
 

 
Dokumen   ini   �dak   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.  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    .  
 

 
Bahasa   Indonesia  
Tujuan   Pembelajaran       :   1.   Peserta   didik   dapat   menganalisis   bu�r-bu�r   pen�ng   yang   dapat   diteladani   dari   
                                                    teks   biografi   berkaitan   dengan   bidang   pekerjaan.  

        2.   Peserta   didik   dapat   menyajikan   hal-hal   yang   dapat   diteladani   dari   tokoh   yang   
                                                    terdapat   dalam   teks   biografi   berkaitan   dengan   bidang   pekerjaan   yang   dibaca   secara   
                                                    tertulis.  
Materi/topik       :    Teks   Biografi   
Kelas        :    10   SMK/SMA  
Waktu   :    1   jam   hadir   bersamaan     ( synchronous )   

    1   jam   ak�vitas   mandiri   ( asynchronous )  
Alat/media       :    Video   Pembelajaran,   Google   Classroom,   Whatsapp   Group   Kelas  
Bahan/materi   :    Video   Pembelajaran   

h�ps://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keu 
angan-lembaga/topik/pendahuluan-11/ak�vitas/definisi-biografi/  
Teks   Bacaan   
h�ps://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keu 
angan-lembaga/topik/kegiatan-in�-8/ak�vitas/biografi-nelson-mandela/  

Penilaian   :    1.    Keak�fan   peserta   didik   dalam   kegiatan   pembelajaran  
    2.    Tugas   yang   dikumpulkan   peserta   didik  

 

Alokasi   Waktu  Langkah   dan   Penjelasan  Instruksi   Teks   WA  

   

10   –   15   menit  
(sebaiknya  
dimulai   di   pagi  
atau   siang  
hari)  

Pendahuluan  

Mode:   Hadir   bersamaan   (synchronous)  

 
Selamat  pagi  semuanya.  Semoga  kita  semua       
dalam  keadaan  sehat.  Terima  kasih  bagi  yang        
sudah   hadir   tepat   waktu   di   WAG   kelas   kita.  

http://www.sekolah.mu/tanpabatas
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/pendahuluan-11/aktivitas/definisi-biografi/
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/pendahuluan-11/aktivitas/definisi-biografi/
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/kegiatan-inti-8/aktivitas/biografi-nelson-mandela/
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/kegiatan-inti-8/aktivitas/biografi-nelson-mandela/


 

 
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  
�dak   hadir   tanpa   izin   (karena   �dak  
semua   siswa   memiliki   akses   internet  
atau   smartphone).   Tujuannya   adalah  
untuk   mencari   cara   agar   para   siswa  
yang   �dak   hadir   tersebut   bisa  
mengakses   materi   dan   pengalaman  
belajar.   Guru   bisa   menggunakan   skrip  
yang   disediakan   di   bawah.  

Kegiatan   hari   ini   akan   sangat   menarik   karena   kita  
akan   belajar   mengenai   hal-hal   yang   dapat  
diteladani   dari   tokoh   yang    terdapat   dalam   teks  
biografi   berkaitan   dengan   bidang   pekerjaan.   Kita  
akan   belajar   tentang   materi   ini   secara   online   ya  
anak-anak.  
 
Sebelum   kita   mulai,   mari   kita   cek   siapa   saja   yang  
sudah   masuk   dan   hadir   dalam   WAG   kelas   saat   ini.  
Minta   tolong   masing-masing   mengirim   pesan  
berisi   nama   lengkap   kalian   ya.  
 
 

 
 

 
SISWA:   Memantau   WAG   kelas;  
memberitahu   guru   bahwa   dirinya  
sedang   ak�f   memantau   di   WAG  
kelas;   membantu   guru   untuk  
mengiden�fikasi   rekan   sekelas   yang  
masih   offline;   membantu   guru  
mencarikan   teman   yang   masih  
offline   agar   masuk   dan   memantau  
WAG   kelas.  

 

 

Jika   ada   yang   belum   hadir,   apakah   ada   yang   punya  
informasi   siapa   dan   mengapa?   Apakah   ada   yang  
bisa   membantu   untuk   mengajaknya   ikut   hadir?  

  30    menit  
    Kegiatan   1  
 
 
GURU:   Meminta   siswa   untuk   membaca  
materi   dan   menonton   video   penjelasan  
mengenai   teks   biografi   
 
 
 
 
 
 
 
 
SISWA:   Menyimak/membaca  
instruksi,   kemudian   mengajukan  
pertanyaan   klarifikasi   dan  
menyelesaikan   tugas   yang   diberikan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definisi   Biografi   
 

Anak-anak   apa   kabarmu?    Sudah   siap   belajar   hari  
ini?   Mari   kita   mulai   dengan   doa   semoga   kita  
diberikan   kesehatan   dan   kelancaran   dalam   belajar  
oleh   Tuhan   Yang   Maha   Esa.   Kita   akan   mulai  
pembelajaran   ini   dengan   kegiatan   1,   kemudian  
kegiatan   2,   dan   dilanjutkan   ke   kegiatan   3.   

Bila   minta   bantuan   kepada   orang   tua   atau   kakak,  
ucapkan   “Tolong”,   dan   ucapkan   “Terimakasih”,  
bila   sudah   dibantu,   serta   jangan   lupa  
mengucapkan   kata   “Maaf”,   bila   melakukan  
kesalahan.  

Oke…ayo…semangat   untuk   memulai   pelajaran!  

Yuk,   kita   saksikan   video   pembelajaran   mengenai  
teks   biografi:   

h�ps://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indones 
ia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/t 
opik/pendahuluan-11/ak�vitas/definisi-biografi/  

 

https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/pendahuluan-11/aktivitas/definisi-biografi/
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/pendahuluan-11/aktivitas/definisi-biografi/
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/pendahuluan-11/aktivitas/definisi-biografi/


 

60   menit   Kegiatan   In�  
 
GURU:   
Meminta   siswa   untuk   membaca   teks  
biografi  
 
 
 
SISWA:   Menyimak/membaca  
instruksi,   kemudian   mengajukan  
pertanyaan   klarifikasi   dan  
menyelesaikan   tugas   yang   diberikan.  

Biografi   Nelson   Mandela  
 
Hebat   kalian   sudah   menyelesaikan   Kegiatan   1  
dengan   baik.   Mari   kita   lanjutkan   kegiatan  
berikutnya.  
 
Kalian   telah   mempelajari   mengenai   teks   biografi..  
Pada   kegiatan   ini   kalian   akan   mencoba   untuk  
menelaah   hal-hal   yang   dapat   diteladani   dari  
tokoh   yang    terdapat   dalam   teks   biografi  
berkaitan   dengan   bidang   pekerjaan.   
 
Silakan   buka   tautan   ini   untuk   membaca   teks  
biografi   dari   Nelson   Mandela:   
 
h�ps://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indone 
sia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembag 
a/topik/kegiatan-in�-8/ak�vitas/biografi-nelson- 
mandela/  
 

10-15   menit  Kegiatan   3  
 
GURU:   
Mengucapkan   terima   kasih   atas  
semangat   dan   telah   ak�f  
berpar�sipasi.   Memberikan  
pertanyaan   mengenai   refleksi  
kegiatan   belajar   hari   ini.   
 
 
 
SISWA:   Menyimak/membaca  
instruksi,   kemudian   mengajukan  
pertanyaan   klarifikasi   dan  
menyelesaikan   tugas   yang   diberikan.  

Refleksi   Kegiatan   &   Penutupan   
 
Kalian   benar-benar   hebat   telah   menyelesaikan  
kegiatan   1   dan   2   dengan   baik.   Masih   tetap  
semangat   kan?  
 
Hal-hal   apa   saja   yang   dapat   kalian   teladani   dari  
seorang   tokoh   Nelson   Mandela?  
 
Bagaimana   kesan   kalian   terhadap   pembelajaran  
hari   ini?   
 
Tuliskan   jawaban   kalian   dan   kirimkan   tugas   melalui  
WAG   atau   google   classroom,   bagi   yang   �dak  
menggunakan   kedua   aplikasi   tersebut,   kalian   dapat  
mengerjakanya   di   buku   la�han   kalian.  
 
Terima   kasih   atas   semangat   kalian   belajar   hari   ini.   Ibu  
sangat   menghargai   segala   upaya   kalian   untuk   belajar.  
Tetap   berada   di   rumah,   jaga   kesehatan,   dan   selalu  
berdoa.  

 
 
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   memas�kan   semua   dan   se�ap   anak   #belajartanpabatas  

https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/kegiatan-inti-8/aktivitas/biografi-nelson-mandela/
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/kegiatan-inti-8/aktivitas/biografi-nelson-mandela/
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/kegiatan-inti-8/aktivitas/biografi-nelson-mandela/
https://www.sekolah.mu/courses/bahasa-indonesia-kelas-x-smk-akuntansi-dan-keuangan-lembaga/topik/kegiatan-inti-8/aktivitas/biografi-nelson-mandela/
mailto:jaringansekolah@sekolahmu.co.id


 

 
 

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      

 
Da�ar   lengkap   komunitas   dan   organisasi   di   Jaringan   Semua   Murid   Semua   Guru  

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

 
Tim   HL   SMA/SMK   DKI  
Yulfiana,   S.   Pd.   –K.   63  

 
 
 
 

http://www.sekolah.mu/tanpabatas

