
Deskripsi Tugas 1:
Buatlah 1 rencana kegiatan pembelajaran berbasis proyek sederhana yang akan
Bapak/Ibu gunakan di Tahun Ajaran Baru yang mencakup:

1. Mata pelajaran yang diajar
2. Kolaborasi antar pelajaran apa yang akan dibuatkan proyek
3. Rincian kegiatan dalam proyek kolaborasi
4. Ekspektasi dari proyek tersebut

*lihat halaman 2 untuk contoh rencana kegiatan pembelajaran berbasis proyek.
*lihat halaman 3 untuk template pembuatan rencana kegiatan pembelajaran
berbasis proyek.
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Nama : Khairani Lutfiana
Mata pelajaran yang diajar : Biologi
Kolaborasi antar pelajaran yang akan dibuatkan proyek:

1. Biologi
2. Bahasa Indonesia
3. Ekonomi

Rincian kegiatan dalam proyek

Kegiatan 1: Observasi potensi pemanfaatan pupuk Kompos

Tujuan Pembelajaran:
1. Siswa dapat menumbuhkan karakter cinta lingkungan
2. Siswa dapat mengenal dan menggali minat dan bakat berwirausaha

Waktu: 4JP

Bahan: Jurnal siswa, alat tulis, buku bacaan, komputer dengan jaringan internet,
narasumber, kunjungan ke perpustakaan.

Peran Guru: Moderator/Fasilitator/Narasumber/Supervisi/Konsultasi

Pelaksanaan:
1. Bermain Peran (role-play)
2. Studi kasus:

- Membuat analisis bahan-bahan atau sampah yang bisa dibuat pupuk
kompos.

- Menganalisis keuntungan dari memanfaatkan pupuk kompos di suatu
daerah melalui kegiatan observasi.

3. Diskusi Kelompok: Menyelesaikan Misi Studi Kasus.
4. Refleksi tentang kegiatan bermain peran, studi kasus, dan diskusi

kelompok.
5. Membaca teks atau menonton video tentang pemanfaatan pupuk kompos

dan bagaimana pemanfaatan pupuk kompos tersebut dapat berpotensi
dalam kontribusi pembangunan ekonomi suatu daerah.

Tugas:
1. Mengisi jurnal
2. Membuat daftar tantangan yang dihadapi dalam melakukan observasi, lalu

merumuskan sebab-akibat, serta usulan solusi.
3. Mengamati lingkungan sekitar (sekolah dan rumah) dan mengidentifikasi

potensi pemanfaatan pupuk kompos bagi kesejahteraan masyarakat sekitar
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lalu merumuskan sebab-akibat, serta usulan solusi dengan menerapkan
sikap wirausaha.

Ekspektasi dari proyek tersebut
Melalui proyek ini, murid diharapkan:
1. Peduli terhadap isu lingkungan
2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan melalui

pemanfaatan limbah atau sampah yang ada di lingkungan sekitar.
3. Menumbuhkan sikap wirausahawan.

Nama :
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Mata pelajaran yang diajar :
Kolaborasi antar pelajaran yang akan dibuatkan proyek:

1. ………..
2. ……….
3. ……….

Rincian kegiatan dalam proyek

Kegiatan 1:

Tujuan Pembelajaran:

Waktu:

Bahan:

Peran Guru: Moderator/Fasilitator/Narasumber/Supervisi/Konsultasi

Pelaksanaan:

Tugas:

Ekspektasi dari proyek tersebut
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