
Mengenal Cara Menulis Berita

Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan 
lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang 
banyak.

Laporan berita merupakan tugas profesi wartawan, saat berita dilaporkan oleh wartawan 
laporan tersebut menjadi fakta/ide terkini yang dipilih secara sengaja oleh redaksi 
pemberitaan/media untuk disiarkan dengan anggapan bahwa berita yang terpilih dapat menarik 
khalayak banyak karena mengandung unsur-unsur berita.

Unsur 5 W dan 1 H
Menulis berita bukan sekedar mencurahkan isi hati. Sebuah berita harus dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, dan informatif.  Di dalam membuat sebuah berita 
ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan yaitu 5W + 1H. Unsur ini adalah untuk mengetahui dengan 
tepat apa yang akan disiarkan atau disampaikan dalam bentuk berita. Rumus ini wajib digunakan 
oleh para jurnalis dalam membuta berita yang baik.  Unsur-unsur tersebut adalah :
1. W Pertama = What
Ini adalah untuk menanyakan tentang apa yang akan kita tulis, tema apa yang akan diangkat dalam 
berita, atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut.
2. W Kedua = Who
adalah siapa tokoh yang menjadi tokoh utama di WHAT. unsur siapa selalu menarik perhatian 
pembaca, apalagi manusia yang menjadi objek berita itu adalah seorang yang aktif di bidangnya.
Unsur SIAPA ini harus dijelaskan dengan menunjukkan cirri-cirinya seperti nama, umur, pekerjaan, 
alamat serta atribut lainnya berupa gelar (bangsawan, suku, pendidikan) pangkat/jabatan.
3.  W Ketiga = When
Unsur ini adalah menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. jadi dalam sebuah berita tentunya akan 
menyebutkan kapan waktu peristiwa itu terjadi. Misal : “peristiwa pengeroyokan seorang mahasiswa 
itu terjadi pada hari kamis siang sekitar pukul 13.00 waktu setempat”
4. W Keempat = Where
unsur ini menanyakan lokasi kejadian peristiwa (dimana) atau tempat berlangsungnya peristiwa 
tersebut. Contohnya : “aksi pengeroyokan tersebut berlangsung tidak jauh dari kampus korban”
5. W Kelima = Why
Why atau Kenapa peristiwa itu terjadi. ini menanyakan alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. 
disini penulis di tuntut untuk menguraikan penyebab terjadinya peristiwa. contoh
“menurut pengakuan pelaku, korban dikeroyok karena telah menghina pelaku dengan mengeluarkan 
kata-kata yang tidak sopan kepada pelaku”
6. H = How
Pertanyaan How/Bagaimana ini menggambarkan suasana dan proses peristiwa terjadi.

Piramida Terbalik
Selain 5W dan 1H tersebut, sebenarya ada juga syarat yang juga wajib dimengerti oleh 

seorang jurnalis, yaitu persyaratan bentuk. Dalam jurnalistik syarat bentuk ini lebih sering dikenal 
dengan sebutan Piramida Terbalik. Kenapa disebut Piramida Terbalik, karena bentuknya memang 
mirip dengan piramida Mesir namun posisinya terbalik.

Mengapa kedua hal ini disebut sebagai dasar menulis bagi wartawan. Kedua teknik ini juga 
bisa, dan memang efektif, dipakai oleh penulis non-wartawan, termasuk bloger

Artikel berbentuk berita memiliki struktur unik: Inti informasi ditulis pada alinea awal (disebut 
sebagai "lead" atau "teras berita"; biasanya satu hingga dua paragraf), data-data penting menyusul 
pada alinea-alinea selanjutnya, lalu penjelasan tambahan, dan diakhiri dengan informasi lain yang 
bukan bersifat informasi utama. Inilah yang disebut sebagai piramida terbalik.



Piramida Terbalik adalah sebuah struktur penulisan atau bentuk penyajian sebuah tulisan yang 
umum dilakukan seorang wartawan. Kenapa harus menggunakan metode Piramida Terbalik, tentu 
maksudnya adalah agar pembacara dapat segera mengetahui inti dari berita yang ingin 
diketahuinya. Apalagi disaat seperti sekarang yang serba cepat. Berita online misalkan, sebaiknya 
dalam menyampaikan berita langsung ke pokok beritanya. Informasi- informasi penting (inti) 
disajikan di awal paragraf, selanjutnya informasi pendukung mengikuti paragraf berikutnya.

Bagi pembaca sebuah artikel, piramida terbalik memudahkannya menangkap inti cerita, sebab 
informasi yang paling pokok langsung dibeberkan sejak alinea-alinea awal.

Bagi wartawan maupun redaktur, akan memudahkan dalam penulisan dan editing berita, 
karena mereka lebih fokus pada pokok pikiran berita yang mereka tuliskan. Sedangkan redaktur pun 
akan sangat mudah dalam menyunting ataupun memotong berita, tinggal menghapus paragraf-
paragraf akhir yang dianggap tidak terlalu penting. Sedangkan bagi media dengan penulisan 
Piramida Terbalik ini, akan menghemat space halaman.

Sifat Berita
 Aktual (baru). Hal-hal yang baru lebih memiliki nilai berita dibandingkan hal-hal yang terjadi 

sudah lama.
 Jarak (jauh/ dekat). Khalayak lebih tertarik akan kejadian yang terjadi di sekitar mereka 

dibandingkan dengan kejadian di tempat yang lebih jauh.
 Penting. Sesuatu menjadi berita saat dianggap penting, karena berpengaruh pada kehidupan 

langsung, contoh: Kenaikan Harga BBM
 Akibat. Sesuatu menjadi berita karena memiliki dampak yang besar, contoh: penayangan film 

Fitna di situs YouTube. Berita tentang tindak pidana korupsi, dsb.
 Pertentangan/ konflik. Perselisihan antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan DPR.
 Berkonotasi Seks. Contohnya seperti perceraian, perselingkuhan, dan lain sebagainya
 Ketegangan. Contohnya seperti saat-saat pelantikan presiden, ledakan bom, dsb.
 Kemajuan-kemajuan. Inovasi baru atau perubahan, misalnya penemuan obat HIV/AIDS.
 Emosi. Segala sesuatu yang apabila dikabarkan akan membuat marah, sedih, kecewa. Contohnya: 

pemberitaan tentang bayi baru lahir yang ditemukan di tempat sampah.
 Humor. Sesuatu yang lucu dan menghibur cenderung menarik untuk dibaca.


