
  

 
 
 

 

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 
. 

 
JUDUL MATERI/TOPIK 

Tujuan belajar • Mengklasifikasikan pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca 

• Mengklasifikasikan berbagai tipe iklim 

• Memahami terjadinya perubahan iklim global 

Materi/topik  Dinamika Atmosfer dan dampaknya terhadap 

kehidupan 

Kelas X IPS (Geografi) 

Alat/media WAG Kelas, WAG Kelompok siswa 

Bahan/materi Nama bahan/materi 
https://www.youtube.com/watch?v=8NU04aijMqQ&t=131s 
https://www.youtube.com/watch?v=ap2FWZKpADU 
https://www.youtube.com/watch?v=Rxw_6BNfTFw&list=PLCnD2jU_siVrRKEw
W3wAbDCLCu_od6frs 

 
Penilaian 

 

 
 

 Alokasi 
waktu 

Langkah dan Penjelasan Instruksi teks WA Penilaian 

1. 10 – 45 
menit 

Tujuan:  
membuka pelajaran dan 
memberi motivasi pada siswa 
untuk berpartisipasi secara aktif 
 
GURU:  

Halo Kawan Murid. Semoga kita semua 
dalam keadaan sehat dan selalu 
bersemangat. 

Terima kasih telah bergabung dalam 
kelas ini. Semoga kamu semua tetap 

 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas
https://www.youtube.com/watch?v=8NU04aijMqQ&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=ap2FWZKpADU
https://www.youtube.com/watch?v=Rxw_6BNfTFw&list=PLCnD2jU_siVrRKEwW3wAbDCLCu_od6frs
https://www.youtube.com/watch?v=Rxw_6BNfTFw&list=PLCnD2jU_siVrRKEwW3wAbDCLCu_od6frs


  

 
 
 

Menyapa kelas dan melakukan 
presensi online. Guru melihat 
siswa yang belum “hadir“ di WAG 
kelas.  
 
Tujuan pencatatan ini bukan 
untuk menghukum atau 
menyatakan siswa “membolos“ 
atau tidak hadir tanpa izin 
(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. 
 
SISWA:  
Memantau WAG kelas; 
memberitahu guru bahwa 
dirinya sedang aktif memantau di 
WAG kelas; membantu guru 
untuk mengidentifikasi rekan 
sekelas yang masih offline; 
membantu guru mencarikan 
teman yang masih offline agar 
masuk dan memantau WAG 
kelas. 

semangat mengikuti kegiatan belajar di 
kelas ini sampai tuntas. Apa saja yang 
akan kita pelajari? Di kelas ini kamu akan 
mempelajari: 

● Dinamika atmosfer dan 
dampaknya terhadap 
kehidupan manusia. 

● Karakteristik lapisan-lapisan 
atmosfer Bumi. 

Pastinya kamu sudah tahu kalau Bumi 
merupakan satu-satunya planet pada 
tata surya kita yang terdapat kehidupan 
di dalamnya. Kehidupan di bumi ini 
dapat berlangsung karena adanya 
atmosfer yang melindungi bumi. dalam 
atmosfer kita juga dapat memepeljari 
tentang: 

● unsur-unsur cuaca dan 
interpretasi data cuaca 

● iklim 

●  perubahan iklim global 

Supaya kita lebih mengetahui dari ketiga 
point yang sudah disebutkan tadi, yuk 
kita simak salah satu kasus yg terjadi 
akibat dari fenomena atmosfer. 

Silahkan klik link tautan berikut: 

https://www.youtube.com/watch?v=8N
U04aijMqQ&t=131s 

2. 10 -15 
menit 

GURU:  
Mengirim penjelasan tentang 
tujuan dan proses belajar, 
kemudian berdialog untuk 
memastikan bahwa siswa 
mengerti apa yang perlu mereka 

Pada bagian ini kita akan mempelajari 
tentang lapisan atmosfer bumi. Kita akan 
mencari tahu bagaimana atmosfer bumi 
dapat mendukung berlangsungnya 
kehidupan di Bumi ini. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NU04aijMqQ&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=8NU04aijMqQ&t=131s


  

 
 
 

lakukan.  
 
SISWA:  
Menyimak / membaca instruksi, 
kemudian mengajukan 
pertanyaan klarifikasi. 
 
 

Simaklah penjelasan tentang atmosfer 
dan iklim melalui video berikut ini: 

https://www.youtube.com/watch?v=ap2F
WZKpADU 
 
Selain dari video di atas, kamu bisa 
mempelajari tentang  unsur-unsur 
cuca dan iklim serta perubahan iklim 
di bumi dari tautan link video berikut. 
Supaya kamu lebih memahami 
tentang unsur-unsur cuaca iklim dan 
perubahan iklim: 
https://www.youtube.com/watch?v=R
xw_6BNfTFw&list=PLCnD2jU_siVrR
KEwW3wAbDCLCu_od6frs 

 10 -25 
menit 

GURU:  
Mengirim pesan untuk 
mengakses materi belajar.  
 
SISWA:  
Klik tautan video tersebut secara 
individual dan bersamaan. 

Pada bagian ini kamu ditantang 
untuk menunjukkan pemahaman 
kamu mengenai karakteristik 
lapisan-lapisan atmosfer yang 
telah dipelajari. Terdapat 1 tugas 
yang harus kamu selesaikan, 
secara individu. 

Waktu pengerjaan tugas selama 
30 menit. Setelah tugas selesai, 
kamu bisa mengunggah hasil 
kerjamu atau mengirimkannya 
langsung kepada guru masing-
masing. 

Selamat mengerjakan 

https://docs.google.com/docume
nt/d/1Uk9gGLlXEbG1BwV13g44B
YccXDCWnATm/edit 

 

3. 20 - 30 
menit 

GURU: Menutup pelajaran 
dengan memandu proses 
refleksi. 

Sebelum mengakiri kegiatan belajar, 
kirimkan refleksi kegiatan belajar kali ini 
ke WA pribadi guru masing-maisng, atau 
bagi yang sudah login bisa kirimkan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ap2FWZKpADU
https://www.youtube.com/watch?v=ap2FWZKpADU
https://www.youtube.com/watch?v=Rxw_6BNfTFw&list=PLCnD2jU_siVrRKEwW3wAbDCLCu_od6frs
https://www.youtube.com/watch?v=Rxw_6BNfTFw&list=PLCnD2jU_siVrRKEwW3wAbDCLCu_od6frs
https://www.youtube.com/watch?v=Rxw_6BNfTFw&list=PLCnD2jU_siVrRKEwW3wAbDCLCu_od6frs
https://docs.google.com/document/d/1Uk9gGLlXEbG1BwV13g44BYccXDCWnATm/edit
https://docs.google.com/document/d/1Uk9gGLlXEbG1BwV13g44BYccXDCWnATm/edit
https://docs.google.com/document/d/1Uk9gGLlXEbG1BwV13g44BYccXDCWnATm/edit


  

 
 
 

Dan menginformasikan kepada 
siswa, pada pertemuan 
berikutnya kita akan membahas 
lebih lanjut mengenai materi ini 
 
SISWA: Merefleksikan apa yang 
mereka pelajari dari diskusi dan 
materi ini. 

refleksi kamu di kolom komentar yang 
berisi: 

1. Informasi apa yang kamu 
dapatkan setelah pertemuan 
ini? 

2. Apa yang akan kalian lakukan 
dengan informasi baru ini? 

3. Apa kesan dan komentarmu 
mengenai kegiatan belajar di 
kelas online ini? 

Jangan sungkan untuk memberikan 
komentar, karena pendapat kamu 
sangat berarti sebagai saran untuk 
mengembangkan kegiatan belajar 
selanjutnya. 

Tetap semangat dan selamat belajar. 

 
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 

mailto:jaringansekolah@sekolahmu.co.id


  

 
 
 

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 

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

