
 

TEKS BERITA 

 

 

 

Bacalah kutipan teks berikut! 

 

Utamakan Kebersihan Lingkungan Demi Kesehatan 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah belum lama ini telah menetapkan kasus   

sebagai kejadian luar biasa. Jika merujuk pada data, kasus wabah ini telah menyentuh angka 

2.801 kasus. Angka ini termasuk tinggi karena tahun 2018 lalu jumlah kasus hanya berjumlah 

86 kejadian. Namun, selain chikungunya, demam berdarah diduga juga mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan data kasus demam berdarah tahun 2016 terjadi 10.924 kejadian dengan 

korban meninggal sebanyak 220 orang. Sedangkan untuk tahun ini kasusnya mencapai 

18.845 kejadian dengan total korban yang meninggal sebanyak 301 orang. Kasus kedua 

wabah ini disebabkan oleh beragam alasan. 

Pertama bisa jadi karena perubahan iklim, pemanasan global, juga peningkatan suhu 

bumi hingga 3 derajat tiap tahun. Pemerintah menghimbau para warga untuk senantiasa 

menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan mengupayakan membersihkan tempat 

yang berpotensi menjadi sarang nyamuk di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal 

secara rutin. Langkah pencegahan tersebut harus dilakukan secara sadar dan terpadu. Untuk 

itu perlu adanya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat, serta 

diperlukan penanganan serius. 

Hal ini dikarenakan sebagian warga warga belum paham tentang beragam cara 

preventif demi mencegah timbulnya penyakit. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah membuat peraturan tentang pengendalian penyakit tertentu. Langkah yang dilakukan 

pemerintah tersebut disambut baik oleh masyarakat. 

 

Berilah tanda silang (×) pada jawaban yang tepat! 

1. Informasi yang sesuai dengan teks berita berjudul “Utamakan Kebersihan Lingkungan 

demi Kesehatan” yaitu... 

A Wabah chikungunya di daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dikendalikan    
penyebarannya. 

B. Upaya pencegahan penyakit menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. 

C. Beragam cara preventif untuk mencegah timbulnya penyakit di Jawa Tengah 

belum dipahami oleh masyarakat. 

D. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengeluarkan peraturan tentang 

pengendalian penyakit tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Berilah tanda (√) pada tabel  informasi yang sesuai dengan teks berita berjudul 

“Utamakan Kebersihan Lingkungan demi Kesehatan” di bawah ini! 

NO. Informasi/ Berita Sesuai Tidak sesuai 

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja 

sama dengan masyarakat berupaya 

mencegah wabah chikungunya. 

           

2. Wabah chikungunya dan demam berdarah 

disebabkan oleh nyamuk. 

                    

3. Tempat tinggal penduduk sangat 

berpotensi menimbulkan wabah penyakit 

chikungunya dan demam berdarah. 

          

4.  Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

menetapkan wabah demam berdarah 

sebagai kejadian luar biasa. 

          

5. Langkah pencegahan wabah penyakit oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum 

disambut baik oleh masyarakat. 

          

6. Kasus korban meninggal akibat demam 

berdarah dalam kurun waktu dua tahun 

terakhir lebih banyak dibandingkan 

chikungunya. 

            

 

3. Berdasarkan teks di atas jawablah pertanyaan berikut! 

a) Mengapa perubahan iklim, pemanasan global, juga peningkatan suhu bumi 

berdampak pada peningkatan wabah chikungunya dan demam berdarah? 

b) Upaya apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mencegah wabah chikungunya 

dan demam berdarah di lingkungan tempat tinggalmu? 

 

Sumber: 

Tim MGMP Bahasa Indonesia Kota Surabaya 

Tim Penyusun SMPN 20 Surabaya 

 (dilakukan pengeditan seperlunya) 


