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Paul De Massenner dalam buku Here’s The News: 

Unesco Associate,  berita atau news adalah sebuah 

informasi yang penting dan menarik perhatian 

serta minat khalayak pendengar. 



Doug Newsom dan James A. Wollert dalam Media 

Writing: News for the Mass Media, mengemukakan 

definisi sederhana tentang berita yaitu apa saja yang 

ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi 

oleh masyarakat. 



Berita adalah laporan 

tentang fakta atau ide yang 

termassa, yang dapat 

menarik perhatian 

pembaca, karena sesuatu 

yang luar biasa, penting, 

mencakup sisi human 

interest seperti humor, 

emosi dan ketegangan 

(Menurut Assegaf, dalam 

Sumadiria 2005: 64-65). 



Sedangkan Mitchel V. 

Charnley dalam bukunya 

Reporting edisi III (Holt-

Reinhart & Winston, New 

York, 1975 halaman 44) 

menyebutkan berita adalah 

laporan yang tepat waktu 

mengenai fakta atau opini 

yang memiliki daya tarik 

atau hal penting atau 

kedua-duanya bagi 

masyarakat luas.  



Berita adalah laporan 

tercepat mengenai fakta 

atau ide terbaru yang benar, 

menarik dan atau penting 

bagi sebagaian besar 

khalayak, melalui media 

berkala seperti surat kabar, 

radio, televisi, atau media 

internet 



Suatu peristiwa bisa disebut 

berita apabila sudah disiarkan, 

dilaporkan, atau diinformasikan. 

Berita dalam media cetak dapat 

dilihat pada surat kabar, tabloid, 

atau majalah. Di dalam berita,  

selalu terdapat informasi. Kita 

dapat mengetahui informasi 

tersebut dengan berpegang 

unsur-unsur berita. 



Unsur-Unsur Dalam Berita 
What - apa yang terjadi di dalam suatu peristiwa? 

Who - siapa yang terlibat di dalamnya? 

Where - di mana terjadinya peristiwa itu? 

When - kapan terjadinya? 

Why - mengapa peristiwa itu terjadi? 

How - bagaimana terjadinya? 

What next - terus bagaimana? 



Klasifikasi Berita 

Berita penting yang 
harus disampaikan 
langsung ke publik. 
Berita jenis ini tidak 
bisa ditunda 
pemberitaanya 
karena akan cepat 
basi. Kadang 
penulisan berita 
macam ini juga 
disebut breaking 
news, spot news, 
atau straight news. 

HARD 
NEWS 

Berita yang dari segi 
struktur penulisan 
relatif lebih luwes, 
dan dari segi isi tidak 
terlalu berat. Soft 
news umumnya 
tidak terlalu lugas, 
tidak kaku, atau 
ketat, khususnya 
dalam soal 
waktunya. 

SOFT 
NEWS 



Klasifikasi Berita 

• Di tempat Terbuka 

• Di tempat Tertutup Menurut Lokasi 
Peristiwa 

• Berita Diduga 

• Berita Tak Diduga Berdasarkan 
Sifatnya 



Klasifikasi Berita 

• Pendapat, Ide, Gagasan 

• Ekonomi 

• Keuangan 

• Politik 

• Sosial kemasyarakatan 

• Pendidikan 

• Hukum 

• Olahraga 

• Kriminal 

• Bencana dan Tragedi 

• Perang 

• Ilmiah 

• Hiburan 

• Human interest 

Menurut 
Materi 
Isinya 





Pengatahuan dan pemahaman tentang 
klasifikasi berita, sangat penting bagi setiap 

reporter, editor, dan bahkan para 
perencanaan dan konsultan media (media 

planer) sebagai salah satu pijakan dasar dalam 
proses perencanaan (planning), peliputan 

(getting), penulisan (writting), dan pelaporan 
serta pemuatan, penyiaran, atau penayangan 

berita (reporting and publishing).  



Jenis-Jenis Berita 

1. Straight news report: laporan langsung mengenai suatu peristiwa. 

2. Depth news report 

3. Comprehensive news: laporan tentang fakta yang bersifat 
menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. 

4. Interpretative report: penulis mencari fakta 

5. Feature story 

6. Depth reporting: pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, 
tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau 
aktual. 

7. Investigative reporting 

8. Editorial writting: adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di 
depan sidang pendapat umum.  



Nilai Berita 

1. 
Unusualness 

2. Newness 

3. Impact 

4. Timeliness 5. Proximity 

6. 
Information 

7. Conflict 

8. 
Prominence 

9. Human 
Interest 

10. 
Surprising 

11. Sex  



Nilai Berita 
1. 
Unusualness 
– 
Keluarbiasaan  

apabila seseorang digigit anjing itu 
bukanlah berita, tetapi jika orang 
menggigit anjing barulah itu berita luar 
biasa. Menurut Haris Sumadiria, nilai 
berita luar biasa itu paling tidak dapat 
dilihat dari lima aspek: lokasi peristiwa, 
waktu peristiwa itu terjadi, dan dampak 
yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut 
(baik dalam bentuk jiwa maupun harta) 
serta menyangkut kemungkinan 
perubahan aktivitas masyarakat 



Nilai Berita 

2. 
Newness 
– 
Kebaruan  

Berita adalah sesuatu yang 
terbaru. Presiden yang baru 
dilantik, walikota yang baru 
diangkat, artis yang baru 
melahirkan, pejabat yang 
baru masuk penjara, semua 
itu merupakan berita 



Nilai Berita 

3. 
Impact 
– 
Akibat  

Berita adalah sesuatu yang 
memiliki akibat atau dampak. 
Suatu peristiwa atau hal tidak 
jarang menimbulkan dampak, 
terutama dampak dalam 
kehidupan masyarakat. Misalnya, 
kenaikan Bahan Bakar Minyak 
(BBM) yang berdampak pada 
kenaikan harga sembako, dll 



Nilai Berita 

4. 
Timeliness 
– Aktual  Berita adalah apa 

yang terjadi hari ini. 
Semakin aktual berita 
itu semakin tinggi 
pula nilai beritanya 



Nilai Berita 

5. 
Proximity 
– 
Kedekatan  

Berkaitan dengan jauh dekatnya 
peristiwa itu dengan kehidupan 
masyarakat atau khalayak. Secara 
umum kedekatan terbagi dua, 
yaitu kedekatan geografis dan 
kedekatan psikologis. Semakin 
dekat berita itu dengan khalayak, 
semakin menarik untuk dibaca. 



Nilai Berita 
6. 
Information 
– Informasi  Merupakan hal penting 

yang sering dibutuhkan 
oleh masyarakat. 
Informasi merupakan 
segala sesuatu yang dapat 
menghilangkan 
ketidakpastian 



Nilai Berita 

7. 
Conflict 
– 
Konflik  

Sesuatu yang mengandung 
konflik merupakan sumber 
berita yang tidak pernah 
kering. Misalnya, keberadaan 
PT Freeport akan menjadi 
berita yang menarik selagi 
masih terdapat konflik 
dengan masyarakat Papua 



Nilai Berita 
8. 
Prominence 
– Orang 
Penting 

Orang penting (public figure) 
berita berkaitan dengan orang-
orang penting, seperti: pejabat, 
artis, orang-orang terkenal, 
selebriti. Misalnya Ratu Elizabeth 
melakukan kunjungan 
kenegaraan, untuk menuliskan 
berita tersebut membutuhkan 
izin dari yang bersangkutan 



Nilai Berita 
9. Human 
Interest – 
Ketertarikan 
Manusiawi 

Suatu peristiwa kadang 
dapat menimbulkan efek 
emosi yang berarti pada 
diri khalayak. Berita yang 
demikian merupakan 
berita yang dapat memiliki 
nilai human interest 



Nilai Berita 

10. 
Surprising 
- Kejutan 

sesuatu yang mengejutkan 
merupakan suatu berita (news 
is surprising). Kejutan biasanya 
datang tiba-tiba dan tak 
disangka. Misalnya 
keberhasilan pelajar Indonesia 
menjadi juara umum dalam 
perlombaan Science Olympiade 



Nilai Berita 

11. 
Sex 
- 
Sex 

Seks juga berarti berita 
(news is sex). Berita yang 
berkaitan dengan seks 
misalnya perselingkuhan 
public figure, tindakan 
asusila, pelecehan dan 
sebagainya. 



Penggolongan Berita 

 
Ekonomi 
Kriminal 
Hukum 

Olah raga  
Pendidikan 

IPTEK 
Politik 

Pariwisata 
Agama 

Lingkungan hidup 
dll 

 

1. Dalam negeri : 
 

a. Kota tempat   
terbit 
 
b. Daerah 

 
 

2. Luar negeri 
 

Lokal  
 

Regional 
 

Nasional 
 

internasional 

Tema  
Tempat 

peristiwa 
Daya 

pengaruh 



Contoh Penggolongan berita berdasarkan Tema di suatu surat 
kabar pada hari tertentu 

No Tema Jumlah 

1  Pendidikan  6 

2 Olah raga 10 

3 Politik 20 

4 Kriminal 6 

5 Agama 2 

6 Pariwisata 1 

7 Ekonomi  15 

Jumlah berita yang dimuat 60 



Penggolongan berdasarkan tempat peristiwa 
terjadi 

NO TEMPAT PERISTIWA TERJADI JUMLAH 

1 Dalam negeri : 

a. Kota tempat media terbit 34 

b. Daerah 16 

2 Luar negeri 10 

Jumlah berita yang dimuat 60 



Penggolongan Berdasarkan Pengaruh 

NO DAYA PENGARUH JUMLAH 

1 Lokal - 

2 Regional 1 

3 Nasional 47 

4 Internasional 12 

Jumlah berita yang dimuat 60 


