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Kompetensi Dasar: 

3.1 Mengidentifikasikan unsur-unsur tekse berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar 

dan dibaca. 

Tujuan Pembelajaran: 

 Memahami pengertian teks berita 

 Menjelaskan pengertian teks berita 

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

dan dibaca. 

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

 Merumuskan ringkasan/kesimpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca 

Petunjuk Kegiatan: 

 Bacalah teks berita beirkut dengan saksama! 

 bacalah modul/ materi yang telah disediakan dengan saksama! 

 Setiap siswa bertugas membaca dan memahami teks berita berikut, kemudian tentukanlah 

unsur teks berita 5W+1H! 

 

1. Setelah memahami materi pembelajaran: 

Setiap siswa mendeskripsikan pengertian dari Teks berita secara mendalam berdasarkan 

pendapat Ahli dan menyimpulkan pengertian teks berita dengan bahasa sendiri! 

 

2. Bacalah teks berikut dnegan saksama! 
Tulungagung – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten 

Tulungagung memberitahukan bahwa tingkat kesembuhan pasien yang terinfeksi virus 

mengalami peningkatan sebesar 98%. Hingga berita ini ditulis (Rab/15 Jul 2020) jumlah 

pasien yang diisolasi hanya tersisa dua pasien saja.Selama ini pasien yang diindikasi positif 

corona dikarantina di Rusunawa IAIN Tulungagung. Sebelumnya jumlah suspect positif 

corona mencapai 240 orang yang berasal dari 18 kecamatan. Dari jumlah tersebut 235 

diantaranya sudah sembuh, dan meninggal tiga orang. 

Menurut penuturan Wakil Jubir GTPP COVID-19 Tulungagung perbandingan antara 

yang sembuh dan meninggal masih banyak yang mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu ia 

berharap bahwa Kabupaten Tulungagung bisa segera menuju zona hijau. 

 

Teks diatas merupakan salah satu jenis berita langsung yang melaporkan jumlah 

pasien COVID 19 di salah satu daerah di Jawa Timur, Tulungagung. Mari kita bedah tentang 

unsur-unsur berita yang sudah dijelaskan di atas. 

What (Apa)? ……….. 

When (Kapan)? ……….. 

Who (Siapa)? ……….. 

Where (Dimana)? ……….. 

Why (Mengapa)? ……….. 

How (Bagaimana)? ……….. 
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Kompetensi Dasar: 

4.1 Menyimpulkan isi dari berita (membanggakan dan memotivasi) yang dibaca dan didengar. 

Tujuan Pembelajaran: 

3.1.4 Memahami langkah-langkah menyimpulkan pokok berita  

3.1.5 Memahami tanggapan terhadap isu berita 

3.1.6 Menjelaskan unsur-unsur teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan 

dibaca 

4.1.1 Membuat ringkasan dan menyimpulkan berita. 

Petunjuk Kegiatan: 

1. Simaklah sebuah berita di televisi/ radio berkenaan dengan peristiwa alam yang terjadi di 

daerahmu. 

2. Tentukan  pokok-pokok informasi yang terdapat di dalam berita tersebut.  

3. Tulislah ringkasan dan tanggapanmu berkenaan dengan informasi yang terdapat di dalam 

berita baik berdasarkan isi maupun penggunaan bahasanya. 

4. Kerjakan dibuku latihan  

 

Lembar Kerja  :  

Nama stasiun televisi/radio : ………………………………………………………………..  

Nama acara   : …..................................................................................................................... 

Tanggal penyiaran  : …............................................................................................................ 

Jam siaran   : …...................................................................................................................... 

1. Isi Pokok Informasi Berita : ………………………………………………………………. 

2. Ringkasan   : ………………………………………………………………………………. 

3. Tanggapan   : ……………………………………………………………………………… 
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Kompetensi Dasar: 

3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar 

dan dibaca berita  

Tujuan Pembelajaran: 

3.2.1 Memahami struktur teks berita yang meliputi kepala berita. 
3.2.2 Memahami struktur teks berita yang meliputi tubuh berita. 
3.2.3 Memahami struktur teks berita yang meliputi ekor berita. 
3.2.4 Memahami kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. 
3.2.5 Memahami bahasa baku dan tidak baku (Pengayaan) 
Petunjuk Kegiatan :  

1. Bacalah teks berita di bawah ini! 

2. Kerjakanlah secara individu! 

 

Lembar kerja  : 

Pecah rekor positif Covid-19 Tambah 2.657 Kasus 

Sore ini, Kamis (9/7/2020), Indonesia dihebohkan dengan rekos baru kasus positif Covid-19 

mencapai 2.657 kasus. Rekor baru ini tercatat sebagai rekor tertinggi pelaporan kasus Covid-19 

sejak kemunculan virus corona di Tanah Air, yaitu 2 Maret 2020 lalu. Melihat hal ini, total kasus 

positif Covid-19 di Indonesia mencapai 70.736 kasus. 

Penambahan 2.657 kasus baru ini merupakan hasil pemeriksaan dari 23.832 spesimen terhadap 

12.554 orang dalam sehari. Terlepas itu, Tonang Dwi Ardiyanto yang merupakan epidemiologi 

sekaligus Juru Bicara Satgas Covid-19 Rumah Sakit UNS menjabarkan 4 penyebab dari tingginya 

penambahan kasus baru tersebut. 

1. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah berpengaruh besar dalam menentukan perjalanan kasus pandemi 

virus corona ini. Bbelakangan ini diterapkan kebijakan pelonggaran aktivitas publik setelah 

semula beberapa daerah sempat menerapkan PSBB yang ketat. Sayangnya, pelonggaran 

aktivitas publik juga berdampak pada penambahan jumlah kasus infeksi virus corona. Namun, 

pembatasan dan pelonggaran adalah pilihan yang sama-sama sulit saat ini. 

2. Tracing secara massif 

Juru Bicara Pemerintah untuk penangan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, 

pemberlakuan tracing contact yang semakin masif itu, menurut dia, sejalan dengan arahan 

Presiden Joko Widodo.  

”Kita bisa melihat bahwa memang secara keseluruhan kita masih mengalami 

peningkatan kasus Covid-19,” ujar yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu 

(10/7/2020). ”Akan tetapi, kalau kita lihat penambahan kasus positif ini karena tracing  agresif 

dilakukan. Sehingga, sebagian besar penambahan kasus ini (berasal) dari spesimen yang dikirim 

puskesmas atau dinak kesehatan,” lanjut dia. 

3. Tes Covid-19 agresif 

Lonjakan penambahan jumlah kasus baru Covid-19 juga bisa disebabkan oleh 

pelaksanaan tes virus corona yang agresif. Saat pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) 

meningkat, maka pelacakan kasus pun bisa semakin meluas. Makanya tidak heras jika semakin 

banyak yang terdeteksi telah terinfeksi virus corona.  

Menurut Tonang, jika jumlah pemeriksaan meningkat dan diiringi dengan jumlah positif 

juga meningkat, maka sebenarnya maish banyak kasus positif yang selama ini belum terdeteksi. 

Maka dari itu, yang diharapkan adalah tes Covid-19 bisa semakin meningkat, tapi jumlah kasus 

positif yang ditemukan semakin menurun. Saat ini, angka positif masih berkisar pada 11,14% 

dan diharpkan bisa semakin turun di bawah 5%. 

4. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan. 

Penyebab lainnya dari peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia ialah ada banyak 

orang yang masih cuek atau abai. Selain pemerintah, masyarakat seperti kita ini juga berperan 
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besar dalam laju penambahan kasus corona virus.  

Jika setiap orang bisa disiplin untuk sebisa mungkin tetap di rumah aja dan kalau terpaksa 

keluar mampu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, maka tentunya potensi penularan lebih 

bisa dikurangi. Melihat beberapa penyebab tersebut, diharapkan masyarakat benar-benar rajin 

mematuhi protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.  

1. Tentukanlah bagian kepala, tubuh, dan ekor dari berita tersebut! 

 

 

Judul Berita 

…… 

 

Struktur Berita 

Bagian-Bagian 

Berita 

Paragraf ke- Isi Berita 

1. Kepala Berita ……….. ……….. 

2. Tubuh Berita ……….. ……….. 

3. Ekor Berita ……….. ……….. 

 

2. Tentukanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut! 

 

No Kaidah Kebahasaan Isi Berita 

1. Kebakuan Bahasa ……….. 

2. Kalimat langsung ……….. 

3. Konjungsi bahwa ……….. 

4. Konjungsi temporan/kronologis ……….. 

5. Keterangan waktu ……….. 

6. Kata kerja mental ……….. 
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Kompetensi Dasar: 

4.2 Menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan 
struktur, kebahasaan, atau aspek lisan (lafal, intonasi, mimik, kinesik). 

Tujuan Pembelajaran: 

Petunjuk Kegiatan: 

1. Carilah sebuah beirta terkini baik di surat kabar, majalah, maupun televise dengan 

memperhatikan keefektifan judul, kelengkapan unsur-unsur berita, serta struktur ataupun 

susunan dan penggunaan Bahasa berita! 

2. Analisislah cara mengekspresikan, melafalkan, memberikan tekananm dan mengucapkan 

teks beirta! 

3. Bacakalah berita tersebut d depan teman atau keluargamu! 

4. Mintalah penilaian mereka berdasarkan aspek-aspek: 

a. Lafal 

b. Intonasi 

c. Mimik 

d. Kinesik 

Lembar Kerja : 

1. Setelah kamu membaca rincian kegiatan di atas, tuliskanlah sebuah berita yang sudah kamu 

cari! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Bacakanlah teks berita tersebut dan minta pendapat teman atau keluargamu untuk mengisi 

tabel di bawah! 

Lafal (1-25) Intonasi (1-25) Mimik (1-25) Kinesik (1-25) 
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