
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan            : SMP Negeri 4 Karangmoncol 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 

Materi Pokok   : Berita 

Kelas/Semester  : VIII / I 

Waktu   : 2 x pertemuan (4x40 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 
KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab 

dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. 

 

KI.3 Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat 

teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata.  

 

KI.4 Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.  

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

No. Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi unsur unsur teks berita 

 (membanggakan dan memotivasi) yang 

didengar dan dibaca 

3.1.1.Mengidentifikasi unsur-unsur  berita ( 

5W+1H ) yang didengar atau dibaca 

4.1.  Menyimpulkan isi dari berita 

(membanggakan dan memotivasi) yang 

didengar dan dibaca 

 

4.1.1.Menyimpulkan isi berita yang 

dibaca/didengar 

4.1.2.Menanggapi isi berita yang 

didengar/dibaca 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah pembelajaran berakhir: 

(Pertemuan ke-1) 

1. Melalui kegiatan diskusi,peserta didik dapat mengidentifikasi unsur unsur berita yang dibaca 

dan didengar 

 (Pertemuan ke-2) 

2. Peserta didik dapat Menyimpulkan isi berita yang dibaca/didengar dengan tepat 

3. Melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menanggapi berita yang didengar/dibaca 

deengan benar 

 

D. Nilai karakter yang dikembangkan 

1. Kerja sama 

2. Tanggung jawab 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Materi Pembelajaran Regular 

a) Faktual tayangan video berita 

 

 

 

 



b) Konseptual 

1. Unsur teks berita 5W+1H (ASKADIMBA/ADIKSIMBA) 

 Apa = What 

 Siapa = Who 

 Kapan = When 

 Dimana = Where 

 Mengapa = Why 

 Bagaimana = How 

 

c) Prosedural 

1. Mengidentifikasi unsur teks berita 

2. Menyimpulkan teks berita didengar atau dibacakan 

3. Menaggapi teks berita yang didengar atau dibacakan 
 

d. Metakognitif 
Menghubungkan materi teks berita dengan kehidupan sehari-hari. 
 

2. Materi Remedial 

a. Mengulang kembali materi yang sudah dipelajari, sesuai dengan materi yang belum 

dipahami peserta didik. 

b. Memberikan soal-soal latihan terkait materi yang belum dipahami. 

c. Memberi tugas terkait teks berita melalui video di youtube atau link yang sudah 

dipersiapkan oleh guru.  

 
3. Materi Pengayaan 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran 

pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain 

dalam bentuk tugas mengerjakan soal-soal dengan kesulitan lebih tinggi 
 

F. Model, Metode, dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Pendekatan : Pendekatan Saintifik 

2. Model  

Problem Based Learning(PBL) 

3. Metode 

a. Tayangan video tentang teks berita 

b. Kolaborasi (tanya jawab, diskusi, dan presentasi) 

 

G. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran 
1. Media : Video tentang berita melalui link youtube beriuku 

https://www.youtube.com/watch?v=1g4gc663o6Q 

2. Alat dan Bahan 
a. Laptop 
b. LCD 
c. Proyektor 
d. Kertas lembar kerja 

 

H. Sumber Pembelajaran 
1. E.Kosasih .2017. Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 8. Jakarta: Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan Kementerian, Balitbang, Kemdikbud,  

2. E.Kosasih. 2017. Buku Guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 8.   Jakarta: Pusat Kurikulum dan  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1g4gc663o6Q


 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran 

KD 3.1 Mengidentifikasi unsur unsur teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar 

dan dibaca 

Pertemuan 1 (Pengetahuan) 

Tahap Kegiatan Muatan Inovatif 

(TPACK, PPK, 

Literasi, dan 4C) 

Estimasi 

Waktu 
 

Kegiatan Awal Pengkondisian 
1. Guru memberi salam 

pembuka,dan ketua kelas 
memimpin untuk berdoa 
untuk memulai 
pembelajaran 

2. Guru mengcek 
kehadirannya peserta 
didik. 
 

Apersepsi 
1. Peserta didik menerima 

informasi dari guru tentang 
pembelajaran yang akan 
dilaksanakan 

2. Peserta didik menerima 
penjelasan kompetensi 
unsur unsur teks berita 
(membanggakan dan 
memotivasi) yang 
didengar dan dibaca 

 

 

 

PPK Religius 

 

 

 

 

PPK (tanggung jawab) 
 

 

 

 

 

 

Literasi 

 

 

 

 

 

Literasi 

15 

Kegiatan Inti 
Orientasi Peserta 

Didik pada Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

Mengorganisasikan 
peserta didik untuk 
belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati 
1. Peserta didik dibagi 

menjadi kelompok 
masing masing kelompok 
terdiri dari 6 anggota. 

2. Peserta didik mencermati 
pembelajaran mengenai 
unsur unsur teks berita 
melalui tayangan video  
 

Menanya 
1. Guru membagikan LKPD 

ke masing masing 
kelompok dan 
mendapatkan penjelasan 
mengenai pengisisn LKPD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

PPK  

 

 

 

 

HOTS 

TPACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membimbing 
penyelidikan individu 
maupun kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengumpulkan Informasi 
1. Peserta didik bekerja sama 

dan berbagi tugas dalam 
kelompok  

2. Peserta didik secara ber 
kelompok mengidentifikasi 
unsur teks berita, dengan 
cara mendiskusikan dan 
meuliskan jawaban di 
LKPD.  

3.  
Mengomunikasikan 

1. Guru dan kelompok lain 
menanggapi 

berupa komentar, saran, 
dan masukan 

dari hasil diskusi 
kelompok yang tampil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPK 

 

 

 

HOTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C 

Kegiatan penutup 1. Guru merefleksi 
penguasaan materi 
yang telah dipelajari 
dengan metode tanya 
jawab 

2. Guru memberikan 
apresiasi kegiatan 
pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan 
tindak lanjut dari hasil 
pembelajaran yang sudah 
dilaksanakan 

4. Guru dan peserta 
didik menutup pelajaran 
dengan berdoa. 

4C (critical thinking, 
Communication 

 

 

 

 

PACK 

 

 

4C (communication, 
critical thinking) 
 

 

 

PACK 

20 

 

 

Petemuan ke-2 

(Keterampilan) 

Menentukan isi teks berita yang didengar dan dibaca 

Tahap Kegiatan Muatan Inovatif Estimasi Waktu 

Kegiatan Awal 
 

Pengkondisian 

1. Siswa dan guru berdoa 

untuk persiapkan 

pembelajaran 

2. Guru mengecek 

Kehadiran peserta 

didik 

 
 

4C (Communication) 
 

 

 

 

 

15 



Apersepsi 
1. Peserta didik 

memperhatikan 
penjelasan mengenai 
manfaat mempelajari 
materi yang 
ditampilkan lewat 
tayangan video 

 
Motivasi 

2. Peserta didik 
menerima kompetensi 
yang akan dicapai 
yaitu menyimpulkan 
teks berita. 

 

 

 

 
PACK 
TPACK 
 

 

 

 

 

 

 
PACK 
literasi 
 

 

 

Kegiatan Inti 
Orientasi Peserta 

Didik pada 

Masalah 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengorganisasikan 

peserta didik untuk 

belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membimbing 
Penyelidikan 
Individu maupun 
Kelompok 
 
 
 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
 
 
 

Mengamati 
1. Peserta didik 

 masing 
masing kelompok 
terdiri dari 6 anggota. 

2. Peserta didik melihat 
tayangan video 
tentang 
menyimpulakn berita 

 
Menanya 

1. Guru membagikan 

LKPD ke masing 

masing kelompok 

2. Peserta didik dan 

kelompoknya 

mendapatkan 

penjelasan cara 

pengisian LKPD. 

3. Peserta didik 

menanyakan hal-hal 

yang belum 

dimengerti dari hasil 

pengamatan 

 
Mengumpulkan Informasi 

1. Siswa mencermati 

materi teks berita 

 

2. Siswa  

untuk simpulan 

berdasarkan pokok-

pokok berita 

 
Mengasosiasi / Mengolah 
Informasi 

3. Siswa  
mempresentasikan 
simpulan dari hasil 
diskusi  

 

 
 

 
 
 
TPACK 
 
 
 
 
 
 

PACK 
 
 
 
 

PACK 

 

 

 
 
4C (critical 

thinking, 
communication) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4C Co

45 



 
Menganalisis dan 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 

Mengomunikasikan 
4. Kelompok yang 

sedang 
mempresentasikan 
hasil diskusinya 
kemudian ditanggapi 
oleh kelompok lain 

 

 

 

4C 

(communication) 
 

Kegiatan Penutup 1. Guru memberi 

 

kepeserta didik 

2. Guru dan siswa 

merefleksi kegiatan 

pembelajaran yang 

telah dilakukan 

3. Guru memberikan 

apresiasi kegiatan 

pembelajaran. 

4. Guru dan menyuruh 

siswa untuk menutup 

pembelajaran dengan 

doa dan salam   

PACK 

 

 

 

PACK 

 

 

PPK (Religius)PACK 

20 

 
 

J. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN  

1. Teknik penilaian 

Sepiritual 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

pelaksanaan 

Keterangan 

Observasi Lembar 
pengamatan 

(jurnal) 

 

Terlampir 

 

Saat 

pembelajaran 

 

Assessment for 

learning. 

 

 

Sikap Sosial 

NO Teknik Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

pelaksanaan 

Keterangan 

1 Observasi Lembar 

pengamatan 

(jurnal) 

 

Terlampir 

 

Saat 

Pembelajaran 

Assessment 
For learning 

2 Penilaian diri Lembar 

pengamatan 

(jurnal) 

 

Terlampir 

 

Saat 

Pembelajaran 

Assessment 
For learning 

3 Penilaian 

antar teman 

Lembar 

pengamatan 

(jurnal) 

 

Terlampir 

 

Saat 

Pembelajaran 

Assessment 
For learning 

 

Jurnal Pengembangan Sikap 

Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Karangmoncol 

Kelas/Semester : VIII   / Satu 

Tahun Pelajaran : 2022/2023 

 

No.  Tanggal Nama Siswa Catatan Jenis Aspek Tindak Lanjut 



Perilaku Sikap Sikap 

1       

2       

       

       

 

 

2. Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen : Uraian  

c. Kisi-Kisi  :  

 

 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Jml Soal 

3.1 Mengidentifikasi informasi 

dalam teks berita yang 

didengar dan  

dibaca 

 Mengidentifikasi 

unsur-unsur berita 

yang didengar dan 

dibaca 

Uraian  1 

Menyimpulkan teks 

berita 

Uraian  1 

   

Menaggapi berita 

yang dibaca atau 

didengar 

Uraian 1 

 

3. Instrumen  

Perhatikan teks berita berikut! 

9 Rumah Warga Kebakaran, 1 Mobil Ludes terbakar 
Sebanyak Sembilan rumah dan satu unit mobil mini bus ludes terbakar di jalan gereja kota 

Sidikidang, kabupaten dairi, Sumatra Utara, pada jumat 5/8/2022 sekitar pukul 01.00 WIB. Tiga 
unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan kelokasi kejadian 

Api cepat menyala dan membesar dikarenakan banyak rumah yang terbuat dari bahan kayu, 
dan bisa dipadamkan dua jam kemudin. Guna mencegah api merambat ke bangunan lain, dua 
unit rumah terpaksa dirusak menggunakan alat berat. 

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 
milliar. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut “ ujar salah seorang warga bernama Ziko 
solin. Saat ini lokasi kebakaran sudah dipasang garis polisi guna dilakukan penyelidikan terkait 
penyebab terjadinya kebakaran tersebut. 

 
 
Identifikasilah unsur berita yang kamu baca/dengar tersebut! 
Kunci/Penyekoran 

No.  Aspek Skor  

1.  a. Siswa mengidentifikasi 6 unsur berita 
b. Siswa mengidentifikasi 5 unsur berita 
c. Siswa mengidentifikasi 4 unsur berita 
d. Siswa mengidentifikasi 3 unsur berita 
e. Siswa mengidentifikasi 2 unsur berita 
f. Siswa mengidentifikasi 1 unsur berita 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Skor Maksimum 6 

 Total Skor 12 

 
 



 
total skor perolehan 

Nilai Akhir  =    ____________________      X  100% 
 

total skor maksimum 
 

4. Penilaian Keterampilan 

 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis, Praktik 

b. Bentuk Instrumen : Uraian, Kinerja 

c. Kisi-Kisi  :  

 

No Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Jml 

Soal 

4.1 Mengidentifikasi informasi  

dalam teks berita yang 

didengar dan  

dibaca 

Teks 

Berita  
 
 

Mengidentifikasi 

unsur berita yang 

didengar/dibaca 

Uraian  1 

Menyimpulkan isi 

berita yang 

didengar/dibaca 

Uraian  1 

Menyampaikan 

berita 

Kinerja  1 

 

d. Instrumen: 

1. Teks berita pada soal nomor 1 tersebut terdapat 6 unsur berita (5W+1H). Keenam unsur tersebut 

merupakan pokok-pokok berita. Bedasarkan pokok-pokok berita tersebut, buatlah simpulan teks 

berita!  

2. Tulislah dua kalimat tanggapan berkaitan dengan teks berita tersebut 

3. Sampaikanlah ringkasan inorrmasi yang terdapat pada teks berita yan kamu baca secara lisan dengan 

memperhatikan kelengkapan unsur unsur berita. 

 

e. Kunci/Penyekoran:  

No.  Aspek Skor  
3. a. Siswa menulis ringkasan berita dengan memenuhi 6 unsur berita 

b. Siswa menulis ringkasan berita dengan memenuhi 5 unsur berita 

c. Siswa menulis ringkasan berita dengan memenuhi 4 unsur berita 

d. Siswa menulis ringkasan berita dengan memenuhi 3 unsur berita 

e. Siswa menulis ringkasan berita dengan memenuhi 2 unsur berita 

f. Siswa menulis ringkasan berita dengan memenuhi 1 unsur berita 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Skor Maksimum 6 

4. a. Siswa menulis 2 kalimat tanggapan  

b. Siswa menulis 1 kalimat tanggapan 

c. Siswa tidak menulis kalimat tanggapan 

5 

3 

1 

Skor Maksimum 5 

 Skor 1 2 3 4 

 Siswa mempresentasikan simpulan berita yang sudah dibuat dengan 

memperhatikan: 

a.  Kelengkapan unsur  

    

 Skor Maksimum 4 

 Total Skor  15 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

total skor perolehan 
Nilai Akhir  =    ____________________      X  100% 
 
total skor maksimum 



PEMBELAJARAN REMIDIAL DAN PENGAYAAN 

1. Pembelajaran Remedial 

Remedial dilakukan dengan pembelajaran ulang dan bimbingan perorangan mengacu pada materi 

pembelajaran reguler: 

a. Unsur-unsur berita yang dibaca atau doperdengarkan 

c. Menyimpulkan isi berita yang dibaca atau doperdengarkan 

e. Menanggapi berita yang dibaca atau doperdengarkan 

 

2. Pembelajaran Pengayaan 

Menyimpulkan teks berita dengan topik yang berbeda 

 

 

 

 

 

 

Karangmoncol,  Juli 2022 

Mengetahui,       

Kepala Sekolah                             Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

Nur Solisoh, S.Pd                                                                        Adi Priyanto, S.Pd 

NIP. 197008032000122003            NIP. 198003302022211004 

      

     



LAMPIRAN 1:  MATERI PEMBELAJARAN 

TEKS BERITA 
Teks berita yang kita baca/dengar menyajikan beberapa informasi, misalnya tentang pendidikan, 

politik, masalah sosial, ekonomi, olahraga, bencana alam, kriminalitas, seni, budaya, dan sebagainya.   

1. Unsur-Unsur Berita 

Berita memiliki beberapa unsur yang dikenal dengan   5W + 1H  

1.What (Apa) 

2. Who (Siapa) 

3. Where (Di Mana) 

4. When (Kapan) 

5. Why (Mengapa) 

6. How (Bagaimana) 

 

Perhatikan contoh berikut! 
Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu (15/11), Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai 

dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang nonsembilan bahan pokok (non sembako). 

 Tingginya arus truk dalam dua hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi 

truk nonsembilan bahan pokok (non sembako) pada tanggal 21–25 November. Larangan tersebut 

berlaku bagi truk bersumbu lebih dari dua. Truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. 

 Penumpukan truk bersumbu dua tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean 

truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga satu hingga dermaga 

empat. Tetapi, antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak ke luar 

area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus 

menunggu sekitar dua hingga empat hari untuk bisa masuk kapal. 

(Sumber: Kompas dengan beberapa penyesuaian) 

Teks tersebut ternyata memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 

Pertanyaan Unsur-Unsur Berita 

1. Peristiwa apa yang terjadi? 

2.Siapa yang mengalami peristiwa  itu? 

3.Di manaperistiwa itu terjadi? 

4. Kapanperistiwa itu terjadi? 

5. Mengapaperistiwa itu terjadi? 

6. Bagaimana proses terjadinya    

peristiwa? 

Padatnya Pelabuhan Merak. 

Truk-truk pengangkut barang nonsembako. 

Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. 

Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu, (15/11). 

Adanya larangan melintas bagi truk nonsembako pada 21–

25 November 

Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk 

kapal. 

 

2. Simpulan Berita 
Simpulan berita disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Unsur-unsur berita dapat kita pahami 

dengan cara mengajukan enam pertanyaan: apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 

Keenam kata tanya itulah yang dapat memadu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita tersebut. 

 

Contoh simpulan berita: 

Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang nonsembako pada sepuluh hari 

menjelang Lebaran, Sabtu (15/11). Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi 

truk nonsembako pada tanggal 21–25 November 



3. Tanggapan terhadap Isi Berita 

Perhatikanlah contoh tanggapan teks berita di bawah ini. 

a. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda 

dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. 

b. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross 

check dengan berita dari sumber lainnya ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian 

informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita 

itu. 

c. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami 

informasi yang disampaikan penyampai berita. 

 

Ketiga contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud 

dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan.  

Aspek  

 
 

 

 

 

 

 
terhadapBerita 

  
Penggunaan 

  

 

 
 

 
 



LAMPIRAN 2: LEMBAR KERJA SISWA 

LEMBAR KERJA SISWA 

(Menemukan Unsur-unsur Berita/KD 3.1) 

 
Pelaku Curanmor Nyaris Dihakimi Massa 

Blora. Sutrisno, warga Desa Sukorejo RT 01, RW o3, Kecamatan Tunjungan nyaris dihakimi massa 

setelah Sabtu (2/5) malam ketahuan saat mencuri sepeda motorr di lokasi pertunjukan pentas musik 

komplek Blok T, Blora. 

Ia nyaris menjadi bulan-bulanan massa. Beruntung, saat kejadian banyak polisi dari Polres maupun 

Polsek Blora Kota di lokasi sehingga pencuri itu langsung diamankan dari amuk massa dan dibawa ke 

ke Mapolsek Blora Kota. 

Keterangan yang berhasil dihimpun, saat kejadian, di lokasi Blok T, Kelurahan Tempelan, sedang 

dihelat pentas musik dalam rangka HUT Paguyuban Penggemar Vespa. Suasana yang ramai 

dimanfaatkan Sutrisno untuk mencari kelengahan pengunjung yang membawa sepeda motor. 

Dengan kunci palsu yang diperkirakan sudah dipersiapkan dari rumah, pelaku berupaya mencuri 

sepeda motor merek Yupiter Z wwarna biru, Nopol K 6947 LE. Tanpa disadaari, ternyata pemilik motor 

tersebut berada di dekat tempat motor diparkir. Melihat kejadian itu, pemilik moto bernama Brama Arista 

(22), langsung berteriak ‘maling’ dan dalam sekejap massa langsung memburunya dan tanpa kesulitan 

berhasil menangkap Sutrisno.  

Kapolsek Kota, AKP Sudarno, menjelaskan, hingga saat ini, pelaku masih diperiksa intensif di 

Mapolres Kota Blora. Di hadapan petugas, Sutisno mengaku baru kali ini mencuri moto dan tertangkap.  

“Kami akan terus mengembangkan kasusnya karena dimungkinkan pelaku melakukan pencurian 

motor di tempat lain apalagi di tangannya ditemukan banyak kunci palsu,” demikian ditambahkan oleh  

AKP Sudarno.  

 

Tugas! 

Temukan unsur-unsur berita yang terdapat pada teks berita yang kamu baca di  atas dengan melengkapi 

kolom berikut! 

Unsur Berita Keterangan Pokok-pokok Berita 
Apa  …. … 

Siapa  …. … 

Kapan ... ... 

Di mana ... ... 

Mengapa  ... ... 

Bagaimana  ... ... 

Simpulan  ... ... 

 



LEMBAR KERJA 
(Menyimpulkan Berita / KD 4.1) 

 
Pelaku Curanmor Nyaris Dihakimi Massa 

 

Blora. Sutrisno, warga Desa Sukorejo RT 01, RW o3, Kecamatan Tunjungan nyaris dihakimi massa 

setelah Sabtu (2/5) malam ketahuan saat mencuri sepeda motorr di lokasi pertunjukan pentas musik 

komplek Blok T, Blora. 

Ia nyaris menjadi bulan-bulanan massa. Beruntung, saat kejadian banyak polisi dari Polres maupun 

Polsek Blora Kota di lokasi sehingga pencuri itu langsung diamankan dari amuk massa dan dibawa ke 

ke Mapolsek Blora Kota. 

Keterangan yang berhasil dihimpun, saat kejadian, di lokasi Blok T, Kelurahan Tempelan, sedang 

dihelat pentas musik dalam rangka HUT Paguyuban Penggemar Vespa. Suasana yang ramai 

dimanfaatkan Sutrisno untuk mencari kelengahan pengunjung yang membawa sepeda motor. 

Dengan kunci palsu yang diperkirakan sudah dipersiapkan dari rumah, pelaku berupaya mencuri 

sepeda motor merek Yupiter Z wwarna biru, Nopol K 6947 LE. Tanpa disadaari, ternyata pemilik motor 

tersebut berada di dekat tempat motor diparkir. Melihat kejadian itu, pemilik moto bernama Brama Arista 

(22), langsung berteriak ‘maling’ dan dalam sekejap massa langsung memburunya dan tanpa kesulitan 

berhasil menangkap Sutrisno.  

Kapolsek Kota, AKP Sudarno, menjelaskan, hingga saat ini, pelaku masih diperiksa intensif di 

Mapolres Kota Blora. Di hadapan petugas, Sutisno mengaku baru kali ini mencuri moto dan tertangkap.  

“Kami akan terus mengembangkan kasusnya karena dimungkinkan pelaku melakukan pencurian 

motor di tempat lain apalagi di tangannya ditemukan banyak kunci palsu,” demikian ditambahkan oleh  

AKP Sudarno.  

Suara Merdeka. EdisiSenin, 4Mei 2015 ‘Pelaku Curanmor Dihakimi 

Massa’ dimuatpadahalaman27kolom 3-4. 
 

TUGAS! 
Buatlah ringkasan berita tersebut dengan langkah-langkah menentukan pokok-pokok berita terlebih 
dahulu sesuai kolom! 
 

No. Unsur 
Berita 

Pokok-pokok Berita Ringkasan  

1 apa   

2 Siapa   

3 Di mana   

4 Kapan    

 

5 Mengapa  
 

  

 

6 Bagaimana   
 
 

 
1. Buatlah simpulan berdasarkan ringkasan berita yang kamu buat!  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 



LEMBAR KERJA SISWA 

(Tanggapan terhadap Isi Berita/KD 4.1) 

 
A. Pernyataan-pernyataan berikut, manakah yang merupakan tanggapan yang berkaitan dengan isi suatu 

pemberitaan? Bubuhkanlah dengan tanda centang (✓)! 

1. Informasi yang disampaikan berita itu berbelit-belit. Banyak pengulangan kata yang menyebabkan 

pendengar bingung. (....) 

2. Isi pemberitaan itu sudah diberitakan oleh stasiun televisi lainnya. Jadi, isi berita tidak ada yang 

baru dan layak saya simak lagi. (....) 

3. Berita itu hanya menginformasikan peristiwa negative,seolah-olah dunia horor dan menakutkan. 

Apa tidak ada informasi lain yang membuat dunia menjadi lebih indah? (....) 

4. Saya kira berita itu tidak pantas disimak oleh kalangan anak-anak karena banyak ungkapan kasar 

dan vulgar. (....) 

5. Kalau disampaikan dengan ungkapan yang sederhana saya kira informasi yang disampaikan tadi 

malam akan mudah diikuti oleh setiap kalangan. Hanya dipahami oleh kalangan intelektual. (....) 

 

B. Manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang merupakan  tanggapan atas informasi dalam 

berita tersebut?Bubuhkanlah dengan tanda centang pada penyataan berikut!(✓) 

a. Informasi yang disampaikan itu sangat menyentuh. Informasi berkaitan dengan masalah 

pendidikan di Indonesia. Semoga masalah tersebut tidak terjadi di sekolah saya. (....) 

b. Pemberitaan semacam itu sangat baik. Pemberitaan tersebut bisa menjadi perhatian pemerintah 

atas berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di Indonesia. (....) 

c. Sekolah-sekolah itu memang tidak jauh dari tempat tinggal saya. Hanya saja sudah beberapa tahun 

lamanya saya tidak pernah berkunjung ke tempat itu lagi. (....) 

d. Informasi tentang nasib yang menimpa sekolah-sekolah itu perlu ditindaklanjuti oleh pihak 

berwenang sehingga masalahnya bisa cepat diselesaikan. (....) 

e. Bahasa yang disampaikan dalam tulisan itu berbelit-belit. Berita banyak istilah pendidikan yang 

tidak bisa dipahami. Penulis artikel itu tampaknya belum bisa memahami tingkat pengetahuan para 

pembacanya. (....) 

 


