
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

DALAM JARINGAN (DARING) 

 

 

SEKOLAH  : SMP  

MATA PELAJARAN  : MATEMATIKA 

KELAS / SEMESTER  : VIII / GANJIL 

MATERI POKOK : PERSAMAAN GARIS LURUS 

ALOKASI WAKTU  : 5 x 40 Menit  

 

 

KOMPETENSI DASAR 

3.4 Menganalisis  fungsi linear  (sebagai persamaan garis lurus) dan menginterpretasikan grafiknya 

yang dihubungkan  dengan masalah kontekstual 

4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan 

garis lurus 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat:  

1. Memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus  

2. Menggambar Persamaan Garis Lurus 

3. Memahami definisi kemiringan persamaan garis lurus 

 

MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media: Lembar Aktivitas Siswa,  Lembar penilaian, Google Classroom, Whatapp, video 

pembelajaran. 

2. Alat/Bahan: Laptop, Power point 

3. Sumber Belajar: Buku Matematika Kelas VIII, Kemendikbud, Tahun 2016 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN 1 

Kegiatan Awal  

1. Guru membuka pembelajaran dengan mem-posting salam, ucapan syukur, menyapa dan 

memotivasi siswa, serta mengecek kehadiran dengan cara siswa mengomentari posting-

an (melalui Classroom).  

2. Guru menyampaikan judul sub materi yang akan dipelajari, yaitu “Persamaan garis 

lurus”.  

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu  Memahami cara membuat tabel 

persamaan garis lurus dan menggambar persamaan garis lurus  

 

Kegiatan Inti  

1. Secara luring,   siswa diberikan modul persamaan garis lurus dan lembar tugasnya 

2. Secara daring, Guru mem-posting materi tentang Persamaan garis lurus (melalui video 

pembelajaran dan modul, dilampirkan di Classroom).  

3. Siswa membaca, melihat dan memahami materi (melalui Classroom).  

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang 

dipahami (melalui Classroom).  

5. Guru menjawab pertanyaan siswa (melalui Classroom).  

6. Guru mem-posting form berisi pertanyaan (melalui Classroom)  

7. Siswa mengerjakan form di rumah.  



Kegiatan Penutup  

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari.  

2. Guru menutup pembelajaran dengan ucapan salam.  

3. Guru mengecek dan menilai tugas siswa (melalui Classroom).  

 

PERTEMUAN 2 

Kegiatan Awal  

1. Guru membuka pembelajaran dengan mem-posting salam, ucapan syukur, menyapa dan 

memotivasi siswa, serta mengecek kehadiran dengan cara siswa mengomentari posting-

an (melalui Classroom).  

2. Guru menyampaikan judul sub materi yang akan dipelajari, yaitu  Memahami definisi 

kemiringan persamaan garis lurus 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu  Memahami definisi kemiringan 

persamaan garis lurus 

 

Kegiatan Inti  

1. Secara luring,   siswa diberikan modul menggambar persamaan garis lurus dan lembar 

tugasnya 

2. Secara daring, Guru mem-posting materi tentang Memahami definisi kemiringan 

persamaan garis lurus (melalui video pembelajaran dan modul, dilampirkan di 

Classroom).  

3. Siswa membaca dan memahami materi (melalui Classroom).  

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada yang kurang 

dipahami (melalui Classroom).  

5. Guru menjawab pertanyaan siswa (melalui Classroom).  

6. Guru mem-posting form berisi pertanyaan (melalui Classroom)  

7. Siswa mengerjakan form di rumah.  

 

Kegiatan Penutup  

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari.  

2. Guru menutup pembelajaran dengan ucapan salam.  

3. Guru mengecek dan menilai tugas siswa (melalui Classroom).  

 

PENILAIAN 

1. Sikap disiplin dan semangat siswa belajar dari rumah   

2. Pengetahuan (dari jawaban pertanyaan yang dikirim siswa).  

 

 

 

 Kerinci kanan, …. 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Guru Matematika 

 

 

 

Samaun, S.Pd Siska Mardiyanti, S.Pd 

NIP NIP 


