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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : .............................................................

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kelas/Semester : 11 / Ganjil

Pertemuan ke- : 1

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Standar Kompetensi : 1. Menggunakan internet untuk keperluan
informasi dan komunikasi

Kompetensi Dasar : 1.1. Menjelaskan berbagai perangkat keras dan
fungsinya untuk keperluan akses Internet

Indikator : 1.1.1 Menjelaskan gambar perangkat keras yang
digunakan untuk akses internet

1.1.2 Menjelaskan fungsi ethernet card

1.1.3 Menjelaskan perbedaan modem dan router

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu :
 Mengidentifikasi jenis-jenis peralatan yang diperlukan untuk mengakses

internet
 Menjelaskan fungsi perangkat keras (ethernet card)
 Menjelaskan perbedaan jenis-jenis ethernet card
 Menjelaskan fungsi modem dan router

B. Materi Pembelajaran
Perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses internet

C. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Penugasan

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Awal : Apersepsi (10 menit)

Guru memberikan ilustrasi tentang perangkat keras untuk mengakses internet

2. Kegiatan Inti : 1 Guru memberikan penjelasan tentang peralatan
yang diperlukan untuk mengakses internet

2. Guru menjelaskan jenis-jenis dan fungsi
perangkat keras untuk keperluan akses internet
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3. Guru memberikan penjelasan tentang perangkat
keras ethernet card

4. Guru menjelaskan tentang fungsi modem dan
router

5. Guru meminta siswa untuk menyebutkan dan
menunjukkan perangkat keras yang diperlukan
untuk mengakses internet beserta fungsinya

( 60 menit )

3. Kegiatan Akhir : Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari
materi       perangkat keras beserta fungsinya untuk
keperluan akses internet yang disampaikan secara
lisan
( 20 menit )

E. Sumber Belajar
Komputer, koneksi internet, lembar kerja, media cetak (buku, majalah dsb.)

F. Penilaian
1. Tehnik

Observasi, Tes Tertulis
2. Bentuk Instrumen

Lembar observasi, Uraian, Uji Prosedur
3. Soal/Instrumen

Observasi
a. Tunjukkanlah perangkat keras yang diperlukan untuk mengakses

internet di laboratorium komputer sekolah Anda.
b. Jelaskan jenis dan fungsi dari perangkat keras yang Anda tunjuk

tersebut
Uji prosedur

a. Bukalah internet dengan perangkat lunak yang sudah terinstal
b. Carilah info jasa pelayanan ISP yang dilakukan dengan cara

mendaftarkan diri terlebih dahulu, carilah nama-nama provider dan data
pelanggan ISP tersebut melalui search engine (situs pencarian) di
internet!

Lembar observasi

Instrumen
Skala

Kuantitatif*) Nilai 1
[(Jumlah/8)*10]

4 3 2 1
1 Menunjukkan perangkat keras untuk akses internet
2 Menjelaskan nama, jenis dan fungsi dari perangkat

keras tersebut
Jumlah
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Rubrik Uji prosedur

Instrumen
Skala

Kuantitatif*) Nilai 2
[(Jumlah/12)* 10]

4 3 2 1
1 Buka internet dengan perangkat lunak yang telah

terinstall
2 Menemukan informasi jasa pelayanan ISP yang

dilakukan dengan cara mendaftarkan diri
3 Membuka nama provider (ISP) yang telah

ditemukan
Jumlah
*) Skor kuantitatif disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam melaksanakan

kegiatan yang diperintahkan, dengan rentang skor 1 – 4.

Mengetahui: …………., …………………………..
Kepala SMA ……………………. Guru Mata Pelajaran,

…………………………………….. ……………………....……………..
NIP. NIP.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : .............................................................

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kelas/Semester : 11 / Ganjil

Pertemuan ke- : 2

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Standar Kompetensi : 1. Menggunakan internet untuk keperluan
informasi dan komunikasi

Kompetensi Dasar : 1.2. Mendeskripsikan cara akses internet

Indikator : 1.2.1 Menjelaskan persyaratan komputer yang
digunakan untuk mengakses internet

1.2.2 Menjelaskan peran ISP

1.2.3 Menjelaskan bagaimana cara mengakses
internet atau lokalhost/LAN

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu :
 Menjelaskan persyaratan komputer untuk akses internet
 Menjelaskan peran dan fungsi ISP (Internet Service Provider)
 Menjelaskan cara mengakses internet
 Menjelaskan perbedaan internet dengan lokalhost/LAN

B. Materi Pembelajaran
Akses internet

C. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Penugasan

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Awal : Apersepsi (10 menit)

Guru memberikan ilustrasi tentang cara mengakses internet

2. Kegiatan Inti : 1 Guru memberikan penjelasan persyaratan
komputer yang digunakan untuk mengakses
internet

2. Guru menjelaskan konsep dan tata cara untuk
menghubungkan internet melalui ISP (Internet
Service Provider)

3. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk
mendiskusikan tentang peran dan fungsi ISP
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4. Guru menjelaskan tentang cara mengakses
Internet

5.  Guru meminta siswa untuk melakukan langkah-
langkah mengakses Internet.

( 60 menit )

3. Kegiatan Akhir : Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari
materi       cara mengakses internet yang disampaikan
secara lisan
( 20 menit )

E. Sumber Belajar
Komputer, koneksi internet, lembar kerja, media cetak (buku, majalah dsb.)

F. Penilaian
1. Tehnik

Observasi, Tes Tertulis

2. Bentuk Instrumen
Lembar observasi, Uraian, Uji Prosedur

3. Soal/Instrumen
Observasi

a. Temukan beberapa informasi yang terdapat di internet
b. Download informasi tersebut dan simpan di Hard Disk di folder
c. Olah informasi tersebut dengan program aplikasi yang sesuai

Uji prosedur
a. Bukalah internet dengan perangkat lunak yang sudah terinstal
b. Akseslah situs berisi berita, software, music, atau informasi yang

diinginkan
c. Download, Kelompokkan, dan Presentasikan

Lembar observasi

Instrumen
Skala

Kuantitatif*) Nilai 1
[(Jumlah/12)*10]

4 3 2 1
1 Menemukan jenis-jenis informasi di internet
2 Mendownload informasi, Mengelompokkan
3 Pengolahan informasi dg aplikasi yg sesuai

Jumlah
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Rubrik Uji prosedur

Instrumen
Skala

Kuantitatif*) Nilai 2
[(Jumlah/12)* 10]4 3 2 1

1 Menemukan jenis-jenis informasi di
internet

2 Mendownload informasi, Mengelompokkan
3 Pengolahan informasi dg aplikasi yg sesuai

Jumlah
*) Skor kuantitatif disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam melaksanakan

kegiatan yang diperintahkan, dengan rentang skor 1 – 4.

Mengetahui: …………., …………………………..
Kepala SMA ……………………. Guru Mata Pelajaran,

…………………………………….. ……………………....……………..
NIP. NIP.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : .............................................................

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kelas/Semester : 11 / Ganjil

Pertemuan ke- : 3

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Standar Kompetensi : 1. Menggunakan internet untuk keperluan
informasi dan komunikasi

Kompetensi Dasar : 1.3. Mempraktikkan akses internet

Indikator : 1.3.1 Menjelaskan cara memperoleh informasi
melalui internet atau lokalhost/LAN

1.3.2 Mendemontrasikan cara memperoleh informasi
dalam bentuk gambar melalui internet atau
localhost/LAN

1.3.3 Mendemontrasikan cara mencari informasi
dalam bentuk animasi atau video di internet
atau lokalhost/LAN

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu :
 Menjelaskan cara menghubungkan internet atau localhost dari PC
 Mempraktikkan cara memperoleh informasi melalui internet atau

localhost/LAN
 Mencari informasi dalam bentuk gambar melalui internet atau localhost/LAN
 Menjelaskan langkah-langkah untuk memperoleh informasi melalui internet

atau localhost/LAN
 Mempraktikkan langkah-langkah untuk memperoleh informasi dalam bentuk

gambar melalui internet atau localhost/LAN
 Mencari informasi macam-macam browser
 Menjelaskan fungsi browser dan pendukungnya untuk melihat animasi

dan/atau membaca dokumen di Internet
 Mempraktikkan browsing pada internet dan melakukan searching (pencarian)

pada internet

B. Materi Pembelajaran
Akses internet

A. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Penugasan
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B. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Kegiatan Awal : Apersepsi (10 menit)

Guru memberikan ilustrasi tentang cara memperoleh informasi melalui
internet atau lokalhost/LAN

2. Kegiatan Inti : 1 Guru memberikan penjelasan cara menghubungkan
internet atau lokalhost/LAN dari PC

2. Guru menjelaskan langkah-langkah cara memperoleh
informasi melalui internet atau lokalhost/LAN

3. Guru menugaskan siswa untuk mencari informasi
dalam bentuk gambar melalui internet atau
lokalhost/LAN

4. Guru menjelaskan tentang macam-macam browser
beserta fungsi dan pendukungnya

5. Guru melakukan searching pada internet atau
lokalhost/LAN

6. Guru meminta siswa melakukan browsing pada
internet atau lokalhost/LAN untuk memperoleh
informasi dalam bentuk animasi atau video.

( 60 menit )

3. Kegiatan Akhir : Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari materi
akses internet yang disampaikan secara lisan

( 20 menit )

C. Sumber Belajar
Komputer, koneksi internet, lembar kerja, media cetak (buku, majalah dsb.)

D. Penilaian
2. Tehnik

Observasi, Tes Tertulis

3. Bentuk Instrumen
Lembar observasi, Uraian, Uji Prosedur

4. Soal/Instrumen

Observasi
a. Jelaskan cara menghubungkan internet atau lokalhost/LAN dari PC?
b. Jelaskan langkah-langkah memperoleh informasi dalam bentuk gambar

melalui internet atau lokalhost/LAN?
c. Sebutkan macam-macam browser beserta fungsinya?
d. Jelaskan istilah browsing dan searching dalam internet!
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Uji prosedur
a. Bukalah internet dengan perangkat lunak yang telah terinstal di komputer!
b. Akseslah situs komersial, pemerintah, organisasi, dan pendidikan yang ada

di internet!
c. Sebutkan beberapa layanan internet yang disediakan oleh masing-masing

situs tersebut.

Lembar observasi

Instrumen
Skala

Kuantitatif*) Nilai 1
[(Jumlah/16)*10]4 3 2 1

1 Menjelaskan cara menghubungkan
internet atau lokalhost/LAN dari PC

2 Menjelaskan langkah-langkah
memperoleh informasi dalam bentuk
gambar melalui internet atau
lokalhost/LAN

3 Menyebutkan macam-macam browser
beserta fungsinya

4 Menjelaskan istilah-istilah dalam
internet (browsing, searching , dll)
Jumlah

Rubrik Uji prosedur

Instrumen
Skala

Kuantitatif*) Nilai 2
[(Jumlah/16)* 10]

4 3 2 1
1 Bukalah internet dengan perangkat lunak

yang telah terinstal di komputer!
2 Temukan beberapa situs komersial,

pemerintah, pendidikan dll
3 Membuka situs yang telah ditemukan
4 Menemukan beberapa layanan internet

yang disediakan masing-masing situs
Jumlah

*) Skor kuantitatif disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam melaksanakan
kegiatan yang diperintahkan, dengan rentang skor 1 – 4.

Mengetahui: …………., …………………………..
Kepala SMA ……………………. Guru Mata Pelajaran,

…………………………………….. ……………………....……………..
NIP. NIP.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : .............................................................

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kelas/Semester : 11 / Ganjil

Pertemuan ke- : 4

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Standar Kompetensi : 1. Menggunakan internet untuk keperluan
informasi dan komunikasi

Kompetensi Dasar : 1.4. Menggunakan web browser untuk memperoleh,
menyimpan, dan mencetak informasi

Indikator : 1.4.1 Menjelaskan fungsi mesin pencari (search engine)

1.4.2 Mendemontrasikan cara menyimpan informasi
hasil browsing

1.4.3 Mendemontrasikan cara mencetak informasi
dari hasil browsing

Tujuan Pembelajaran : Memberikan tugas pada siswa untuk mencari
informasi dan menjelaskan fungsi search engine
dalam internet serta menyimpannya hasil
pencarian/download pada lokasi penyimpanan yang
sudah ditentukan sekaligus bisa mencetak informasi
hasil browsing dan download.

Materi Ajar : Web Browser dan Search Engine

Metode Pembelajaran : Menyimak penjelasan tentang pengertian Web
Browser dan Search Engine dan mendiskusikan cara
searching pada internet, menyimpan hasil download
dan mencetak hasil browsing

Langkah-langkah Pembelajaran

a. Kegiatan Awal : Apersepsi (10 menit)

Guru memberikan ilustrasi tentang web browser dan
search engine pada akses Internet

b. Kegiatan Inti : 1 Guru memberikan pengertian web browser dan
search engine (mesin pencari).
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2. Guru menjelaskan beberapa homepage (situs)
yang menyediakan jasa search engine (mesin
pencari).

3. Guru menugaskan siswa untuk mempraktekkan
pencarian (searching) di internet pada salah satu
homepage (situs) yang menyediakan fasilitas
search engine

4. Guru menjelaskan cara menyimpan hasil
pencarian (download) informasi hasil browsing

5. Guru meminta siswa menyimpan hasil
pencariannya (download) di lokasi penyimpanan
yang telah ditentukan

6. Guru menjelaskan cara mencetak informasi dari
hasil browsing

7. Guru meminta siswa untuk mencetak informasi
hasil browsing
( 60 menit )

c. Kegiatan Akhir : Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari
materi web browser dan search engine yang
disampaikan secara lisan
( 20 menit )

Alat / Bahan / Sumber Belajar :
 Buku panduan,
 Internet,
 Buku Digital,
 perangkat komputer,
 Modem,
 Line Telepon

Penilaian :

Penugasan Individu, Uraian, Praktek

Mengetahui: …………., …………………………..
Kepala SMA ……………………. Guru Mata Pelajaran,

…………………………………….. ……………………....……………..
NIP. NIP.
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PENILAIAN PROSES DAN HASIL

Indikator Pencapaian :
2.1.1 Menyebutkan perangkat keras yang digunakan untuk akses Internet

(CPU. Modem, Line Telepon)

2.1.2 Menjelaskan fungsi perangkat keras yang digunakan untuk akses
Internet

a) Kognitif / Pengetahuan dan Pemahaman Konsep (PPK)

No Aspek yang dinilai Skor
1

2

Sebutkan 5 homepage (situs) yang menyediakan jasa search engine
(mesin pencari) di internet?
Jelaskan manfaat yang Anda dapatkan pada waktu pencarian
informasi (searching) di internet?

60

40

b)  Psikomotor / Praktek

No Aspek yang dinilai Skor
1

2

Menjalankan web browser dan search engine di waktu akses
Internet
Cara menyimpan dan mencetak hasil pencarian (download) di
internet

50

50

c) Afektif / Sikap

No Aspek yang dinilai
Skala

SL SR JR T
P

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Saya mengikuti pelajaran TIK
Saya tidak mengikuti pelajaran TIK
Saya merasa pelajaran TIK bermanfaat
Saya berusaha menyerahkan pekerjaan tepat waktu
Saya berusaha memahami pelajaran TIK
Saya bertanya kepada guru bila ada yang tidak jelas
Saya selalu mengerjakan setiap tugas dan langkah kerja
Saya berusaha memiliki buku pelajaran TIK
Saya berusaha mencari referensi diperpustakaan

JUMLAH

Keterangan :

No Skala Skor pernyataan positif Skor pernyataan negatif
1
2
3
4

SL : Selalu
SR : Sering
JR : Jarang
TP : Tidak Pernah

4
3
2
1

1
2
3
4
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ALAT PENILAIAN

a) Kognitif / Pengetahuan dan Pemahaman Konsep (PPK)

1. Sebutkan 5 homepage (situs) yang menyediakan jasa search engine (mesin
pencari) di internet?

2. Jelaskan manfaat yang Anda dapatkan pada waktu pencarian informasi
(searching) di internet?

b) Psikomotor / Praktek

1. Menjalankan web browser dan search engine di waktu akses Internet
2. Cara menyimpan dan mencetak hasil pencarian (download) di internet

Mengetahui: …………., …………………………..
Kepala SMA ……………………. Guru Mata Pelajaran,

…………………………………….. ……………………....……………..
NIP. NIP.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : .............................................................

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kelas/Semester : 11 / Ganjil

Pertemuan ke- : 5

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Standar Kompetensi : 1. Menggunakan internet untuk keperluan
informasi dan komunikasi

Kompetensi Dasar : 1.5. Menggunakan e-mail untuk keperluan informasi
dan komunikasi

Indikator : 1.5.1 Menjelaskan fungsi email sebagai alat
komunikasi

1.5.2 Mendemontrasikan untuk melakukan attachment
file dalam email

1.5.3 Mendemontrasikan cara mengambil attachment
file dan memindahkannya pada media lain

A. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu :
 Membedakan email berbasis pop3 dengan email berbasis web
 Menjelaskan fungsi email berbasis pop3 dan email berbasis web
 Menjelaskan fungsi attachment file dalam email
 Mempraktikkan cara melakukan attachment file dalam email
 Mempraktikkan cara melakukan download atachment file dan memindahkannya

pada media lain

B. Materi Pembelajaran
E-mail

C. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Penugasan

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Kegiatan Awal : Apersepsi (10 menit)

Guru memberikan ilustrasi tentang e-mail (electornic mail) pada akses Internet

2. Kegiatan Inti : 1 Guru memberikan pengertian e-mail (electronic
mail)
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2. Guru menjelaskan perbedaan email berbasis pop3
dengan email berbasis web

3. Guru menugaskan siswa untuk mempraktekkan
pembuatan email di internet pada salah satu
homepage (situs) yang menyediakan fasilitas
layanan email gratis

4. Guru menjelaskan attachment file dalam email

5.  Guru meminta siswa melakukan attachment file
dalam email yang telah dibuat.

7. Guru menjelaskan cara mengambil (download)
attachment file dan memindahkannya pada media
lain

8. Guru meminta siswa untuk mendownload
attachment file pada alamat homepage (situs)
yang telah ditentukan
( 60 menit )

3. Kegiatan Akhir : Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dari
materi       e-mail (electronic mail) yang disampaikan
secara lisan
( 20 menit )

E. Sumber Belajar
Komputer, koneksi internet, lembar kerja, media cetak (buku, majalah dsb.)

F. Penilaian
1. Tehnik

Observasi, Tes Tertulis

2. Bentuk Instrumen
Lembar observasi, Uraian, Uji Prosedur

3. Soal/Instrumen
Observasi
a. Sebutkan  layanan e-mail gratis yang terdapat di internet!
b. Jelaskan manfaat email di internet!
c. Jelaskan fungsi attachment file dalam email !
d. Bagaimana langkah-langkah dalam mengambil (download) attachment file

di internet ?

Uji prosedur
a. Bukalah internet dengan perangkat lunak yang telah terinstal di komputer!
b. Akseslah situs yang memuat layanan email gratis di internet!
c. Membuat email baru (gratis) di situs yang Anda kunjungi !
d. Mengambil attachment file (download) dan memindahkannya ke

komputermu.
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Lembar observasi

Instrumen
Skala

Kuantitatif*) Nilai 1
[(Jumlah/16)*10]

4 3 2 1
1 Menyebutkan layanan email gratis yang

terdapat di internet
2 Menjelaskan manfaat email untuk

keperluan informasi dan komunikasi
3 Menjelaskan fungsi attachment file

dalam email
4 Langkah-langkah dalam mengambil

(download) attachment file dalam email
Jumlah

Rubrik Uji prosedur

Instrumen
Skala

Kuantitatif*) Nilai 2
[(Jumlah/16)* 10]4 3 2 1

1 Bukalah internet dengan perangkat
lunak yang telah terinstal di komputer!

2 Temukan dan buka alamat (situs) yang
memberi layanan email gratis di
internet

3 Membuat email baru pada situs yang
telah dikunjungi

4 Lakukan download (mengambil
attachment file) untuk keperluan email
anda
Jumlah

*) Skor kuantitatif disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam melaksanakan
kegiatan yang diperintahkan, dengan rentang skor 1 – 4.

Mengetahui: …………., …………………………..
Kepala SMA ……………………. Guru Mata Pelajaran,

…………………………………….. ……………………....……………..
NIP. NIP.



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : ................................................................
Mata Pelajaran :  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi
Kelas / Semeter : 11 / 2 (  Genap )
Pertemuan Ke :  1
Alokasi Waktu :  4 x 40’

I. STANDAR KOMPETENSI

Menggunakan perangkat lunak pengolah  angka untuk menghasilkan informasi.

II. KOMPETENSI DASAR

Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka.

III. INDIKATOR

Mendemontrasikan  pembuatan  spreaddsheet baru.

IV. TUJUAN  PEMBELAJARAN

1. Membuka dan menutup program aplikasi.

2. Menyimpan dokumen

3. Memasukkan data berupa angka dan teks ke dalam cell.

4. Membuat data berurutan  secara otomastis.

5. Memasukkan data berupa simbol  atau  menggunakan  perintah  undo dan

redo.

V. MATERI  PEMBELAJARAN

Fungsi dan ikon aplikasi  pengolah angka.

VI. METODE  PEMBELAJARAN

Model :  Pembelajaran  langsung

Strategi : - Penjelasan

- Demontrasi

VII. ALAT  DAN  BAHAN

1. Komputer

2. Proyektor



LANGKAH – LANGKAH  PEMBELAJARAN

Langkah – langkah  Pertemuan

No
. Kegiatan

Alokasi
Waktu
(Menit)

Kegiatan Aktivitas  Siswa

1

2

3

4

5

Menyampaikan
tujuan dan
mempersiapkan
siswa

Mendemontrasi
kan
pengetahuan /
ketrampilan

Membimbing
pelatihan

Mengecek
pemahaman dan
memberikan
umpan balik

Memberikan
kesempatan
untuk lanjutan
dan pemantapan.

10

15

40

20

5

 Memberikan motifasi
kepada siswa

 Menampilkan indikator
yan harus dicapai oleh
siswa.

 Menyampaikan informasi
latar belakang  pelajaran /
prasarat.

 Mempersiapkan siswa
belajar

 Menjelaskan membuka
danm menutup program
dan menyimpan dokumen

 Menjelaskan data berupa
angka dan teks  ke dalam
cels

 Menjelaskan membuat data
secara berurutan secara
otomatis

 Menjelaskan memasukkan
data berupa simbol.

 Menjelaskan menggunakan
perintah undo dan redo.

 Meminta siswa
mengerjakan latihan tugas
yang telah diberikan.

 Meminta beberapa wakil
siswa untuk
mendemontrasikan
ketrampilan yang telah
dipelajari.

 Merangkum materi yang
telah diberikan

Meminta siswa untuk
mengulang latihan di rumah.

- Mendengar-
kan dan
memperhati-
kan

- Mendengar-
kan dan
memperhati-
kan

- Mendengar-
kan dan
memperhati-
kan

- Mendengar-
kan dan
memperhati-
kan

-



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : ................................................................
Mata Pelajaran :  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi
Kelas / Semeter : 11 / 2 (  Genap )
Pertemuan Ke :  2
Alokasi Waktu :  4 x 40’

I. STANDAR KOMPETENSI

Menggunakan perangkat lunak pengolah  angka untuk menghasilkan informasi.

II. KOMPETENSI DASAR

Membuat dokumen  pengolah angka dengan variasi  teks, tabel, grafik, gambar

dan diagram.

III. INDIKATOR

Menjelaskan  formula  dan  fungsinya.

IV. TUJUAN  PEMBELAJARAN

- Mencari informasi tentang formula dan fungsinya.

- Mendiskusikan  tentang formula dan fungsinya.

V. MATERI  PEMBELAJARAN

Fungsi dan ikon aplikasi  pengola angka.

VI. METODE  PEMBELAJARAN

Model :  Pembelajaran  langsung

Strategi : - Penjelasan

- Demontrasi

VII. ALAT  DAN  BAHAN

a. Komputer

b. Proyektor



VIII. LANGKAH – LANGKAH  PEMBELAJARAN

Langkah – langkah  Pertemuan

No. Kegiatan
Alokasi
Waktu
(Menit)

Kegiatan Aktivitas  Siswa

1

2

3

4

5

Menyampaikan  tujuan
dan mempersiapkan
siswa

Mendemontrasikan
pengetahuan /
ketrampilan

Membimbing  pelatihan

Mengecek pemahaman
dan memberikan
umpan balik

Memberikan  kesem-
patan untuk lanjutan
dan pemantapan.

10

15

40

20

5

 Memberikan motifasi
kepada siswa

 Menampilkan indikator
yan harus dicapai oleh
siswa.

 Menyampaikan
informasi latar
belakang  pelajaran /
prasarat.

 Menjelaskan informasi
dan tentang formula
dan fungsinya

 Mendiskusikan tentang
formula dan fungsinya.

 Meminta siswa
mengerjakan latihan /
tugas tentang formula
dan fungsinya.

 Meminta beberapa
wakil siswa untuk
mendemontrasikan
ketrampilan yang telah
dipelajari.

 Merangkum materi
yang telah diberikan

 Meminta siswa untuk
mengulang latihan di
rumah.

Mendengarkan
dan
memperhatikan

Mendengarkan
dan
memperhatikan

Mendengarkan
dan
memperhatikan

Mendengarkan
dan
memperhatikan

IX. PENILAIAN
Penugasan  individu, membuat data, memasukkan data.

Mengetahui: …………., …………………………..
Kepala SMA ……………………. Guru Mata Pelajaran,

…………………………………….. ……………………....……………..
NIP. NIP.



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : ................................................................
Mata Pelajaran :  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi
Kelas / Semeter : 11 / 2 (  Genap )
Pertemuan Ke :  3
Alokasi Waktu :  4 x 40’

I. STANDAR KOMPETENSI

Menggunakan perangkat lunak pengolah  angka untuk menghasilkan informasi.

II. KOMPETENSI DASAR

Membuat dokumen  pengolah angka dengan variasi  teks, tabel, grafik, gambar

dan diagram.

III. INDIKATOR

Memasukkan data ke dalam  cell.

IV. TUJUAN  PEMBELAJARAN

- Mengatur lebar kolom yang diinginkan.

- Membuat data tentang penduduk kota Lamongan dengan menggunakan

statistik, fungsi date, dan fungsi time, fungsi logika, dan fungsi lookup.

V. MATERI  PEMBELAJARAN

Fungsi dan ikon aplikasi  pengola angka.

VI. METODE  PEMBELAJARAN

Model :  Pembelajaran  langsung

Strategi : - Penjelasan

- Demontrasi

VII. ALAT  DAN  BAHAN

a. Komputer

b. Proyektor



VIII. LANGKAH – LANGKAH  PEMBELAJARAN

Langkah – langkah  Pertemuan

No
. Kegiatan

Alokasi
Waktu
(Menit)

Kegiatan Aktivitas  Siswa

1

2

3

4

5

Menyampaikan
tujuan dan
mempersiapkan
siswa

Mendemontrasika
n  pengetahuan /
ketrampilan

Membimbing
pelatihan

Mengecek
pemahaman dan
memberikan
umpan balik

Memberikan
kesem-patan
untuk lanjutan
dan pemantapan.

10

15

40

20

5

 Memberikan motifasi
kepada siswa

 Menampilkan indikator
yang harus dicapai oleh
siswa.

 Menyampaikan informasi
latar belakang  pelajaran
/ prasarat.

 Menjelaskan informasi
tentang lebar kolom

 Data tentang penduduk
kota Lamongan dengan
menggunakan fungsi
statistik, fungsi date dan
fungsi time, fungsi logika
dan fungsi lookup

 Meminta siswa
mengerjakan latihan /
tugas fungsi statistik,
fungsi date dan fungsi
time, fungsi logika dan
fungsi lookup

 Meminta beberapa wakil
siswa untuk
mendemontrasikan
ketrampilan yang telah
dipelajari.

 Merangkum materi yang
telah diberikan

 Meminta siswa untuk
mengulang latihan di
rumah.

Mendengarkan
dan
memperhatikan

Mendengarkan
dan
memperhatikan

Mendengarkan
dan
memperhatikan

Mendengarkan
dan
memperhatikan

IX. PENILAIAN
Penugasan  individu, membuat data, memasukkan data.

Mengetahui: …………., …………………………..
Kepala SMA ……………………. Guru Mata Pelajaran,

…………………………………….. ……………………....……………..
NIP. NIP.


