
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 

:
:
:
:

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
X (sepuluh) / 1 (satu) 
1 
4 x Pertemuan (4 x 45 menit) 

 

 

Standar Kompetensi : Melakukan operasi dasar komputer 
Kompetensi Dasar : Mengaktifkan dan mematikan komputer dengan benar 
Indikator : - Mengidentifikasi jenis-jenis port sesuai fungsinya 

- Menghubungkan masing-masing kabel ke dalam port yang 
sesuai dan benar 

- Menghubungkan power supply pada console ke sumber arus 
listrik 

- Menghidupkan dan mematikan computer dengan benar 
 

I. Tujuan Pembelajaran  : 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat mengetahui jenis dan penggunaan port serta 
mengoperasikan (mengaktifkan dan mematikan) computer dengan benar sesuai dengan 
prosedur 
 

II. Materi Ajar : Fungsi dan jenis-jenis port yang terdapat dalam system unit 
 
III. Metode Pengajaran : demonstrasi, simulasi, praktek 
 
IV. Langkah Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal : 
- Do’a 
- Absensi 
- Motivasi 

B. Kegiatan Inti : 
- Menjelaskan dan mendemonstrasikan jenis-jenis port 
- Meminta siswa menyusun unit peralatan masukan (keyboard, mouse), CPU dan 

keluaran (monitor, speaker, printer) 
- Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara duduk yang benar dan kesehatan 

menggunakan computer 
- Meminta siswa menghidupkan computer dengan benar 

C. Kegiatan Akhir : 
- Penguatan dengan bertanya secara lisan apa yang telah dikerjakan 
- Salam  
 

V. Sumber Belajar : Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005, Buku personal computer, UPS dan 
printer. 

 
VI. Penilaian : Tertulis, praktek, tugas-tugas 
 
  Amuntai,          2007 

Mengetahui : 
Kepala SMK Negeri 2 Amuntai 

 
 

EDDY RUSMAN, S.Pd 
NIP. 131 416 412 

 Guru KKPI 
 
 
 

EDI LAKSONO, S.Pd 
NIP. 540 018 091 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

 

Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 

:
:
:
:

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
X (sepuluh) / 1 (satu) 
2-3 
8 x pertemuan (8 x 45 menit) 

 

 

Standar Kompetensi : Mengoperasikan PC stand alone 
Kompetensi Dasar : Mengoperasikan operasi berbasis Graphic User Interface (GUI) 
Indikator : - Pointing device (seperti mouse) dijelaskan secara benar 

- Menggunakan mouse untuk melakukan perintah pengelolaan 
file dan folder, seperti melihat isi folder, membuat, mengubah, 
menghapus, mengganti nama file/folder, menyalin/ 
memindahkan folder ke lokasi lain 

- Pointing device dengan cara “point & click” maupun “click & 
drag” dilakukan pada lingkungan GUI 

 

I. Tujuan Pembelajaran  : 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat mengetahui jenis dan fungsi penggunaan mouse 
dalam pengelolaan file dan folder 
 

II. Materi Ajar : Jenis-jenis peralatan pointing device (mouse) dan penggunaannya dalam 
pengelolaan file dan folder 

 

III. Metode Pengajaran : demonstrasi, simulasi, praktek 
 

IV. Langkah Pembelajaran : 
A. Kegiatan Awal : 

- Do’a 
- Absensi 
- Motivasi 

B. Kegiatan Inti : 
- Menjelaskan jenis-jenis piranti pointing device 
- Menggunakan peralatan-peralatan pointing device sesuai dengan kebutuhan 
- Menjelaskan dan melakukan prosedur membuat, menyalin, mengubah dan 

menghapus file baik satu-persatu, kelompok dan menyeluruh 
- Menjelaskan dan melakukan prosedur membuat, menyalin, mengubah dan 

menghapus folder baik satu-persatu, kelompok dan menyeluruh 
C. Kegiatan Akhir : 

- Penguatan dengan bertanya secara lisan apa yang telah dikerjakan 
- Salam  
 

V. Sumber Belajar : Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005, Buku Windows, personal computer, 
UPS, printer, System Operasi Windows. 

 

VI. Penilaian : Tertulis, praktek, tugas-tugas 
 
  Amuntai,          2007 
Mengetahui : 
Kepala SMK Negeri 2 Amuntai 
 
 
EDDY RUSMAN, S.Pd 
NIP. 131 416 412 

 Guru KKPI 
 
 
 

EDI LAKSONO, S.Pd 
NIP. 540 018 091 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

 

Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 

:
:
:
:

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
X (sepuluh) / 1 (satu) 
4 – 5 
8 x pertemuan (8 x 45 menit) 

 

 

Standar Kompetensi : Mengoperasikan PC stand alone 
Kompetensi Dasar : Mengoperasikan operasi berbasis Graphic User Interface (GUI) 
Indikator : - Pengelolaan system manajemen menu tampilan, icon dan 

tampilan utama dilakukan dengan benar 
- Program pada sistem operasi berbasis GUI dibuka dan ditutup 

sesuai prosedur 
- Proses shutdown dilakukan secara benar sesuai dengan SOP 

 

I. Tujuan Pembelajaran  : 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat menggunakan mouse dengan benar, mengatur 
tampilan windows serta membuka dan menutup program pada SO dan shutdown computer 
dengan benar 
 

II. Materi Ajar : Pengaturan tampilan windows, perintah-perintah untuk mengelola menu, icon 
dan tampilan utama, prosedur shutdown komputer 
 

III. Metode Pengajaran : demonstrasi, simulasi, praktek 
 

IV. Langkah Pembelajaran : 
A. Kegiatan Awal : 

- Do’a 
- Absensi 
- Motivasi 

B. Kegiatan Inti : 
- Menjelaskan cara pengaturan dan pengelolaan tampilan kerja seperti menu, icon dan 

tampilan utama 
- Meminta siswa untuk mengatur tampilan menu, icon dan tampilan utama dengan 

benar sesuai kebutuhan 
- Menjelaskan tata cara menutup program dan mematikan (shutdown) computer dengan 

benar 
- Meminta siswa menutup program dan melakukan shutdown dengan benar sesuai 

dengan SOP. 
C. Kegiatan Akhir : 

- Penguatan dengan bertanya secara lisan apa yang telah dikerjakan 
- Salam  

 

V. Sumber Belajar : Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005, Buku Windows, personal computer, 
UPS, printer, System Operasi Windows. 
 

VI. Penilaian : Tertulis, praktek, tugas-tugas 
 
  Amuntai,          2007 
Mengetahui : 
Kepala SMK Negeri 2 Amuntai 
 
 
EDDY RUSMAN, S.Pd 
NIP. 131 416 412 

 Guru KKPI 
 
 
 

EDI LAKSONO, S.Pd 
NIP. 540 018 091 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

 

Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 

:
:
:
:

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
X (sepuluh) / 1 (satu) 
6 –  9 
4 x pertemuan (24 x 45 menit) 

 

 

Standar Kompetensi : Mengoperasikan sistem operasi software 
Kompetensi Dasar : Mengoperasikan Sofware pengolah kata 
Indikator : - Fungsi software pengolah kata dijelaskan dengan benar 

- Software pengolah kata dijalankan melalui perintah yang 
terdapat pada start menu, shortcut atau icon 

- Berbagai software pengolah kata dioperasikan sesuai dengan 
SOP 

- Perintah-perintah pengelolaan File Document seperti : membuat 
dokumen baru, membuka dokumen, menyimpan dokumen 
dengan nama lain dan keluar dari program aplikasi dijalankan 
dengan benar 

- File dokumen disimpan menggunakan format doc (Ms. Word) 
 

I. Tujuan Pembelajaran  : 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat : 
1. Mengetahui fungsi software pengolah kata serta dapat menjalankannya melalui perintah 

yang terdapat pada start menu, shortcut dan icon. 
2. Melakukan pengoperasian software pengolah kata  seperti : membuat dokumen baru, 

membuka dokumen, menyimpan dengan format doc dan menutup program dengan benar 
sesuai dengan SOP. 

 
II. Materi Ajar : Pengenalan software aplikasi dan menu-menu software pengolah kata serta 

pengoperasian software pengolah kata dengan perintah-perintah pengelolaan File Document 
seperti : membuat dokumen baru, membuka dokumen, menyimpan dengan format doc dan 
menutup program. 

 
III. Metode Pengajaran : demonstrasi, simulasi, praktek 
 
IV. Langkah Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal : 
- Do’a 
- Absensi 
- Motivasi 

B. Kegiatan Inti : 
- Menjelaskan fungsi software pengolah kata 
- Menjelaskan langkah-langkah membuka dan menutup sotware pengolah kata sesuai 

SOP 
- Meminta siswa membuka dan menutup software pengolah kata sesuai SOP 
- Mengoperasikan melalui menu, shotcut atau icon pada software pengolah kata dengan 

cermat misalnya Microsoft Word (Microsoft Office). 
- Membuat file dokumen baru, membuka dokumen, menyimpan dokumen 
- Menjelaskan langkah-langkah menyimpan file dokumen sesuai prosedur 
- Menyimpan file dokumen baru atau file nama lain dengan format penyimpanan 

secara teliti, misalnya sxw (Text Document), doc (Ms. Word) 
 
 



C. Kegiatan Akhir : 
- Penguatan dengan bertanya secara lisan apa yang telah dikerjakan 
- Salam  
 

V. Sumber Belajar : Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005, Buku Panduan Pengoperasian 
Software pengolah kata, personal computer, software aplikasi pengolah kata dan printer 

 
VI. Penilaian : Tertulis, praktek, tugas-tugas 
 
  Amuntai,          2007 
Mengetahui : 
Kepala SMK Negeri 2 Amuntai 
 
 
 
EDDY RUSMAN, S.Pd 
NIP. 131 416 412 

 Guru KKPI 
 
 
 
 

EDI LAKSONO, S.Pd 
NIP. 540 018 091 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

 

Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 

:
:
:
:

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
X (sepuluh) / 1 (satu) 
9 – 14 
6 x pertemuan (48 x 45 menit) 

 

 

Standar Kompetensi : Mengoperasikan sistem operasi software 
Kompetensi Dasar : Mengoperasikan Sofware pengolah kata 
Indikator : - File Document dijalankan dengan perintah-perintah editing 

sederhana antara lain : mengetik dan menyelipkan huruf/kata/ 
kalimat, memformat huruf/font, text alignment, numbering, 
bullet, page break, penggunaan kolom, paragraph, border and 
shading, format painter, edit, paste, cut, mail merge 

- File Document diatur dengan perintah-perintah pengaturan 
antara lain: ukuran kertas, (portraid atau landscape), margin 

- Header dan footer, pemberian halaman, penomoran isian 
berulang  diaplikasikan pada file document 

- Perintah-perintah pencetakan seperti print setup dan print 
preview diaplikasikan sesuai  dengan parameter kertas dan 
printer 

- File Document dicetak sesuai dengan parameter standar seperti 
mencetak semua halaman, halaman tertentu, halaman yang 
sedang aktif/diedit 

 

I. Tujuan Pembelajaran  : 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat menjalankan perintah-perintah editing sederhana 
File Document seperti: mengetik dan menyelipkan huruf/kata/ kalimat, memformat 
huruf/font, text alignment, numbering, bullet, page break, penggunaan kolom, paragraph, 
border and shading, format painter, edit, paste, cut, mail merge, mengatur ukuran kertas, 
halaman, margin, header dan footer serta melakukan perintah pencetakan dengan benar. 
 

II. Materi Ajar : Pengolahan, pengaturan dan isian berulang pada file document serta 
pencetakan file document. 

 
III. Metode Pengajaran : demonstrasi, simulasi, praktek 
 
IV. Langkah Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal : 
- Do’a 
- Absensi 
- Motivasi 

B Kegiatan Inti : 
- Menjelaskan dan melakukan pengolahan dan pengaturan pada fle dokumen 

menggunakan perintah-perintah font, text aligment, bullet and numbering, border and 
shading, page break, coulumn, page setup, paragraph, format painter, header and 
footer, edit, paste, cut dan mail merge 

- Menjelaskan langkah-langkah perintah cetak file dokumen dengan benar 
- Mengoperasikan perintah-perintah pencetakan seperti print setup dan print preview 

serta menyesuaikan parameter kertas dengan printer 
- Mengoperasikan perintah cetak pada software pengolah kata untuk mencetak semua 

halaman, halaman tertentu, halaman yang sedang aktif/diedit 
 



C. Kegiatan Akhir : 
- Penguatan dengan bertanya secara lisan apa yang telah dikerjakan 
- Salam  
 

V. Sumber Belajar : Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005, Buku Panduan Pengoperasian 
Software pengolah kata, personal computer, software aplikasi pengolah kata dan printer 

 
VI. Penilaian : Tertulis, praktek, tugas-tugas 
 
  Amuntai,          2007 
Mengetahui : 
Kepala SMK Negeri 2 Amuntai 
 
 
 
EDDY RUSMAN, S.Pd 
NIP. 131 416 412 

 Guru KKPI 
 
 
 
 

EDI LAKSONO, S.Pd 
NIP. 540 018 091 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

 

Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 

:
:
:
:

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
X (sepuluh) / 2 (dua) 
15 - 17 
4 x pertemuan (16 x 45 menit) 

 

 

Standar Kompetensi : Mengoperasikan sistem operasi software 
Kompetensi Dasar : Mengoperasikan Sofware spreadsheet 
Indikator : - Fungsi software spreadsheet (lembar sebar) dijelaskan dengan 

benar 
- Software spreadsheet (lembar sebar) dioperasikan melalui 

perintah start menu, shortcut atau icon 
- Software spreadsheet dioperasikan sesuai dengan SOP 
- Perintah-perintah pengelolaan file spreadsheet (lembar sebar) 

atau sheet (lembar kerja) seperti: membuat, membuka, 
menyimpan dioperasikan sesuai dengan SOP  

- File Spreadsheet disimpan menggunakan berbagai format 
antara lain : sxc, ods, csv, xls, html 

 

I. Tujuan Pembelajaran  : 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat mengoperasikan software spreadsheet melalui 
start menu, shortcut atau icon serta perintah-perintah pengelolaan file spreadsheet (lembar 
sebar) atau sheet (lembar kerja) seperti, membuat, membuka dan menyimpan file spreadsheet 
dengan benar sesuai SOP. 
 

II. Materi Ajar : Pengenalan software aplikasi dan menu-menu software spreadsheet, membuat, 
membuka dan menyimpan file spreadsheet 

 
III. Metode Pengajaran : demonstrasi, simulasi, praktek 
 
IV. Langkah Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal : 
- Do’a 
- Absensi 
- Motivasi 

B Kegiatan Inti : 
- Menjelaskan fungsi software spreadsheet 
- Menjelaskan fungsi menu-menu software spreadsheet 
- Menjelaskan langkah-langkah membuka dan menutup software spreadsheet 
- Menjelaskan dan melakukan pengoperasian software spreadsheet, misalnya : 

Microsoft Excel (Microsoft Office) 
- Membuat, membuka, menyimpan sebuah spreadsheet dengan menggunakan program 

aplikasi spreadsheet 
- Menjelaskan langkah-langkah menyimpan file spreadsheet 
 

C. Kegiatan Akhir : 
- Penguatan dengan bertanya secara lisan apa yang telah dikerjakan 
- Salam  
 

V. Sumber Belajar : Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005, Buku Panduan Pengoperasian 
Software Spreadsheet (lembar sebar) personal computer, software aplikasi spreadsheet dan 
printer 



 
VI. Penilaian : Tertulis, praktek, tugas-tugas 
 
  Amuntai,          2007 
Mengetahui : 
Kepala SMK Negeri 2 Amuntai 
 
 
 
EDDY RUSMAN, S.Pd 
NIP. 131 416 412 

 Guru KKPI 
 
 
 
 

EDI LAKSONO, S.Pd 
NIP .540 018 091

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

 

Mata Pelajaran 
Kelas / Semester 
Pertemuan Ke 
Alokasi Waktu 

:
:
:
:

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 
X (sepuluh) / 2 (dua) 
19 - 24 
6 x pertemuan (24 x 45 menit) 

 

 

Standar Kompetensi : Mengoperasikan sistem operasi software 
Kompetensi Dasar : Mengoperasikan Sofware spreadsheet 
Indikator : - Perintah-perintah pengaturan kolom dan baris diaplikasikan 

sesuai dengan kebutuhan 
- File Spreadsheet diolah dengan perintah-perintah editing 

sederhana antara lain mengetik dan menyelipkan huruf/ 
kata/kalimat pada  cell, memformat cell misalnya numbering 
(number, currency, date, time dll), font, alignment, border, 
background, protection, merge and center 

- Perintah-perintah copy, cut dan paste diaplikasikan dengan 
berbagai pilihan, seperti: isi (value), format, formula atau 
semuanya.  

- Formula dan fungsi sederhana seperti: +(penjumlahan), - 
(pengurangan), *(perkalian), /(pembagian), sum, average 
dioperasikan dengan benar 

- Header dan Footer, digunakan  untuk isian berulang 
- Perintah-perintah pencetakan seperti print setup dan print 

preview, print area di-Setting sebelum mencetak file  
- File spreadsheet dicetak sesuai dengan parameter standar 

 

I. Tujuan Pembelajaran  : 
Setelah mempelajari materi ini siswa dapat menjalankan perintah-perintah editing sederhana 
File Spreadsheet seperti: mengetik dan menyelipkan huruf/ kata/ kalimat pada cell, 
memformat cell, misalnya numbering (number, currency, date, time dll), font, alignment, 
border, background, protection, merge and center.  Perintah copy, cut dan paste, formula dan 
fungsi sederhana, header and footer dan mencetak file spreadsheet. 
 

II. Materi Ajar : Pengolahan data sederhana yang terdapat pada cell (kolom dan baris), serta 
isian berulang pada spreadsheet, pencetakan file spreadsheet 

 
III. Metode Pengajaran : demonstrasi, simulasi, praktek 
 
IV. Langkah Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal : 
- Do’a 
- Absensi 
- Motivasi 

B Kegiatan Inti : 
- Menjelaskan langkah-langkah  pengolahan dan pengaturan data sederhana 
- Melakukan pengolahan dan pengaturan file spreadsheet pada cell (kolom dan baris) 

menggunakan fitur-fitur numbering (number, currency, date, time dll), font, 
alignment, border, background, protection, merge and center, copy, paste, cut 

- Mengapilkasikan fungsi dan formula sederhana seperti : + (penjumlahan),                   
-  (pengurangan), *(perkalian), /(pembagian), sum, average pada file spreadshee 

- Menjelaskan fungsi perintah cetak pada software spreadsheet 



- Melakukan perintah-perintah Setting pencetakan seperti print setup dan print 
preview, print area. 

- Mengoperasikan perintah cetak pada software spreadsheet dengan parameter untuk 
mencetak semua halaman, halaman tertentu, halaman yang aktif/diedit. 

- Mencetak file spreadsheet 
 

C. Kegiatan Akhir : 
- Penguatan dengan bertanya secara lisan apa yang telah dikerjakan 
- Salam  
 

V. Sumber Belajar : Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005, Buku Panduan Pengoperasian 
Software Spreadsheet (lembar sebar) personal computer, software aplikasi spreadsheet dan 
printer 

 
VI. Penilaian : Tertulis, praktek, tugas-tugas 
 
  Amuntai,          2007 
Mengetahui : 
Kepala SMK Negeri 2 Amuntai 
 
 
 
EDDY RUSMAN, S.Pd 
NIP. 131 416 412 

 Guru KKPI 
 
 
 
 

EDI LAKSONO, S.Pd 
NIP .540 018 091 

 
 


