
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 

 
 
 

Nama Sekolah :   SMA NEGERI 78 JAKARTA  
Mata Pelajaran :   Tik-2 
Beban : 2 sks 
Pertemuan (Minggu) ke :   Pertama 
 Alokasi waktu :   4 x 45’ 
Aspek :   Kognitif, Psikomotorik dan Afektif 

 
 

STANDAR KOMPETENSI : 1 . Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk 
menghasilkan informasi  

 
 

KOMPETENSI DASAR : 1.1. Menggunakan  menu ikon yang  terdapat dalam perangkat lunak 
pengolah angka  

 
 

INDIKATOR PENCAPAIAN : 
 
 Menjelaskan  pengertian  menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka   
 Menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka 
 Mengidentikasi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka 
 Menampilkan menu dan ikon yang tersembunyi dan menyembunyikan ikon-ikon yang tidak 

diperlukan   
 
I. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

Tujuan pembelajaran : 
 

Siswa dapat mengidentifikasi elemen siklus pemrosesan informasi 
Siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari teknologi informasi dan teknologi 
komunikasi Siswa dapat mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan untuk 
teknologi informasi beserta fungsinya 
 Siswa dapat mendeskripsikan macam-macam peralatan teknologi komunikasi beserta fungsinya 

 
 
 

A.  TATAP MUKA : 
 

1.   Ringkasan materi 
Input, proses, output yang berkaitan dengan informasi 
Teknologi informasi dan komunikasi 

 
2.   Metode : 

 Diskusi kelas, tanya jawab dan presentasi 
 

3.   Sumber Belajar 
Buku TIK Penerbit Erlangga, Penulis Rudi Hidayat 
Buku TIK Penerbit Erlangga, Penulis Syamsuardi 

 Web: 
 

 



 
 
 

 

 

www.ilmukomputer.com  
www.id.wikipedia.org 
 www.google.com 

 
4.   Alat/bahan Media presentasi 
 

Komputer 
LCD Projector 
Software 

 
 

5.   Langka Kegiatan Pembelajaran 
 

Langkah Rincian Kegiatan Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Nilai Karakter 

Pendahuluan  Berdoa untuk memulai pelajaran 
 Mengabsensi kehadiran siswa 
 Bertanya tentang pelajaran minggu 

lalu yang berkaitan dengan materi 
pelajaran yang akan dibahas 

 Bertanya tentang input, proses, 
output yang berkaitan dengan 
informasi 
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Religius, disiplin dan 
mandiri 

 
Kegiatan Inti 

 
 Guru memaparkan informasi dalam 

bentuk presentasi mengenai 
pengertian dan manfaat 
software/program office excel 
menggunakan LCD protektor 

 Peserta didik memperhatikan 
paparan guru melalui tampilan LCD 
proyektor  

 Setelah peserta didik mempunyai 
gambaran tentang software/program 
office excel, guru memberikan 
informasi (menjelaskan) tentang 
langkah-langkah melakukan 
pengoperasian software/program 
office excel, misalnya 
menjalankan/membuka software 
office excel, membuat dokumen 
baru, membuka dokumen, menutup 
dan keluar dari software/program 
office excel. 

 Untuk memperjelas pemahaman 
peserta didik, guru 
mendemonstrasikan sekali lagi 
langkah-langkah melakukan 
pengaktifan software/program office 
excel, misalnya membuka dan 
menutup serta mematikan dengan 
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Karakter yang 
dikembangkan : 
Disiplin, kerja keras, 
Kreatif , mandiri , 
rasa ingin tahu akan 
perkembangan 
teknologi saat ini. 



prosedur yang benar. 
 Beberapa peserta didik (samping) 

mencoba mempraktekkan cara 
mengaktifkan software office excel 
di komputer yang digunakan untuk 
demo. 

 Guru membimbing peserta didik 
dalam melakukan demonstrasi 
langkah-langkah pengaktifan sampai 
mematikan dengan benar. 

 Guru membagi peserta menjadi 
beberapa kelompok (jumlah 
kelompok dan anggotanya 
menyesuaikan dengan jumlah peserta 
didik dalam kelas, peserta didik 
dibagi menjadi 5 kelompok) 

 Guru memberi topik (kartu masalah) 
dan lembar kerja kepada masing-
masing kelompok untuk didiskusikan  

 Setelah peserta didik mendiskusikan 
topic dengan anggota kelompok nya, 
kelompok pertama 
mempresentasikan hasil pemecahan 
masalah kelompoknya kepada 
seluruh anggota kelas untuk 
kemudian didiskusikan. 

 Guru membimbing dan mengarahkan 
peserta didik selama proses 
pemecahan masalah dan diskusi 
berlangsung 

 Guru memberi penghargaan kepada 
peserta didik secara individu dan 
kelompok yang aktif selama proses 
diskusi, misalnya dengan 
menggunakan tanda heart (hati) 

 
 
Penutup 

 
 Menyimpulkan proses kerja 

komputer, dan telekomunikasi, serta 
berbagai peralatan teknologi 
informasi dan komunikasi 
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Menghargai dan rasa 
ingin tahu 

 
 
B.  TUGAS ERSTRUKTUR : 
 

1.   Ringkasan materi 
 Input, proses, output yang berkaitan dengan informasi 
 Teknologi informasi dan komunikasi 

 
2.   Metode 

 Diskusi kelas, tanya jawab dan presentasi 
 

3.   Sumber Belajar 



 

 

 Buku TIK Penerbit Erlangga, Penulis Rudi Hidayat 
 Buku TIK Penerbit Erlangga, Penulis Syamsuardi 
 Web: 

 
www.ilmukomputer.com 
www.id.wikipedia.org   
www.google.com 

 
4.   Alat/bahan Media presentasi 
 

 Komputer 
 LCD Projector 
 Software 

 
 

5.   Rincian Kegiatan Pembelajaran 
 

Langkah Rincian Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Nilai Karakter 

Pendahuluan  Mendiskusikan dengan teman sebangku 
tentang input, proses dan output 

15 Kerja sama, 
komunikatif 
dan eksplorasi 

Kegiatan Inti  
 Guru memaparkan informasi dalam bentuk 

presentasi mengenai pengertian dan manfaat 
software/program office excel menggunakan 
LCD protektor 

 Peserta didik memperhatikan paparan guru 
melalui tampilan LCD proyektor  

 Setelah peserta didik mempunyai gambaran 
tentang software/program office excel, guru 
memberikan informasi (menjelaskan) 
tentang langkah-langkah melakukan 
pengoperasian software/program office 
excel, misalnya menjalankan/membuka 
software office excel, membuat dokumen 
baru, membuka dokumen, menutup dan 
keluar dari software/program office excel. 

 Untuk memperjelas pemahaman peserta 
didik, guru mendemonstrasikan sekali lagi 
langkah-langkah melakukan pengaktifan 
software/program office excel, misalnya 
membuka dan menutup serta mematikan 
dengan prosedur yang benar. 

 Beberapa peserta didik (samping) mencoba 
mempraktekkan cara mengaktifkan software 
office excel di komputer yang digunakan 
untuk demo. 

 Guru membimbing peserta didik dalam 
melakukan demonstrasi langkah-langkah 
pengaktifan sampai mematikan dengan 
benar. 

 Guru membagi peserta menjadi beberapa 
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Bekerja keras, 
komunikatif 
dan 
bertanggung 
jawab 



 

kelompok (jumlah kelompok dan 
anggotanya menyesuaikan dengan jumlah 
peserta didik dalam kelas, peserta didik 
dibagi menjadi 5 kelompok) 

 Guru memberi topik (kartu masalah) dan 
lembar kerja kepada masing-masing 
kelompok untuk didiskusikan  

 Setelah peserta didik mendiskusikan topic 
dengan anggota kelompok nya, kelompok 
pertama mempresentasikan hasil pemecahan 
masalah kelompoknya kepada seluruh 
anggota kelas untuk kemudian didiskusikan. 

 Guru membimbing dan mengarahkan peserta 
didik selama proses pemecahan masalah dan 
diskusi berlangsung 

 Guru memberi penghargaan kepada peserta 
didik secara individu dan kelompok yang 
aktif selama proses diskusi, misalnya dengan 
menggunakan tanda heart (hati) 

 
Penutup  Mengingatkan  siswa  menindaklanjuti 

siswa membuat laporan 
 Memberikan tugas mandiri 

15 Rasa ingin tahu 

 
 

C.  Tugas Mandiri 
 

1.  Ringkasan Materi 
Input, proses, output yang berkaitan dengan informasi 
Teknologi informasi dan komunikasi 
Karakter yang dikembangkan : 
Kejujuran, kerja keras, mandiri dan rasa ingin tahu akan teknologi yang berkembang 

 
 
 

2.  Tugas untuk siswa 
 Mencari  informasi  fungsi  masing-masing  perangkat  keras  yang  digunakan  untuk  
teknologi informasi dan komunikasi  

 
D.  Penilaian  : 
 

a)  Bentuk Penilaian: pengamatan kinerja diskusii dan t ugas 
b)  Aspek yang Dinilai: Pengetahuan , praktik, dan sikap 
c)   Jenis penilaian: penilaian proses dan penilaian hasil 
d)  Instrumen Penilaian:  lembar pengamatan kinerja , sikap dan hasil laporan 
e)  Indikator Penilaian 

1. Siswa dapat membuat bagan siklus pemrosesan informasi 
2. Siswa dapat mengenal perangkat keras yang digunakan untuk teknologi informasi 
3. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi macam-macam peralatan teknologi komunikasi 

 
 
 
 
 
 
 



    Contoh Instrumen: 
 
 
 

INSTRUMEN PENGAMATAN 
 

Kelas  : 
 
 

Nama 
Siswa 

 
No. 

Absen 

Aspek yang dinilai 
 
 

Skor 

 
 

Nilai Kelengkap 
an tugas 

Inisiatif 
bertanya 

Inisiatif 
menjawab 

Hasil 
kerja 

Hasil 
kerja 

         
         
         
         
 

Pedoman Penilaian/Penskoran : 
Skor maksimum 5 dan nilai minimum 1 dengan rincian sebagai berikut : 

5 = sangat baik atau  91 - 100% 
4 = baik atau  81 - 90% 
3 = cukup atau  71 - 80% 
2 = kurang atau  61 - 70 % 
1 = sangat kurang atau  51 -  60 % 

 
 

 
Jakarta, 14 Nopember 2011 

Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran  TIK-2 
 
 
 
 
Drs. Endang Hidayat, SE,Ed.M 1. Edy Suprapto    
Nip 195911201987031005 Nip. 196703112008011011 

 
2. Suparyadi    

Nip.196406182008011002 
 
3. Roy Febry                                    
     Nip. ----------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saran/Catatan: 
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