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Menulis Berita dalam Media Cetak 

• Bahasa tulisan 

• Kesalahan bahasa dan pungtuasi kentara 

• Jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan dapat diralat 

dalam rubrik atau terbitan berikutnya 

• Kesalahan tulis dapat diminimalisasi 

• Tidak dibatasi waktu dan tempat 

• Mengandalkan laporan tertulis, tidak harus disertai 

dengan gambar. 



Langkah-langkah menulis berita 

• Berfikir dulu, baru menulis 

• Menulis untuk pembaca 

• Menulis untuk mengungkapkan fakta 

• Gunakan kata yang akrab bagi pembaca. 

• Gunakan kalimat singkat 

• Buatlah paragraf singkat 



BAGIAN-BAGIAN BERITA 

Head - Judul  

Lead - Teras  

Body - Isi  





• Lead. Lead atau teras berita merupakan rangkuman berita. Dengan hanya 
membaca lead, pembaca sekurang-kurangnya sudah mengerti pokok soal yang 
akan disajikan selanjutnya. Lead banyak macamnya. Diantaranya adalah: a. 
Newspeg lead, lead yang cocok untuk majalah mingguan atau bulanan, b. 
Summary lead (Summing up lead), lead ini cocok untuk surat kabar harian. Lead ini 
singkat, padat, dan jelas serta paling banyak digunakan. Umumnya pendek, 
maksimal tiga kalimat yang terdiri atas 25 kata atau paling banyak 30 kata. 
Penekanan atau angle (sudut pandang berita) dipilih pada bagian penting dan 
menarik. Gunakan who bila yang bicara lebih penting dari apa yang dibicarakan. 
Gunakan what jika yang dibicarakan justru lebih penting, atau pilihlah lead why 
bila motif/penyebabnya dinial lebih penting, c. Teaser lead (lead menggoda), 
cocok untuk tulisan features, lead nyentrik. Jenis ini pun bisa dipakai untuk tulisan 
feature atau karangan khas, d. Quotation lead, lead yang dimulai dengan kutipan 
pernyataan narasumber.  

 

• Body, atau batang tubuh. Bodi menjelaskan bagian-bagian yang terungkap secara 
utuh dan lengkap dalam lead, baik menyangkut 5W+1H atau pengembangannya 
sebagai prinsip dasar bagi seorang wartawan dalam meliput berita,  



4 Pola Penulisan Berita yang lazim Dipakai 
(syarifudin yunus 2010) 

PIRAMIDA PIRAMIDA TERBALIK 

PARALEL 5W1H 



PIRAMIDA 

Berita 
Penting 

Berita penting 
berikutnya 

Isi/kronologis 

Tambahan berita 

JUDUL 

(syarifudin yunus 2010) 



PIRAMIDA 

  Seorang tersangka teroris tewas tertembak 
di rumah penduduk dalam penggrebekan di 
Temanggung, Sabtu lalu. Pria berusia 30 tahun 
ditemukan setelah drama baku tembak selama 18 jam. 
Ia datang ke Temanggung malam hari dan diantar ke 
rumah tersebut untuk bermalam. Namun esoknya, 
polisi menggrebeknya hingga tewas. Saat kejadian, 
banyak masyarakat menonton peristiwa menegangkan 
tersebut.  



PIRAMIDA TERBALIK 

Isi/kronologis 

Tambahan berita 

Berita 
Penting 

Berita 
terpenting 

JUDUL 

(syarifudin yunus 2010) 



PARALEL 

JUDUL 

ISI/KRONOLOGIS 

ISI/KRONOLOGIS 

ISI/KRONOLOGIS 

ISI/KRONOLOGIS 

(syarifudin yunus 2010) 



5W1H 

JUDUL 

Apa dan dimana? 

Kapan dan siapa? 

Mengapa? 

Bagaimana? 

(syarifudin yunus 2010) 



PIRAMIDA TERBALIK YANG SERING DIGUNAKAN 

LEAD 

BRIDGE 

BODY 

LEG 

HEAD 

Sangat penting 

penting 

cukup penting 

Kurang penting 

Sumandiria, Haris ; 2005 

DATE 
LINE 



Pola Non Konvensional 

– Tidak mengikuti pola yang ada 

– Pola tidak jelas, kreatif 

– Beberapa unsur penyangga masih dapat diidentifikasi : 

• Background news 

• Investigative news 

• Laporan bersifat keilmuan 

• Terdapat human interest 

 

 



Langkah-langkah menulis berita 

• Hindari kata-kata yang tidak menambah arti : 

Agar supaya Supaya 

Membubuhkan tanda 
tangan 

Menandatangani 

Mengajukan permohonan 
pengunduran diri 

Mengundurkan diri 

Berhasil meloloskan diri Lolos  



Langkah-langkah menulis berita 

• Gunakan kata konkret dan terukur 

 
1. Kecelakaan pesawat Mandala 

menewaskan begitu banyak 
orang 

2. Menurut sebuah kantor 
berita luar negeri 

3. Masyarakat 
4. Pada suatu hari di awal bulan 

Desember 

1. Kecelakaan pesawat Mandala 
menewaskan 145 orang 

2. Menurut AP (Associated Press 
of America) 

3. Lingkungan, desa, kota, 
metropolitan 

4. Pada 3 Desember 

Abstrak  Konkret dan terukur 



Judul merupakan 

mata kail yang 

sanggup menarik 

perhatian audiens. 

Oleh karena itu, 

judul menjadi sangat 

penting 



Dalam bangun laporan berita yang sudah dipublikasikan, kita melihat 

judul berita terlebih dahulu. Namun sebenarnya, judul berita dibuat 

paling akhir, setelah batang tubuh berita dan lead ditulis. 

 





Macam-Macam Judul 

• Pola Apa – Mengapa 

– Colt Diesel Terbalik di Lingkar JORR 

• Pola Siapa – Mengapa 

–Muhammad Ali Meninggal Dunia  

• Intisari Berita 

– Bom Kembali Mengguncang Bali : 24 orang 

Tewas, Puluhan Lainnya Luka-Luka 



Macam-Macam Judul 

• Hasil akhir 

– Chelsea Tekuk Liverpool 4-0 

• Gunakan Kalimat Aktif, Bukan Pasif 

– Presiden Resmikan Megaproyek di Bontang 

– Naik, Harga BBM Bulan Depan 

• Terdiri dari 4-7 kata 

– Yang paling baik, judul berita terdiri dari 4-7 kata, 

namun harus memancing rasa ingin tahu audiens. 

 

 

Lanjutan 



Syarat-Syarat Judul Berita 

Profokatif  

Singkat dan Padat 

Relevan-Representatif 

Fungsional 

Bahasa Baku 

Spesifik 



Syarat-Syarat Judul Berita 

• Akbar Tantang Mega 

• Mahasiswa Demo Rektor 
Profokatif  

• Harga BBM Naik 

• Pesawat Presiden Jatuh 
Singkat dan Padat 

• Akbar Tantang Mega (sebagai gambaran 
dari keinginan Akbar Tanjung untuk 
berkompetisi dengan Megawati dalam 
pencalonan presiden) 

Relevan-Representatif 



Syarat-Syarat Judul Berita 

• Acara Presiden Hari Ini Menerima Banyak Menteri 
(tdk fngsnl) 

• Acara Presiden hari Ini Padat (fngsnl) 
Fungsional 

• Majikan dan Pembantu Berhubungan Intim (baku) 

• Majikan dan Pembantu Ngeseks Bareng (tdk 
baku) 

Bahasa 
Baku 

• Harga Sembako Melonjak Bulan Ini 

• Harga Beras dan Minyak Goreng melonjak  Spesifik 


