, yaitu sesuatu yang aneh atau sesuatu yang luar
biasa yang menarik perhatian orang. (5) Tokoh, adalah berita yang bisa dilihat
melalui kadar ketenaran, kepintaran dan pengaruh
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seseorang di masyarakat. Apapun yang dilakukan seorang tokoh masyarakat
menarik untuk diberitakan, baik tingkah laku maupun ucapannya. (6) eksklusif,
berita yang mengandalkan keunggulan yang ditawarkan kepada pembacanya. (7)
ketegangan, yaitu berita yang mempengaruhi pembacanya, baik positif maupun
negatif. (8) konflik, berita yang dapat menimbulkan konflik positif dan negatif.
pada kehidupan manusia modern bidang politik paling banyak menimbulan
pertentangan walupun berita olahragapun banyak diminati pembaca karena di
dalamnya juga terdapat konflik. (9) human interest, adalah berita yang dalam
penulisannya melibatkan perasaan manusia sebagai sumber berita. Setiap kali
membaca sebuah berita ada unsur kemanusiaan didalamnya yang membuat
perasaan pembaca tersentuh. (10) seks, yaitu berita yang menceritakan seputar
masalah perkawinan, perceraian, perselingkuhan, dan perilaku lainnya. (11)
progresif, yaitu berita yang membahas perkembangan masyarakat modern yang
disertai dengan prestasi dan kemajuan-kemajuan diantaranya kemajuan dalam
bidang ilmu dan teknologi yang terus bermunculan. (12) trend, berita yang
membahas mengenai perkembangan yang terjadi di masyarakat modern yang
berlangsung cepat secepat aktifitas mereka sehari-hari. Trend bukan hanya soal
munculnya produk baru yang digemari masyarakat namun juga menyangkut
tingkah laku dan ucapan. (13) humor, segala sesuatu yang menibulkan rasa geli
atau ketidakpantasan atau keganjilan dalam sebuah berita.
Perkembangan media massa yang pesat mampu memberikan sajian berita
yang diinginkan masyarakat. Pada perkembangannya, muncul banyak media
dengan sekmen tertentu, misalnya media khusus wanita, khusus pria, anak-anak,
olahraga, keluarga, hiburan dan yang sekarang banyak terjadi di masyarakat
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media agama. Secara umum, media cetak harian tak lepas dari berita-berita
yang sudah dibakukan dalam rubrik yang tetap. Jenis berita tersebut diantaranya:
(1) berita politik, adalah berita mengenai berbagai macam aktivitas politik yang
dilakukan para pelaku politik di partai politik, lembaga legislatif, pemerintah dan
masyarakta secara umum. (2) berita ekonomi, berita yang membahas mengenai
perubahan kurs rupiah, pergerakan bursa saham, indeks saham gabungan dan
indikator ekonomi lainnya. (3) berita kriminal, adalah berita yang membahas
mengenai pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan tindak kekerasan yang
lain, layak menjadi konsumsi kalangan masyarakat kelas menegah ke atas. (4)
berita olahraga, berita yang memaparkan mengenai perkembangan olahraga
sebagai berita unggulan baik olahraga secara nasional maupun internasional. (5)
berita seni, hiburan dan keluarga, adalah berita yang menceritakan kehidupan
selebritis dengan segala seluk beluknya mulai dari pacaran, menikah, cerai, hingga
rujuk. Selain itu, berita ini juga mengangkat tentang perseteruan sesama artis yang
menjadi daya tarik paling besar bagi masyarakat. (6) berita pendidikan, berita
yang berkaitan dengan banyaknya lembaga pendidikan yang diikuti banyaknya
aktifitas pendidikan yang juga bertujuan komersial. (7) berita pemerintahan, berita
yang menampilkan berbagai aktifitas di pemerintahan baik kota, provinsi, maupun
pusat.
Melihat macam berita, ditentukan oleh materi, kejadian, sifat peristiwa dan
sifat penulisannya pedoman ini, setidaknya akan memudahkan untuk mulai
menulis. Setelah bahan-bahan berita terkumpul, dilakukan identifikasi sesuai
dengan 5W+1H setelah mengetahui pedoman penulisan berita sebaiknya juga
mengetahui macam-macam berita diantaranya: (1) berita langsung, yaitu berita
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tentang peristiwa yang penting yang harus segera disampaikan kepada
pembaca dan ditempatkan dihalaman pertama. (2) berita ringan, berita yang
menampilkan sesuatu yang menarik, penting dan bersifat informatif. (3) berita
kisah, yaitu tulisan mengenai kejadian yang dapat menggugah perasaan dan
menambah pengetahuan pembaca melalui penjelasan yang rinci, lengkap,
mendalam, dan tidak terpengaruh waktu.
Pelajaran menulis berita dimulai dengan pengenalan bagian berita yang
sangat populer yaitu 5W + 1H. Pedoman ini setidaknya akan memudahkan untuk
memulai menulis setelah pengenalan bagian-bagian tersebut tahapan berikutnya
adalah merangkainya menjadi kalimat. Konstruksi kalimat berdasarkan 5W + 1H
dibagi menjadi tiga bagian penting. Bagian tersebut adalah Lead atau kepala berita,
identitas berita, dan isi berita.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis
berita dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai hal-hal baru yang
sedang terjadi, dengan pembelajaran berita tersebut siswa dapat mengetahui
macam-macam berita dan bagaimana cara penulisan berita yang baik dan benar.
Selain itu menulis berita juga mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam
menulis berita dengan berbagai alasan untuk mengungkapkan pikiran, perasan,
dan informasi dalam bentuk komentar dan laporan, dalam kompetensi dasar
melaporkan secara lisan berbagai peristiwa dengan menggunakan kalimat logis.
Penulis mengambil judul analisis sifat aktual dan kedekatan pada teks berita
karangan siswa karena sifat aktual dan kedekatan merupakan sifat yang penting
dalam berita. Sehingga sifat aktual selalu ada dalam setiap berita yang baru saja
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diberitakan, serta sifat kedekatan atau jarak dalam sebuah berita bisa menjadi
daya tarik pembaca lokal untuk mau menerima informasi tersebut.

1.2 Masalah Penelitian
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan dalam
penelitian ini adalah:
1.2.1 Bagaimanakah sifat aktual berita pada teks berita karangan siswa
kelas IX semester 1 SMP Muhammadiyah 2 Kalisat tahun pelajaran
2016/2017?
1.2.2 Bagaimanakah sifat kedekatan berita pada teks beriat karangan siswa
kelas IX semester 1 SMP Muhammadiyah 2 Kalisat tahun pelajaran
2016/2017?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini
adalah:
1.3.1 Mendiskripsikan sifat aktual berita pada teks berita karangan siswa
kelas IX semester 1 SMP Muhammadiyah 2 Kalisat tahun pelajaran
2016/2017?
1.3.2 Mendiskripsikansifat kedekatan berita pada teks berit karangan siswa

kelas IX semester 1 SMP Muhammadiyah 2 Kalisat tahun pelajaran

2016/2017?
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1.4 Definisi Istilah
1.4.1

Analisis

adalah

kegiatan

menemukan,

mengklasifikasikan,

menafsirkan dan menyimpulkan data atau proses pencarian jalan
keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan atau
kebenarannya
1.4.2 Sifat adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda
1.4.3 Berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang
hangat
1.4.4 Karangan adalah hasil akhir dari pekerjaan merangkai kata, kalimat
dan alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu

1.5 Manfaat Penelitian
Berdasarkan judul yang digunakan dalam penelitian, maka manfaat penelitian
ada dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.
1.5.1 Manfaat teoretis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan bahasa, khususnya pada materi penulisan berita..
1.5.2 Manfaat praktis yang diharapkan berkaitan dengan hasil peneltian
sebagai berikut.
a.

Bagi siswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
referensi untuk pengembangan motivasi diri dalam belajar

b.

Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran analisis sifat berita dan
meningkatkan pembelajaran sastra yang menarik kreatif dan inovatif
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c.

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menambah dan
memperluas ilmu pengetahuan tentang Analisis sifat berita pada teks
berita karangan siswa

d.

Bagi sekolah diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah
khasanah dan pengembangan mutu dan kualitas pendidikan

e.

Bagi pembaca pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan inspirasi dan motivasi untuk perbaikan yang lebih
mendasar.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Analisis hanya difokuskan pada analisis sifat berita meliputi sifat aktual,
dan sifat kedekatan atau jarak, terhadap teks berita karangan siswa, karena
sifat aktual adalah unsur terpenting bagi sebuah berita. Berita baru yang
masih hangat akan menarik perhatian pembaca, daripada berita yang sudah
agak lama atau basi, tetapi berita yang sudah tidak aktual lagi dapat atau bisa
diberitakan kembali asal ada kebaruan.Sedangkan sifat kedekatan atau jarak
dipilih karena jarak akan menarik minat seseorang untuk membaca sebuah
berita karena berita itu terjadi di daerah kita sendiri. Sifat kedekatan atau
jarak dapat diukur secara geografis atau disekitar tempat tinggal kita, atau
psikologis keterkaitan pikiran, perasaan atau kejiwaan seseorang dengan
suatu objek peristiwa atau berita.
Pelajaran menulis berita dimulai dengan pengenalan bagian berita yang
sangat populer yaitu 5W + 1H, dalam menentukan sifat aktual dan kedekatan
pada teks berita karangan siswa. Tidak semua unsur 5W + 1 H yang dipakai
untuk menentukan sifat aktual dan kedekatan pada teks berita karangan siswa,
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hanya unsur 5W + 1H yang bersangkutan yang dipakai untuk
menentukan sifat aktual dan kedekatan pada teks berita karangan siswa.
Unsur tersebut antaralain: 1) Who (siapa), 2) Where ( dimana), 3) When
(Kapan), 4) Why (mengapa).

