
  

 
 

Dokumen ini tidak untuk dikirimkan kepada WA siswa. Salin dan tempel 
(copy dan paste) bagian per bagian tulisan dari kolom instruksi teks WA ke 
Grup WA siswa, sesuai panduan yang terdapat pada kolom langkah dan 
penjelasan. 

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. 
 

- 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 . 

 

MENELAAH SIKLUS HIDROLOGI 

Tujuan belajar Menelaah proses terjadinya siklus hidrologi 
Materi/topik  Siklus hidrologi 
Kelas SMA 
Alat/media WAG Kelas 
Bahan/materi https://www.sekolah.mu/courses/geografi-x-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/to

pik/materi-kegiatan-senin-30-maret-2020-3/aktivitas/kegiatan-inti-17/ 

 
Penilaian Peserta didik dapat menceritakan materi dan menelaah hambatan dari siklus 

hidrologi serta upaya mengatasinya 
Rencana kegiatan untuk dua pekan kedepan 

 
 
 Alokasi 

waktu 
Langkah dan Penjelasan Instruksi teks WA Penilaian 

1. 30 menit Sesi 1 
Pendahuluan 
Guru menyapa peserta didik dan 
mendata siswa yang sudah siap 
dan yang belum mengikuti 
pembelajaran melalui aplikasi 
WAG. 

● Selamat pagi, semoga hari ini semuanya 
sehat dan dapat mengikuti 
pembelajaran on line dengan semangat 

● Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan 
kalian semua, untuk mendata kesiapan 
kalian berikan respon dengan mengirim 
tanda emoji jempol  
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Guru berkoordinasi dengan wali 
kelas dan BK untuk 
menghubungi siswa yang tidak 
hadir atau merespon 
pembelajaran online 

● Ada yang belum mengirimkan emoji 
jempol, berarti tidak hadir. Apakah 
kalian ada yang tahu alasan ketidak 
hadiran mereka ? 

● Jika tidak ada yang tahu bapak akan 
berkoordinasi dengan wali kelas atau 
guru BK untuk menghubungi teman 
kalian yang belum hadir online 

2. 45 menit Sesi 2  
Proses terjadinya siklus air 
Guru meminta sisiwa 
mengamati tayangan video 
tentang siklus hidrologi 
 
 
 
Guru menugaskan siswa 
menelaah proses siklus hidrologi 

Silahkan kalian menyimak tayangan video 
tentang siklus hidrologi pada  canel youtube 
https://www.sekolah.mu/courses/geografi-x
-sma-ips-dinas-pendidikan-dki/topik/materi-
kegiatan-senin-30-maret-2020-3/aktivitas/k
egiatan-inti-17/ 

 
● Setelah kalian menyimak tayangan video 

dapatkah kalian menjelaskan kembali 
istilah istilah yang berhubungan dengan 
siklus hidrologi ? 

● Jelaskan unsur unsur siklus hidrologi 
yang dapat kalian buka pada LKPD Siklus 
air 

● Berikanlah juga penjelasan singkat 
bagaimana proses terjadinya siklus 
panjang, siklus sedang dan siklus pendek 
! 

 

3. 30 menit Guru menugaskan siswa dan 
menelaah hambatan dalam 
siklus hidrologi 
 
 
 
 
 
 

● Dalam proses terjadinya siklus hidrologi 
emengalami bebrapa hambatan 

● Contohnya ; perhatikan gambar berikut : 

●  
● Kebakaran hutan akan 

mengganggu proses terjadinya 
siklus hidrologi karena kebakaran 
hutan akan mengurangi proses 
trasnpirasi dari hutan yang terbakar 
dan asap serta kanbondioksida 
yang dihasilkan akan menghambar 
langsung proses hidrologi 

● Selanjutnya berilah analisi 
terhadap peristiwa berikut 
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kaitannya dengan hambatan dalam 
siklus hidrologi : 

 
4. 30 menit Guru mengkomunikasikan 

kepada peserta didik tentang 
Upaya apa yang harus dilakuka 
untuk menjaga proses hidrologi 
 
 

Setelah para peserta didik menelaah proses 
dan hambatan dalam siklus hidrologi, coba 
kalian buat suatu kesimpulan upaya apakah 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi 
berbagai hambatan proses siklus hidrologi 
dalam kehidupan sehari hari ? deskripsikan 
dengan contoh.  
 

 

 
Catatan: 
Guru dapat memberikan masukan kepada orang tua ketika mengambil foto anak.  
 
Ayah dan Bunda tentu sangat senang dengan kegiatan ananda hari ini dan ingin membagikan foto 
menggemaskan Ananda ke media sosial. Sebelum mengunggah (upload) foto ananda, ada beberapa hal yang 
harus kita perhatikan untuk memastikan keamanan data ananda: 

1. Jangan sebutkan nama lengkap maupun identitas pribadi ananda dan keluarga (nama sekolah, alamat 
rumah, maupun data pribadi lainnya) 

2. Fokus pada kegiatan ananda, bukan wajahnya. 
3. Pastikan ananda menggunakan pakaian yang sopan agar nantinya foto Ananda tidak disalahgunakan. 
4. Hindari mengunggah foto anak anda bersama anak-anak lain, karena tentu setiap orang tua memiliki 

pandangan yang berbeda tentang adanya foto anak mereka di dunia maya :) 
 

 

 

 

--- 
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 
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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 

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. 
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