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ABSTRAK
Berita merupakan salah satu jenis materi pembelajaran yang harus
diperkenalkan kepada siswa dan dikuasai oleh seorang guru mata pelajaran
Bahasa Indonesia. Berita merupakan sebuah laporan atau pemberitahuan
mengenai terjadinya sebuah peristiwa yang baru saja terjadi yang
disampaikan oleh penulis berita. Berita terdiri dari 13 sifat antara lain: (1)
Aktual, (2) Kedekatan/ jarak, (3) Penting, (4) Keluarbiasaan, (5) Tokoh, (6)
Eksklusif, (7) Ketegangan, (8) Konflik, (9) Human interest, (10) seks, (11)
Progresif, (12) Trend, (13) humor, masalah dan tujuan dalam penelitian ini
mendeskripsikan sifat aktual dan kedekatan pada berita, jenis penelitian ini
adalah deskritif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan
dokumentasi, teknik analisis data triangulasi, dari hasil analisi data ditemukan
sifat berita berdasarkan tanggal adalah berita yang berpacu dengan waktu
karena berpengaruh terhadap kelayakan isi berita, sifat berita aktual hangat
atau sedang banyak diperbincangkan adalah berita baru yang masih hangat
yang menarik perhatian pembaca, sifat berita aktual terdapat sumber adalah
berita yang benar-benar terjadi atau peristiwa yang diangkat dari peristiwa
sesungguhnya, dalam dunia berita terdiri dari kejadian nyata, pendapat, dan
pernyataan dari sumber berita yang terpercaya, sifat berita kedekatan adalah
sifat berita yang menyatakan kedekatan/ jarak terjadinya suatu berita
dengan tempat berita itu dipublisir mempunyai arti yang penting.
Kata Kunci : sifat aktual, sifat kedekatan, dan teks berita

ABSTRACT

News is one of materials of learning that should be introduced to the
students and should be mastered by the teacher of Indonesian language.
News is a report, or notice about recent event that delivered by the news
writer. News consists of 13 characteristic, those are: (1) Actual, (2) Closeness/
distance, ( 3) Important, (4) Extraordinary, (5) Character, (6) Exclusiveness, (7)
Strain, (8) Conflict, (9) Human Interest, (10) Sex, (11) Progresive, (12) Trend,

(13) Humor, the problems and objectives in this research describes the
characteristics and closeness on actual news, kind of this research is
qualitative descriptive, techniques of collecting data using the documentation,
technique of analysis dara is triangulation, from the results of the analysis
data found the characteristics of news based on the date, it is based on the
time because influential on the appropriateness the news content, the
characteristics of the fresh actual news or being a top discussed is a new
news which still warm to discusse and can attract the attention of readers,
the characteristics of the actual news there is a source is news that really
happening or event that is raised from the actual event, in the world of news
consists of real events , opinions, and statements from a trusted news source,
the characteristics of the closeness news is stating the closeness/distance
occurrence the news with that place published had an important meaning.
Keyword: Actual characteristic. Closeness characteristic, and news tect

1. PENDAHULUAN
Berita merupakan sebuah laporan atau
pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah
peristiwa yang baru saja terjadi yang
disampaikan oleh penulis berita. Berita terdiri
dari 13 sifat tersebut antaralain: (1) aktual,
yang dinamakan berita aktual adalah berita
yang berpacu dengan waktu atau berita baru
yang
masih
hangat
dan
banyak
diperbincangkan banyak orang. Koran harian
saling berpacu paling cepat sampai ditangan
pembacanya. (2) kedekatan, jarak sangat
penting untuk menarik minat seseorang untuk
membaca sebuah berita karena berita itu
terjadi di daerah. Kedekatan dibagi menjadi
dua, yaitu, kedekatan geografis dan
kedekatan psikologis. Kedekatan geografis
adalah berita yang terjadi disekitar tempat
tinggal kita, Sedangkan kedekatan psikologis
adalah berita berkaitan dengan pikiran,
perasaan atau kejiwaan seseorang dengan
suatu objek peristiwa aktual (3) penting, yaitu
berita yang berkaitan dengan orang-orang
ataupun tempat-tempat penting dan terkenal.
(4) keluarbiasaan, yaitu sesuatu yang aneh
atau sesuatu yang luar biasa yang menarik
perhatian orang. (5) Tokoh, adalah berita
yang bisa dilihat melalui kadar ketenaran,

kepintaran dan pengaruh seseorang di
masyarakat. Apapun yang dilakukan seorang
tokoh masyarakat menarit untuk diberitakan,
baik tingkah laku maupun ucapannya. (6)
eksklusif,
berita
yang
mengandalkan
keunggulan
yang
ditawarkan
kepada
pembacanya. (7) ketegangan, yaitu berita
yang mempengaruhi pembacanya, baik positif
maupun negatif. (8) konflik, berita yang dapat
menimbulkan konflik positif dan negatif. pada
kehidupan manusia modern bidang politik
paling banyak menimbulan pertentangan

walupun berita olahragapun banyak
diminati pembaca karena di dalamnya juga
terdapat konflik. (9) human interest, adalah
berita yang dalam penulisannya melibatkan
perasaan manusia sebagai sumber berita.
Setiap kali membaca sebuah berita ada
unsur kemanusiaan didalamnya yang
membuat perasaan pembaca tersentuh. (10)
seks, yaitu berita yang menceritakan
seputar masalah perkawinan, perceraian,
perselingkuhan, dan perilaku lainnya. (11)
progresif, yaitu berita yang membahas
perkembangan masyarakat modern yang

disertai
dengan
prestasi
dan
kemajuan-kemajuan diantaranya kemajuan
dalam bidang ilmu dan teknologi yang terus
bermunculan. (12) trend, berita yang
membahas mengenai perkembangan yang
terjadi di masyarakat modern yang
berlangsung cepat secepat aktifitas mereka
sehari-hari. Trend bukan hanya soal
munculnya produk baru yang digemari
masyarakat namun juga menyangkut
tingkah laku dan ucapan. (13) humor,
segala sesuatu yang menibulkan rasa geli
atau ketidakpantasan atau keganjilan dalam
sebuah berita.
Perkembangan media massa yang
pesat mampu memberikan sajian berita
yang
diinginkan
masyarakat.
Pada
perkembangannya, muncul banyak media
dengan sekmen tertentu, misalnya media
khusus wanita, khusus pria, anak-anak,
olahraga, keluarga, hiburan dan yang
sekarang banyak terjadi di masyarakat
media agama. Secara umum, media cetak
harian tak lepas dari berita-berita yang
sudah dibakukan dalam rubrik yang tetap.
Jenis berita tersebut diantaranya: (1) berita
politik, adalah berita mengenai berbagai
macam aktivitas politik yang dilakukan para
pelaku politik di partai politik, lembaga
legislatif, pemerintah dan masyarakta
secara umum. (2) berita ekonomi, berita
yang membahas mengenai perubahan kurs
rupiah, pergerakan bursa saham, indeks
saham gabungan dan indikator ekonomi
lainnya. (3) berita kriminal, adalah berita
yang membahas mengenai pembunuhan,
pemerkosaan, perampokan, dan tindak
kekerasan yang lain, layak menjadi
konsumsi kalangan masyarakat kelas
menegah ke atas. (4) berita olahraga, berita
yang
memaparkanmengenai
perkembangan olahraga sebagai berita
unggulan baik olahraga secara nasional
maupun internasional. (5) berita seni,
hiburan dan keluarga, adalah berita yang
menceritakan kehidupan selebritis dengan
segala seluk beluknya mulai dari pacaran,
menikah, cerai, hingga rujuk. Selain itu,
berita ini juga mengangkat tentang
perseteruan sesama artis yang menjadi
daya tarik paling besar bagi masyarakat. (6)

berita pendidikan, berita yang berkaitan
dengan banyaknya lembaga pendidikan
yang diikuti banyaknya aktifitas pendidikan
yang juga bertujuan komersial. (7) berita
pemerintahan, berita yang menampilkan
berbagai sktifitas di pemerintahan baik kota,
provinsi, maupun pusat.
Melihat macam berita, ditentukan oleh
materi, kejadian, sifat peristiwa dan sifat
penulisannya pedoman ini, setidaknya akan
memudahkan untuk mulai menulis. Setelah
bahan-bahan berita terkumpul, dilakukan
identifikasi sesuai dengan 5W+1H setelah
mengetahui pedoman penulisan berita
sebaiknya juga mengetahui macam-macam
berita diantaranya: (1) berita langsung,
yaitu berita tentang peristiwa yang penting
yang harus segera disampaikan kepada
pembaca dan ditempatkan dihalaman
pertama. (2) berita ringan, berita yang
menampilkan sesuatu yang menarik,
penting dan bersifat informatif. (3) berita
kisah, yaitu tulisan mengenai kejadian yang
dapat menggugah perasaan dan menambah
pengetahuan pembaca melalui penjelasan
yang rinci, lengkap, mendalam, dan tidak
terpengaruh waktu.
Pelajaran menulis berita dimulai
dengan pengenalan bagian berita yang
sangat populer yaitu 5W + 1H. Pedoman ini
setidaknya akan memudahkan untuk
memulai menulis setelah pengenalan
bagian-bagian tersebut tahapan berikutnya
adalah merangkainya menjadi kalimat.
Konstruksi kalimat berdasarkan 5W + 1H
dibagi menjadi tiga bagian penting. Bagian
tersebut adalah Lead atau kepala berita,
identitas berita, dan isi berita.
Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran menulis
berita dapat bermanfaat untuk menambah
wawasan mengenai hal-hal baru yang
sedang terjadi, dengan pembelajaran berita
tersebut
siswa
dapat
mengetahui
macam-macam berita dan bagaimana cara
penulisan berita yang baik dan benar. Selain
itu
menulis
berita
juga
mampu
mengembangkan kemampuan siswa dalam
menulis berita dengan berbagai alasan

untuk mengungkapkan pikiran, perasan,
dan informasi dalam bentuk komentar dan
laporan,
dalam
kompetensi
dasar
melaporkan secara lisan berbagai peristiwa
dengan menggunakan kalimat logis.
Penulis mengambil judul analisis sifat
aktual dan kedekatan pada teks berita
karangan siswa karena sifat aktual dan
kedekatan merupakan sifat yang penting
dalam berita. Sehingga sifat aktual selalu
ada dalam setiap berita yang baru saja
diberitakan, serta sifat kedekatan atau jarak
dalam sebuah berita bisa menjadi daya
tarik pembaca lokal untuk mau menerima
informasi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini
berjenis deskriptif kualitatif. Penelitian
kualitatif menggunakan metode kualitatif
yaitu pengamatan, wawancara, atau
penelaahan dokumen.
Data penelitian ini adalah teks berita
karangan
siswa
kelas
IX
SMP
Muhammadiyah 2 Kalisat tahun pelajaran
2016/2017. Data tersebut terfokus pada
sifat aktual dan sifat kedekatan atau jarak,
pada teks berita karangan siswa yang
diperoleh dari dokumentasi guru.
Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan dokumentasi.
Studi dokumentasi yang dimaksudkan
adalah mempelajari dan mengkaji dokumen
yang berupa teks berita karangan siswa
kelas IX semester 1 SMP Muhammadiyah 2
Kalisat tahun pelajaran 2016/2017.
Instrumen penelitian, dalam penelitian
ini, peneliti sebagai instrumen utama. Agar
data yang dikumpulkan sesuai dengan data
yang
diinginkan,
maka
peneliti
menggunakan alat bantu berupa tabel
analisis data .

3. PEMBAHASAN

a. Hasil Pembahasan Sifat Aktual Berita
Baru Berdasarkan Tanggal
Hasil penelitian sifat berita aktual baru
berdasarkan tanggal yaitu. Pertama adalah
berkaitam dengan terjadinya peristiwa
dalam berita tersebut, yaitu dengan
ditandai tanggal peristiwa yang terjadi
dalam berita tersebut. Peristiwa tersebut
terjadi pada tanggal 29 Mei 2017. Kedua,
berita tersebut dikatakan baru berdasarkan
tanggal adalah pada saat dibuat oleh siswa
kelas IX SMP Muhammadiyah 2 Kalisat yaitu
pada tanggal 29 Mei 2017.
Berdasarkan uraian diatas menurut
Djuraid (2007:13), menyatakan salah satu
ciri bisnis media massa adalah berpacu
dengan waktu. Oleh karena itu sifat berita
aktual
berdasarkan
tanggal
sangat
berpengaruh terhadap kelayakan isi berita.

b. Hasil Pembahasan Sifat Aktual Berita
Hangat/ Sedang Menjadi Perbincangan
Orang Banyak
Hasil penelitian sifat berita hangat atau
sedang menjadi perbincangan banyak
orang yaitu: 1) Hiburan malam yang
beroperasi di bulan ramadhan, 2) Warga
Karangharjo Silo babak belur dihajar massa
karena perkosa anak tetangganya, 3) Warga
Pakusari dikejutkan penemuan mayat
nenek, 4) Basket SMAN 1 Jember juara, 5)
PNS PKPH Perhutani dan staf Dinkes
Bondowoso ditangkap polisi, 6) Masyarakat
keluhkan warung remang-remang, 7)
Supriyono warga lingkungan Pattimura
Kelurahan Jember kidul tewas, 8) Bank
Indonesia Jember menyiapkan pecahan
uang baru senilai RP. 4,4 Triliun, 9) Polsek
Gumukmas bekuk anggota geng motor, 10)
Polisi bekuk 2 pengedar dan bandar obat
keras berbahaya, 11) Mahasiswi IAIN warga
Jenggawah di temukan tewas, 12) Persid
Jember berhasil menutup laga putaran
pertama dengan ciamik, 13) 10 tersangka

kasus premanisme dan perbuatan tidak
menyenangkan, 14) Perkosa gadis dibawah
umur, 3 pelajar SMP, 15) Rumah Kholik
warga dusun karanganyar Desa Karangrejo
Gumukmas hangus terbakar.
Berdasarkan uraian diatas menurut Djuraid
(2007:13-15),
menyatakan
aktual
merupakan unsur yang terpenting bagi
sebuah berita. Berita baru yang masih
hangat akan menarik perhatian pembaca,
dari pada berita yang sudah agak lama
terjadinya atau berita yang sudah basi.

c. Hasil Pembahasan Sifat Aktual Berita
Terdapat Sumber
Hasil pembahasan sifat aktual berita
terdapat sumber dalam naskah berita
karangan siswa memuat dua puluh tiga
macam. Kedua puluh tiga macam sifat
aktual berita terdapat sumber , yaitu: 1)
Kepala satuan polisi pamong praja Pemkab
Jember, Farouq, 2) Kapolsek Sempolan AKP
Suryadi Kadir, 3) Kanit Reskrim Polsek
Pakusari, Ipda Anis Riadi, 4) Pelatih bola
basket SMAN 1 Jember, Farhan Zaki, 5)
Kanit Reskrim Polsek Kalisat Ipda Fathur
Rozak, 6Ketua Himpunan Kerukunan Tani
Jember Jumantoro, 7) Kanit Kecelakaan Lalu
Lintas Polres Jember Iptu Adam, 8) Kepala
OJK Jember Muljadi, 9) Deputi Sistem
Pembayaran Bank Indonesia Jember Ferry
Tumpal Dolo Saribu, 10) Kapolres Jember
AKBP Kusworo Wibowo, 11) Kapolsek
Gumukmas AKP Dono Sugianto, 12)
Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo,
13) Kapolres Jember AKBP Kusworo
Wibowo, 14) Kapolsek Mayang AKP
Gunawan Triono, 15) Kanit Kecelakaan Lalu
Lintas Polres Jember Iptu Adam, 16) Pelatih
U17 Persid Fachmi Amiruddin, 17) Kapolres
Jember AKBP Kusworo Wibowo, 18)
KApolres Jember AKBP Kusworo Wibowo,
19) Wakapolres Jember Kompol Eda Satya
Kentrino, 20) Kapolsek Wuluhan AKP HM
Zainuri, 21) Kasat Lantas Polres Jember AKP
Nopta Histaris Susan, 22) Kapolsek
Sukorambi AKP Ribut Budiono, 23) Kapolsek
Gumukmas AKP Dono Sugiarto.

Berdasarkan uraian diatas menurut
(KBBI:2005), berita aktual memiliki ciri-ciri
yaitu berita yang benar-benar terjadi atau
peristiwa yang diangkat dari peristiwa
sesungguhnya. Selain itu berita dapat
dikatan layak untuk diberitakan jika berita
tersebut memiliki sumber yang terpercaya,
sehingga pembaca akan percaya akan
percaya terhadap berita yang diberitakan.

d. Hasil Pembahasan Sifat Kedekatan Atau
Jarak Dalam Naskah Berita
Hasil pembahasan sifat kedekatan/
jarak dalam naskah berita karangan siswa
memuat dua puluh tiga macam. Kedua
puluh tiga macam sifat kedekatan/ jarak
yang ada dalam naskah berita karangan
siswas, yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten
Jember, 2) Perbalan Desa Karangharjo, Silo,
3) Desa Pakusari, 4) SMAN 1 Jember, 5)
Desa Ajung, Kalisat, 6) Kecamatan Arjasa, 7)
Lingkungan Pattimura Kelurahan Jember
Kidul, 8) OJK Jember, 9) Desa Nogosari
Kecamatan
Rambipuji,
10)
Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Jember, 11)
Mapolres Jember, 12) Dijalan Dusun Krajan
Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas, 13)
Pemkab Banyuwangi, 14) Desa Pakusari dan
Desa Kertosari, 15) Dusun Tegalgusi Desa
Mayang Kecamatan Mayang, 16) JSG Ajung,
17) Jalan Raya Desa Balung Kidul, 18)
Kantor Pengelola Pasar Kencong PT AWP,
19) Mapolsek Sumberbaru, 20) Simpang 4
Timur Jembatan Desa Lohjejer, Wuluhan,
21) Terminal Tawang Alun, 22) Desa
Kertosari, Kecamatan Pakusari, 23) Dusun
Karanganyar, Desa Karangrejo Gumukmas.
Menurut Djuraid (2007:15-17), menyatakan
kedekatan/ jarak terjadinya suatu berita
dengan tempat berita itu dipublisir
mempunyai arti yang penting. Suatu berita
tentang kejadian di Jakarta, akan menarik
perhatian pembaca di Jakarta akan tetapi
belum tentu menarik perhatian orang di
Bandung misalnya. Maka jarak ini sangat
penting untuk menarik minat seseorang
untuk membaca sebuah berita karena
berita itu terjadi di daerah kita sendiri.

adalah berita yang benar-benar
terjadi atau peristiwa yang
diangkat
dari
peristiwa
sesungguhnya, dalam dunia berita
terdiri dari kejadian nyata,
pendapat, dan pernyataan dari
sumber berita yang terpercaya.

4. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
berjudul Analisis Sifat Aktual dan Kedekatan
Pada Teks Berita Karangan Siswa Kelas IX
Semester 1 SMP
2.
Muhammadiyah 2 Kalisat Tahun
Pelajaran 2016/2017: dan rumusan
masalah dalam penelitian, kesimpulan dari
penelitian ini yaitu.
1.

Sifat aktual berita pada teks berita
karangan siswa meliputi tiga kriteria,
yaitu baru berdasarkan tanggal, hangat
dan sedang menjadi perbincangan
banyak orang, dan terdapat sumber
berita.
a). Sifat aktual berita berdasarkan
tanggal yang ditulis oleh siswa
kelas IX SMP Muhammadiyah 2
Kalisat ditemukan sebanyak tujuh
data. Berdasarkan data tersebut
dapat disimpulkan sifat berita
berdasarkan tanggal adalah berita
yang berpacu dengan waktu
karena berpengaruh terhadap
kelayakan isi berita.
b) Sifat berita aktual hangat atau
sedang banyak diperbincangkan
yang ditulis oleh siswa kelas IX
SMP Muhammadiyah 2 Kalisat
ditemukan sebanyak lima belas
data. Berdasarkan data tersebut
dapat disimpulkan sifat berita
aktual hangat atau sedang banyak
diperbincangkan adalah berita
baru yang masih hangat yang
menarik perhatian pembaca.
c) Sifat berita aktual terdapat
sumber berita yang ditulis oleh
siswa
kelas
IX
SMP
Muhammadiyah
2
Kalisat
ditemukan sebanyak dua puluh
tiga data. Berdasarkan data
tersebut dapat disimpulkan sifat
berita aktual terdapat sumber

Sifat kedekatan berita pada teks berita
karangan siswa kelas IX SMP
Muhammadiyah 2 Kalisat ditemukan
sebanyak dua puluh tiga data.
Berdasarkan data tersebut dapat
disimpulkan sifat berita kedekatan
adalah sifat berita yang menyatakan
kedekatan/ jarak terjadinya suatu
berita dengan tempat berita itu
dipublisir mempunyai arti yang
penting.

b. Saran
Saran yang dapat diberikan setelah
menemukan hasil dan pembahasan tentang
kemampuan memahami struktur cerpen
karya siswa kelas IX SMP Muhammadiyah 2
Kalisat sebagai beriku.
1)

Bagi pembaca dan peneliti lain, kajian
dalam penelitian ini sifatnya
terbatas, sebaiknya pembaca
melakukan pengembangan untuk
memperluas pembahsan pengkajian
penelitian, khususnya sifat berita.

2)

Bagi guru mata pelajaran Bahasa
Indonesia, penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan tambahan
materi, namun sebaiknya dipahami
sifat berita terlebih dahulu.

3) Bagi sekolah hasil penelitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai
masukan untuk meningkatkan kualiatas
pembelajaran Bahasa Indonesia. Saran
tersebut peneliti ajukan atas dasar
keinginan untuk berpartisipasi kedalam
pembinaan pengembangan Bahasa dan
saastra Indonesia di sekolah. Disamping itu
untuk menumbuhkan minat siswa untuk
mempertajam pemahaman tentang
sifat berita.
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