
  

 
 

 

Catatan: 

- Rencana Pembelajaran ini adalah salah satu pilihan metode belajar mengajar daring (online) yang 

disediakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, 

Sekolahmu dan Semua Murid Semua Guru. 

- Para guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang tetap mengutamakan kebutuhan anak 

didik. Membuat rencana pembelajaran secara mandiri, menggunakan berbagai sumber pengetahuan, serta 

konten dan teknologi sebagai cara mengajar adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Rencana pembelajaran 

ini bisa menjadi sumber inspirasi. 

- Sekolahmu menyediakan perpustakaan konten digital (video, infografis, dan lain-lain) yang dapat diakses 

oleh para guru untuk merancang pembelajaran secara mandiri di www.sekolah.mu/tanpabatas . 

 

SEJARAH INDONESIA (KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI NUSANTARA) 

Tujuan belajar Menganalisis kerajaan-kerjaan islam di nusantara 
Menunjukkan bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat indonesia 

Materi/topik  Kerajaan islam di Nusantara 
Mata Pelajaran 
Kelas 

Sejarah Indonesia 
10 (SMA)  

Alat/media WAG Kelas 
Bahan/materi Video kerajaan-kerajaan islam di sumatra 

https://www.sekolah.mu/courses/sejarah-indonesia-x-sma-dinas-

pendidikan-dki/topik/kegiatan-inti-6/ 

 

 
Penilaian 1. Keaktifan partisipasi 

2. Refleksi atas pengetahuan yang diperoleh 

 
 Alokasi 

waktu 
Langkah dan Penjelasan Instruksi teks WA Penilaian 

1. 10-15 
menit 

Sesi I 
Pendahuluan 
Mode : Hadir bersamaan 
(Synchronous) 
GURU: Menyapa kelas dan 
melakukan presensi online. 
Guru mencatat siswa yang 
belum „hadir“ di WAG kelas. 
Tujuan pencatatan ini bukan 
untuk menghukum atau 
menyatakan siswa „membolos“ 
atau tidak hadir tanpa izin 

Assalamualaikum, Selamat pagi 
semuanya. Semoga kita semua dalam 
keadaan sehat. Terima kasih bagi yang 
sudah hadir tepat waktu di WAG kelas 
kita.  Sebelum kita mulai, mari kita cek 
siapa saja yang sudah masuk dan 
hadir dalam WAG kelas saat ini.  
 
Minta tolong masing-masing 
mengirim emoticon jempol keatas 
untuk menunjukkan bahwa kalian 
sudah siap untuk belajar.  

 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas
https://www.sekolah.mu/courses/sejarah-indonesia-x-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/kegiatan-inti-6/
https://www.sekolah.mu/courses/sejarah-indonesia-x-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/kegiatan-inti-6/


  

 
 

(karena tidak semua siswa 
memiliki akses internet atau 
smartphone). Tujuannya adalah 
untuk mencari cara agar para 
siswa yang tidak hadir tersebut 
bisa mengakses materi dan 
pengalaman belajar. Guru bisa 
menggunakan skrip yang 
disediakan di bawah. 
 
Guru meminta siswa 
menunjukkan kehadiran dengan 
mengirimkan emoticon jempol 
ke atas. Guru lalu mengucapkan 
terima kasih pada siswa yang 
sudah hadir.   
  
Guru juga meminta siswa untuk 
memberikan feedback terhadap 
proses pembelajaran pada 
pertemuan pertama, dengan 
cara mengirimkan emoticon 
jempol ke atas atau ke bawah, 
dan menjelaskan mengapa 
memilih emoticon jempol 
tersebut.   
  
Setelah semua siswa 
memberikan feedback, guru 
memberikan apresiasi atas 
partisipasi siswa.   
  
SISWA: Memantau WAG kelas; 
memberitahu guru bahwa 
dirinya sedang aktif memantau 
di WAG kelas dengan cara 
mengirimkan emoticon senyum; 
membantu guru untuk 
mengidentifikasi rekan sekelas 
yang masih offline; membantu 
guru mencarikan teman yang 
masih offline agar masuk dan 
memantau WAG kelas.   
  
Murid juga diharapkan 
memberikan respon terhadap 
permintaan guru. 

 
Jika ada yang belum hadir, apakah ada 
yang punya informasi siapa dan 
mengapa? Apakah ada yang bisa 
membantu untuk mengajaknya ikut 
hadir?   
  
Terima kasih banyak atas emoticon 
yang dikirim. Guru kelasmu senang 
melihat banyak senyuman yang 
dikirim kepada gurumu. Semoga 
emoticon tersebut juga 
menggambarkan semangat kalian 
semua untuk belajar hari ini  Pada 
pertemuan yang lalu kita sudah 
belajar tentang berbagai hal. Terima 
kasih untuk tugas-tugas yang sudah 
dikerjakan. Gurumu sangat   
menghargai kerja keras kalian. 
 
Sebelum kita melanjutkan ke materi 
yang berikutnya, guru kelasmu  ingin 
juga mengetahui pendapat kalian 
tentang materi pembelajaran kita 
kemarin.  Silakan pilih jempol ke arah  
atas berikut ini bila kalian menikmati 
proses pembelajarannya, lalu jelaskan 
pada bagian mana kalian merasa 
terkesan.   
  
Di lain pihak, kalian juga bebas 
mengajukan jempol ke arah bawah 
bila kalian merasa bahwa kalian tidak 
menikmati proses belajar kemarin. 
Jangan lupa untuk menjelaskan 
alasannya. Informasi atau saran yang 
kalian berikan akan menjadi input 
yang sangat berharga untuk gurumu.   
  
Terima kasih banyak atas komentar 
dan saran yang diberikan. Guru 
kelasmu sangat menghargai semua 
informasi yang kalian berikan 

2.  Sessi 2 Mode: Hadir bersamaan 
(synchronous) dan mandiri 
(asynchronous) Proses 

  Pada bagian berikut ini kita akan 
belajar tentang kerjaan-kerajaan 
islamm di nusantara.  Untuk 

 



  

 
 

masuknya kerajaan islam di 
nusantara  
  
GURU: Menjelaskan kepada 
siswa bahwa pada sesi ini  
mereka akan belajar mengenai 
kerajaan-kerajaan islam di 
nusantara.   
  
Guru mengajukan pertanyaan 
diskusi, dan memberikan siswa 
waktu untuk berdiskusi.  Waktu 
yang diberikan untuk diskusi 
adalah 15 menit. Selama siswa 
melakukan diskusi, guru tetap 
stand by untuk menjawab 
pertanyaan atau klarifikasi.   

menjawab pertanyaan ini, maka 
kalian akan berdiskusi  di grup. 
Waktu yang diberikan untuk diskusi 
ini adalah 45 menit.  Pertanyaan 
yang perlu dicari jawabannya dalam 
diskusi ini adalah: a. Bagaimana 
kerajaan islam masuk dan 
berkembang di nusantara ?  b. 
Bagaimana kerjaan islam masuk dan 
berkembang di sumatra?   
 Untuk mempermudah, langsung saja 
saya tunjuk dari nomor absen. Yang 
memiliki nomor absen yang saya 
sebutkan maka ia wajib menjawab 
pertanyaan tersebut,OK! 

3.  Guru menginstruksikan siswa 
untuk menonton video tentang 
kerjaan-kerajaan islam di 
sumatra. 
 
Setelah waktu 10 menit berlalu, 
guru mempersilakan siswa 
untuk merecalling apa yang 
telah ia lihat dari video tersebut.  
SISWA: Menyimak dan 
mengajukan pertanyaan bila ada 
hal yang kurang jelas. Bila ada 
pertanyaan yang ingin diajukan 
sepanjang kegiatan diskusi, 
maka siswa dapat mengajukan 
langsung kepada Guru melalui 
WA kelas.   
 Guru memberikan waktu 20 
menit agar anak-anak 
menuliskan kerajaan-kerajaan 
islam di sumatra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mari sama-sama kita simak link 
berikut untuk mengetahui tentang 
kerajaan-kerajaan islam di sumatra. 
Anak-anak selanjutnya tonton terlebih 
dahulu video berikut ini 
https://www.sekolah.mu/courses/sej
arah-indonesia-x-sma-dinas-
pendidikan-dki/topik/kegiatan-inti-6/ 
 
Sekarang silahkan kalian merecalling 
apa yang telah kalian lihat dari video 
tersebut! 
Apakah ada pertanyaan terkait video?  
Bila tidak ada yang bertanya maka 
saya berikan waktu kepada kalian 
untuk diskusi menuliskan mengenai 
kerajaan islam di sumatra. Bila ada hal 
yang ingin ditanyakan, silakan 
langsung menuliskan pertanyaan 
tersebut dalam WA group kita.   
  
Setelah waktu 20 menit berlalu.  
Terima kasih banyak untuk partisipasi 
kalian semua dalam diskusi. Sekarang 
gurumu minta perwakilan anak yang 
memiliki no absen ....( bilangan ganjil 
yang kurang dari 15) untuk 
menyampaikan hasilnya.  Setelah 
tanya jawab selesai.  Terima kasih 
banyak, gurumu senang sekali dengan 
partisipasi aktif kalian dalam group 
ini.   
 

 

https://www.sekolah.mu/courses/sejarah-indonesia-x-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/kegiatan-inti-6/
https://www.sekolah.mu/courses/sejarah-indonesia-x-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/kegiatan-inti-6/
https://www.sekolah.mu/courses/sejarah-indonesia-x-sma-dinas-pendidikan-dki/topik/kegiatan-inti-6/


  

 
 

 

4.  15 
menit 

Guru: Memberikan apresiasi 
atas kerja keras siswa dan hasil 
diskusi mereka.  Memberikan 
evaluasi umum tentang tugas 
yang dikerjakan siswa, dan 
minta beberapa siswa untuk 
menceritakan hasil refleksi diri 
terhadap tugas yang dilakukan.   
  
Siswa: Menyimak penjelasan 
guru, mengajukan dan atau 
menjawab pertanyaan.  
Mengekspresikan perasaan nya 
terhadap proses pembelajaran 
melalui emoticon yang dikirim 
dalam WA kelas.   

Semoga kalian menikmati 
pembelajaran hari ini, seperti gurumu 
juga menikmatinya. Ada beberapa hal 
yang baik dan perlu kita pertahankan 
yaitu……… (memberikan komentar 
terhadap tugas siswa, hal yang perlu 
dipertahankan dan hal yang perlu 
diperbaiki.  Apakah ada hal yang ingin 
ditanyakan?  Proses tanya jawab.  Kita 
akan mengakhiri tentang Kerajaan-
kerajaan islam di nusantara 
khususnya di sumatra, dan guru 
kelasmu minta kalian memberikan 
satu emoticon yang menunjukkan 
perasaan kalian pada proses 
pembelajaran kita.  Setelah selesai, 
guru mengucapkan terima kasih dan 
juga memberikan emoticon bahagia 
atas partisipasi siswa, serta 
menyampaikan pesan untuk menjaga 
komitmen yang telah dibangun.   

 

Catatan 
--- 

Mari ambil peran dalam #sekolahlawancorona untuk menjadi bagian dari jaringan Sekolah Merdeka Belajar, 

Merdeka Berkolaborasi dan Merdeka Berkarya  

  

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk mengajar secara live di Kelas.mu Belajar LIVE hubungi  

08568402400 / 085795725418 untuk mengatur jadwal #mengajartanpabatas bersama Komunitas Guru Belajar 

Nusantara. 

 

Jika Sekolah Anda, atau Ibu/Bapak guru bersedia untuk berkarya bersama, berkolaborasi membuat rencana 

pembelajaran harian yang digunakan oleh lembaga dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, silahkan hubungi 

jaringansekolah@sekolahmu.co.id atau 081317564416 

 

Terima kasih kepada semua mitra yang telah mendukung #kerjabarenganlawancorona. Sekolah-sekolah berikut 

telah menjadi relawan yang memastikan semua dan setiap anak #belajartanpabatas 

 

SDN Cakung Timur 09 SDN Ujung Menteng 02 
SDN Cakung Timur 04 

Pagi 
SDN Ujung Menteng 03 

Pagi SDN Cakung Timur 06 Sekolah Cikal SD Negeri Ledok 5 

SLB Negeri Binjai SDIT Samba Taruma 
Sekolah Alam Bambu 

Item 
SD Islam Al Azhar 60 

Pekalongan SMPN 1 SMPN 7 SMPN 8 

SMPN 40 SMPN 41 SMPN 75 SMPN 92 SMPN 107 SMPN 116 SMPN 119 

SMPN 135 SMPN 182 SMPN 211 SMPN 229 SMPN 231 SMPN 263 
SMP Lazuardi Al Falah 

GIS 

SMP Ar Rahman Islamic 
School Bukit Cinere 

SMPN 21 Hulu Sungai 
Tengah SMAN 1 SMAN 8 SMAN 10 SMAN 22 SMAN 25 

SMAN 28 SMAN 33 SMAN 38 SMAN 39 SMAN 54 SMAN 60 SMAN 71 

SMAN 73 SMAN 74 SMAN 77 SMAN 103 SMAN 111 
SMK Prakarya 
Internasional SMK Yadika 2 

mailto:jaringansekolah@sekolahmu.co.id


  

 
 

SMK Muhammadiyah 
Kota Pekalongan 

SMK Darussalam 
Makassar SMK Negeri 7 Makassar     

 

 

Daftar lengkap komunitas dan organisasi di Jaringan Semua Murid Semua Guru 

juga korporasi yang peduli dapat dilihat di www.sekolah.mu/tanpabatas.  

 
 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas

