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PERTEMUAN I 

A. KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik dapat mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi 

 

C. MATERI PEMBELAJARAN  

Teks Laporan Hasil Observasi 

Di sekitar kita ada banyak objek yang bisa kita amati, baik itu yang berbentuk budaya, 

fenomena alam, maupun kondisi sosial. Objek budaya yang dapat diamati, misalnya 

rumah adat, upacara adat, tarian, dan lagu daerah. Objek fenomena alam, misalnya 

hewan, tumbuhan, maupun keadaan lingkungan. Sedangkan objek yang berupa kondisi 

sosial, misalnya transportasi, hukum, dan pendidikan. 

Hasil dari pengamatan terhadap objek-objek tersebut dapat kita peroleh dari 

berbagai media, baik cetak maupun digital. Informasi yang kita baca itulah yang disebut 

dengan Teks Laporan Hasil Observasi. Nah, sebenarnya teks laporan hasil observasi tidak 

asing lagi bagi kita. Bahkan, mungkin kita sudah sering membaca atau menyampaikannya 

kepada orang lain. Oleh karena itu, simak uraian materi berikut supaya kamu lebih paham 

lagi tentang teks laporan hasil observasi, ya? 

Teks laporan hasil observasi merupakan jenis teks yang berisi suatu informasi yang 

umum dan di dalamnya biasanya terdapat uraian yang berupa pengklasifikasian dari 

objek-objek tertentu. Objek tersebut dapat berupa suatu fenomena alam, budaya, sosial 

-seperti yang sudah dijelaskan di atas-, ataupun hal-hal lain yang bersifat umum. Yang 

perlu diingat, suatu laporan tergolong jenis karangan faktual (nonfiksi), artinya laporan 

dibuat berdasarkan fakta-fakta atau sesuai kenyataan dan tidak dibuat-buat.  

Fungsi teks laporan hasil observasi, antara lain sebagai berikut: 

a. Memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar 

b. Dasar pengambilan kebijakan  

c. Alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan 

 

D. LATIHAN 

Bacalah teks berikut dengan cermat! 

 

Ahli Kelompokkan 6 Jenis Infeksi Corona Covid-19 Berdasarkan Gejala 

Minggu, 19 Juli 2020 Pukul 16:02 WIB 

Editor: Gloria Setyvani Putri 

 



Ilmuwan dari Tim King’s College, Inggris menemukan enam jenis Covid-19 yang 

dibedakan berdasarkan gejalanya. Temuan ini berdasar analisis data dari aplikasi 

pelacakan gejala Covid-19 yang sudah banyak digunakan ilmuwan lain. Tim juga 

menemukan, keenam jenis tipe Covid-19 ini berkorelasi dengan tingkat keparahan 

infeksi. Artinya, pengelompokan tipe Covid-19 ini dapat membantu dokter memperdiksi 

pasien mana yang paling berisiko dan membutuhkan alat bantu pernapasan sepetri 

oksigen dan ventilator di rumah sakit. 

"Jika Anda dapat memprediksi setiap orang pada hari kelima, Anda punya waktu 

untuk memberi dukungan dan intervensi awal seperti memantau kadar oksigen dan gula 

darah, dan memastikan mereka terhidrasi dengan baik," kata Claire Steves, seorang 

dokter yang ikut memimpin riset seperti dilansir Reuters, Jumat (17/7/2020). 

Selain batuk, demam, dan kehilangan bau - sering disorot sebagai tiga gejala utama 

Covid-19 - data aplikasi menunjukkan gejala yang lain. Gejala lain termasuk sakit kepala, 

nyeri otot, kelelahan, diare, kebingungan, kehilangan nafsu makan, dan sesak napas. 

Hasilnya juga bervariasi secara signifikan. Beberapa pasien Covid-19 memiliki gejala 

ringan, seperti flu atau ruam, sementara lainnya memiliki gejala akut dan berisiko 

meninggal. 

Riset yang terbit hari Jumat dan belum peer-erview (belum ditelaah rekan sejawat) 

tersebut mengelompokkan enam jenis Covid-19 sebagai berikut: 

1. Tipe "mirip flu" tanpa demam 

Gejalanya sakit kepala, kehilangan kemampuan mencium bau, nyeri otot, batuk, 

sakit tenggorokan, sakit dada, dan tanpa demam. 

2. Tipe "mirip flu" dengan demam 

Gejalanya sakit kepala, kehilangan bau, batuk, sakit tenggorokan, suara serak, 

kehilangan nafsu makan. 

3. Gastrointestinal 

Gejalanya sakit kepala, kehilangan kemampuan mencium bau, kehilangan nafsu 

makan, diare, sakit tenggorokan, sakit dada, tidak ada batuk. 

4. Tingkat satu parah, kelelahan (fatigue) 

Gejalanya kelelahan, sakit kepala, kehilangan kemampuan mencium bau, batuk, 

demam, suaar serak, nyeri dada, dan kelelahan. 

5. Tingkat dua parah, kebingungan (confusion) 

Gejalanya sakit kepala, kehilangan kemampuan mencium bau, kehilangan nafsu 

makan, batuk, demam, suara serak, sakit tenggorokan, nyeri dada, kelelahan, nyeri 

otot, dan kebingungan. 

6. Tingkat tiga parah, perut dan pernapasan 

Gejalanya sakit kepala, kehilangan bau, kehilangan nafsu makan, batuk, demam, 

suara serak, sakit tenggorokan, nyeri dada, kelelahan, kebingungan, nyeri otot, sesak 

napas, diare, dan sakit perut. 



Ahli yang terlibat dalam studi ini mengatakan, pasien Covid-19 dengan level 4, 5 dan 

6 jenis lebih mungkin dirawat di rumah sakit dan lebih mungkin membutuhkan bantuan 

pernapasan. 

 

Sumber:  

https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/19/160200323/ahli-kelompokkan-6-

jenis-infeksi-corona-covid-19-berdasarkan-gejala?page=all#page2  
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