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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kurikulum merdeka merupakan upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum 

ini sebelumnya disebut dengan kurikulum prototipe. Kemudian dikembagnkan 

menjadi kerangka kurikulum yang lebih fleksibel. Berfokus pada materi esensial 

dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakter utama 

dikembangkan kurikulum ini sebagai langkah pemulihan kembali pembelajaran, 

yang menitik beratkan pada pembelajaran berbasis projek. Pembelajaran ini 

diharapkan dapat mengembangkan soft skills dan karakter peserta didik sesuai 

dengan profil pelajar pancasila. 

Penanaman profil pelajar pancasila berfokus pada materi esensial sehingga 

waktu pembelajaran cukup untuk mendalami kompetensi dasar seperti literasi 

dan numerasi. Pendalaman kompetensi ini membantu guru dalam pengajaran, 

guru memiliki waktu yang lebih flesibel untuk melakukan pembelajaran yang 

terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam melakukan 

penyesuaian konteks dan muatan lokal . 

Berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam melakukan penyesuaian 

konteks khususnya dalam bidang literasi, kemampuan peserta didik dapat dilatih 

dengan keterampilan menyimak.  Keterampilan menyimak merupakan kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan yang dilakukan dengan sengaja, penuh 

perhatian disertai pemahaman, apresiasi dan interpretasi untuk memperoleh 

pesan, informasi, memahmi makna komunikasi dan merespon yang terkandung 

dalam lambang lisan yang disimak. Keterampilan menyimak dapat diterapkan 

pada materi teks laporan hasil observasi, materi ini dipelajari pada fase e atau 

kelas x dijenjang sekolah menengah atas. Materi menyimak dapat dikaitkan 

dengan materi laporan hasil observasi dengan memperdengarkan atau 

memperlihatkan contoh video teks laporan hasil observasi atau menyediakan teks 

laporan hasil observasi. 



Pemaparan materi dapat berhasil jika digabungkan dengan penggunaan 

model pembelajaran yang tepat. Penulis memilih model pembelajaran discovery 

learning untuk mendukung pembelajaran menemukan struktur dan kaidah 

kebahasaan teks laporan hasil observasi. Model discovery learning merupakan 

salah satu strategi untuk mendorong siswa menyelidiki sendiri, menemukan dan 

membangun pengalaman dan pengetahuannya sendiri. Dengan bantuan model 

pembelajaran ini peran guru hanya sebagai fasilitator dapat terwujud, selain itu 

nilai profil pelajar pancasila dapat terwujud khususnya dalam elemen bergotong 

royong, bernalar kritis, dan mandiri.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih judul penerapan 

model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran menemukan struktur 

dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi pada siswa kelas x-1 SMA 

Negeri 2 Grabag, Kabupaten Magelang sebagai laporan praktik baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beradsarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah yang penulis 

pilih sebagai berikut :  

a. Bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning dalam 

menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? 

b. Bagaimana proses pembelajaran dalam menemukan struktur dan kaidah 

kebahasaan teks laporan hasil observasi? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut :   

a. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran discovery learning dalam 

pembelajaran menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks . 



b. Untuk mengetahui proses pembelajaran menemukan struktur dan kaidah 

kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan menggunakan model 

pembelajaran discovery learning. 

 

1.4 Manfaat 

a. Bagi Guru 

1. Guru dapat mengembangkan materi dengan membuat lembar kerja 

peserta didik ketika menggunakan model pembelajaran discovery 

learning. 

2. Guru dapat membuat bahan ajar yang sesuai dengan materi dan 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik  

3. Guru dapat mengamati proses pembelajaran secara lebih jeli. 

4. Guru dapat mengaitkan pembelajaran dengan mata pelajaran lain, 

khususnya dalam bidang menyusun kerangka laporan untuk proyek 

penguatan profil pelajar pancasila. 

b. Bagi Siswa 

1. Peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Peserta didik mampu menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks 

laporan hasil observasi. 

3. Peserta didik dapat membuktikan kalimat yang menunjukkan struktur 

dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 

4. Peserta didik dapat mengaitkan materi menemukan struktur dan kaidah 

kebahasaan dengan materi menyusun kerangka laporan proyek 

penguatan profil pelajar pancasila. 

 

 

  



BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Menyimak  

Pengajaran bahasa terutama bahasa lisan sering dijumpai istilah mendengar, 

mendengarkan, dan menyimak. Ketiga istilah ini saling berkaitan namun beda 

aritinya. Dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia istilah mendengar berarti 

sebagai menagkap bunyi (suara) dengan telinga. Mendengarkan memiliki arti 

mendengarkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan menyimak berarti 

menderngarkan (memperhatikan) baik-baik apa yang diucapkan atau dibicarakan 

orang. 

Menurut Kamidjan dan Suyono (2002) mengartikan menyimak sebagai suatu 

proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh 

penuh perhatian, pemahaman, apresiatif yang dapat disertai dengan pemahaman 

makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. 

Berdasarkan pengertian menyimak tersebut dapat disimpulkan bahwa 

menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan lambang-

lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, apresiasi dan 

interpretasi untuk memperoleh informasi menangkap isi atau pesan serta 

memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. 

 

2.2 Macam-macam Teks  

Teks merupakan naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, kutipan 

dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, atau bahan tertulis untuk dasar 

memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya dikutip dari kamu besar bahasa 

Indonesia. Teks menjadi hal penting untuk memberikan maksud dari apa yang 

akan disampaikan. Dalam pembelajaran bahasa, khususnya Bahasa Indonesia 

pada tingkat sekolah menengah atas akan memelajari beberapa jenis teks. 

Diantaranya yaitu teks laporan hasil observasi, teks prosedur, teks eksplanasi, 

teks sejarah dan teks berita. 



a. Teks Laporan Hasil Observasi  

Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang laporan dari 

hasil pengamatan. 

b. Teks Prosedur 

Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah pengerjaan agar 

dapat melakukan atau membuat sesuatu dengan benar.  

c. Teks Eksplanasi 

Teks Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang mengapa dan 

bagaimana dari sebuat topik berupa fenomena sosial, budaya, ilmu 

pengetahuan, dan lain sebagainya. 

d. Teks Sejarah 

Teks sejarah merupakan teks yang ditulis berdasarkan kejadian nyata 

yang terjadi pada masa lampau. 

e. Teks Berita 

Teks berita adalah teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai suatu 

kejadian atau peristiwa yang hangat atau baru diperbincangkan. 

 

2.2 Teks Laporan Hasil Observasi  

Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memuat tentang 

penjelasan secara umum atau bisa untuk melaporkan sesuatu berdasarkan apa 

yang diperoleh dari hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi terdiri atas 

tiga struktur yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan 

deskripsi manfaat atau kesimpulan. 

Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan 

disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara 

garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Deskripsi bagian berisi penjelasan 

secara detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya jika 

objek observasi adalah binatang, hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah 



bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan uniknya. Struktur yang 

terakhir adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan merupakan bagian ini 

menejelaskan manfaat dari objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun 

alam secara umum. 

Ciri khusus yang lain dari teks laporan hasil observasi terletak pada kaidah 

kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks ini terdiri atas penggunaan kata kerja 

atau verba, penggunaan kata sifat atau adjektifa, penggunaan sinonim atau 

antonim, penggunaan konjungsi dan kalimat simpleks serta kompleks. 

 

2.3 Model Pembelajaran 

  Model pembelajaran menurut Suprihatiningrum (2013 : 145) menyatakan 

bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur pembelajaran dengan sitematis untuk mengelola pengalaman belajar 

siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai.  

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial menurut Trianto (2015:51).  

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sitematis untuk mencapai 

tujuan belajar yang menyangkut sintaksis tertentu. 

Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajar 

dan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu pemilihan model 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. Model pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran 

diantaranya discovery learning, problem based learning, project based 

learning,dan scientific inquiry. 

 

 



2.4. Model Pembelajaran Discovery Learning  

Model pembelajaran discovery learning merupakan rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta 

didik untuk mencari dan menyelidiki secara sitematis, kritis, dan logis sehingga 

mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai 

wujud adanya perubahan perilaku. 

Model pembelajaran memiliki enam langkah pembelajaran yaitu pemberian 

rangsangan (stimulation), pernyataan/ identifikasi masalah (problem statemen), 

pengumpulan data (data collection), pembuktian (verivication), dan menarik 

kesimpulan (generalization). 

 

2.5 Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Menemukan 

Struktur Dan Kaidah Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi 

Penerapan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran 

menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang 

penulis lakukan dengan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan sintak yang 

ada. Sebelum melakukan praktik, penulis mempersiapkan terlebih dahulu 

perangkat mengajar seperti pembuatan modul ajar, bahan ajar, lembar kerja 

peserta didik, dan lembar penilaian.  

Modul ajar yang digunakan mengambil elemen menyimak dengan tujuan 

pembelajaran menemukan strutkur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil 

observasi di kelas X-1. Pembelajaran ini berlangsung sebanyak satu kali 

pertemuan atau dua jam pelajaran. Penerapan model ini terlihat pada saat siswa 

mencari materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil 

observasi. Kemudian peserta didik berdiskusi dengan kelompok untuk 

menemukan dan memberikan bukti bagian yang menunjukkan struktur dan 

kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 

 

 



BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian deskripstif kualitatif. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Peserta didik kelas X.1 yang berjumlah 36, dengan rincian laki-laki 18 dan 

prempuan  18. Keseluruhan peserta didik berasal dari SMA N 2 Grabag, 

kabupaten Magelang. 

 

3.3 Data  

1. Modul ajar menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil 

observasi. 

2. Bahan ajar struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi 

3. Catatan guru ketika proses pembelajaran. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

2. Simak dan catat 

 

  



BAB IV PEMBAHASAN 

 

4.1 Penerapan model pembelajaran discovery learning dalam menemukan 

struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi 

 Penerapan model pembelajaran discovery learning dalam menemukan 

struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dimulai dengan 

guru menyiapkan modul ajar, setelah itu guru menyusun bahan ajar bermoda 

yang mendukung pembelajaran, selain itu guru juga membuat lembar kerja 

peserta didik yang menarik selain itu perintah yang terdapat di lembar kerja 

tersebut jelas. Guru menyiapkan video pembelajaran berkaitan dengan materi 

teks laporan hasil observasi,  Sehingga peserta didik mudah untuk membaca 

dan mengerjakan. 

 

4.2 Proses pembelajaran menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks 

laporan hasil observasi dengan model pembelajaran discovery learning 

Proses pembelajaran menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks 

laporan hasil observasi dengan model pembelajaran discovery leraning 

dimulai dengan guru memberikan pertanyaan seputar materi teks. Guru 

memancing peserta didik untuk menggali pengetahuan peserta didik tentang 

teks. 

Setelah penggalian pengetahuan barulah guru membagi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok beranggotakan empat peserta 

didik. Pembagian dilakukan dengan cara acak agar setiap kelompok 

heterogen. Ini bertujuan agar tidak ada kelompok yang terlalu menonjol atau 

bahkan sangat kurang.  

Setelah membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, guru 

kemudian mengutarakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu menemukan struktur dan 

kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berdasarkan tujuan tersebut 



peserta didik diarahkan untuk menggali informasi terlebih dahulu mengenai 

materi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi.  

Peserta didik diperbolehkan untuk mengakses gawai masing-masing 

yang digunakan untuk berselancar di masmedia. Hal ini mendorong siswa 

secara aktif berdiskusi. Selain itu juga memancing peserta didik yang pasif 

menjadi sedikit aktif. 

Setelah peserta didik menemukan materi tentang struktur dan kaidah 

kebahasaan, secara bergantian perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

temuan tentang materi tersebut. Kemudian kelompok yang tidak presentasi 

memerhatikan dan memberi tanggapan jika ada pendapat yang berbeda atau 

mungkin kurang lengkap.  

Materi yang sudah dipresentasikan kemudian diberi tindak lanjut berupa 

pembagian lembar kerja peserta didik melalui grup whatsaap. Peserta didik 

diminta untuk mengunduh dan membaca lembar kerja tersebut kemudian 

diminta mengikuti petunjuk yang tertulis. Guru memberikan waktu untuk 

mengerjakan. 

Pengerjaan lembar kerja diberikan tiga puluh menit, peserta didik 

kembali berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja. Ketika waktu 

pengerjaan selesai maka perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

pekerjaannya yang akan ditanggapi oleh kelompok lain. Kemudian guru 

memberikan menguatan pada materi struktur dan kaidah kebahasaan.  

Guru mengajak peserta didik untuk mengaitkan materi pembelajaran 

pada pertemuan hari ini dengan pembelajaran lain maupun kehidupan sehari-

hari. Peserta didik menjawab jika materi pada pertemuan ini berkaitan dengan 

tugas pembuatan makalah proyek profil pelajar pancasila. Selain mengaitkan 

dengan makalah peserta didik juga mampu mengaitkan dengan penerapan 

pada saat pengajuan proposal dalam acara-acara tertentu seperti perlombaan 

dan lain sebagainya. 

 



BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penerapan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran 

materi menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi 

pada siswa kelas X.1 SMA Negeri 2 Grabag efektif diterapkan untuk 

mengaktifkan peserta didik serta dapat menggali pengetahuan siswa lebih dalam. 

 

5.2 SARAN 

a. Kepada Guru 

- Guru dapat mengembangkan kembali bahan ajar yang sudah dibuat, 

sehingga pemahaman peserta didik menjadi lebih dalam. 

- Guru dapat mengembangkan kembali lembar kerja peserta didik yang 

sudah dibuat, sehingga lebih menarik dan petunjuk yang tersedia lebih 

jelas. 

- Guru dapat menerapkan model discovery learning dalam materi ini, 

kedapannya dapat dikombinasikan dengan media yang lain. 

- Guru memperhatikan waktu untuk diskusi mencari materi dengan waktu 

pengerjaan lembar kerja. 

 

b. Kepada Peserta Didik 

- Peserta didik cenderung aktif dalam pembelajaran. 

- Peserta didik dapat memanfaatkan gawai sebagaimana mestinya, sejalan 

dengan proses pembelajaran. 
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LAMPIRAN 

Modul Ajar 

MODUL AJAR BAHASA INDONESIA 

TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI 

KELAS X / FASE E 

 

A. Infomrasi Umum 

Nama Penyusun Fitri, S.Pd. 

Nama Sekolah SMA NEGERI 2 GRABAG 

Fase / Kelas E / X 

Jumlah Pertemuan  1 

Alokasi waktu (menit) 2 JP ( 2 x 45 menit) 

Elemen  Menyimak 

Kompetensi awal Sebelum memelajari modul ini peserta didik harus 

mampu memahami gambaran umum teks laporan hasil 

observasi. 

Profil pelajar pancasila Mandiri terlihat pada saat peserta didik 

mengembangkan diri dengan berani berpendapat 

dalam kelompok. 

Berpikir kritis terlihat pada saat peserta didik 

memecahkan masalah berupa menulis teks laporan 

hasil observasi. 

Gotong royong terlihat pada saat pesera didik mampu 



berkolaborasi 

Sarana dan Prasarana Media                    : Video Orchid Mantis – Super 

Pink melalui tautan youtube 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QdfGCscTMak 

Teks Belalang Anggrek  

Alat                            : Laptop, pelantang suara, lcd 

Bahan bacaan            :. Buku siswa cerdas cergas 

berbahasa dan bersastra 

Indonesia dari Kemdikbud. 

Lingkungan belajar   : Laboratorium komputer. 

Target Peserta Didik Peseta didik regular 36 peserta didik 

Model Pembelajaran Dicovery Learing  

Metode Pembelajaran Diskusi 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QdfGCscTMak
https://www.youtube.com/watch?v=QdfGCscTMak


B. Komponen Inti 

a) Capaian Pembelajaran Peserta didik mampu mengevaluasi dan 

mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, 

perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang 

akurat dari menyimak berbagai tipe teks 

(nonfiksi dan fiksi) dalam bentuk monolog, 

dialog, dan gelar wicara. 

b) Tujuan Pembelajaran Peserta didik mampu menemukan sturktur dan 

kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 

c) Kriteria Ketercapaian 

Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menemukan struktur 

teks laporan hasil observasi. (C4) 

2. Peserta didik mampu menemukan kaidah 

kebahasaan teks laporan hasil hasil 

observasi. (C4) 

d) Pemahaman bermakna Manfaat yang akan peserta didik terima setelah 

mengikuti proses pembelajaran ini adalah : 

1. Peserta didik mampu menemukan struktur 

teks laporan hasil observasi. 

2. Peserta didik mampu menemukan kaidah 

kebahasaan teks laporan hasil observasi. 

e) Pertanyaan Pemantik 1. Apa yang itu teks laporan hasil observasi? 

2. Seperti apakah laporan hasil observasi yang 

objektif? 

Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan Deskripsi Bagian Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Pembukaan 

1) Peserta didik menjawab salam 

2) Peserta didik berdoa menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

3) Peserta didik menjawab presensi dari guru. 

4) Peserta didik menyimak dan menjawab 

pertanyaan pematik yang diajukan guru. 

5) Peserta didik mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran  

10 menit 

Kegiatan Inti Sintak Discovery Learning 

1. Pemberian stimulus 

70 menit 



a. Peserta didik menyimak video Orchid 

Mantis – Super Pink yang ditayangkan 

oleh guru. 

b. Peserta didik mengomentari video 

Orchid Mantis – Super Pink yang 

ditayangkan oleh guru. 

c. Peserta didik mendengarkan 

penjelasan tentang tujuan 

pembelajaran. 
2. Identifikasi masalah 

Peserta didik membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4 orang. 

3. Identifikasi masalah 

a. Peserta didik secara berkelompok 

menyimak teks Belalang Anggrek yang 

ditampilkan dilayar proyektor. 

b. Peserta didik secara  berkelompok 

berdiskusi menentukan struktur teks 

Belalang Anggrek. 

c. Peserta didik secara  berkelompok 

berdiskusi menentukan alasan struktur 

teks Belalang Anggrek. 

4. Pengolahan data 

a. Peserta didik bersama kelompok 

mengidentifikasi struktur teks belalang 

anggrek. 

b. Peserta didik bersama kelompok 

mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks 

belalang anggrek. 

5. Memverifikasi 

a. Peserta didik (dua kelompok) 

mempresentasikan Laporan hasil 

observasi mereka yang dipilih oleh guru 

berdasarkan hasil pengamatan guru. 

b. Peserta didik yang lain memberikan 

komentar. 

c. Peserta didik mendapat penguatan dari 

guru. 

6. Menarik Kesimpulan 

Peserta didik bersama guru menyimpulkan 

kegiatan hari ini mengenai struktur dan 

kaidah kebahasaan teks laporan hasil 



observasi. 

Kegiatan 

Penutup 

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi 

mengenai kegiatan pembelajaran pada hari ini. 

2. Peserta didik yang aktif diberi apresiasi oleh guru 

dan memberi motivasi untuk peserta didik yang 

lain. 

3. Peserta didik diberi penguatan dan motivasi untuk 

semangat belajar oleh guru. 

4. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru 

mengenai materi kegiatan pada pada pertemuan 

selanjutnya. 

5. Peserta didik bersama guru menutup kegiatan 

pembelajaran. 

10 mneit 

f) Asessmen 

1. Jenis 

a. Sikap 

b. Formatif  

2. Teknik 

a. Observasi 

b. Tulis  

3. Bentuk 

a. Lembar observasi 

b. LKPD 

Grabag, 23 September 2022 

Mengetahui, 

Kepala SMA N 2 Grabag  Guru Mata Pelajaran  
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