
  

 
Dokumen ini tidak untuk dikirimkan kepada WA orangtua siswa. Salin dan tempel (copy dan paste) bagian per bagian tulisan dari kolom instruksi teks WA 
ke WA orangtua siswa atau Grup WA orangtua 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 . 

 

BIMBINGAN KARIER 

TEMUKAN CARA BELAJAR EFEKTIFMU 

Tujuan Pembelajaran  Membantu siswa mengevaluasi pembelajarannya dan menemukan cara belajar yang efektif 

Kompetensi Dasar  
 
 
 
 
 
Materi/topik  

Mengembangkan tujuan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja 
 
Mampu membuat prioritas dalam mencapai tujuan dan berusaha mencapainya 
 
Mengevaluasi strategi belajarnya sejauh ini 
 
Video, Teks Material dan Diskusi 
https://www.sekolah.mu/temukan-cara-belajar-efektifmu 
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Pendahuluan 
Selamat datang di program “Temukan Cara Belajar Efektifmu”! 
Program ini akan membantu kamu untuk mengenali cara belajar yang efektif buat kamu, dengan berbagai aktivitas seru, seperti menonton video, berdiskusi,                     
membaca infografis, dan sebagainya. 😀 
 
Sebelum lebih lanjut mengikuti program ini, yuk isi dulu kuis di topik ini agar kamu mengetahui seberapa efektif cara belajar kamu selama ini. 
https://www.sekolah.mu/courses/temukan-cara-belajar-efektifmu/topik/cara-belajarmu-sudah-efektif-belum-ya/ 
 
Untuk dapat mengakses program ini, Kalian silahkan untuk membuat akun Sekolahmu terlebih dahulu atau klik LOGIN TO ENROLL ya. Kalau sudah masuk 
dengan akun, klik START PROGRAM untuk memulai program yang seru ini 

 
 

Kegiatan 1 
Pasti kalian pernah mengalami drama ketika 
akan mulai belajar. Nah di video yang berikut ini 
coba kalian amati apa saja yang menjadi drama 
sehingga proses belajar tidak bisa berjalan 
dengan optimal  
 
https://www.sekolah.mu/courses/temukan-cara
-belajar-efektifmu/topik/masalah-belajar-yang-
mungkin-kamu-pernah-hadapi/aktivitas/drama-
masalah-belajar/ 
 
Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar 
platform sekolahmu atau di WA group kelas 
masing-masing ya 

 Kegiatan 2 
Buat kamu sendiri, apakah kamu merasa sering menghadapi masalah saat belajar? Apa sih 
masalah belajar yang sering kamu hadapi? 
Tuliskan masalah yang sering kamu hadapi di kolom komentar di bawah ini ya. Mungkin kamu 
pernah menghadapi masalah seperti Kak Yuni dan Kak Athira di video sebelum in, atau kamu 
punya masalah yang beda sekali. Kamu juga bisa membalas cerita temanmu yang lain jika kamu 
memiliki masalah yang sama atau solusi untuk masalah belajar temanmu. 
Selamat berdiskusi! 
 
https://www.sekolah.mu/courses/temukan-cara-belajar-efektifmu/topik/masalah-belajar-yang-
mungkin-kamu-pernah-hadapi/aktivitas/diskusi-masalah-belajar-kamu/ 
 
Diskusi dapat dilakukan di kolom komentar platform sekolahmu atau di WA group kelas 
masing-masing ya 
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Kegiatan 3 
Nah sering sekali kita menemui konsep-konsep yang kurang tepat 
bahkan salah ketika kita belajar.  
 
Untuk mengetahui apakah kamu mempunyai miskonsepsi mengenai 
cara tepat belajar? Coba kerjakan kuis ini untuk mencari tau ya 

 
https://www.sekolah.mu/courses/temukan-cara-belajar-efektifmu/to
pik/masalah-belajar-yang-mungkin-kamu-pernah-hadapi/kuis/miskons
epsi-belajar/ 

 Penutup 
Terima kasih sudah mengikuti program bimbingan karier Temukan Cara 
Belajar Efektifmu. Besok kita akan bertemu lagi dengan pilihan topik 
yang lebih seru.  
 
Jangan lupa untuk dapat mengakses program ini kalian harus LOGIN To 
ENROLL terlebih dahulu di platform sekolahmu. Jika belum punya user 
maka kalian bisa REGISTER terlebih dahulu dan setelah itu START 
PROGRAM. 
 
Selamat menemukan keajaiban-keajaiban potensi dirimu! 

 
 
 
 
 
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 
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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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