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Charnley

News is the timely report of fact or opinions that hold interest
or importance, or both, for a considerable number of
people7.
Definisi Charnley cukup jelas memberi petunjuk tentang
berita, yaitu laporan terbaru tentang fakta (peristiwa) atau
pendapat yang menarik atau penting atau menarik dan
penting bagi sejumlah besar khalayak.
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Nilai Berita (News Value)
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https://abdurrahmanjemat.com/fakta-dan-nilai-berita

Berita adalah laporan tentang fakta peristiwa dan atau pendapat yang
menarik dan atau penting bagi khalayak


Nilai berita (news value) artinya kegunaan berita. Jadi nilai berita bagi
khalayak sangat ditentukan oleh kegunaan berita itu bagi mereka.



Berita akan memiliki nilai jika merupakan laporan tentang fakta peristiwa
dan atau pendapat yang menarik dan atau penting bagi khalayak



Penting artinya memiliki dampak pada kehidupan sosial dan atau
ekonomi khalayak



Menarik artinya berpotensi untuk membangkitkan emosi khalayak,
misalnya membuat mereka tertawa, menangis, benci, marah, gemas
ingin melakukan tindakan.
Berita bagus adalah berita yang menceritakan tentang fakta yang penting
juga menarik.
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Fakta layak Berita


Setiap detik terjadi banyak sekali peristiwa di muka bumi di dasar
laut,dan di luar angkasa, sehingga tidak mungkin cukup ruang/waktu
bagi media untuk menyiarkan semua peristiwa tersebut.



Setiap detik di seluruh dunia juga banyak sekali manusia mengemukakan
pendapat, mulai dari pembicaraan di warung kopi hingga pertemuan
antar kepala negara.



Tidak semua peristiwa apalagi detail peristiwa layak dilaporkan sebagai
berita, karena tidak semua fakta dalam peristiwa itu berguna bagi
khalayak.



Tidak semua pendapat manusia layak diberitakan, karena tidak semua
pendapat menarik dan penting untuk diketahui khalayak.



Oleh karena itu setiap wartawan harus mampu menilai apakah suatu
peristiwa atau pendapat layak diliput. Juga harus mampu memilih dan
memilah bagian peristiwa atau pendapat yang layak untuk ditulis
menjadi berita.

arje' Genap 2017-2018

Unsur Nilai Berita
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Donald H. Johnston: timeliness, proximity, conflict, prominence,
consequence, magnitude, others element (sex, helplessness,
loneliness, injustice, humor, brutality)



Paul D. Maeseneer: timeliness, nearness, conflict, prominence,
government action, development news, human interest, weather,
sport.



Douglass Wood Miller: timely, wellknow names, story of combat of
struggle between opposing force, familiar subjects, magnitude and
significance event, human interest incidents, animal stories.



Djafar H. Assegaff: termasa, jarak (dekat jauhnya), penting
(ternama), keluarbiasaan, akibat, ketegangan, pertentangan, seks,
kemajuan-kemajuan, emosi, dan humor.
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Faktor-faktor yang menentukan suatu fakta menjadi penting dan atau
menarik adalah:






Aktualitas (actual, timely, timelines, baru, hangat, termasa), ditentukan
oleh: Kecepatan sampai berita ke khalayak dan sudah/belum diketahui
oleh khalayak.
Kedekatan (proximity, nearby, nearness, distance, jarak), ditentukan oleh
jarak tempat tinggal khalayak dengan peristiwa. Makin dekat peristiwa
yang diberitakan itu, maka makin tinggi nilai berita tersebut bagi
khalayak.
Akibat (dampak, impact), yaitu semua hal yang memiliki dampak pada
kehidupan sosial dan ekonomi khalayak tentu akan memiliki nilai bagi
mereka.
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Keterkenalan (prominence, wellknow subject), yaitu Segala
sesuatu tentang orang terkenal (name makes news), tempat atau
sesuatu yang dikenal luas akan memiliki daya tarik bagi
khalayak.



Pertentangan (perseteruan, conflict), yaitu semua hal menyangkut
pertentangan akan menarik bagi khalayak. Makin besar
pertentangan tersebut, maka makin besar juga nilai beritanya
bagi khalayak.



Keanehan (bizarre, unusual event), yaitu segala sesuatu yang
tidak biasa terjadi atau yang aneh tentu memiliki daya tarik
tersediri bagi khalayak. If a dog bites a man, there is no news, but
if a man bites a dog, there is front page material.



Seks (the sex engel), yaitu kasus-kasus perselingkuhan, pamer
bentuk tubuh, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seks
juga menarik bagi khalayak.
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Human interest, yaitu segala yang berkaitan dengan suka duka
manusia, humor, gambaran tentang perjuangan hidup manusia,
juga menarik bagi khalayak
Kegiatan pemerintah (government action)
Di dunia ketiga seperti Indonesia, kegiatan pemerintah masih
menarik diberitakan. Terutama kegiatan pemerintah yang ada
hubungan dengan masyarakat banyak.Misalnya, kegiatan
pemerintah dalam meresmikan proyek-proyek pembangunan,
panen raya, kunjungan ke lokasi musibah, dan sebagainya.
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