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TEKS 
BERITA



BERITA
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          Ananda, apa yang terbayang jika kamu mendengar kata teks berita? Pasti kamu membayangkan koran,
majalah atau acara berita di televisikan? Saat ini, teks berita dapat kalian dapatkan dengan mudah di mana
saja. Tidak hanya di koran saja, kalian dapat dengan mudah mencarinya di portal berita atau halaman web.
di internet. Namun, tahukah Ananda apa itu sebenarnya teks berita? Lalu, apa saja yang harus ada di dalam
teks berita? Apakah hanya berita saja? Tentu tidak, ada banyak hal di dalam sebuah teks berita. Yuk, kita
cari tahu. 
         Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan
disajikan melalui media cetak (koran dan majalah) maupun elektronik (televisi, radio, internet). Maksudnya,
berita melaporkan atau memberitakan suatu peristiwa atau kejadian yang baru terjadi atau sedang terjadi.

https://blog.ruangguru.com/apakah-menonton-tayangan-berita-itu-baik-untuk-anak


Sangat penting agar
tidak dipenuhi

kebodohan dan
ketidaktahuan 
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CONTOH BERITA



Vaksinasi Covid-19 di Stasiun MRT ASEAN dan Blok A
Diperpanjang Sampai September
Dwi Bowo Raharjo | Stephanus Aranditio

Suara.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) membuka dua gerai vaksinasi Covid-19 di stasiun MRT
ASEAN dan Blok A. Masyarakat umum bisa vaksinasi gratis hingga September 2021. Direktur
Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan vaksinasi tahap pertama telah selesai
dilaksanakan selama 3 hari dari 8 – 10 Juli 2021. Sebanyak 854 orang berhasil divaksin dosis
pertama.
“Program ini akan kita lanjutkan hingga tiga bulan ke depan dengan rencana penambahan
target vaksin dari 4.000 menjadi sebanyak 20.000 orang jika memungkinkan. Kita akan
berkolaborasi dengan sejumlah mitra untuk bersama-sama menyediakan vaksinasi bagi
masyarakat," kata William dalam keterangannya, Minggu (11/7/2021).
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https://www.suara.com/tag/vaksinasi-covid-19-di-stasiun-mrt


Vaksinasi akan dilaksanakan di Stasiun ASEAN dan Blok A mulai pukul 08.00 --15.00 WIB. 
“Masyarakat menyambut baik adanya kegiatan pelaksanaan vaksinasi gratis kali ini,
antusiasme yang cukup besar juga terlihat dimana lebih dari 80 persen pendaftar hadir
untuk menerima vaksin," ucapnya.
Vaksinasi di stasiun MRT menerima segala usia sesuai dengan aturan pemerintah, mulai
dari anak usia 12-18 tahun, dewasa 18 tahun ke atas, hingga kelompok lanjut usia atau
lansia.
Rafa (16) yang merupakan salah satu peserta vaksin publik MRT Jakarta dengan kategori
usia 12-17 tahun mengajak anak sebayanya untuk ikut vaksinasi sebab aman dan demi
kesehatan.
“Hari ini saya melaksanakan vaksinasi di MRT Jakarta. Pemberian vaksin dapat mengurangi
resiko tubuh saya dari paparan virus COVID-19 dan sudah diteliti secara medis oleh karena
itu saya bersedia divaksin. Setelah vaksin, tidak ada keluhan yang berarti," pungkas Rafa.

 



Berikut syarat dan ketentuan penerima vaksin dalam program vaksinasi gratis MRT Jakarta.
1.  Lakukan pendaftaran melalui aplikasi JAKI
2.  Membawa hasil print Kartu Kendali Vaksinasi/Pre-Screening (dapat diunduh setelah melakukan
pendaftaran pada aplikasi JAKI)
3.  WNI usia 12 hingga 17 tahun yang didaftarkan dengan NIK (terdapat dalam Kartu Keluarga)
4.  WNI dengan usia di atas 18 tahun dan memiliki KTP DKI Jakarta
5.  Kondisi sehat, sedang tidak hamil dan sudah sembuh minimal tiga bulan dari COVID-19 (jika
pernah terpapar).
6.  Membawa surat rekomendasi dari dokter rawat apabila sedang dalam penanganan penyakit
7.  Tidak terdaftar sebagai penerima vaksinasi sebelumnya
8.  Membawa KTP asli
9.  Membawa dan menunjukkan dokumen persyaratan pada saat hari pelaksanaan.







ADIKSIMBA

A = APA

DI = DIMANA

K = KAPAN

SI = SIAPA

M = MENGAPA

BA = BAGAIMANA



PENUGASAN I
KAMU SIAP ?
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Apa yang dimaksud dengan berita ?1.
2. Jelaskan unsur-unsur berita ?
3. Apa kepanjangan ADIKSIMBA?
4. Carilah unsur-unsur berita pada contoh berita
     yang telah diberikan sebelumnya!



SELAMAT
MENGERJAKAN !

TETAP SEMANGAT BELAJAR
PADA MASA PANDEMI

COVID-19 dan TERAPKAN
PROTOKOL KESEHATAN
DIMANA PUN BERADA :)


