
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP 9-1-1.1) 

 
SMP : SMP Negeri 1 Gandusari 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : IX (sembilan) / 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 6 x 40 menit 
 
A. Standar Kompetensi 

Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/Intranet 
 

B. Kompetensi Dasar 
Menjelaskan Pengertian Internet/Intranet 
 

C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu : 
• Memahami serta menjelaskan pengertian, manfaat, dan pengetahuan dasar 

internet/intranet dengan cermat dan teliti 
• Memahami serta menjelaskan pengertian, manfaat, sejarah, layanan dan 

pengetahuan dasar Intranet/Internet dengan cermat dan teliti 
• Memahami serta menjelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan 

Internet/Intranet dengan cermat dan teliti 
 

D. Materi Pembelajaran  
• Pengertian Dasar Internet/Intranet 
• Sejarah Internet/Intranet 
• Jenis-jenis pelayanan koneksi Internet/Intranet yang disediakan ISP 
• Dampak negatif dan positif Internet/Intranet 
 

E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Model CTL dan life skill 

 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 
• Absensi Siswa 
• Prolog (pengenalan singkat tentang internet/intranet) dengan santun dan 

demokratis 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi yang akan disampaikan 

Pengertian Internet 
Interconnected Network - atau yang lebih populer dengan sebutan Internet - 
adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-
komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer 
dan jaringan terhubung, secara langsung maupun tidak langsung ke 
beberapa jalur utama yang disebut internet backbone dan dibedakan satu 
dengan yang lainnya dengan menggunakan unique name yang biasa disebut 
dengan alamat IP 32 bit. Contoh: 202.155.4.230 . Komputer dan jaringan 
dengan berbagai platform yang mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-
masing  ( Unix, Linux, Windows, Mac, dll ) bertukar informasi dengan sebuah 
protokol standar yang dikenal dengan nama TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol). TCP/IP tersusun atas 4 layer (network access, 
internet, host-to-host transport, dan application) yang masing-masing memiliki 
protokolnya sendiri-sendiri. 
Intrarnet - adalah sebuah sistem komunikasi khusus yang menghubungkan 
komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer yang bersifat lokal. 



 

Misalnya: Jaringan di sekolah, gedung perkantoran, di lingkup departemen 
pemerintahan seperti jardiknas milik kementerian pendidikan, dan lain-lain. 
 
Sejarah Perkembangan Internet 
Pada awal dibangunnya, jaringan komputer dimanfaatkan oleh angkatan 
bersenjata Amerika untuk mengembangkan senjata nuklir. Amerika khawatir 
jika negaranya diserang maka komunikasi menjadi lumpuh. Untuk itulah 
mereka mencoba komunikasi dan menukar informasi melalui jaringan 
komputer. Melalui Proyek ARPA (Advanced Research Project Agency) yang 
di sebut ARPANET. Setelah angkatan bersenjata Amerika, dunia pendidikan 
pun merasa sangat perlu mempelajari dan mengembangkan jaringan 
komputer. Salah satunya adalah Universitas of California at Los Angeles 
(UCLA). Akhirnya tahun 1970 internet banyak digunakan di unversitas-
universitas di Amerika dan berkembang pesat sampai saat ini. Agar para 
pengguna komputer dengan merek dan tipe berbeda dapat saling 
berhubungan, maka para ahli membuat sebuah protokol (semacam bahasa) 
yang sama untuk dipakai di internet. Namanya TCP (Transmission Control 
Protocol, bahasa Indonesianya Protokol Pengendali Transmisi) dan IP 
(Internet Protocol). Kalau digambarkan dengan kehidupan nyata Protokol itu 
ibarat lampu merah, yang mengatur lalu lintas kendaraan di jalan raya, 
sedang protokol pada internet mengatur lalu lintas informasi atau data.  
Didalam Internet ada Istilah Web Site disebut juga site, situs, situs web atau 
portal . Merupakan Kumpulan halaman web yang berhubungan antara satu 
dengan yang lainnya. Halaman pertama web disebut dengan Homepage. 
Sedangkan halaman demi halaman secara mandiri disebut dengan Web 
Page.  
Sebuah komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya melalui suatu 
jaringan atau yang biasa di sebut dengan Network. Jaringan ini dimulai dari 
yang sangat sederhana hingga yang paling kompleks. Untuk menghubungkan 
sebuah Komputer ke dalam jaringan Internet, maka harus menggunakan 
layanan khusus yang disebut ISP (Internet Service Provider). Di Indonesia 
banyak Perusahaan-perusahaan pelayanan Jasa Internet (ISP) antara lain; 
PT Telkom, PT Indosat, IDOLA dan masih banyak lagi. Nah agar komputermu 
bisa terkoneksi internet kamu harus mendaftarkan diri ke ISP sesuai dengan 
ISP yang ada di kota tempat tinggalmu. Jika ingin mengakses Internet tanpa 
mendaftar diri terlebih dahulu, bisa menggunakan akses instant yang di 
sediakan oleh Telkom, sehingga biaya ISP-nya bisa di padukan langsung 
lewat biaya telepon tersebut. Selain itu, ada teknologi lain yang ditawarkan 
tanpa dikenakan biaya pulsa telpon, yaitu dengan mengunakan ISP yang 
menyediakan layanan lewat wireless ataupun gelombang radio. 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 
cetak (buku, majalah dsb) tentang pengertian dasar dan sejarah 
perkembangan internet 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang pengertian dasar dan sejarah 
internet/intranet. 

 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
• Bersama-sama menarik kesimpulan tentang internet dan intranet. 
 

Pertemuan Kedua 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang pengertian dasar dan sejarah internet/intranet 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 



 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi yang akan disampaikan 

Jenis-jenis Pelayanan Koneksi Internet yang disediakan ISP: 
1. Dial Up 

Merupakan layanan yang disediakan untuk pengguna yang ingin 
mengakses melalui kabel telepon, yang didukung oleh modem. 

2. Mobile Access 
Merupakan layanan untuk akses Internet yang bisa pengguna dapatkan 
secara mudah dan praktis melalui telepon selular. Layanan ini bermanfaat 
bagi yang memiliki perangkat telepon yang mendukung teknologi ini, baik 
telepon selular yang berbasis GSM maupun berbasis CDMA. 
 

3. Hotspot 
Merupakan layanan bagi pengguna yang membutuhkan koneksi Internet 
pada lokasi-lokasi tertentu seperti di mall, café atau bandara bahkan 
sekolah pun juga bisa. Pelayanan Hotspot sangat bermanfaat untuk yang 
bekerja di kota-kota besar. 

4. Wireless 
 Wireless merupakan layanan internet yang menggunakan teknologi tanpa 

kabel. Layanan ini mempunyai keuntungan terkoneksinya computer 
pengguna dengan jaringan global internet 24 jam dalam 7 hari seminggu. 
Selain itu, biaya yang ditagihkan hanya biaya koneksi internet saja, tidak 
dengan biaya telepon. 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang jenis-jenis pelayanan koneksi internet yang 
disediakan ISP. 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 

 3. Kegiatan Penutup 
• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 
• Bersama sama menarik kesimpulan tentang jenis-jenis pelayanan koneksi 

internet yang disediakan ISP. 
 

Pertemuan Ketiga 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang jenis layanan koneksi internet yang disediakan ISP 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi 

Dampak positif internet : 
Layanan internet memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat, karena 
menawarkan beberapa daya tarik atau keunggulan dibandingkan media lain. 
Keunggulan tersebut, antara lain : 
• Komunikasi murah  
• Sumber informasi besar. 
• Tantangan baru untuk berusaha. 
• Keterbukaan “tanpa sensor”. 
• Jangkauan yang tidak terbatas. 
 
Dampak Negatif Internet : 
• Kejahatan dunia maya (cyber crime) 
• Penyebaran virus 
• Pelanggaran hak cipta 
• Pornografi dan pornoaksi 
 
 
 



 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang dampak-dampak positif dan negatif 
internet/intranet. 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 

 3. Kegiatan Penutup 
• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 
• Secara bersama- sama menarik kesimpulan tentang dampak-dampak positif 

dan negatif internet dan intranet. 
 

G. Sumber Belajar  
Buku paket dan media informasi lain. 

 
H. Penilaian 
 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

• Menjelaskan 
pengertian 
internet  

• Menjelaskan 
pengertian 
intranet 

• Menyebutkan 
jenis layanan 
koneksi internet 
yang disediakan 
ISP 

• Menyebutkan 
dampak negatif 
internet 

• Menyebutkan 
dampak negatif 
intranet 

Tes 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self 
assessmen
t 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala Likert
 
 
 
 

a. Apa yang dimaksud dengan internet! 
b. Sebutkan kegunaan internet! 
c. Apa yang dimaksud dengan intranet! 
d. Sebutkan jenis layanan internet yang 

disediakan internet! 
e. Sebutkan dampak positi dan  negatif 

internet! 
 

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 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Mengetahui: 
Kepala SMPN 1 Gandusari 
 
 
 
 
 
Drs. Suroyo, M.Pd. 
NIP. 19600402 198803 1 008 
 

Bliatar,…………………………. 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
………………………………………..
NIP. 
 

 
 
 
 
 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP 9-1-1.2) 

 
SMP : SMP Negeri 1 Gandusari 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : IX (sembilan)/ 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 6 x 40 menit 
 
A. Standar Kompeternsi 

Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/Intranet 
 

B. Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet/intranet 
 

C. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu : 
• Menjelaskan pengertian dasar sistem jaringan internet/intranet dengan cermat 
• Menjelaskan manfaat sistem jaringan internet/intranet dengan cermat 
• Menyebutkan macam-macam topologi jaringan dengan cermat 
• Menyebutkan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing topologi jaringan 

dengan cermat dan teliti 
 

D. Materi Pembelajaran  
• Dasar-dasar sistem jaringan internet/intranet 
• Manfaat sistem jaringan internet/intranet 
• Macam-macam topologi jaringan 
 

E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Model CTL dan life skill 

 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 
• Absensi Siswa 
• Prolog (pengenalan singkat tentang dasar-dasar sistem jaringan 

internet/intranet) dengan santun dan demokratis 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi yang akan disampaikan 

Pengertian Jaringan: 
Jaringan..., kata ini berasal dari kata dasar jaring. Bolehlah kalian 
berimajinasi sejenak tentang sebuah jaring. Mungkin, angan kalian 
membayangkan sebuah jaring ikan, atau jaring net bulutangkis, atau bahkan 
jaring sarang laba-laba. 
Jaringan komputer dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi 
sejumlah komputer yang berdiri sendiri (Stand alone). Komputer-komputer 
dalam sebuah jaringan saling berkomunikasi, bertukar informasi, dan dapat 
menggunakan resources yang dapat digunakan bersama melalui sebuah 
media. Resources ini dapat berupa hardware seperti printer, harddisk, 
faksimili, dan lain-lain. 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang dasar-dasar sistem jaringan 
internet/intranet. 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
• Menarik kesimpulan tentang dasar-dasar sistem jaringan internet dan intranet. 



 

Pertemuan Kedua 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang pengertian dasar sistem jaringan internet/intranet 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi 

Manfaat Jaringan. 

Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih 
dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, diantaranya: 
1.  Biaya atau sumber daya lebih efisien Misalnya, dengan satu printer dapat 

digunakan untuk banyak pengguna.  
2.  Menjaga informasi agar tetap andal dan up-to-date. Sistem penyimpanan 

data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna 
mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda, dan membatasi akses 
ke data sewaktu sedang diproses.  

3.  Mempercepat proses berbagi data (data sharing). Transfer data pada 
jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang 
bukan jaringan.  

4.  Kelompok-kerja berkomunikasi dengan lebih efisien 
• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang manfaat sistem jaringan internet/intranet. 
• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 

 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 

• Menarik kesimpulan tentang manfaat sistem jaringan internet/intranet. 
 

Pertemuan Ketiga 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang manfaat sistem jaringan internet/intranet 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi 

Topologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana 
cara komputer terhubung dalam suatu jaringan. Topologi fisik menguraikan 
layout aktual dari perangkat keras (hardware) jaringan, sedangkan topologi 
logika menguraikan perilaku komputer pada jaringan dari sudut pandang 
operator manusianya (brainware). Pada pokok bahasan kali ini kita akan 
mengupas mengenai Topologi Jaringan secara Fisik. 
Macam-macam Topologi Jaringan : 
1. Topologi Mesh 
2. Topologi Star 
3. Topologi Bus 
4. Topologi Tree 
5. Topologi Ring 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang keuntungan dan kelemahan dari masing-
masing topologi jaringan. 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 

 3. Kegiatan Penutup 
• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 



 

• Secara bersama-sama menarik kesimpulan tentang macam-macam topologi 
jaringan. 

 
G. Sumber Belajar  

Buku paket dan media informasi lain. 
 

H. Penilaian 
 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen/ Soal 

• Menjelaskan 
dasar-dasar 
sistem jariangan 
di internet  

• Menjelaskan 
manfaat sistem 
jariangan di 
intranet 

• Menyebutkan 
macam-macam 
topologi 
jaringan 

 

Tes 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self 
assessmen
t 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala Likert
 
 
 
 

a.  Gambarkan bagan sistem jaringan  internet! 
b.  Gambarkan bagan sistem jaringan intranet! 
c. Sebutkan macam-macam topologi jaringan! 
d. Sebutkan keuntungan dan kelemahan 

topologi jaringan! 
 
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 
 

 
 
 

Mengetahui: 
Kepala SMPN 1 Gandusari 
 
 
 
 
 
Drs. Suroyo, M.Pd. 
NIP. 19600402 198803 1 008 
 

Bliatar,…………………………. 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
………………………………………..
NIP. 
 

 
 
 
 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP 9-1- 1.3) 

 
SMP : SMP Negeri 1 Gandusari 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : IX (sembilan)/ 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 6 x 40 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi 

Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/Intranet 
 

B. Kompetensi Dasar 
Mengenal ukuran kecepatan akses internet. 

 
C.  Tujuan Pembelajaran 
 Peserta didik mampu: 

• Mengenal ukuran kecepatan akses internet dengan teliti 
• Mengidentifikasi cara mengetahui kecepatan akses internet dengan teliti 
• Menjelaskan komponen-komponen yang menentukan kecepatan transfer data dengan 

cerrmat 
 

D.   Materi Pembelajaran :  
• Standar ukuran kecepatan akses internet. 
• Cara mengetahui kecepatan akses internet. 
• Komponen-komponen yang menentukan kecepatan transfer data 
 

E.  Metode Pembelajaran:  
      Pendekatan model CTL dan Life skills          
 
F.  Langkah- langkah Kegiatan : 

Pertemuan Pertama 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 
• Absensi Siswa 
• Prolog (pengenalan singkat tentang ukuran kecepatan akses internet) 

dengan santun dan demokratis 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi yang akan disampaikan 

Dalam perpindahan data dari satu komputer ke komputer lain di internet 
sebaliknya, kecepatan transfer data merupakan hal yang sangat 
dipertimbangkan. Biasanya kita ingin data yang diminta itu cepat tiba untuk 
kita gunakan atau pelajari. Cepat lambatnya perpindahan data dari sebuah 
komputer server di internet ke komputer kita sangat bergantung pada 
kecepatan transfer data dari provider yang Anda gunakan. Kecepatan transfer 
data dinyatakan dalam bits per second (bps), artinya berapa bit data yang 
dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain dalam tiap detiknya.  

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang ukuran kecepatan akses internet. 
• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 

 3. Kegiatan Penutup 
• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
• Menarik kesimpulan tentang ukuran kecepatan akses internet. 
 

Pertemuan Kedua 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang ukuran kecepatan akses internet 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 



 

 
 2. Kegiatan Inti 

• Menyampaikan cakupan materi 
Melalui website penyedia layanan bandwith meter seperti contoh : 
www.speedtest.net 

• Peserta didik mengamati tayangan tentang cara mengetahui kecepatan akses 
internet dengan santun 

• Melakukan tanya jawab dari hasil tayangan yang sudah diamati dengan 
percaya diri 

• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 
 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 

• Menarik kesimpulan tentang cara mengetahui kecepatan akses internet. 
 

Pertemuan Ketiga 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang cara mengetahui kecepatan akses internet 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi 

Komponen-komponen yang menentukan kecepatan transfer data: 
1. Bandwidth. 
2. Server Proxy. 
3. Backbone. 
4. Keamanan Data. 
5. Layanan yang Diberikan. 
6. Teknologi yang Digunakan. 
Kecepatan Transfer Data di Internet. 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang komponen yang menentukan kecepatan 
transfer data. 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 

 3. Kegiatan Penutup 
• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 
• Menarik kesimpulan tentang komponen yang menentukan kecepatan transfer 

data. 
 
G. Sumber Belajar 

1. Media cetak 
2. Komputer  
3. Koneksi internet 
4. CD pembelajaran 



 

 
H. Penilaian 
 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen/ Soal 

• Menjelaskan 
ukuran 
kecepatan 
internet  

• Mengidentifikasi 
cara 
mengetahui 
kecepatan 
akses internet  

• Menjelaskan 
komponen-
komponen yang 
menentukan 
kecepatan 
transfer data  

Tes 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self 
assessmen
t 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala Likert
 
 
 
 

a.  Jelaskan pengertian kecepatan akses 
internet! 

b.  Jelaskan satuan yang digunakan untuk 
mengukur kecepatan akses internet! 

c. Jelaskan komponen yang menentukan 
kecepatan transfer data! 

 
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
 

 
Mengetahui: 
Kepala SMPN 1 Gandusari 
 
 
 
 
 
Drs. Suroyo, M.Pd. 
NIP. 19600402 198803 1 008 
 

Bliatar,…………………………. 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
………………………………………..
NIP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP 9-1- 1.4) 

 
SMP : SMP Negeri 1 Gandusari 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : IX (sembilan)/ 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi 

Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/Intranet 
 

B. Kompetensi Dasar 
Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet/intranet 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 
• Mengidentifikasi perangkat keras beserta fungsinya untuk keperluan akses internet 
• Mengidentifikasi perangkat keras beserta fungsinya untuk keperluan akses intranet 
 

D. Materi Pembelajaran  
• Jenis alat koneksi ke internet 
• Jenis-jenis koneksi ke internet 
 

E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Model CTL dan life skill 

 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 
• Absensi Siswa 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi yang akan disampaikan 

Jenis alat koneksi ke internet : 
1. Lan Card 
2. Handphone 
3. Modem 
4. Wifi 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib dengan  
mengamati perangkat keras untuk akses internet di ruang komputer 

• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 
cetak (buku, majalah dsb) tentang jenis alat koneksi ke internet. 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
• Bersama-sama menarik kesimpulan tentang perangkat keras beserta 

fungsinya untuk keperluan akses internet. 
 

Pertemuan Kedua 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang jenis alat koneksi ke internet 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi 

Jenis koneksi ke internet adalah : 
1. Dial-up 
2. LAN (Local Area Network) 
3. Hot Spot 



 

4. GSM Modem dan CDMA Modem 
5. 3G (HSDPA Modem dan Evdo Modem) 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang jenis koneksi ke internet 
• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 

 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 

• Menarik kesimpulan tentang perangkat keras beserta fungsinya untuk 
keperluan akses intranet 

 
G. Sumber Belajar  

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

H. Penilaian   
Indikator 

Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen/ Soal 

• Mengidentifika
si perangkat 
keras beserta 
fungsinya 
untuk 
keperluan 
akses internet 

• Mengidentifika
si perangkat 
keras beserta 
fungsinya 
untuk 
keperluan 
akses intranet 

 
 

Tes 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self 
assessmen
t 
 
 
 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala Likert
 
 
 
 

a.  Sebutkan perangkat keras yang 
diperlukan untuk internet! 

b.  Sebutkan perangkat keras yang 
diperlukan untuk intranet! 

c. Sebutkan jenis koneksi ke internet! 
 
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 
 

Mengetahui: 
Kepala SMPN 1 Gandusari 
 
 
 
 
Drs. Suroyo, M.Pd. 
NIP. 19600402 198803 1 008 
 

Bliatar,…………………………. 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
………………………………………..
NIP. 
 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP 9-1-1. 5) 

 
SMP : SMP Negeri 1 Gandusari 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : IX (sembilan)/ 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 8 x 40 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi 

Memahami dasar-dasar penggunaan Internet/Intranet 
 

B. Kompetensi Dasar 
Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan internet/intranet. 

 
C.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu: 
• Menjelaskan cara sambungan internet dengan  menggunakan Dial Up dengan teliti dan 

berhati-hati 
• Menjelaskan cara sambungan internet dengan  menggunakan HP CDMA (telepon seluler) 

dengan teliti dan berhati-hati 
• Menjelaskan cara menginstal COM port atau USB port dari kabel data dengan teliti dan 

berhati-hati 
• Menjelaskan cara menginstal modem untuk handphone melalui kabel data dengan teliti 

dan berhati-hati  
• Menjelaskan cara menginstal koneksi internet untuk Window CDMA modem dengan teliti 

dan berhati-hati 
 

D.   Materi Pembelajaran :  
• cara sambungan internet dengan menggunakan Dial Up 
• cara sambungan internet dengan menggunakan HP CDMA 
• cara menginstal COM port atau USB port dari kabel data 
• cara menginstal modem untuk handphone melalui kabel data  
• cara menginstal koneksi internet untuk Window CDMA modem  
 

E.  Metode Pembelajaran:  
      Pendekatan model CTL dan Life skills 
        
F.  Langkah- langkah Kegiatan : 

Pertemuan Pertama 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Berdoa 
• Absensi Siswa 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi yang akan disampaikan 

1. Dial –up 
Dari koneksi dial-up disini diambil contoh dengan menggunakan jalur 
telkomnet instan. Adapun beberapa perangkat keras yang perlu 
dipersiapkan disini adalah: 
• Komputer 
• Jalur telepon dari Telkom 
• Modem internal 
Perangkat lunak yang diperlukan adalah… 
• Sistem operasi windows 
• Aplikasi internet, Internet Explorer, Mozilla Firefox. 
Berikut adalah langkah untuk koneksi ke telkomnet intstan, untuk setting 
disini menggunakan Sistem Operasi Windows XP. 
a. Langkah awal pastikan modem telah terdeteksi dengan benar pada 

komputer anda.  



 

b. Klik menu start kemudian pilih settings, kemudian klik dua kali tulisan 
network connections. Setelah itu akan keluar jendela network 
connections seperti gambar dibawah ini. Klik dua kali pada tulisan 
create a new connection. 

c. Klik next untuk melanjutkannya dan akan menemukan perintah seperti 
di gambar berikut maka Setelah itu akan muncul jendela New 
Connection Wizard seperti di bawah  Cek list pada options connect 
to the internet. Kemudian klik Next 

d. Pilih options Set Up My Connections Manually, dan klik Next kembali 
e. Kemudian pilih options Connect using a dial-up modem, dan klik 

Next 
f. Pada kolom ISP Name, ketikkan telkomnet@instan, kemudian next. 
g. Pada kolom Phone number masukan digit 080989999, klik Next 
h. Kemudian pada menu pada gambar dibawah ini anda memasukkan 

kode sesuai dengan  : 
User name  : telkomnet@instan 
Password : telkom (menggunakan huruf kecil semua) 
Confirm password : telkom (menggunakan huruf kecil semua) 

i. Kemudian, cek list tulisan Add a shortcut to this connections to my 
desktop,  dan klik FINISH. 

j. Jika semua langkah-langkah di atas di ikuti dengan benar, pasti tidak 
akan ada masalah pada saat kita koneksi ke internet. Dan cara untuk 
mengunakannya adalah pada Desktop klik dua kali icon 
telkomnet@instan setelah itu akan keluar jendela dial-up telkomnet 
instan, klik Dial-up untuk mengkoneksikannya. Setelah itu proses 
koneksi akan berjalan, tunggu sampai proses itu selesai 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang cara sambungan internet dengan 
menggunakan Dial Up. 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
• Bersama-sama menarik kesimpulan tentang cara sambungan internet dengan 

menggunakan Dial Up. 
 

Pertemuan Kedua 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang cara sambungan internet dengan menggunakan Dial 
Up. 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 2. Kegiatan Inti 

• Menyampaikan cakupan materi 
Tahapan untuk menginstall dengan Handphone CDMA : 
a. Persiapan untuk membuat Com Port, komunikasi modem dilakukan 

melalui Com Port dan digunakan cable data untuk difungsikan sebagai 
Com Port. Caranya dengan merubah fungsi dari USB Cable data menjadi 
sebuah COM pada PC 

b. Mengenal Handphone sebagai Modem. Setting driver dari install driver 
setelah dibukanya Com Port maka software WinXP dapat mengenal 
Handphone sebagai Modem 

c. Proses untuk koneksi Network pada Windows XP, setelah COM port dan 
Modem selesai di Install, proses terakhir adalah memasukan fungsi 
koneksi dari Modem sebagai koneksi ke Internet. 

Perlengkapan untuk koneksi Internet dengan Handphone CDMA  
Untuk perlengkapan, pada percobaan ini digunakan: 

 Prolific GW-DKU-001- Compatible Cable data DKU5 Nokia 
 Nokia CDMA 6585 atau bisa menggunakan jenis lain yang kompatibel 

dengan kabel data 



 

 Starone CDMA Prepaid atau bisa menggunakan jenis operator lain, yang 
sekiranya sinyal yang diterima oleh HP baik dan stabil. 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang cara sambungan internet dengan 
menggunakan HP CDMA 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 

 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 

• Menarik kesimpulan tentang cara sambungan internet dengan menggunakan HP 
CDMA. 

 
Pertemuan Ketiga 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang cara sambungan internet dengan menggunakan HP CDMA. 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

 2. Kegiatan Inti 
• Menyampaikan cakupan materi 

Tahap awal dibawah ini adalah cara menginstall driver USB yang 
disimulasikan sebagai Com port untuk menghubungkan koneksi PC ke 
Handphone. Kami mengunakan Cable Data Prolific, lebih mudah menginstall 
dibandingkan original Cable Data dari DKU-5 yang memerlukan driver 
ukuranbesar. Anda cukup memasangkan Cable Data Prolific dan Windows 
akan meminta driver USB port untuk mengenal Cable Data Prolific.Setelah 
memasukan CD dan menginstall, maka akan tampil Com port baru pada 
Device manager. Artinya installasi dari driver Com port Prolific sudah aktif dan 
siap digunakan untuk menghubungkan handphone ke USB port. 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang cara menginstal COM port atau USB port dari 
kabel data  

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 

 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 

• Menarik kesimpulan tentang cara menginstal COM port atau USB port dari kabel 
data 

 
Pertemuan Keempat 
 1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menanyakan tentang cara menginstal COM port atau USB port dari kabel 
data. 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 2. Kegiatan Inti 

• Menyapaikan cakupan materi 
cara menginstal modem untuk handphone 

 Selanjutnya memberikan pengenalan untuk pemakaian Com port bagi 
modem, click Phone and modem Option pada control panel. 

 Masuk ke bagian modem. Pada gambar dibawah terdapat sebuah modem 
dengan chip-set untuk dial-up dan tidak ada hubunganya dengan artikel 
ini. Untuk penambahan modem yang difungsikan pada Handphone, anda 
cukup memilih ADD dan jangan lupa click untuk Don't Detect My modem. 
Karena modem harus di install driver secara manual 



 

 Masuk kebagian pencarian nama modem, click bagian Have Disk untuk 
menginstall driver modem baru pada Handphone 

 Selanjutnya masukan driver handphone anda, sistem driver ini tidak 
standard. Dan anda dapat mendownload driver dari masing masing produk 
handphone yang anda gunakan. 

 Bila mengunakan Nokia, maka akan ditampilkan 3 pilihan. Untuk koneksi 
Internet anda cukup klick bagian 3G sebagai driver modem CDMA yang 
digunakan. 

 Selanjutnya memberikan port untuk modem anda yang telah di Install, 
pada gambar dibawah ini memperlihatkan pilihan Port 12 untuk Profile 
cable data yang akan dikenal oleh System operasi Windows XP untuk 
mengaktifkan Com 12 bagi modem Handphone. 

 
Menginstal koneksi Internet untuk Window untuk CDMA modem 

 Untuk tahap ini cara untuk mengaktifkan modem dengan computer sama 
dengan menggunakan sistem dial-up. Akan tetapi perlu di ketahui kode 
aktifasi untuk koneksi ke internet dengan menggunakan beberapa kartu 
telepon satu dengan yang lainnya berbeda.  

 Klik start kemudian menuju ke control panel, setelah itu pilih network 
connection dan isilah user name,  password dan number dial setelah itu 
klik tombol dial 

• Peserta didik membentuk kelompok diskusi dengan tertib 
• Melalui kerjasama peserta didik berdiskusi dan mencari informasi di media 

cetak (buku, majalah dsb) tentang cara menginstal modem untuk handphone 
melalui kabel data dan cara menginstal koneksi internet untuk Window CDMA 
modem 

• Mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri 
• Mengerjakan lembar kerja dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab 

 
 3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 
sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan 

• Menarik kesimpulan tentang cara menginstal modem untuk handphone melalui 
kabel data dan cara menginstal koneksi internet untuk Window CDMA modem 

 
G.  Sumber Belajar 

1. Buku paket 
2. Perangkat untuk koneksi internet 
3. CD tayangan simulasi penyambungan internet 

 
H.  Penilaian 
 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen/ Soal 

• Menjelaskan 
beberapa cara 
sambungan 
internet 

• Mengidentifika
si perangkat 
keras yang 
digunakan 
oleh beberapa 
cara 
sambungan 
internet 

• Melakukan 
sambungan 
internet 
menggunakan 

Tes 
tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self 
assessmen
t 
 
 
 

Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala Likert
 
 
 
 

a.  Jelaskan penyambungan internet dengan 
cara : - Dial Up 

  - HP CDMA 
b. Sebutkan perangkat keras yang 

digunakan untuk akses internet 
menggunakan Dial Up! 

c. Sebutkan langkah-langkah koneksi 
internet dengan menggunakan Dial Up! 

 
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 



 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen Instrumen/ Soal 

Dial Up 
 
 

 
 
 

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 

 
Mengetahui: 
Kepala SMPN 1 Gandusari 
 
 
 
 
 
Drs. Suroyo, M.Pd. 
NIP. 19600402 198803 1 008 
 

Bliatar,…………………………. 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
………………………………………..
NIP. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 


