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Target Hari ini 

 KD: mengembangkan RPP 

 Indikator : memahami media dan sumber belajar 

 TP:  

1. Mampu memilih sumber belajar yang tepat dalam 

mengembangkan RPP 

2. Mampu memilih alat penilaian yang tepat dalam 

mengembangkan RPP 

3. Menginventaris kelengkapan RPP 
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Evaluasi tugas  

 Tugas terbaik : Yunisa dan Cholifah (masing-masing mendapat 

point 2) 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

1. Kesesuaian TP dengan materi, strategi, dan kegiatan 

pembelajaran. 

2. Menggunakan penekanan pada aktivitas siswa dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran pembelajaran 

3. Lengkapi kegiatan pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan 

4. Perhatikan bahwa satu perangkat RPP dapat dibagi menjadi 

beberapa pertemuan 

 
3 Farida Nurhasanah 



Sumber Belajar 

 Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, 

media, nara sumber, alat, dan bahan yang digunakan selama 

proses pembelajaran. 

 Menurut Anda, apa hubungan antara sumber belajar dengan 

media pembelajaran? 

 Menurut Anda apa saja yang perlu dicantumkan dalam 

sumber belajar? 
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Bahan Ajar 

 Seperangkat materi yang disusun sistematis shg tercipta 

situasi yang memungkinkan siswa belajar 

 Bentuknya : printed, audio, audio visual, interaktif 

 Mencakup: petunjuk, kompetensi yg ingin dicapai, informasi 

pendukung, latihan, LK dan evaluasi 
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Lembar Kerja Siswa 

 Lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan siswa 

 Memuat:  judul, KD yg dicapai, alokasi waktu, alat dan 

bahan, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus 

dilakukan dan laporan. 

 Penyusunannya: analisis kurikulum menyusun peta 

kebutuhan LKS tentukan judul tulis LKS. 
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Langkah Menyusun LKS 

1. Perumusan Kompetensi Dasar (ambil dr buku KTSP) 

2. Menentukan alat penilaian  

3. Penyusunan Materi 
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Mengembangkan Alat Penilaian 

Indikator 

Pembelajaran 

Tujuan  

Pembelajaran 

Instrumen 

Penilaian  

Silabus 
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Aktivitas Hari Ini 

 Bersama Pasangan Anda, buatlah lengkapilah RPP yang sudah 

disusun dengan mengembangkan sumber pembelajaran dan Alat 

Penilaian dengan keterangan sbb: 

 SK: menggunakan bentuk Aljabar, persamaan dan pertidaksamaan 

linear satu peubah dan perbandingan dalam pemecahan masalah 

 KD: Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan 

dengan persamaan linear satu peubah 

 Indikator:  

1. Membuat model matematika permasalahan  yang terkait 

dengan konsep persamaan linear satu peubah 

2. Menerapkan konsep persamaan linear satu peubah dalam 

menyelesaikan masalah 

 9 Farida Nurhasanah 



Diskusi Hasil Kerja 
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Hasil Pembelajaran hari ini 

 Bagaimana menentukan sumber belajar dalam 

mengembangkan RPP? 

 Bagaimana menentukan alat penilaian dalam mengembangkan 

RPP? 
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Refleksi  

 Apa pengertian RPP? 

 Format baku RPP terdiri dari apa saja? 

 Apa saj ayang perlu diperhatikan dalam menetapkan tujuan 

pembelajaran? 

 Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

materi pembelajaran? 

 Apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih  

strategi/metode pembelajaran? 

 Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

kegiatan pembelajaran? 
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Refleksi (Take Home) 

 Jika diketahui , SK: menentukan  unsur, bagian lingkaran dan 

ukurannya, serta KD : Menghitung keliling dan luas lingkaran, 

tentukan indikator dan tujuan Pembelajarannya! 

 Kembangkanlah sebuah strategi pembelajaran sesuai untuk 

mengajarkan materi Geometri dan Pengukuran pada kelas VIII 

semester I dengan karakteristik siswa yang kemampuannya 

heterogen. Dengan, SK: menentukan  unsur, bagian lingkaran dan 

ukurannya, serta KD : Menghitung keliling dan luas lingkaran.  

 Buatlah Langkah pembelajaran terhadap permasalahan di atas 

sesuai dengan strategi yang Anda buat. 

 Masih dengan permasalah di atas, sumber belajar apa saja yang 

akan Anda gunakan terkait dengan strategi yang Anda pilih? 

Jelaskan! 
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