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Menjadi Jurnalis Cilik 

 Ayah, Bunda pernah mendengar istilah jurnalis? Tentu yaa Ayah, Bunda, profesi 

yang satu ini tidak asing di telinga kita. Setiap hari kita melihat berita di televisi, membaca 

koran, mendapatkan informasi terkini, dari dalam dan luar negeri. Semua berita dan 

informasi tersebut disediakan oleh seorang jurnalis. Jurnalis/wartawan/pewarta adalah 

seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur 

menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa 

secara teratur. 

 Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika belajar jurnalistik loh Ayah, Bunda. 

Bahkan jurnalistik bisa menjadi metode melatih logika dan karakter kita. Tetapi kali ini 

yang akan belajar jurnalistik bukan Ayah, Bunda melainkan si buah hati. Mengisi 

kekosongan saat #dirumahaja di tengah bulan Ramadhan ini, belajar menjadi jurnalis cilik 

akan menjadi kegiatan menarik dan edukatif bagi buah hati. 

 Seperti yang kita ketahui ya Ayah, Bunda bahwa media dan informasi tidak bisa 

lepas dari kehidupan kita. Melalui belajar menjadi jurnalis cilik, buah hati tidak hanya 

diajari menerima informasi melalui media saja, tetapi juga dilatih untuk mencari, 

mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi yang ia dapatkan. 

 Ahmad Faizin Karimi, master Trainer Sekolah Menulis Isnpirasi menyebutkan 

bahwa ada 7 manfaat belajar jurnalistik bagi kita: 

1. Berpikir holistik, karena dalam membuat berita informasi yang disampaikan 

harus lengkap dan menyeluruh. 

2. Berpikir kreatif, untuk menarik minat pembaca berita, maka seorang jurnalis 

harus mencari sudut pandang yang unik. 

3. Berpikir kritis-sintesis, informasi yang didapat tidak langsung dimuat dalam 

berita sebelum divalidasi dan dicross-check terlebih dulu kepada yang 

bersangkutan. 

4. Melatih keingintahuan dan empati, menjadi seorang jurnalis harus memiliki 

keingintahun yang tinggi terhadap suatu hal atau pun kejadian. Berita yang 

dimuat akan lebih hidup ketika seorang jurnalis memiliki rasa empati yang tinggi. 

5. Melatih kepercayaan diri, menjadi jurnalis artinya kita harus dekat dengan yang 

menjadi narasumber, aktif bertanya untuk mendapatkan informasi. 
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6. Membentuk hubungan yang baik, menjadi seorang jurnalis akan mempunyai 

banyak relasi dan bertemu dengan orang-orang baru. 

7. Bersikap objektif, seorang jurnalis memberikan berita yang factual dan tidak 

memutarbalikan fakta. 

 

Nah, Ayah, Bunda, dapat memanfaatkan waktu #dirumahaja untuk mengajarkan 

anak menjadi jurnalis cilik. Tenang, buah hati tidak perlu keluar rumah untuk mencari dan 

mendapatkan informasi. Cukup dari rumah, buah hati bisa belajar untuk menjadi jurnalis 

cilik. Ayah, Bunda dapat memberikan tema kepada buah hati untuk meliput beberapa 

kegiatan yang dilakukan Ayah atau Bunda saat di rumah. Bisa juga, buah hati 

menyampaikan informasi tentang benda atau suatu barang yang ada di rumah. 

 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Jurnalis Cilik 

Bahan Berita Bintangku 

Anggota keluargaku  

Kuliner, masakan bundaku  

Profesi ayahku  

Barang kesayanganku  

Peliharaanku  

Indahnya tamanku  

 

Ayo Menjadi Jurnalis Cilik...!!!  

 

Alat yang dibutuhkan: 

1. Mikropon mainan (bisa menggunakan apa saja yang sesuai) 

2. Buku saku dan alat tulis 

Langkah menjadi jurnalis cilik: 

1. Pilih tema yang kamu sukai! 

2. Susunlah daftar pertanyaan bersama Ayah atau Bunda! 

3. Susunlah informasi yang didapat! 

4. Sampaikan informasi yang kamu dapatkan ke orang-orang yang ada di 

rumahmu! 
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Beritaku 

Ayo tulis beritamu di sini!!! 
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Yukkk Ayah, Bunda ajari buah hati belajar menjadi jurnalis cilik!!! 

Dan ikutan challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati Menjaga Mimpi bersama Gerakan 

Ayo Bercita-cita... 

 

❖ Follow instagram @ayobercitacita.id 

❖ Upload video buah hati menyiarkan beritanya 

❖ Sertakan caption yang menarik 

❖ Tag akun GAB @ayobercitacita.id 

❖ Ajak 10 orang tua untuk mengikuti challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati 

Menjaga Mimpi 

❖ Pakai #challengeGAB 

 

 

 

 

 
 


