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KOMPETENSI DASAR
3.11 Mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya
(film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah) yang dibaca atau
diperdengarkan

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah PJJ ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi
informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya (film, cerpen, puisi,
novel, karya seni daerah) yang dibaca atau diperdengarkan,

MATERI
Teks Ulasan

MEDIA PEMBELAJARAN
1. Video Pembelajaran
2. Geogle Classroom
3. Whatsapp Group Kelas
4. Email, Geogle form
KEGIATAN 2

PETUNJUK UMUM
Anak-anak yang Ibu banggakan, apa kabarmu dan sudah siap belajar hari ini?
Mari kita mulai dengan berdoa, semoga kita diberikan kesehatan dan
kelancaran dalam belajar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan mulai
pembelajaran ini dengan kegiatan 1, kemudian kegiatan 2.
Silakan kalian
minta bantuan kepada orang tua atau saudara dalam melaksanakan
pembelajaran ini apabila ada kesulitan, tapi ingat, lakukan dengan santun,
jangan lupa
ucapkan “Terima kasih”, bila sudah dibantu. Siap
ya…ayo…semangat tuk memulai pelajaran.

KEGIATAN 1

Kalian tentunya pernah menonton Film Laskar Pelangi. Kemukakan
informasi-informasi penting dari film tersebut.? Tentu kalian ingin tahu?
Yuk
kita
saksikan
tayangan
di
tautan
berikut::
https://www.youtube.com/watch?v=fFZVM8EDbKA
Baiklah….
Setelah kalian simak tautan tersebut, tentu kalian sudah menemukan
informasi-inforamsi penting dari film tersebut.
kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Tetap semangat ya….

Hebat kalian sudah menyelesaikan
Kegiatan 1 dengan baik. Sekarang kita akan
lanjutkan merumuskan ciri-ciri ulasan.
Untuk itu, yuuk kita saksikan lagi tautan
berikut
ini:
https://www.youtube.com/watch?v=yzAkJxlSzg
Selesai mencermati tautan di atas tuliskan
ciri-ciri teks ulasan berdasarkan informasiinformasi yang telah kamu saksikan.
Kalian yang tidak memiliki fasilitas online
pelajari buku paket hal. 153 s.d 164.
Ibu membuka kesempatan tanya jawab
bagi kamu yang mengalami kesulitan.
Terima kasih atas semangat Kalian belajar
hari ini. Ibu sangat menghargai segala
upaya kalian untuk belajar.
Tetap berada di rumah, jaga kesehatan,
dan selalu berdoa.
Tetap semangat ya… Sampai berjumpa
pada pertemuan berikutnya.

TIDAK ADA KATA RUGI ATAUPUN

PESAN PENYERAHAN TUGAS
LELAH DALAM BELAJAR
Tugas bisa kalian kirimkan melalui WAG atau google classroom, bagi yang tidak mempunyai perangkat android tugas
bisa dikerjakan di buku latihan.

PENILAIAN
1. Keaktifan peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran/mengumpulkan tugas
2. Tugas yang dikumpulkan peserta didik.
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