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PENDAHULUAN
o Siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran

o Guru melakukan presensi

o Guru melakukan apersepsi dengan berdiskusi tentang potensi wisata kabupatan

Kediri dan sekolah yang terletak di kawasan kampung Inggris

o Guru dan siswa menentukan tujuan pembelajaran berbasis proyek

. Guru menjelaskan rencanakegiatan yang akan dilakukan hari ini

o Siswa memberikan pendapat dan masukan tentang kegiatan pembelajaran yang akan

dilakukan hari ini

KEGITAN INTI
. Curu memperkenalkan kartu "Kawan Wisatawan" dan langkah

permainannYa
o Berikut langkah-langkahnYa:
l. Siswa mimbentuk 6 kelompok dalam satu kelas

2. Guru atau salah satu anak mengacak kartu "Kawan Wisatawan"

3. Guru atau salah satu anak membacakan kartu pertama

4. Kelompok yang mempunyai rekomendasi sesuai keinginan wisatawan dalam

kartu diperiilut un *.rgurgkat tangan' Jika banyak kelompok yang mengangkat

tangan, maka dipilih yang paling cepat

5. Kel-ompok yung*.niupiti.an tu.tos"belumnya mengambil kartu paling atas

vung t"tut aiu*t. Seteiah membaca kartu, jika kelompok tersebut memiliki

iekJmendasi, mereka boleh menyimpannya, jika tidak maka kelompok lain dapat

mengangkat tangan dan mengambilnya

6. Ulangi aturan ke-4 sampai kartu habis

;. i.iiui t 
"tornpok 

harus mendapatkan minimal 5 kartu' namun guru dapat

-"ny"rraikan dengan jumlahLelompok dan jumlah anak yang.bermain'

g. Seteiah m"ndaputk-a, i-6 kunr, siswa menuliskan rekomendasi-rekomendasi

mereka dalam iembar rekomendasi yang telah dibagikan guru

o Siswa dapat mempelajari cara bermain dengan mengakses web pada tautan berikut:

https://sites.eooele.com/euru'smp'belaj ar'id/kawanwisatawan

PENUTI.JP
. Guru mengajak siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran'

o Guru dan iiswa merefleksikan kegiatan pembelajaran'

r Guru menginformasikan kegiatan pembelaj aran pertemuan sel anj utnya'

o Guru memberikan motivasi]pesun, dun menutup pembelajaran dengan berdoa'

Perlemuan Pettama

o Siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran
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Pertemuan Kedua



o Siswa memberikan
dilakukan hari ini

pendapat dan masukan tentang kegiatan pembelajaran yang akan

KEGITAN INTI
o Siswa secara individu memilih satu objek yang telah mereka tulis dalam lembar

rekomendasi
o Siswa mengembangkan perincian-perincian yang telah mereka tulis dalam lembar

rekomendasi menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh
r Siswa mengonsultasikan teks deskripsi kepada guru
. Guru memberikan umpan balik
o Siswa menyunting teks deskripsi
. Guru menilai hasil tulisan siswa secara individu

PENUTUP
. Guru mengajak siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran.
. Guru dan siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran.
o Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan secara mandiri

di luar sekolah, yaitu siswa bersama kelompok memilih tiga teks deskripsi terbaik
dan mengubahnya dalam bentuk brosur, video kompilasi, dan vlog.

o Guru memberikan motivasi, pesan, dan menutup pembelajaran dengan berdoa.

Pertemuan Ketiga PENDAIIULUAN
o Siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran
. Guru melakukan presensi
. Guru melakukan apersepsi dengan membahas perkembangan proyek masing-masing

kelompok
. Guru dan siswa menentukan tujuan pembelajaran hari ini
r Guru menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan hari ini
o Siswa memberikan pendapat dan masukan tentang kegiatan pembelajaran yang akan

dilakukan hari ini

KEGITAN INTI
o Siswa bersama kelompok mengerjakan proyek yang bisa dilakukan di sekolah,

seperti membuat brosur, mengedit video kompilasi maupun vlog melalui HP,
menggunggah video ke akun YouTube, atau membuat barcode dari link video.

o Guru memeriksa perkembangan proyek setiap kelompok dan memberikan umpan
balik yang diperlukan

r Siswa mengirim link video kompilasi, vlog, maupun file brosur kepada guru
o Guru mengunggah pada web "Kawan Wisatawan"

https : /isites. qoo sle. comi guru. smp.belaj ar. id/kawanwisatawan

PENUTUP
. Guru mengajak siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran.
. Guru dan siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran.
o Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang perlu dipersiapkan kelompok

di luar sekolah, yaitu mencetak brosur yang akan disebarkan pada pertemuan

berikutnya.
o Guru memberikan motivasi, pesan, dan menutup pembelajaran dengan berdoa.



PENDAHULUAN
o Siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran
o Guru melakukan presensi
o Guru melakukan apersepsi dengan membahas kesiapan brosur yang akan disebarkan

ke Kampung Inggris
r Guru dan siswa menentukan tujuan pembelajaran hari ini
o Guru menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan hari ini
o Siswa memberikan pendapat dan masukan tentang kegiatan pembelajaran yang akan

dilakukan hari ini

KEGITAT\ INTI
. Perwakilan kelompok bersama guru menyebarkan brosur ke Kampung Inggris
o Siswa menyebarkan dan mempromosikan brosur, video kompilasi, vlog, maupun

web "Kawan Wisatawan" kepada pelajar-pelajar Kampung Inggris
o Siswa dan guru meminta pendapat kepada pelajar-pelajar Kampung Inggris tentang

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan

PENUTUP
r Guru mengajak siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran berbasis proyek.
o Guru dan siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran berbasis proyek.
r Guru memberikan apresiasi atas keberhasilan proyek dan menutup pembelajaran

dengan berdoa.

Penugasan produk terkait :

. menulis teks deskripsi
(brosur dan atau video
kompilasi)

o mendeskripsikan secara lisan
objek teks deskripsi (vlog
dan atau video kompilasi)

Melalui pengamatan

tentang :

o Kemampuan
berkolaborasi

o Kritis dan kreatif dalam
menemukan ide

o Kreatifitas dalam
membuat produk
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