RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Materi Pokok
Pembelajaran ke
A.
1.
2.
3.

: SMPN 3 Tasikmalaya
: IX/ 2
: Seni Grafis
:1

TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui bacaan teks, siswa dapat mendeskripsikankan tentang jenis-jenis seni grafis.
Melalui diskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan bahan, alat, teknik dan prosedur
pembuatan karya seni grafis dengan benar.
Melalui pengamatan tayangan tutorial seni grafis, siswa dapat membuat karya seni
grafis dengan baik

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Deskripsi Kegiatan
Pendahuluan Siswa membaca informasi yang ada pada link WA grup kelas.
 Siswa mengunduh Zoom Cloud Meeting
 Siswa memasuki tautan Zoom Cloud Meeting yang sudah dishare pada
WA grup kelas
 Siswa memperhatikan informasi tentang penggunaan icon pada aplikasi
Zoom Cloud Meeting
Inti
Mengamati
 Siswa mengamati ppt. materi pembelajaran tentang jenis, bahan, alat,
teknik dan prosedur pembutan seni grafis yang ditayangkan guru pada
aplikasi Zoom Cloud Meeting
 Siswa memperhatikan tautan link yang diberikan guru untuk mengamati
beberapa informasi dari internet
Interaksi
 Siswa mencari informasi di Internet melalui tautan link.
 Siswa mendokumentasikan hal-hal penting dari materi yang ada pada link.
 Apabila terdapat hal-hal yang kurang difahami dapat dikonsultasikan pada
saat meeting berlangsung atau melalui chat di aplikasi tersebut atau
melalui wa grup kelas dan wapri
Komunikasi
 Siswa mengungkapkan pertanyaan/ pendapat/ komentar melalui kolom
chat dan juga menyampaikan melalui mikrophone
 Siswa lain menanggapi melalui kolom chat dan mikrophone
Refleksi
 Siswa melaksanakan refleksi materi pembelajaran yang telah dipelajari
Penutup
 Siswa menerima tugas berupa unjuk kerja mandiri yaitu membuat karya
seni grafis.
 Unjuk kerja tersebut harus direkam dalam bentuk video durasi 3-5 menit
 Video tersebut diunggah ke google driive, lalu mengirimkan linknya ke
guru/ video dikirim via WA grup kelas.
C.
1.

2.

3.

Alokasi
Waktu
15
Menit

50
menit

15
menit

PENILAIAN (ASESMENT)
Kognitif

Hasil diskusi selama meeting berlangsung

Hasil diskusi di WA grup
Afektif

Sikap dan Bahasa selama meeting berlangsung

Keaktifan selama meeting berlangsung
Keterampilan

Keterampilan menjelaskan melalui microfon dan chatting

Hasil unjuk kerja berupa video proses pembuatan seni grafis
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