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3.1 Mengidentifikasi unsur-unsur  teks 
berita (membanggakan dan 
memotivasi) yang didengar dan 
dibaca.

 Memahami pengertian teks berita
 Mengidentifikasi unsur-unsur  teks berita  

(membanggakan dan memotivasi) yang 
didengar dan dibaca.

 Menjelaskan langkah-langkah menentukan 
pokok-pokok/unsur-unsur berita 

Uraian Singkat Bab 1 Berita
Pada era sekarang berita menjadi "menu" utama dalam deretan makanan harian "empat sehat 
lima sempurna". Hampir setiap hari kita selalu berhubungan dengan berita. Baik itu melalui 
televisi, sosial media, koran, majalah dan lain-lain.

 Lalu apakah sebenarnya berita itu ?
 Apakah semua tulisan termasuk berita ?

Dalam pertemuaan ini kita akan membahas tentang pengertian berita, syarat berita dan unsur-
unsur berita.

A. Pengertian Berita

 Ada juga yang mengartikan berita sebagai informasi baru yang disajikan dalam 
pembacaan/ penulisan yang jelas, aktual dan menarik.

 Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai 
cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.

 Fakta adalah peristiwa yang benar-benar ada/ terjadi,
 Opini adalah hal yang sifatnya pernyataan, belum terjadi dan belum tentu benar.

B. Unsur-unsur berita
Salah satu syarat berita adalah lengkap. Untuk dapat dikatakan lengkap, berita haruslah mampu 
menjawab pertanyaan sebagai berikut :

 What : Apa yang terjadi ?

Berita adalah laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini) yang aktual 
(terkini), menarik dan penting.



 Who : Siapa yang terlibat ?
 Why : Mengapa hal itu bisa terjadi ?
 When : Kapan peristiwa  tersebut terjadi ?
 Where : Dimanakah peristiwa tersebut terjadi ?
 How : Bagaimana peristiwa itu terjadi ?

Keenam pertanyaan itu terkerangka pada rumus 5W+1H. What (apa), who (siapa), where (di 
mana), when (kapan), why (mengapa), dan how (bagaimana). Keenam pertanyaan tersebut 
merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita itu dapat disingkat 
dengan ADIKSIMBA untuk memudahkan di dalam mengingatnya: Apa, Di mana, Kapan, 
Siapa, Mengapa, Bagaimana.

Contoh teks berita
Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu (15/11), Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai 
dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang nonsembilan bahan pokok (non 
sembako). Tingginya arus truk dalam dua hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan 
melintas bagi truk nonsembilan bahan pokok (non sembako) pada tanggal 21–25 
November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari dua. Truk gandengan, 
truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu dua tersebut seperti di 
Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. 
Antrean terjadi di dermaga satu hingga dermaga empat. Tetapi, antrean tersebut masih 
dalam batas normal. Antrean belum membeludak ke luar area parkir pelabuhan. Akan 
akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar dua 
hingga empat hari untuk bisa masuk kapal. 

(Sumber: Kompas dengan beberapa penyesuaian)

Teks tersebut ternyata memiliki unsur-unsur sebagai berikut.
Pertanyaan Unsur-Unsur Berita

1. Peristiwa apa yang terjadi? Padatnya Pelabuhan Merak.
2. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang nonsembako
3. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak.
4. Kapan peristiwa itu terjadi? Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu, 

(15/11).
5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk 

nonsembako pada 21–25 November
6. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di 

pintu masuk kapal.

C. Tugas Individu
Pertama:

1. Baca atau dengarkan satu berita dari media cetak atau elektronik!
2. Catatlah sumber, tanggal pemberitaan, dan isi pokok berita-berita tersebut!



3. Sajikan hasil kegiatamu itu dalam format laporan berikut.
Format Laporan:
a. Topik berita
b. Sumber berita
c. Hari/tanggal berita
d. Isi pokok berita

Kedua:
1. Cari dan potonglah (guntinglah) sebuah berita dalam media cetak ( surat kabar)!
2. Tempelkan potongan berita tersebut dalam buku tugas.
3. Tulis sumber berita dan kapan berita itu diterbitkan

Contoh: 
- Suara Merdeka; Senin, 20 Juli 2020
- Solo Pos; 20 Juli 2020

4. Tulis unsur-unsur berita yang terdapat dalam berita tersebut, seperti contoh teks berita 
diatas.

5. Dalam bentuk tabel.

Catatan:
Dalam pengumpulannya tugas dalam bentuk absen group kelas 8 masing-
masing dan harus urut absen
Contoh:
1. …
2. …
3. dst


