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RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN  
(RPP) 

 
SMP : ............. 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Indikator  Mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan 
komunikasi di berbagai bidang dengan cermat dan 
berhati-hati 
 
Menjelaskan fungsi berbagai peralatan teknologi 
informasi dan komunikasi dengan berfikir logis 
 

Alokasi Waktu : 1x pertemuan (2x 40 menit ) 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan prospeknya di masa 

mendatang 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu  

• mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan   komunikasi di bidang telekomunikasi 

dan komunikasi dengan cermat. 

• mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan   komunikasi di bidang teknologi 

informasi dengan cermat. 

• menjelaskan fungsi berbagai peralatan teknologi informasi di bidang telekomunikasi dan 

komunikasi dengan berfikir logis 

• menjelaskan fungsi berbagai peralatan teknologi informasi di bidang teknologi informasi 

dengan berfikir logis 

 

D. Materi Pembelajaran  

Peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

• Bidang telekomunikasi dan komunikasi 

• Bidang teknologi informasi 

Fungsi peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

 

E. Model/ Metode Pembelajaran  
Pendekatan Model CTL 

 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
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1. Pertemuan Pertama 

 

a. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan santun dan 

demokratis 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Memberikan cakupan tentang peralatan TIK 

 

 
2. Kegiatan Inti  
 

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu ilmu yang harus diketahui 
sejak dini, kenapa hal ini sangatlah perlu. Kemajuan atau perubahan merupakan suatu 
bentuk hal yang positif. Teknologi atau pertukangan memiliki lebih dari satu definisi. 
Salah satunya adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses 
yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Sebagai aktivitas manusia, 
teknologi mulai sebelum sains dan teknik. 

Kata teknologi sering menggambarkan penemuan dan alat yang menggunakan 
prinsip dan proses penemuan saintifik yang baru ditemukan. Akan tetapi, penemuan 
yang sangat lama seperti roda dapat disebut teknologi. Definisi lainnya (digunakan 
dalam ekonomi) adalah teknologi dilihat dari status pengetahuan kita yang sekarang 
dalam bagaimana menggabungkan sumber daya untuk memproduksi produk yang 
diinginkan (dan pengetahuan kita tentang apa yang bisa diproduksi). Oleh karena itu, 
kita dapat melihat perubahan teknologi pada saat pengetahuan teknik kita meningkat. 
Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian/penataan dari 
sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan (knowledge) bagi penggunanya. 
Keterangan, penerangan. Data (Fakta, atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang 
dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-
angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, 
atau situasi dan lain-lain) yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai 
arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata, sehingga dapat dipakai sebagai dasar 
untuk mengambil keputusan, dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan 
mendatang 
  Komunikasi, hubungan, percakapan adalah suatu sistem Komunikasi yang 
berupa sistem keterhubungan (interconnection) dan sistem pengoperasian global 
(interoperational) antar sistem informasi/jaringan komputer (komputer network) 
maupun penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi. 

Begitu banyak cabang teknologi yang mengalami perkembangan sampai saat 
ini, berikut contoh perkembangan yang ada yaitu : 

• Bioteknologi 
• Microteknologi 
• Nanoteknologi 
• Rekayasa biomedis 
• Rekayasa listrik 
• Teknologi antariksa 
• Teknologi elektronik 
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• Teknologi informasi 
• Teknologi instrumentasi 
• Teknologi Komputer 
• Teknologi nuklir  
• Teknologi penyimpanan energi 
• Teknologi permesinan 
• Teknologi persenjataan 
• Teknologi telekomunikasi 
• Teknologi tepat guna 
• Teknologi transportasi 
• Teknologi visual 
• Teknologi energi 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 

• Mengamati peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di lab. 

komputer, sekolah dan sekitarnya dengan cermat dan berhati-hati 

• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari  informasi di media cetak 

(buku, majalah dsb.) tentang perangkat teknologi informasi dan komunikasi Diskusi 

dengan tema ” Teknologi informasi dan komunikasi”,  

• Mempresentasikan hasil diskusi  

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Secara bersama-sama menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi 

• Mengerjakan lembar kerja  

 
 
 
 
G. Sumber Belajar  

Perangkat TIK (komputer, telepon/handphone, faximail, multi media dll.), buku paket, lembar 
kerja, dsb. 
 

 
 
H. Penilaian   
 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrum

en 

Instrumen/ Soal 

 Mengidentifik

asi peralatan 

teknologi 

informasi dan   

komunikasi di 

berbagai 

bidang  

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diantara gambar berikut manakah yang termasuk 

perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan apa 

nama alat tersebut? 

Kelompokkan peralatan tersebut sesuai dengan 

bidangnya! 

Jelaskan fungsi peralatan tersebut sesuai dengan 

penggunaannya! 

Sebutkan fungsi dari 2 macam peralatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang ada di masyarakat ! 
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Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrum

en 

Instrumen/ Soal 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

fungsi 

berbagai 

peralatan 

teknologi  

informasi dan 

komunikasi 

 

 

 

Self 

assessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Likert 

 

 

 

 

Jelaskan  fungsi dari 3 buah peralatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi! 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, seberapa baik kalian

dalam beberapa hal berikut ini. Silanglah 1 untuk BELUM

BAIK, 2 untuk CUKUP BAIK, 3 untuk BAIK, 4 untuk

SANGAT BAIK sesuai dengan diri kalian. 

 

1. Bekerja sama dengan teman sekelas     

1           2              3            4    

2. Rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat    

 1           2              3            4                       

3. Bekerja dengan cermat/teliti  

     1           2              3            4                       

4. Menghargai pendapat teman sekelas       

     1           2              3            4                                            

5. Mencari bahan tugas sendiri   

     1           2              3            4                                             

6. Membuat  tugas sendiri       

     1           2              3            4                                             

7. Kehati-hatian dalam melaksanakan tugas 

     1           2              3            4                                             

8. Berfikir logis  

     1           2              3            4                                             

 

 
Nilai = Jumlah Skor Perolehan  x 100  
 Jml Skor maksimal                            
 

Keterangan: 
Berikan tanda check ( V ) pada kolom yang sesuai 

 4 jika selalu muncul 
 3 jika sering muncul 
 2 jika kadang-kadang muncul 
 1 jika tidak pernah muncul 
 

Blitar ,  

       Guru Mata Pelajaran  

 
      

        NIP/NIK 

 
 

RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN  
(RPP) 
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SMP : ............. 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Indikator  • Menjelaskan perkembangan perangkat 

teknologi infomasi dan komunikasi 

• Mendeskripsikan perkembangan perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi  beserta 

fungsinya 

 

Alokasi Waktu : 2x pertemuan ( 4 x 40 meniit ) 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan prospeknya di masa 

mendatang 

 

B. Kompetensi Dasar  

Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu 

sampai sekarang 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta Didik Mampu : 

• Menjelaskan perkembangan perangkat TIK dalam bidang telekomunikasi secara arif  

• Mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan   komunikasi di bidang telekomunikasi 

dan komunikasi dengan cermat 

• mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan   komunikasi di bidang telekomunikasi 

dan komunikasi dengan cermat 

• Menjelaskan perkembangan perangkat TIK dalam bidang informasi beserta  fungsinya  

dengan berfiir logis  

• Menjelaskan perkembangan perangkat Tik dalam bidang etika dengan menghargai karya 

orang lain secara arif dan bijkasana 

• Mendeskripskan perkembangan perangkat TIK beserta fungsinya dan dampaknya secara 

arif dan bijkasana 

 

D. Materi Pembelajaran 

• Sejarah tentang perkembangan bidang telekomunikasi 

• Sejarah tentang perkembangan komunikasi 

• Sejarah tentang perkembangan informasi 

 

E. Metode/Model Pembelajaran 

Pendekatan Model CTL 

 

F. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 
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1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

perkembangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan santun dan 

demokratis 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Memberikan cakupan tentang peralatan TIK 

2. Kegiatan Inti 

SEJARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara 

penyampaian informasi (yang selanjutnya dikenal dengan istilah Teknologi Informasi). 

Mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, peletakkan 

tonggak sejarah dalam bentuk prasasti sampai diperkenalkannya dunia arus informasi 

yang kemudian dikenal dengan nama INTERNET.  

 

Masa Pra-Sejarah (...s/d 3000 SM) 

Pada awalnya Teknologi Informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini 

berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal, mereka 

menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua, tentang 

berburu dan binatang buruannya, komunikasi mereka dalam berbahasa hanya berkisar 

pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan. Perkembangan selanjutnya adalah 

diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti 

gendang, terompet yang terbuat dari tanduk binatang, isyarat asap sebagai alat pemberi 

peringatan terhadap bahaya. 

 

Masa Sejarah (3000 SM s/d 1400-an M) 

Pada masa ini Teknologi Informasi masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas 

saja, digunakan pada saat-saat khusus, dan mahal!  

 

3000 SM 

Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa sumeria dengan 

menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari pictograf sebagai huruf.  

 

Masa Sejarah (3000 SM s/d 1400-an M)  

2900 SM 

Penggunakan Huruf Hierogliph pada bangsa Mesir Kuno Hierogliph merupakan 

bahasa simbol dimana setiap ungkapan di wakili oleh simbol yang berbeda. 

 

500 SM 

Serat Papyrus digunakan sebagai kertas Kertas yang terbuat dari serat pohon 

papyrus yang tumbuh disekitar sungai nil ini menjadi media menulis/media informasi 
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yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang 

sebelumnya digunakan sebagai media informasi. 

 

105 M 

Bangsa Cina menemukan Kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini 

adalah kertas yang kita kenal sekarang, kertas ini dibuat dari serat bambu yang 

dihaluskan, disaring,dicuci kemudian diratakan dan dikeringkan, penemuan ini juga 

memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang 

ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem Cap. 

 

Masa Modern ( 1400-an M s/d sekarang ) 

Tahun 1455 

Mesin Cetak yang menggunakan plat huruf yang tebuat dari besi yang bisa diganti-

ganti dalam bingkai yang tebuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya 

oleh Johann Gutenberg. 

Tahun 1830 

Augusta Lady Byron Menulis program komputer yang pertama didunia 

berkerjasama dengan Charles Babbage menggunakan mesin Analytical-nya. Yang 

didesain mampu memasukan data, mengolah data dan menghasilkan bentuk keluaran 

dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama 

walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital, 94 tahun sebelum 

komputer digital pertama ENIAC I dibentuk. 

  

Tahun 1837 

Samuel Morse mengembangkan Telegraph dan bahasa kode Morse bersama Sir 

William Cook dan Sir Charles Wheatstone yang dikirim secara elektronik antara 2 

tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. 

Pengiriman dan Penerimaan Informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang 

hampir bersamaan waktunya. 

  

Tahun 1899 

Dipergunakan sistem penyimpanan dalam Tape (pita) Magnetis yang pertama. 

 

Tahun 1923 

Zvorkyn menciptakan tabung TV yang pertama.. 

 

Tahun 1945 

 

Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan Hypertext. 

 

Tahun 1946 
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Komputer digital pertama didunia ENIAC I dikembangkan. 

 

Tahun 1948 

Para peneliti di Bell Telephone mengembangkan Transistor.  

 

Tahun 1957 

� Jean Hoerni mengembangkan transistor Planar. Teknologi ini memungkinkan 

pengembangan jutaan bahkan milyaran transistor dimasukan kedalam sebuah keping 

kecil kristal silikon. 

� USSR (Rusia pada saat itu) meluncurkan sputnik sebagai satelit bumi buatan yang 

pertama yang bertugas sebagai mata-mata. Sebagai balasannya Amerika membentuk 

Advance Research Projects Agency (ARPA) dibawah kewenangan Departemen 

Pertahanan Amerika untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Informasi dalam bidang Militer. 

 

Tahun 1958 

Seorang insinyur texas Instrument yang bernama Jack Kilby mengembangkan sirkuit IC 

(Integrated Circuit) yang menggantikan peran transistor. 

 

Tahun 1972  

Ray Tomlinson menciptakan program e-mail yang pertama 

 

Tahun 1973 – 1990  

Istilah INTERNET diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP/IP kemudian 

dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama 

TCP/IP yang dikembangkan oleh grup dari DARPA, 1981 National Science Foundation 

mengembangkan Backbone yang disebut CSNET dengan kapasitas 56 Kbps untuk setiap 

institusi dalam pemerintahan. kemudian pada tahun 1986 IETF mengembangkan sebuah 

Server yang berfungsi sebagai alat koordinasi diantara; DARPA, ARPANET, DDN dan 

Internet Gateway. 

 

Tahun 1991- Sekarang 

Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi 

biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. 1992 pembentukan 

komunitas Internet, dan diperkenalkannya istilah World Wide Web oleh CERN. 1993, 

NSF membentuk InterNIC untuk menyediakan jasa pelayanan Internet menyangkut 

direktori dan penyimpanan data serta database (oleh AT&T), Jasa Registrasi (oleh 

Network Solution Inc,), dan jasa Informasi (oleh General Atomics/CERFnet),1994 

pertumbuhan Internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah kedalam segala 

segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. 

1995, Perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli 

jaringan di Backbone, langkah ini memulai pengembangan Teknologi Informasi 

khususnya Internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang 
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lebih canggih. 

 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Mencari informasi di media cetak (buku, majalah dsb) tentang sejarah perkembangan 

TIK 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi 

 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Penduluan 

• Berdoa 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang sejarah perkembangan teknologi 

informasdi dan komunikasi secara santun dan demokratis 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Memberikan cakupan tentang peralatan TIK 

 

2. Kegiatan Inti 

• Mengamati tayangan tentang perkembangan perangkat TIK disajikan oleh guru 

 

3. Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Mengerjakan lembar kerja  

 

 

G. Sumber Belajar 

Perangkat TIK (komputer, telepon/ hand-phone, faximail, multi media dll.), buku paket, lembar 

kerja, dsb. 

 

H. Penilaian 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal 

• Menjelaskan 

perkembangan 

perangkat 

teknologi 

infomasi dan 

komunikasi 

 

• Mendeskripsikan 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Self 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Likert

a. Sebutkan peralatan komunikasi zaman dulu. 

b. Jelaskan nenek moyang kita melakukan 

perhitungan 

c. Sebutkan beberapa media komunikasi modern 

 

 

 

 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, seberapa baik
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Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal 

perkembangan 

perangkat 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi  

beserta fungsinya 

 

 

assessment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalian dalam beberapa hal berikut ini. Silanglah 1

untuk BELUM BAIK, 2 untuk CUKUP BAIK, 3

untuk BAIK, 4 untuk SANGAT BAIK sesuai

dengan diri kalian. 

1. Bekerja sama dengan teman sekelas     

1           2              3            4    

2. Rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat 

 1           2              3            4                       

3. Bekerja dengan cermat/teliti  

     1           2              3            4                       

4. Menghargai pendapat teman sekelas       

     1           2              3            4                                     

5. Mencari bahan tugas sendiri   

     1           2              3            4                                     

6. Membuat  tugas sendiri       

     1           2              3            4                                     

7. Kehati-hatian dalam melaksanakan tugas 

     1           2              3            4                                     

8. Berfikir logis  

     1           2              3            4                                     

 

 

Nilai = Jumlah Skor Perolehan  x 100  

 Jml Skor maksimal                            

Keterangan: 

Berikan tanda check ( V ) pada kolom yang sesuai 

 4 jika selalu muncul 

 3 jika sering muncul 

 2 jika kadang-kadang muncul 

 1 jika tidak pernah muncul 

Blitar ,  

       Guru Mata Pelajaran  

 
      

        NIP/NIK 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 

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

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 1 (Satu) 

Indikator : • Menyebutkan  peran teknologi informasi dan 
komunikasi di berbagai bidang kehidupan 

• Menjelaskan peranan teknologi informasi 
dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-
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hari  
• Menjelaskan tentang peran teknologi 

informasi dan komunikasi secara arif 
 

Alokasi waktu 

 

: 1 X( 2x 40 menit ) 

 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan prospeknya di masa 

mendatang 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menjelaskan peranan  teknologi informasi dan  komunikasi dalam kehidupan sehari – hari 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 

• Menyebutkan peran teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan dengan 

cermat dan tepat. 

• Mendiskripsikan peranan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. 

• Menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi dengan berpikir logis dan 

santun. 

 

D.  Materi Pembelajaran  

 Peranan teknologi informasi dan komunikasi: 

Salah satu teknologi yang berkembang pesat dan perlu dicermati adalah teknologi informasi. 

Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan 

menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk 

bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Diantaranya di 

bidang pendidikan, pemerintahan, dunia usaha, bidang sosial dan lain-lain. 

 

• Bidang telekomunikasi 

-   sms gratis 

-   video conference 

-   Relay chat 

-   email 

 

• Bidang Pemerintahan 

- G2C (Government to Citizen) 

- G2B (Government to Business) 

- G2G ( Goverment to Government 

 

• Bidang Pendidikan 
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- Sumber informasi 

- E-learning 

- Diskusi online 

- E-library 

• Bidang Sosial 

- Telecenter 

- ICT4PR = TI untuk menanggulangi kemiskinan 

 

• Bidang Dunia Usaha 

-   Internet banking 

-   SMS Banking 

-   E-commerce 

 

E. Metode Pembelajaran  

Pendekatan  : CTL  

Model  : Cooperative Learning 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

peranan teknologi informasi dan komunikasi dengan santun dan demokratis 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan santun dan demokratis 

 

2. Kegiatan Inti 

Perkembangan Teknologi Informasi sampai dengan saat ini berkembang dengan 

pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang 

Informasi dan Komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung 

perkembangan Teknologi Informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan 

alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif).  

 

• Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari 

Kemajuan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalarn bidang-

bidang kehidupan menjadikan jarak secara geografis menjadi tidak penting. Dengan 

menggunakan Internet kita dapat mengakses informasi yang berada di manapun dan 

berkomunikasi dengan siapapun. Teknologi informasi dan komunikasi mendorong 

perubahan yang mendasar dalam segala bidang kehidupan manusia sehari hari, 

termasuk dalam kegiatan belajar-mengajar. 

 

1. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan 

2. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan 
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3. Peranan teknologi intormasi dan komunikasi dalam bidang bisnis/ekonomi 

 

• Keuntungan Penggunaan Teknologi informasi dan Komunikasi 

1. Fungsi automating, teknologi informasi dan komunikasi memudahkan cara hidup. 

2. Fungsi infomiating, menyatukan dunia ke dalam sebuah sistem informasi live 

seperti internet. 

3.  Fungsi reformating, teknologi informasi dikembangkan untuk memformat hidup 

dan bekerja. 

 

• Dampak Negatif Penggunaan Teknölogi informasi dan Komunikasi 

1. Cybercrime, yaitu jenis kejahatan, Contoh: penipuan yang dilakukan melalui 

internet atau HP 

2. Perubahan sosial budaya/ penurunan etika moral, Contoh: pornografi 

3. Komputer crime, yaitu perbuatan melawan hukum 

 

•  Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 

• Mengamati secara aktif peranan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di 

lingku-ngan sekitar kita. 

• Melakukan studi pustaka untuk mengetahui peranan teknologi informasi dan 

komunikasi dengan cermat. 

•  Mendeskripsikan peran teknologi informasi dan komunikasi dengan penuh 

ketelitian dan tanggung jawab. 

• Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi dengan santun dan 

demokratis 

• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. 

 

3.   Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan secara 

seksama 

• Menarik kesimpulan secara bersama tentang peranan teknologi informasi dan 

komunikasi 

 

 

       Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

peranan teknologi informasi dan komunikasi dengan santun dan demokratis 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan santun dan demokratis 

 

2.  Kegiatan Inti 
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•  Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 

• Mengamati secara aktif peranan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di 

lingku-ngan sekitar kita. 

• Melakukan studi pustaka untuk mengetahui peranan teknologi informasi dan 

komunikasi dengan cermat. 

•  Mendeskripsikan peran teknologi informasi dan komunikasi dengan penuh 

ketelitian dan tanggung jawab. 

• Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi dengan santun dan 

demokratis 

• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. 

 

3.  Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan secara 

seksama 

• Menarik kesimpulan secara bersama tentang peranan teknologi informasi dan 

komunikasi 

 

 

 

G. Sumber Belajar  

Perangkat TIK (komputer, telepon/ hand-phone, faximail, multi media dll.), buku paket, lembar 

kerja, dsb. 

 

H. Penilaian   

1.Tehnik: 

Tes tulis 

 

2.Bentuk Instrumen: 

Soal Uraian 

Self Assesmen 

 

3.Soal/Instrumen: 

I. Soal Uraian 

a. Jelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang Telekomunikasi? 

b. Jelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang Pemerintahan? 

c. Jelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang Pendidikan? 

d. Jelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang sosial? 

e. Jelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang Dunia usaha? 

 

Jawaban Soal Uraian : 

 

1. Bidang telekomunikasi 
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-   sms gratis 

-   video conference 

-   Relay chat 

-   email 

 

2. Bidang Pemerintahan 

- G2C (Government to Citizen) 

- G2B (Government to Business) 

- G2G ( Goverment to Government 

 

3. Bidang Pendidikan 

- Sumber informasi 

- E-learning 

- Diskusi online 

- E-library 

 

4. Bidang Sosial 

- Telecenter 

- ICT4PR = TI untuk menanggulangi kemiskinan 

 

5. Bidang Dunia Usaha 

-     Internet banking 

-     SMS Banking 

-     E-commerce 

 

 

Penilaian :  

 

Nilai = Jumlah Benar *  20 = ......... 

 

 

 

II. Self Assesment = menggunakan skala likert 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, seberapa baik kalian dalam beberapa hal berikut ini. 

Silanglah 1 untuk BELUM BAIK, 2 untuk CUKUP BAIK, 3 untuk BAIK,  4 untuk SANGAT 

BAIK sesuai dengan diri kalian. 

1. Bekerja sama dengan teman sekelas            1     2     3     4 

2. Rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat                            1     2     3     4 

3. Bekerja dengan cermat/teliti               1     2     3     4 

4. Menghargai pendapat teman sekelas         1     2     3     4 

5. Mencari bahan tugas sendiri           1     2     3     4 

6. Membuat  tugas sendiri       1     2     3     4 

7. Kehati-hatian dalam melaksanakan tugas                                          1     2     3     4 
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8. Berfikir logis                                                         1     2     3     4 

   

 
 
 

Blitar,  
Mengetahui, 
Kepala Sekolah      Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
………………………..     ………………………….. 
NIP.       NIP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN  
(RPP) 

 
SMP : ............. 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Indikator : • Mengidentifikasi berbagai keuntungan 
penggunaan perangkat teknologi informasi dan 
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komunikasi 
 
• Mengidentifikasi berbagai keuntungan 

penggunaan produk dari teknologi informasi 
dan komunikasi 

 
Alokasi Waktu : 2x pertemuan ( 4 x 40 menit ) 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan prospeknya di masa 

mendatang 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi berbagai keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu  

a. Mengidentifikasi berbagai keuntungan penggunaan produk dari teknologi informasi dan 

komunikasi secara teliti dan bertanggungjawab 

b. Mengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

dilihat dari produk yang dihasilkan dengan arif dan bijaksana 

 

D. Materi Pembelajaran  

1. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

a. Bidang telekomunikasi 

b. Bidang teknologi informasi 

2. Produk TIK 

a.   Bidang telekomunikasi 

b.   Bidang informasi  

 

E. Model/ Metode Pembelajaran  

Pendekatan Model CTL 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

 

 

 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

keuntungan penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi dengan santun dan 

bertanggunjawab 
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• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Memberikan cakupan tentang peralatan TIK 

2. Kegiatan Inti  

KEUNTUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

 

Melihat kembali perjalanan sejarah, dapat kita pahami bahwa teknologi diciptakan 

dengan berbagai kesederhanaan serta keterbatasan yang dimiliki. Sejalan dengan 

berkembangnya tingkat peradaban manusia, maka diciptakannya perangkat teknologi 

modern seperti sekarang ini. 

Perangkat teknologi yang diciptakan telah mampu menunjukkan perannya dan ikut 

ambil bagian dalam membantu berbagai pekerjaan di berbagai bidang kehidupan. dengan 

demikian tentunya diperoleh berbagai keuntungan dan kemudahan dari penggunaan 

perangkat tersebut. Keuntungan yang jelas dan nyata adalah tingkat efisiensi, efektifitas, 

serta produktifitas dapat ditingkatkan. 

Keuntungan penggunaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 

akan kita pelajari pelajari adalah : 

 

 

1. Keuntungan Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi dan   Komunikasi di 

Bidang Pendidikan dan Kesehatan. 

 

a. Bidang Pendidikan 

Arus informasi yang semakin maju menuntut tersedianya perangkat 

teknologi yang memadai. Kehadiran perangkat teknologi telah banyak memberikan 

keuntungan bagi dunia pendidikan, antara lain: 

1. Multimedia pendidikan, keuntungan  yang diperoleh antara lain: 

- Guru dapat menyajikan materi pembelajaran kepada siswa dalam bentuk 

slide-slide presentasi yang inovatif. 

2. Pembelajaran e-learning, keuntungan yang diperoleh antara lain: 

-  Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan (infrastruktur, peralatan, 

buku-buku) 

3. Games interaktif pembelajaran, keuntungan yang diperoleh anatara lain: 

- Siswa merasa lebih tertarik dan tergerak untuk berhati-hati karena sifat dari 

program komputer yang langsung memberikan koreksi dan skor setelah soal 

selesai dikerjakan. 

4. Penyaji informasi pendidikan, keuntungan yang diperoleh anatara lain:  

- Nilai hasil ujian dapat diakses melalui handphone 

5. Perpustakaan online, keuntungan yang diperoleh antara lain: 

- Memungkinkan pelajar atau mahasiswa dapat mengakses kesumber-sumber 

ilmu pengetahuan dengan cara mudah dan tanpa dibatasi waktu dan jarak. 

- Lebih hemat biaya 

 

b. Bidang Kesehatan 
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Dunia kedokteran telah banyak menuai berbagai manfaat dari penggunaan 

perangkat dan produk teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat dari 

penggunaan perangkat dan produk teknologi informasi dan komunikasi dalam 

bidang kedokteran antara lain: 

1. Ultrasonografi (USG) kedokteran 

2. Helical CT-SCAN 

3. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

4. Pemeriksaan ekokardiografi 

5. Bioinformatika kedokteran 

6. Kedokteran nuklir 

2. Keuntungan Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

Bidang Bisnis, Pemerintahan dan Bidang Sosial. 

 

1. Bidang Bisnis, salah satu contohnya adalah SMS Banking. 

2. Bidang Pemerintahan, salah satu contohnya adalah pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk hubungan pemerintah dengan masyarakat 

(G2C) 

3. Bidang Sosial, contohnya dengan adanya telecenter dapat menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan masyarakat. 

 

3. Keuntungan Penggunaan Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi  

Dalam kehidupan sehari-hari saat ini kita tidak lepas dari penggunaan produk 

teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contohnya adalah untuk komunikasai 

kita menggunakan hand phone. Keuntungan yang dapat kita peroleh antara lain dapat 

kita dapat memperoleh informasi dengan tanpa ada batas waktu dan tempat. 

Disamping itu masih banyak produk dari teknologi informasi dan komunikasi.  

 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 

• Mengamati peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di lab. 

komputer, sekolah dan sekitarnya secara berkelompok dengan cermat dan berhati-

hati 

• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari  informasi di media cetak 

(buku, majalah dsb.) tentang keuntungan perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi Diskusi dengan tema ” keuntungan Teknologi informasi dan 

komunikasi”. 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan santun dan bertanggung jawab. 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Secara bersama-sama menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi 
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• Mengerjakan lembar kerja  

 

 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Mengumpulkan tugas lembar kerja. 

• Menerima informasi tentang  tujuan pembelajaran 

• Refleksi pelajaran minggu lalu 

• Menerima informasi cakupan tentang penggunaan peralatan TIK 

 

2. Kegiatan Inti 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 

• Mengamati peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di lab. 

komputer, sekolah dan sekitarnya dengan cermat dan berhati-hati 

• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari  informasi di media cetak 

(buku, majalah dsb.) tentang perangkat teknologi informasi dan komunikasi  

• Menunjukkan alat-alat penunjang yang digunakan dalam TIK 

• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. 

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Secara bersama-sama menarik kesimpulan tentang keuntungan teknologi informasi 

dan komunikasi 

 

 

G. Sumber Belajar  

Perangkat TIK (komputer, telepon/handphone, faximail, multi media dll.), buku paket, lembar 

kerja, dsb. 

 

H. Penilaian   

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaia

n 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal 

 Mengamati 

keuntungan  

penggunaan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

dalam kehidupan 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

a. Jelaskan  pentingnya etika dalam teknologi 

informasi! 

b. Berikan 

contoh perbuatan yang tidak etis dalam 

penerapan atau penggunaan teknologi 

informasi. 



RPP Teknologi Informasi dan Komunikasi 21

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaia

n 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal 

sehari-hari dan di 

berbagai bidang 

secara cermat 

 Melakukan studi 

pustaka tentang 

berbagai 

keuntungan 

penggunaan 

perangkat 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

dengan 

menghargai karya 

orang lain 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

1. Jelaskan keuntungan penggunaan perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi? 

2. Jelaskanlah berbagai keuntungan 

penggunaan produk dari teknologi 

informasi dan komunikasi 

 

 

Nilai = Jumlah Benar *  2 = ......... 
 
 

Blitar ,  

       Guru Mata Pelajaran  

 
      

        NIP/NIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN  
(RPP) 

 

SMP : ............. 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 
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Indikator : • Mengidentifikasi dampak negatif dari 
penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi dilihat dari perangkat yang 
digunakan 

 
• Mengidentifikasi dampak negatif dari 

penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi dilihat dari produk yang dihasilkan

 
.    Menjelaskan dampak negatif pengunaan 

teknologi informasi dan komunikasi secara santun 

Alokasi Waktu : 2x pertemuan ( 4 x 40 menit ) 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan prospeknya di masa 

mendatang 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu  

a. Mengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

dilihat dari produk yang dihasilkan dengan berfikir logis dan bertanggung jawab. 

 

D. Materi Pembelajaran  

1. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

a. Bidang telekomunikasi 

b. Bidang teknologi informasi 

2. Produk TIK 

a.   Bidang telekomunikasi 

b.  Bidang informasi  

 

E. Model/ Metode Pembelajaran  

Pendekatan Model CTL 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

dampak negatif penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi dengan santun 

dan bertanggunjawab 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Memberikan cakupan tentang peralatan TIK 
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2. Kegiatan Inti  

DAMPAK NEGATIF  TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 

Selain memberikan peranan dan keuntungan, teknologi informasi dan 

komunikasi juga memberikan dampak-dampak negatif. Dampak negatif tersebut 

muncul sebagai sisi negatif dari sebuah teknologi dan juga muncul karena penggunaan 

yang salah dan tidak bertanggung jawab dari penggunanya. 

Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang akan kita pelajarai 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Dampak negatif penggunaan TIK dilihat dari perangkat yang digunakan 

Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bila 

dilihat dari perangkat yang digunakan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dampak 

terhadap kesehatan dan dampak sosial. 

a. Dampak terhadap kesehatan, salah satu contohnya sikap tubuh yang tidak tepat 

dan dilakukan secara berulang ulang dan terus menerus dalam jangka waktu 

yang panjang dapat mengakibatkan kerusakan urat, otot, syaraf dan dan 

jaringan lunak lainnya. 

b. Dampak sosial, contohnya adalah penggunaan hand phone ketika kita sedang 

mengemudikan mobil atau mengoperasikan mesin produksi dapat mengancam 

keselamatan kerja dan orang lain. 

c. Dampak bisnis, contohnya adalah Pembobolan rekening suatu lembaga atau 

perorangan yang mengakibatkan kerugian financial yang besar. 

 

2. Dampak negatif penggunaan TIK dilihat dari produk yang dihasilkan 

Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bila 

dilihat dari produk yang dihasilkan contohnya adalah pelanggara hak cipta. Hak 

cipta dilindungi dan di atur oleh Negara. Di Indonesia perlindungan terhadap hak 

cipta telah diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002. Undang-undang 

tersebut sering disebut sebagai Undang-undang Hak Cipta. 

Didalam UU hak cipta telah dijelaskan beberapa bentuk ciptaan yang 

dilindungi, diantaranya bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kalu kita lihat saat 

ini banyak sekali banyak sekali karya cipta yang dibajak. Hal tersebut tidak lepas 

dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh karya cipta yang banyak 

dibajak adalah perangkat lunak / program komputer.    

 

 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 

• Mengamati peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di lab. 
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komputer, sekolah dan sekitarnya dengan cermat dan berhati-hati 

• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari  informasi di media cetak 

(buku, majalah dsb.) tentang dampak negatif perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi Diskusi dengan tema ” dampak negatif Teknologi informasi dan 

komunikasi”. 

• Mempresentasikan hasil diskusi  

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Secara bersama-sama menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi 

• Mengerjakan lembar kerja  

 

 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Mengumpulkan tugas lembar kerja. 

• Menerima informasi tentang  tujuan pembelajaran 

• Refleksi pelajaran minggu lalu 

• Menerima informasi cakupan tentang penggunaan peralatan TIK 

 

2. Kegiatan Inti 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 

• Mengamati peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di lab. 

komputer, sekolah dan sekitarnya dengan cermat dan berhati-hati 

• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari  informasi di media cetak 

(buku, majalah dsb.) tentang dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi  

• Menunjukkan alat-alat penunjang yang digunakan dalam TIK 

• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. 

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Secara bersama-sama menarik kesimpulan tentang dampak negatif teknologi 

informasi dan komunikasi 

 

 

G. Sumber Belajar  

Perangkat TIK (komputer, telepon/handphone, faximail, multi media dll.), buku paket, lembar 

kerja, dsb. 
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H. Penilaian   

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaia

n 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal 

 Mengidentifikasi 

dampak negatif 

penggunaan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

dalam kehidupan 

sehari hari  dan di  

berbagai bidang 

dengan cermat  

 

 

 

 

 Melakukan studi 

pustaka tentang 

dampak negatif 

penggunaan 

teknologi informasi 

dan komunikasi dan 

menghargai karya 

orang lain 

 

 Mengamati 

tayangan tentang 

dampak negatif 

pengunaan 

teknologi informasi 

dan komunikasi  

dengan santun 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

a. Jelaskan  dampat negatif penggunaan 

perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi 

b. Berikan contoh dampat negatif dalam 

penerapan atau penggunaan teknologi 

informasi. 

1. Jelaskan dampat negatif penggunaan 

perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi? 

2. Jelaskanlah berbagai dampat negatif 

penggunaan produk dari teknologi 

informasi dan komunikasi 

 

1. Jelaskan dampat negatif dalam penggunaan 

perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi berbagai media? 

2. Jelaskanlah berbagai dampat negatif 

penggunaan produk dari teknologi 

informasi dan komunikasi 

 

 
Nilai = Jumlah Benar *  2 = ......... 
 

Blitar ,  

       Guru Mata Pelajaran  
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        NIP/NIK 

 

 

RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN  
(RPP) 

 

SMP : ............. 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Indekator : • Mengidentifikasi letak tombol yang digunakan 
untuk mengaktifkan komputer 

• Melakukan proses ”cold boot” 
• Melakukan proses ”Warm boot”   
 

Alokasi Waktu : 2x pertemuan ( 4 x 40 menit ) 

 

A. Standar Kompetensi 

       Mengenal operasi dasar peralatan komputer 

 

B. Kompetensi Dasar 

     Mengaktifkan komputer sesuai prosedur 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu  

• menunjukan nama-nama tombol yang digunakan untuk mengaktifkan komputer               ( 

memulai Windows ) secara teliti dan cermat 

• menjelaskan fungsi tombol-tombol yang digunakan untuk menghidupkan komputer dengan 

teliti dan cermat 

• menjelaskan 3 langkah menghidupkan komputer ( proses cold boot ) atau memulai Windows 

secara tepat dan benar serta bertanggungjawab 

• mendemonstrasikan 3 langkah menghidupkan komputer ( proses cold boot ) atau memulai 

Windows secara tepat dan benar 

• menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi terjadi permasalahan dalam mengoperasikan 

komputer dengan tanggungjawab 

• menghidup, peserta didik dapat mendemonstrasikan memecahkan masalah jika terjadi 

komputer hang ( warm boot ) secara tepat dan benar 

. 

D. Materi Pembelajaran  

Mengaktifkan komputer, pemecahan masalah, proses cold boot dan warm boot 

 

E. Model/ Metode Pembelajaran  

Pendekatan Model CTL 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
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Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan komputer 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

penggunaan tombol-tombol untuk mengaktifkan komputer  ( memulai Windows ) 

secara teliti dan cermat 

• Memberika motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan komputer 

(memulai Windows) dan mengatasi permasalahannya dengan cermat dan 

bertanggungjawab 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Memberikan cakupan tentang peralatan TIK 

 

2. Kegiatan Inti  

PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

 

 Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini mengalami perkembangan 

yang sangat luar biasa. Dengan hadirnya perangkat TIK  seolah-olah dunia memjadi sempit 

karena mudahnya kita dapat memperoleh informasi maupun berkomunikasi dengan 

masyarakat dunia. Waktu dan tempat tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dunia 

untuk berkomunikasi. Perangkat informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam pelajaran 

ini adalah seperangkat komputer. Komputer dapat bekerja lebih cepat dan tepat. 

 

Memasang Komputer secara Aman 

Dalam pemasangan perangkat komputer kita harus memperhatikan beberapa resiko 

terhadap keselamatan dalam mengoperasikan komputer antara lain: 

1. Kebakaran 

2. Kejutan listrik 

3. Risiko mekanis 

4. Risiko radiasi 

 

 Secara garis besar proses kerja sistem komputer ada tiga tahap, yaitu 

1. Tahap input, pada tahap ini operator memasukkan data, bisa dengan cara mengetikkan 

langsung melalui keyboard adau dari media penyimpanan (misalnya disket/hardisk)  

2. Tahap proses, tahap ini CPU melakukan proses sesuai dengan apa yang dimasukkan 

(input). Proses yang dimasukkan meliputi: 

• Pemeriksaan atau pengenalan (hardware dan atau data).   

• Perhitungan (data dan  informasi lainnya). 

• Umpan balik (bisa berupa kesalahan, informasi yang perlu ditampilkan di layar 

merupakan bagi proses selanjutnya). 

3. Tahap output, tahap ini menampilkan hasil proses kerja CPU pada layar monitor atau 

printer. 
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Mengaktifkan Komputer 

Ada dua cara melakukan proses booting/mengaktifkan komputer, yaitu  cool booting 

dan warm booting. 

• Cool boot 

 Yaitu proses menghidupkan komputer dengan menggunakan tombol power pada 

Central Proseseng Unit (CPU). 

 

• Warm boot 

 Yaitu proses menghidupkan komputer dengan menggunakan tombol  reset pada  

Central Proseseng Unit (CPU) atau dapat dilakukan dengan menggunakan tombol 

kombinasi Ctrl +  Alt + Del pada keyboard yang ditekan secara bersamaan.  

 

Menghidupkan Komputer Sesuai dengan Prosedur 

Langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk menghidupkan komputer adalah : 

1. Perhatikan apakah semua kabel sudah terhubung ke stop kontak listrik. 

2. Menekan tombol pada stavolt 

3. Menekan tombol power pada CPU 

4. Menekan tombol power pada monitor kemudian tunggu sampai Iayar menampilkan 

jendela Welcome to Windows XP, seperti gambar di bawah ini. 

5. Pada tampilan Welcome to Windows XP tersebut, klik salah satu user name 

(pemakai komputer)  

6 Tunggu hingga layar menampilkan desktop Windows XP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mematikan Komputer Sesuai Prosedur 

Untuk menjaga keamanan harddisk dan data-data yang berada di harddisk perlu 

memperhatikan prosedur mematikan komputer yang baik dan benar.  

Jika merasa sudah yakin semua, program sudah tidak aktif, maka lakukan langkah-

langkah berikut: 

1. Klik tombol Start pada taskbar 
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2. Klik tombol Turn off Komputer 

3. Kotal dialog Turn off Komputer akan tampil seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klikn Turn off 

Komputer biasanya akan mati sendiri atau Anda dapat mengakhiri proses komputer 

dengan menekan tombol power pada monitor dan CPU. Selain itu dapat Anda kilk 

pilihán berikut: 

Stand by : Komputer yang Anda gunakan dalam keadaan berhenti sejenak dan 

tetap dalam keadaan menerima data masukan 

Turn off : Jika Anda yakin akan mengakhiri proses penggunaan komputer, 

komputer akan menyimpan konfigurasi (setting) terlebih dahulu 

sebelum mengakhirinya 

Restat : Jika Anda ingin memulai kembali dari awal proses komputer, komputer 

akan melakukan booting kembali 

Cancel : Digunakan untuk membatalkan proses mematikan komputer 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Mengamati dan menunjukan nama dan fungsi tombol-tombol untuk mengaktifkan 

komputer 

• Mendemontrasikan proses cold boot ( memulai Windows ) dengan langkah secara 

tepat dan benar 

• Mendemontrasikan proses warm boot ( komputer hang ) dengan langkah secara 

tepat dan benar 

• Mengerjakan lembar kerja. 

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Secara bersama-sama menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi 

• Mengerjakan lembar kerja  

 

 

 

Pertemuan Kedua 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 
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• Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan komputer 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

penggunaan tombol-tombol untuk mengaktifkan komputer     ( memulai Windows ) 

secara teliti 

• Memberika motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan komputer 

( memulai Windows ) dan mengatasi permasalahannya 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Memberikan cakupan tentang peralatan TIK 

 

 

2. Kegiatan Inti 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Mengamati dan menunjukan nama dan fungsi tombol-tombol untuk mngaktifkan 

komputer 

• Mendemontrasikan proses cold boot ( memulai Windows ) dengan langkah secara 

tepat dan benar 

• Mendemontrasikan proses warm boot ( komputer hang ) dengan langkah secara 

tepat dan benar 

• Mengerjakan lembar kerja. 

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Secara bersama-sama menarik kesimpulan tentang dampak negatif teknologi 

informasi dan komunikasi 

 

 

 

G. Sumber Belajar  

Perangkat TIK (komputer, telepon/handphone, faximail, multi media dll.), buku paket, lembar 

kerja, dsb. 

 

H. Penilaian   

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaia

n 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal 

• Mengidentifikasi 

letak tombol yang 

digunakan untuk 

mengaktifkan 

komputer 

 

Unjuk 

kerja 

 

 

 

 

Uji 

prosedur 

 

 

 

 

1. Amatilah tombol-tombol pada 

perangkat komputer, kemudian 

tunjukanlah nama dan fungsi tombol-

tombol yang digunakan untuk 

menghidupkan komputer atau 

memulai Windows (lembar observasi 
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Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaia

n 

Bentuk 

Instrumen 

Instrumen/ Soal 

• Melakukan proses 

”cold boot” 

 

• Melakukan proses 

”Warm boot” 

 

Unjuk 

kerja 

 

Unjuk 

kerja 

 

 

 

 

Uji 

prosedur 

 

Uji 

prosedur 

 

 

 

 

 

) 

2. Demonstrasikalah 3 langkah 

menghidupkan komputer ( cold boot ) 

atau memulai Windows( lembar uji 

produk ) 

3. Demonstrasikalh 2 cara mengatasi 

masalah jika terjadi hang pada 

komputer atau warm boot  ( lembar 

uji produk ) 

 

 

Skala kwantatif Nilai = No Instrumen 

5 4 3 2 1 Jsp/jsm x 100

1 Tombol power listrik       

2 Tombol monitor       

3 Tombol disk drive A       

4 Tombol Power CPU       

 Jumlah       

 Total jumlah   

 

Skala kwantitif Nilai = No Instrumen 

5 4 3 2 1 Jsp/jsm x 100

A Menghidupkan komputer ( Cold boot)       

1 Mengecek aliran 

listrik/Menghidupkan monitor 

      

2 Mengecek disk drive A dalam 

keadaan kosong atau berisi 

      

3 Menekan tombol power dan 

menunggu layar utama Window 

muncul 

      

B Proses warm boot       

4 Menggunakan key board       

5 Mengunakan tombol yang ada pada 

CPU 

      

 Jumlah       

 Total jumlah   

 

Blitar ,  

       Guru Mata Pelajaran  
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        NIP/NIK 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 

      
SMP/ MTs : ............. 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Indekator  • Menjelaskan cara mematikan komputer 
menggunakan fungsi perintah sesuai dengan 
prosedur 

• Mematikan komputer menggunakan fungsi tombol 

pada hardware sesuai dengan prosedur 

Alokasi Waktu : 2 x pertemun  ( 2 x 40 ) 

 

 

A. Standar Kompetensi 

       Mengenal operasi dasar peralatan komputer 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mematikan komputer sesuai prosedur 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

      peserta didik mampu : 

• menjelaskan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows dengan cara 

menggunakan mouse dengan bertanggungjawab 

• menjelaskan 4 langkah mematikan komputer dengan menggunakan key board secara teliti 

dan cermat 

• menjelaskan 4 langkah mematikan komputer dengan menggunakan gabungan mouse dan 

keyboard dengan cermat dan teliti 

• mendemonstrasikan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows dengan cara 

menggunakan mouse secaara tepat dan benar ( lembar uji prosedur ) dengan cermat dan 

teliti 

• mendemonstrasikan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows dengan cara 

menggunakan keyboard  secaara tepat dan benar ( lembar uji prosedur ) dengan cermat 

• mendemonstrasikan 4 langkah mematikan komputer atau mengakhiri Windows dengan cara 

menggunakan keyboard dan mouse ( gabungan )  secaara tepat dan benar ( lembar uji 

prosedur ) 

 

 

D. Materi Pembelajaran  

Mematikan komputer  atau mengakhiri Windows menggunakan mouse 

Mematikan komputer  atau mengakhiri Windows menggunakan keyboard 

Mematikan komputer  atau mengakhiri Windows menggunakan mousedan keyboard 
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E. Metode Pembelajaran  

Pendekatan CTL  

      Model Cooperative Learning 

 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama  

 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 

• Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan komputer secara teliti dan cermat 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

penggunaan tombol-tombol untuk mengaktifkan komputer ( memulai Windows ) 

secara santun. 

• Memberika motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan komputer  

( memulai Windows ) dan mengatasi permasalahannya dengan cermat dan teliti 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2.  Kegiatan Inti 

Mematikan Komputer Sesuai Prosedur 

Untuk menjaga keamanan harddisk dan data-data yang berada di harddisk perlu 

memperhatikan prosedur mematikan komputer yang baik dan benar.  

Jika merasa sudah yakin semua, program sudah tidak aktif, maka lakukan langkah-

langkah berikut: 

1. Klik tombol Start pada taskbar 

2. Klik tombol Turn off Komputer 

3. Kotal dialog Turn off Komputer akan tampil seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klikn Turn off 

Komputer biasanya akan mati sendiri atau Anda dapat mengakhiri proses komputer 

dengan menekan tombol power pada monitor dan CPU. Selain itu dapat Anda kilk 

pilihán berikut: 

Stand by : Komputer yang Anda gunakan dalam keadaan berhenti sejenak dan tetap 

dalam keadaan menerima data masukan 

Turn off : Jika Anda yakin akan mengakhiri proses penggunaan komputer, komputer 
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akan menyimpan konfigurasi (setting) terlebih dahulu sebelum 

mengakhirinya 

Restat : Jika Anda ingin memulai kembali dari awal proses komputer, komputer 

akan melakukan booting kembali 

Cancel : Digunakan untuk membatalkan proses mematikan komputer 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Mengamati dan menunjukan nama dan fungsi tombol-tombol untuk mengaktifkan 

komputer 

• Mendemontrasikan proses cold boot ( memulai Windows ) dengan langkah secara 

tepat dan benar 

• Mendemontrasikan proses warm boot ( komputer hang ) dengan langkah secara tepat 

dan benar 

• Mengerjakan lembar kerja. 

 

1. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Secara bersama-sama menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat 

teknologi informasi dan komunikasi 

• Mengerjakan lembar kerja  

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Mengamati peralatan layar utama Windows komputer 

• Mendemonstrasikan mematikan komputer menggunakan mouse 

• Mendemonstrasikan mematikan komputer menggunakan keyboard 

• Mendemonstrasikan mematikan komputer menggunakan gabungan mouse dan 

keyboard 

 

 

 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang pembelajaran perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi 

 

 
 
H. Penilaian  

      1. Tehnik 

         Tes tertulis, Tes Unjuk Kerja 

 

      2. Bentuk Instrumen   

         Uraian, Uji prosedur  

 

      3. Soal/Instrumen 
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1. Jelaskanlah 4 langkah cara mematikan komputer atau mengakhiri Windows dengan 

menggunakan mouse 

2. Jelaskanlah 4 langkah cara mematikan komputer atau mengakhiri Windows dengan 

menggunakan keyboard 

3. Demonstrasikan 4 langkah cara mematikan komputer atau mengakhiri Windows dengan 

menggunakan mouse ( Lembar uji prosedur )  

4. Ddemonstrasikan 4 langkah cara mematikan komputer atau mengakhiri  windows dengan 

menggunakan keyboard( Lembar uji prosedur ) 

5. Demonstrasikan 4 langkah cara mematikan komputer atau mengakhiri Windows   dengan 

menggunakan gabungan mouse dan keyboard (lembar uji prosedur) 

 

Skala kwantatif Nilai = No Instrumen 

 4 3 2 1 Jsp/jsm x 

100 

1 Mematikan komputer 

menggunakan mouse  

      

2 Menggunakan keyboard       

3 Menggunakan gabungan mouse 

dn keyboard 

      

 Jumlah       

        

 Total jumlah   

 
Blitar , …………………… 

      Guru Mata Pelajaran TIK 

 

 
      …………………………….. 

       NIP/NIK. ………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 

 
SMP/ MTs : ............. 

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Kelas/ Semester : VII (tujuh)/ 1 (satu) 

Indikator :  Menggunakan sistem operasi 
 

 Menggunakan  file manager untuk mengelola file 
dan folder 

 
 Memasukan file2 ke dalam satu folder 

Alokasi Waktu : 4 x pertemuan (8 x 40 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

       Mengenal operasi dasar peralatan komputer 

 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan operasi dasar pada operating sistem dengan sistematis. 

 

C.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta Didik Mampu 

• Disajikan tampilan layar utama Windows, peserta didik dapat menggunakan shortcut pada 

desktop icon untuk mengaktifkan Windows Explorer dengan tepat, teliti dan cermat 

• Disajikan tampilan layar utama Windows, peserta didik dapat membuka tampilan Windows 

Explorer melalui tombol Start dengan tepat dengan teliti 

• Disajikan tampilan layar utama Windows, peserta didik dapat membuat folder melalui menu 

bar pada layar Windows Explorer dengan tepat , teliti dan bertanggung jawab 

• Disajikan tampilan layar Windows Explorer, peserta didik dapat membuat folder baru 

melalui menu bar dengan tepat , cermat dan teliti 

• Disajikan tampilan layar Windows Explorer, peserta didik dapat menyatukan file-file ke 

dalam satu folder dengan cara draging dengan tepat, cermat dan teliti. 

 

D. Materi Pembelajaran  

Mengaktifkan Windows Explorer 

Membuat folder baru 

Menyatukan file-file ke dalam satu folder 

 

E. Metode Pembelajaran  

Pendekatan : CTL  

      Model : Cooperative Learning 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
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Pertemuan pertama  

1.  Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa  

• Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

Windows Explorer secara teliti. 

• Memberika motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan windows 

Explorer dalam managemen file dan folder teliti 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 

Perangkat Lunak Aplikasi 

 Perangkat lunak aplikasi adalah suatu perangkat lunak (program) yang berfungsi 

atau yang dugunakan untuk melakukan berbagai bentuk tugas tertentu.Umumnya 

perangkat lunak aplikasi dirancang untuk membuat pengguna dapat bekerja lebih 

produktif, selain itu perangkat lunak aplikasi juga berguna untuk memandu pengguna 

dalam melakukan pekerjaan tertentu. Bentuk tugas tersebut biasanya digunakan untuk 

bidang-bidang masalah tertentu, seperti untuk penelitian, pengolahan data, keuangan, 

rancang bangun, dan lain-lain. 

 Program-program aplikasi yang banyak digunakan di indonesia kebanyakan 

merupakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan software Microsoft, sedangkan 

Microsoft menerapkan hak paten produknya untuk tiap-tiap program digunakan untuk 

satu unit komputer, harus membeli program tersebut. Program-program yang 

dikomersialkan seperti ini disebut dengan CLOSE SOURCE. 

  Perangkat lunak jenis komersial memiliki ciri bahwa hak ciptanya dilindungi 

dengan undang-undang (biasanya tercantum dalam kemasan pembelian ) dan pengguna 

tidak dapat mengubah perangkat lunak tersebut karena didistribusikan dalam bentuk 

aplikasi yang hanya dapat diekskusi (dijalankan), perangkat lunak ini adalah jenis 

perangkat lunak yang sering dibajak. 

  Perangkat lunak yang tidak dikomersialkan adalah produk dari LINUX, Linux 

pertama kali dikeluarkan tahun 1991 oleh Linus Torvald. Software ini merupakan 

software yang tidak dikomersialkan dan disebut OPEN SOURCE. 

Pengolah kata merupakan perangkat lunak aplikasi yang paling umum digunakan di 

indonesia. Pengolah kata yang paling terkenal adalah Microsoft Word, namun 

dipasaran banyak merek lain yang memiliki fungsi dan fitur yang tidak jauh berbeda. 

Misalnya corel wordPerfct, sun microsystem staroffice, open office write, wordstar, 

chiwriter,turbo sprint, PSF write dan Microsoft Word. 

Dengan perangkat lunak pengolah kata kamu dapat menggunakan komputer untuk 

membuat, mengedit, memformat,mencetak dan menyimpan materi teks. Jika kamu 

ingin membuat karya tulis, menyalin catatan pelajaran supaya lebih rapi, membuat 

karangan, menulis buku harian dan lainnya. Semua ini bisa menggunakan perangkat 

lunak pengolah kata. 
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Contoh Program aplikasi pengolah kata (Microsof Word) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perangkat lunak pengolah angka adalah perangkat lunak yang memudahkan pengguna 

dalam mengolah data numerik. Oleh karena dibuat untuk mengolah angka, umumnya 

perangkat lunak pengolah angka memiliki daerah kerja berbentuk tabulasi, yang terdiri 

atas baris dan kolom. Sebagai pengolah angka, perangkat lunak ini dilengkapi dengan 

kemampuan untuk menghitung dengan  menggunakan rumus dan membuat grafik. 

 Pada tahun 1978, Daniel Briclin, mahasiswa Havard Business School memiliki 

ide untuk membuat spreadsheet terkomputerasi. Dialah yang pertama menciptakan 

spreadsheet elektronik. Fitur dasar spreadsheet meskipun banyak jenis spreadsheet 

elektronik yang berbeda-beda semuanya memiliki fungsi dasar yang sama. Misalnya 

Lotus 1-2-3, SuperCalc, Sympony, Multiplan, Visicalc,QuatroPro, Staroffice cal, 

Microsoft Excel. 

 

Gambar perangkat lunak program pengolah angka (Microsof Excel) 
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Peragkat Lunak Aplikasi Grafis dan Multimedia 

 

 Desain grafis dapat diartikan sebagai media penyampaian informasi kepada yang 

membutuhkan (masyarakat) dalam bentuk grafis yang dapat didefinisikan sebagai aplikasi 

dari ketrampilan seni dan komunikasi. Perangkat lunak kategori ini berfungsi untuk 

mengolah jenis media seperti foto, ilustrasi, rekaman suara, video, dan animasi, termasuk 

juga perangkat lunak yang menyatukan semua media menjadi satu aplikasi multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan 
Berbantukan Komputer 
(CAD) 

Autodesk 

Microsoft 

Quality Plans 

Auto CAD 

Visio 

Chift Architect 

Penerbitan Dekstop Adobe 

Corel 

Quark 

InDesign 

Ventura 

QuarkXpress 

Aplikasi menggambar Adobe 

Corel 

Illustrator 

Draw 

Pengeditan foto Adobe 

Corel 

Nikon 

Audacity 

Photoshop 

Photo-Paint 

Capture NX 

Audacity 

Pengeditan audio Adobe 

Cakewalk 

Sony 

Audition  

SONAR 

SoundForge 

Pengeditan Vidio Adobe 

Ulead 

Pinnacle 

Premiere 

VidioStudio 

Studio 

Multimedia Authoring Adobe 

SumTotal  System 

Authorware, Flash, Director 

ToolBook Instructor 

Pembuat Halaman Web Adobe 

Microsoft 

Lotus 

Dreamweaver 

FrontPage 

FastSite 
 

Jenis Aplikasi Perusahaan Nama Program 

Perancangan 
Berbantukan Komputer 
(CAD) 

Autodesk 

Microsoft 

Quality Plans 

Auto CAD 

Visio 

Chift Architect 

Penerbitan Dekstop Adobe 

Corel 

Quark 

InDesign 

Ventura 

QuarkXpress 
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Gambar Perangkat lunak program aplikasi grafis dan multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Peragkat lunak program aplikasi presentasi adalah perangkat lunak aplikasi 

yang membantu kita untuk bekerja penyajian naskah lebih efektif dan efisien. 

Beberapa merk perangkat lunak program aplikasi presentasi yang terkenal adalah 

Microsoft PowerPoint,Sun StarOffice Impess, Corel Presentations. 

  Micosoft power point adalah program presentasi yang sering digunakan oleh 

para pengguna yang ingin menyajikan ide, opini, usulan, hasil kegiatan, hasil laporan 

dan sebagainya secara lebih singkat dan padat tetapi mencapai sasaran dan tujuan yang 

tepat pada waktu yang terbatas.  

 Micosoft power point dapat menyampaikan  maksud dan tujuan yang ingin dicapai 

kepada pihak lain tanpa harus menulis secara panjang lebar. Selain itu penyajian dapat 

dibuat lebih menarik dan atratif dengan menggunakan tulisan dan gambar animasi, 

tampilan layar, serta suara, sehingga pihak yang dituju tertarik terhadap apa yang 

disampaikan 

• Mendemonstrasikan cara mengaktifkan windows explorer melalui desktop icon. 

• Mendemonstrasikan cara membuat folder di windows explorer. 

• Mendemonstrasikan cara memindah file di windows explorer 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang pembelajaran mengaktifkan windows explorer melalui 

desktop icon. 

• Pemberian tugas. 

 

      Pertemuan kedua  

1.   Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa  

• Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

Windows Explorer. 

• Memberika motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan windows 
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Explorer dalam managemen file dan folder. 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Mendemonstrasikan cara mengaktifkan windows explorer melalui tombol start. 

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang pembelajaran mengaktifkan windows explorer melalui 

tombol start. 

• Pemberian tugas. 

 

 

Pertemuan ketiga  

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa  

• Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

Windows Explorer. 

• Memberika motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan windows 

Explorer dalam managemen file dan folder. 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

2. Kegiatan Inti 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Mendemonstrasikan 4 langkah cara membuat folder baru melalui menubar. 

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang pembelajaran tentang pembuatan folder baru. 

• Pemberian tugas. 

 

 

      Pertemuan keempat  

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa  

• Menyampaikan apersepsi tentang mengaktifkan Windows Explorer. 

• Menanyakan kepada peserta didik tentang beberapa hal yang menyangkut tentang 

Windows Explorer. 

• Memberika motivasi pentingnya menguasai prosedur mengaktifkan windows 

Explorer dalam managemen file dan folder. 
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• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

 2. Kegiatan Inti 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi 

• Mendemonstrasikan cara menyatukan file-file dengan cara draging. 

 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang pembelajaran tentang cara menyatukan file-file dengan 

cara draging. 

 

 

 E. Sumber Belajar  

Perangkat Komputer 

Buku Paket 

LKS 

 

F. Penilaian   

1. Tehnik 

Unjuk kerja 

2. Bentuk Instrumen 

Uji prosedur 

3. Soal/Instrumen 

1.  Demonstrasikanlah cara mengaktifkan windows explorer melalui desktop icon (lembar  

uji prosedur). 

2.  Demonstrasikanlah cara mengaktifkan windows explorer melalui tombol start (lembaruji 

prosedur). 

3.  Demonstrasikanlah 4 langkah mmbuat folder baru melalui menubar (lembar uji  

prosedur) 

4.  Demonstrasikanlah cara menyatukan file-file dengan cara draging (lembar uji prosedur). 

Penilaian 

No Instrumen Skor 

max 

Skor 

prolehan 

1. Mengaktifkan windows explorer melalui desktop icon 2  

2. Mengaktifkan windows explorer melalui tombol start 2  

3. Membuat folder baru melalui menubar 4  

4. Menyatukan file-file ke dalam satu folder 2  

Jumlah 10  

Nilai =
maxskor

anskorproleh  x 100  

 

Blitar , …………………… 

      Guru Mata Pelajaran TI 
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      …………………………….. 
NIP/NIK. ………………………. 


