
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 

 
 
 

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

 
 

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

 
 
KOMPETENSI DASAR  :  1.2. Membuat dokumen pengolah angka dengan variasi teks, tabel, grafik,   

gambar, dan diagram  
 
 

INDIKATOR PENCAPAIAN : 
 
 Mendemonstrasikan pembuatan spreadsheet baru 
 Melakukan langkah dasar pengoperasian  
 Menjelaskan formula dan fungsinya 
 Memasukkan data ke dalam cell 

 
I. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

Tujuan pembelajaran : 
 

1.  Akademik 
 Menjelaskan fungsi sofware spreadsheet (lembar sebar) dengan benar 
 Mengoperasikan salah satu software spreadsheet (lembar sebar) melalui perintah Start menu 

atau shortcut atau icon.   
 Mengoperasikan perintah-perintah pengelolaan file spreadsheet (lembar sebar) atau sheet 

(lembar kerja), seperti membuat file baru, membuka, menyimpan, menyimpan dengan nama 
lain sesuai dengan SOP 

 Mengaplikasikan perintah-perintah pengaturan kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan. 
 Menyimpan file spreadsheet menggunakan berbagai format, antara lain: sxc, ods, csv, xls, 

html 
 Mengaplikasikan perintah-perintah pengaturan kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan. 
 Melakukan perintah-perintah editing sederhana, antara lain: mengetik dan menyelipkan 

huruf/kata/kalimat pada cell, memformat cell misalnya numbering (number, currency, date, 
time, dan lain-lain), font, alignment, border, background, protection, merge and center. 

 Mengaplikasikan perintah-perintah copy, cut, dan paste dengan berbagai pilihan, seperti: isi 



(value), format, formula atau semuanya. 
 Mengoperasikan formula dan fungsi sederhana, seperti : + (penjumlahan), - (pengurangan), 

* (perkalian), / (pembagian), sum, average, max, dan min 
 Menggunakan header dan footer untuk isian berulang. 
 Mesetting perintah-perintah pencetakan seperti print setup dan print preview, serta print area 

sebelum mencetak file/dokumen. 
 Mencetak file spreadsheet sesuai dengan parameter standar 

 
 

2.  Nilai Akademik  
 Rasa ingin tahu dengan mencari informasi (tutorial) yang berkaitan dengan software 

spreadsheet (lembar sebar/pengolah angka). 
 Belajar dan mengoperasikan software spreadsheet secara mandiri. 
 Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan terkait dengan software spreadsheet, seperti 

: entry data, pengolahan, dan mencetak. 
 Kreatif dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada software spreadsheet untuk 

menghasilkan dokumen sesuai kebutuhan. 
 
 
 

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 
 

 
 
 

15 

Religius, disiplin dan 
mandiri 

 
Kegiatan Inti 

 Guru dan peserta didik menghitung 
perolehan tanda untuk masing-masing 
peserta didik dan kelompok, untuk 
menentukan siapa yang paling aktif 
dan guru mengapresiasi. 

 Guru dan peserta didik merumuskan 
materi yang selesai dipelajari 
software Microsoft Office Excel  

 Guru mereview dan mempertajam 
pengetahuan peserta didik dengan 
penyampaikan materi menggunakan 
LCD proyektor 

 Peserta didik membuat rangkuman 
tentang materi yang dipelajari.  

 

 
 
 

60 

 
Karakter yang 
dikembangkan : 
Disiplin, kerja keras, 
Kreatif , mandiri , 
rasa ingin tahu akan 
perkembangan 
teknologi saat ini. 

 
Penutup 

 
 Menyimpulkan proses kerja 

komputer, dan telekomunikasi, serta 
berbagai peralatan teknologi 
informasi dan komunikasi 

 
15 

 
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 dan peserta didik menghitung 
perolehan tanda untuk masing-masing 
peserta didik dan kelompok, untuk 
menentukan siapa yang paling aktif dan guru 
mengapresiasi. 

 Guru dan peserta didik merumuskan materi 
yang selesai dipelajari software Microsoft 
Office Excel  

 Guru mereview dan mempertajam 
pengetahuan peserta didik dengan 
penyampaikan materi menggunakan LCD 
proyektor 

 Peserta didik membuat rangkuman tentang 
materi yang dipelajari.  

 

 
60 

 
Bekerja keras, 
komunikatif 
dan 
bertanggung 
jawab 

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  formula 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 lunak yang digunakan untuk teknologi informasi 
3. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi macam-macam formula. 

 
 

    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 
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     Nip. ----------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saran/Catatan: 
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