
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan manusia akan informasi dewasa ini menjadi sebuah kebutuhan yang 

tidak bisa dikesampingkan. Hal tersebut mendorong manusia untuk mencari 

informasi dari berbagai sumber, agar manusia dapat memenuhi berbagai 

kebutuhan dan kepentingannya. Seperti yang diibaratkan oleh Djafar Assegaf 

bahwa manusia modern tidak lagi dapat hidup tanpa mendapat suguhan pers, yang 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi (1991:1). Dimana media mampu 

menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, media dipakai sebagai 

sarana untuk mendapatkan informasi dari luar. 

 

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari 

sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis 

seperti surat kabar, film, radio, TV (Cangara, 2002). Menurut Lasswell, media 

massa berperan dalam menyebarkan informasi secara objektif dan melakukan 

kontrol sosial bagi pembaca (Setiati, 2005: 67). Media massa terdiri dari media 

cetak dan media elektronik. Melalui media massa yang beragam, kebutuhan 

manusia akan informasi akan terpenuhi. Hal ini dikarenakan, setiap media massa 

menawarkan beragam informasi sesuai dengan segmentasi khalayaknya.  
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Kebutuhan manusia akan informasi membuat persaingan yang ketat. Media cetak 

tentunya tak akan mampu mengalahkan media elektronik dalam hal aktualitas dan 

kecepatan penyampaian informasi kepada khalayak, karena media elektronik 

dapat meng-update secara langsung informasi atau berita terbaru. Apalagi pada 

era teknologi seperti sekarang ini, informasi sangat mudah dan cepat untuk 

didapatkan melalui jaringan internet yang dapat langsung diakses melalui gadet 

yang beragam. 

 

Media massa cetak, terutama yang terbit mingguan, dwimingguan, dan bulanan 

tentunya menyajikan informasi yang tidak aktual lagi. Salah satu upaya media 

cetak seperti majalah untuk tetap dapat bersaing dengan media massa elektronik 

ialah dengan teknik penulisan yang digunakan. Salah satu teknik penulisannya 

yaitu feature. Feature mengandung informasi yang “lebih” ketimbang berita biasa 

(news), antara lain hal-hal yang mungkin diabaikan oleh news tadi dan relatif 

tidak akan pernah “basi” (tidak aktual lagi) seperti berita biasa (Romli, 2009: 21). 

 

Feature ialah suatu uraian berita dalam ruang lingkup satu pokok yang merupakan 

pendalaman tema tersebut, yang dilihat dari segi latar belakang perkembangan 

berita tersebut (Djuroto, 2003: 40).  Ciri khas penulisa feature ialah mengandung 

segi human interest dan mengandung unsur sastra. Tulisan feature memberikan 

penekanan pada fakta-fakta yang dianggap mampu menggugah emosi – 

menghibur, memunculkan empati dan keharuan. Dengan kata lain, sebuah feature 

juga harus mengandung segi human interst atau human touch – menyentuh rasa 

manusiawi. Karenanya, feature termasuk kategori soft news (berita lunak atau 
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berita ringan) yang pemahamannya lebih menggunakan emosi (Romli, 2009 : 22-

23). 

 

Satu hal penting dalam sebuah feature adalah ia harus mengandung unsur sastra. 

Feature ditulis dengan cara atau gaya menulis fiksi. Oleh karena itu, tulisan 

feature mirip dengan sebuah cerpen (cerita pendek) atau novel – bacaan ringan 

dan menyenangkan – namun tetap informatif dan faktual. Jenis feature yang lebih 

cenderung segi sastra ialah Feature Artikel. Feature Artikel biasanya 

dikembangkan dari sebuah berita yang tidak aktual lagi atau berkurang 

aktualitasnya. Misalnya, tulisan mengenai suatu keadaan atau kejadian, seseorang, 

suatu hal, suatu pemikiran, tentang ilmu pengetahuan, dan lain-lain yang 

dikemukakan sebagai laporan (informasi) yang dikemas secara ringan dan 

menghibur (Romli, 2009: 22-23). 

 

Teknik penulisan feature ini banyak digunakan oleh media cetak yang terbit 

berkala, seperti majalah, buletin dan tabloid. Teknik penulisan ini dapat 

menyelamatkan media cetak tersebut dari “kepunahan” ditengah persaingan media 

massa. Teknik penulisan feature juga dapat menjadi ciri khas dari suatu media 

karena membawa unsur sastra di dalamnya. Unsur sastra itu dapat dilihat melalui 

gaya bahasa yang digunakan. Gaya bahasa dapat dilihat pada judul, lead, tubuh 

maupun penutup pada artikel. 

 

Gaya bahasa feature tidak dapat diklasifikasikan tersendiri dari gaya bahasa pada 

umumnya, karena gaya bahasa berlaku universal. Melalui gaya bahasa yang 

dipilih oleh jurnalis dapat memunculkan berita yang disampaikan implisit. 
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Sehingga, pembaca memperoleh berita yang detail dengan teknik penulisan 

feature.  

 

Bagian dari gaya bahasa ialah majas. Majas merupakan bahasa yang maknanya 

melampaui batas yang lazim. Hal itu diseabkan oleh pemakaian kata yang khas 

atau karena pemakaian bahasa yang menyimpang dari kelaziman ataupun karena 

rumusannya yang jelas. Oleh karena itu, majas erat kaitannya dengan diksi. 

Selanjutnya, diksi atau pilihan kata yang tepat akan memperkuat gaya bahasa. Jadi 

majas juga merupakan alat untuk menunjang gaya (Sugono 2003: 174). 

 

Salah satu majalah yang menggunakan teknik penulisan feature ialah Majalah 

Intisari. Majalah ini terbit bulanan. Penulis memilih Majalah Intisari sebagai objek 

penelitian karena Majalah Intasari merupakan majalah tertua di Kompas Gramedia 

Grup dan merupakan cikal bakal dari Kompas Gramedia Grup. Majalah ini terbit 

sejak 17 Agustus 1963. Saat melakukan penelitian, Majalah Intisari ini memasuki 

usia ke 50 tahun. Media cetak mampu bertahan hingga menuju usia setengah abad, 

tentunya memiliki konsep yang dapat terus mengikuti perkembangan zaman. 

Salah satunya ialah dengan teknik penulisan feature tersebut. 

 

Di kutip dari Buku Rahasia Dapur Majalah di Indonesia, majalah Intisari terus 

diminati dari generasi ke generasi dengan total eksemplar yang terus meningkat. 

Majalah ini terus melakukan inovasi agar tidak ditinggalkan oleh penggemarnya 

dan disukai oleh generasi selanjutnya. Inovasi-inovasi yang dilakukan dapat 

dilihat dari tagline pada Majalah Intisari. Di awal tahun 2012 tagline pada 

Majalah Intisari ialah smart and inspiring. Dilihat dari segi media massa 
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berdasarkan tagline tersebut, Majalah Intisari merupakan media yang memberikan 

wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya. 

 

Majalah Intisari ingin menginspirasi pembacanya akan banyak hal, seputar 

kesehatan, keuangan, liburan, teknologi, dan karir. Seperti pada Rubrik Ulasan. 

Rubrik ini memiliki beberapa artikel, diantaranya Langlang, Kuliner, Cukilan 

Buku, Flona, Tren, Fit, Komunitas/Bisnis, dan Teknologi. Rubrik ini mengulas 

secara mendalam mengenai suatu informasi yang berkaitan dengan masing-

masing artikel. 

 

Pada penelitian ini penulis mengambil sampel penelitian yaitu Majalah Intisari 

edisi sepanjang tahun 2012. Pemilahan edisi ini dikarenakan penyesuaian dengan 

tema yang peneliti pilih berdasarkan pembahasan yang sering muncul pada rubrik 

Ulasan, yang meliputi lima tema yaitu kesehatan, keuangan, liburan, teknologi, 

dan karir.  Selain itu pemilihan edisi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

kaidah jurnalistik penulisan feature dengan tema yang berbeda-beda yang 

digunakan sepanjang tahun 2012 dengan tagline barunya, “smart and inspiring”. 

 

Kaidah jurnalistik tidak hanya diperlukan dalam penulisan hard news. Pada 

penulisan feature juga diperlukan kaidah jurnalistik, agar suatu informasi yang 

disajikan dengan teknik penulisan feature menghasilkan feature yang memikat 

dan mudah dipahami oleh pembacanya. Feature yang tidak menerapkan kaidah 

jurnalistik penulisan feature tentu akan membingungkan pembacanya, karena pada 

umumnya feature disajikan secara lengkap dan lebih panjang dibandingkan 

dengan hard news. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan kaidah jurnalistik penulisan feature 

pada Rubrik Ulasan di Majalah Intisari dengan tema yang berbeda-beda? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kaidah 

jurnalistik penulisan feature pada Rubrik Ulasan di Majalah Intisari dengan tema 

yang berbeda-beda. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitan ini yaitu: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan Ilmu Komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi 

referensi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penulisan 

feature. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, pengetahuan, gambaran dan informasi akan kajian penerapan 

kaidah jurnalistik penulisan feature di Rubrik Ulasan pada Majalah Intisari. 

 


