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Tinjauan Mata Kuliah  
 

alam kehidupan kita sehari-hari, jurnalistik senantiasa hadir bersama 

kita. Hampir setiap hari kita menyaksikan siaran berita di televisi.  

Hampir setiap hari pula kita membaca berita di media cetak, apakah itu 

koran, tabloid, atau majalah. Namun, sejauh manakah yang kita ketahui 

mengenai denyut nadi dunia jurnalistik?  

Mengapa televisi A, misalnya, menyiarkan berita penderitaan korban 

lumpur PT Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, pada saat yang 

hampir bersamaan, televisi B menyiarkan keberhasilan PT Lapindo 

menangani korban lumpur tersebut?  

Mengapa koran A memberitakan runtuhnya bangunan sekolah dasar 

(SD) di Jakarta pada halaman pertama, sedangkan koran B memberitakannya 

di halaman 26?  

Mengapa tabloid A gencar memberitakan dugaan keterlibatan Wakil 

Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh dalam kasus korupsi 

pembangunan wisma atlet, sedangkan tabloid B gencar memberitakan jalinan 

asmara antara Angelina Sondakh dan Brotoseno, seorang polisi yang 

ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?   

Saudara mahasiswa, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, yakni 

tolok ukur suatu media mengangkat berita dan bagaimana cara kerja media 

massa, akan dibahas dalam modul ini. Oleh karena itu, modul ini akan 

bermanfaat bagi kita untuk mengenal dan memahami dunia jurnalistik yang 

sesungguhnya melingkupi hidup kita.   

Modul ini juga besar manfaatnya apabila Anda berminat menjadi 

wartawan atau menggeluti dunia jurnalistik. Jika Anda lebih berminat pada 

bidang ilmu komunikasi lainnya, seperti public relations, public speaking, 

atau periklanan, pengetahuan yang Anda peroleh melalui mata kuliah ini juga 

akan berguna. Dalam pekerjaan Anda nanti, Anda akan banyak berhubungan 

dengan dunia jurnalistik. Anda mengetahui bagaimana para jurnalis bekerja, 

bagaimana berhubungan, dan bekerja sama dengan mereka.  

Dengan demikian, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda 

diharapkan mampu memahami nilai suatu peristiwa yang dapat ditulis 

menjadi berita dan mengumpulkan bahan berita serta menulis berita. Selain 

itu, Anda juga diharapkan mampu menganalisis suatu berita. 
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Topik-topik yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam modul ini 

secara perinci dapat dilihat pada halaman berikut ini.  

 

Selamat belajar. Bersungguh-sungguhlah. Anda pasti berhasil. 
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Peta Kompetensi  
Teknik Mencari dan Menulis Berita/SKOM4330 

 
 

 
Kompetensi Umum: 

Setelah mempelajari BMP Teknik Mencari dan Menulis Berita, 
mahasiswa mampu menganalisis karya jurnalistik sesuai kaidah  

9. Setelah mempelajari modul 9, mahasiswa mampu menerapkan 
teknik penulisan jurnalistik 

8. Setelah mempelajari modul 8, mahasiswa mampu menjelaskan 
tubuh, teras, dan judul berita 

7. Setelah mempelajari modul 7, mahasiswa mampu membuat 
kalimat-kalimat dengan bahasa jurnalisme 

6. Setelah mempelajari modul 6, mahasiswa mampu menjelaskan 
reportase dan reportase investigasi 

4. Setelah mempelajari modul 4, 
mahasiswa mampu menjelaskan teknik 
mencari dan menggali informasi untuk 

bahan berita 

5. Setelah mempelajari modul 5, 
mahasiswa mampu menjelaskan teknik 

wawancara 

2. Setelah mempelajari modul 2, 
mahasiswa mampu menjelaskan 

pengertian dan jurnalis berita 

3. Setelah mempelajari modul 3, 
mahasiswa mampu menjelaskan teknik 

wawancara 

1. Setelah mempelajari modul 1, mahasiswa mampu menjelaskan 
dunia jurnalisme dan profesi wartawan 


