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P A S U R U A N 
 

KETENTUAN TUGAS PROJECT SMA BAYT AL-HIKMAH KOTA PASURUAN 

KELAS XII 

1. Ketentuan bagi peserta didik 

a. Tugas project merupakan syarat kelulusan  

b. Tugas project dikerjakan di rumah sesuai dengan topik yang dipilih berdasarkan mapel 

peminatan UN dan bersifat individu 

c. Peserta didik wajib menghubungi guru pembimbing sebagai absensi pertama 

d. Tugas project peserta didik yaitu membuat video testimoni tentang SMA Bayt Al-Hikmah 

dengan durasi maksimal 2 menit dan satu topik yang dipilih sesuai dengan peminatan UN. 

 Jurusan MIPA membuat project berupa materi, lagu atau video tutorial praktikum 

sesuai dengan Peminatan UN (Biologi, Fisika, Kimia).  

 Jurusan IPS mapel peminatan ekonomi membuat video tentang penjelasan 

“Pernyataan Pers Presiden Langkah Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi 

Menghadapi dampak COVID-19” mulai poin 6 – 12 (akan diinformasikan selangkapnya 

oleh guru pembimbing). Sedangkan mapel Geografi dan Sosiologi membuat project 

berupa materi atau lagu dalam bentuk video/ media lainnya. 

e. Setiap peserta didik berhak dibimbing oleh 1 guru pembimbing (daftar terlampir) yaitu guru 

pembimbing content materi  

f. Tugas project dikumpulkan pada tanggal 23 April 2020 dengan mengirim video dan 

deskripsi project ke masing-masing guru pembimbing berupa softcopy melalui email atau 

aplikasi sejenisnya. 

g. Peserta didik wajib mengikuti pembimbingan dengan guru pembimbing sesuai dengan 

waktu yang telah disepakai oleh masing-masing guru pembimbing 

h. Peserta didik wajib mematuhi seluruh tata tertib tugas project dan wajib dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab 

2. Ketentuan Deskripsi Project 

a. Format  

Judul dan Deskripsi Video (khusus tugas mapel peminatan) 

b. Aturan Penulisan 

 Laporan diketik di kertas A4  

 Batas Margin 3 (kiri),2,2,2 

 Huruf Arial , Ukuran 12, Spasi 1,15 

3. Ketentuan lain akan diumumkan kemudian hari melalui guru pembimbing 
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