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1.1 Sistem computer 
hardware, software & 
brainware 

 Sistem komputer dijelaskan 
dengan rinci 

 Hardware pada CPU 
diidentifikasikan dengan 
benar. 

 Proses assembly sederhana 
dilakukan dengan baik 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

 Komponen Hardware sistem 
Komputer: 

1.1. Input device 

1.2. Processing device 

1.3. Output device  

 Menjelaskan sistem komputer 
(input,proses,output, storage), 
hardware, software  secara 
singkat dan jelas. 

 Mengidentifikasi komponen 
sistem komputer didalam CPU 

 Melakukan assembly sederhana 
pada perangkat dalam CPU 
secara tepat 

 Tes Praktek 

 Tugas-tugas 

 Observasi 
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1.2 Menginstal software 
jaringan 

 

 Pengertian LAN dijelaskan 
dengan benar 

 Perangkat jaringan dijelaskan 
secara singkat. 

 Nama komputer diidentifikasi 
sesuai dengan ketentuan 
penulisan nama komputer 

 Utilitas koneksi  dijalankan 
untuk menguji koneksi 
komputer secara cepat 

 Searching komputer 
dilakukan dengan cepat dan 
benar 

 Program diinstal melalui 
jaringan sesuai dengan 
prosedur dan berfungsi 
dengan baik 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

Instalasi program melalui 
jaringan komputer: 

 Jaringan  Komputer (LAN, 
Internet) 

 Perangkat Jaringan 

 Network Properties 

 Utilitas koneksi 

 Searching komputer 

 Instalasi program 

 

 Menjelaskan pengertian LAN 
dalam sistem jaringan komputer 

 Menjelaskan perangkat jaringan 
yang digunakan 

 Memberi identitas komputer 
(computer name, TCP/IP) 

 Melakukan instal program 
melalui jaringan komputer sesuai 
dengan prosedur yang berlaku 

 Tes Tertulis 

 Tes Praktek 

 Studi Kasus 

 Observasi 

 Tugas-tugas 
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1.3 Mengoperasikan system 
operasi berbasis teks 

 Sistem komputer 
dijelaskan dengan rinci 

 Sistem komputer 
dinyalakan sesuai 
dengan prosedur yang 
benar. 

 Indikator keberhasilan 
sistem ditampilkan pada 
layar monitor 

 Perintah perintah sistem 
operasi siap dijalankan 

 Perintah membuat, 
melihat, mengubah dan 
menghapus folder 
dijalankan sesuai 
dengan ketentuan 

 Perintah menyalin, 
menghapus, dan 
memindahkan file 
dilakukan dengan baik 

 Perintah untuk 
membuat, 
menghapus, 
memperbaharui file 
konfigurasi sistem 
dibuat secara benar 

 Prosedur shut down 
sistem dilakukan 
secara benar 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

Sistem operasi berbasis teks : 

 Sistem Komputer 

 Prosedur penyalaan 
komputer  

 Identifikasi POST  

- suara 

- tampilan  

 Internal Command 

 Eksternal Command 

 Prosedur shut down 

 

 Menjelaskan dan melakukan 
prosedur penyalaan komputer 
sesuai dengan SOP 

 Mengidentifikasikan kondisi 
komputer yang siap dengan 
melihat tampilan pada layar 
monitor dengan teliti 

 Menjelaskan dan melakukan 
perintah-perintah internal 
dengan penulisan yang benar. 

 Menjelaskan dan melakukan 
perintah-perintah eksternal 
dengan penulisan yang benar 

 Menjelaskan fungsi file 
konfigurasi pada sistem 
komputer (batch, config file) 

 Menjelaskan jenis-jenis 
perangkat keras yang 
dikonfigurasi dengan 
menggunakan sistem operasi 
berbasis teks 

 Melakukan Prosedur shut down 
sesuai dengan SOP 

 Tes Tertulis 

 Tes Praktek 

 Tugas-tugas 

 Observasi 
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1.4 Mengoperasikan system 
operasi berbasis Graphic 
User Interface (GUI) 

 Pointing device (seperti 
mouse) dijelaskan 
secara benar. 

 Mouse digunakan untuk 
melakukan perintah 
pengelolaan file dan 
folder, seperti melihat isi 
folder, membuat, 
mengubah, menghapus, 
mengganti nama 
file/folder, menyalin/ 
memindahkan folder 
dan 
menyalin/memindahkan 
file dari suatu folder ke 
lokasi lain 

 Pointing device dengan 
cara “point & click” 
maupun “click & drag” 
dilakukan pada 
lingkungan GUI 

 Pengelolaan sistem 
manajemen menu 
tampilan, icon dan 
tampilan utama 
dilakukan dengan benar 

 Control Panel 
dioperasikan untuk 
mengelola sumber daya 
dan software hardware 
pada komputer 

 Device input output 
diinstalasi pada sistem 
dengan cermat dan teliti 

 Program pada sistem 
operasi berbasis GUI 
dibuka dan ditutup 
sesuai prosedur 

 Proses shutdown 
dilakukan secara benar 
sesuai dengan SOP 

 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

Sistem Operasi berbasis GUI : 

 Pengetahuan peralatan 
pointing device 

 Membuat, menyalin, 
mengubah dan 
menghapus file satu 
persatu, kelompok dan 
seluruh 

 Membuat , menyalin, 
mengubah dan 
menghapus folder satu 
persatu, kelompok dan 
seluruh 

 Pengaturan tampilan 
window sesuai dengan 
kebutuhan 

 Pergoperasian Control 
Panel 

 Perintah-perintah untuk 
mengelola menu, icon dan 
tampilan utama 

 Install printer, scanner, 
kartu jaringan,  

 Prosedur Shutdown 
komputer 

 Menjelaskan jenis-jenis piranti 
pointing device 

 Menggunakan peralatan 
peralatan pointing device sesuai 
dengan kebutuhan 

 Menjelaskan dan melakukan 
prosedur membuat,menyalin, 
mengubah dan menghapus file 
baik satu persatu, kelompok dan 
menyeluruh 

 Menjelaskan dan melakukan 
prosedur membuat,menyalin, 
mengubah folder baik satu 
persatu, kelompok dan 
menyeluruh. 

 Menjelaskan dan melakukan 
pengaturan tampilan kerja 

 Pengoperasian Control Panel 
untuk mengatur Display, User 
Account, Date and Time, 
System, Network Connection, 
Add and Remove Program dan 
lain-lain 

 Menjelaskan dan melakukan 
prosedur untuk mengelola 
menu, icon dan tampilan utama 

 Menjelaskan dan melakukan 
prosedur instalasi printer, 
scanner, kartu jaringan. 

 Menjelaskan dan melakukan 
prosedur shutdown 

 Tes Tertulis 

 Tes Praktek 

 Tugas-tugas 

 Observasi 
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2.1 Melakukan instalasi system 
operasi dan software 
aplikasi 

 

 Fungsi software 
aplikasi dijelaskan 
dengan benar 

 Langkah-langkah 
menginstal software 
aplikasidijelaskan 
dengan benar 

 Cara menginstal 
software aplikasi 
dijelaskan dengan 
benar 

 Software aplikasi 
diinstal sesuai dengan 
SOP 

 Software aplikasi 
dioperasikan dan 
berjalan secara normal 

 Fungsi software 
aplikasi dijelaskan 
dengan benar 

 Langkah-langkah 
menginstal software 
aplikasi dijelaskan 
dengan benar 

 Cara menginstal 
software  aplikasi 
dijelaskan dengan 
benar 

 Software aplikasi 
diinstal sesuai dengan 
SOP 

 Software aplikasi 
dioperasikan dan 
berjalan secara normal 

 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

Menginstal Program Aplikasi 
Office 2003: 

Fungsi software aplikasi 

Cara menginstal software  
aplikasi 

Cara mengoperasikan 
software aplikasi 

 

 Mempersiapkan software  dan 
komputer yang akan diinstal 

 Menjelaskan fungsi software  
sistem operasi 

 Menjelaskan langkah-langkah 
instalasi software sistem 
operasi 

 Menginstal software aplikasi 

 Mengoperasikan software 
aplikasi 

 Menjelaskan fungsi software  
aplikasi 

 Menjelaskan langkah-langkah 
instalasi software aplikasi 

 Menginstal software aplikasi 

 Mengoperasikan software 
aplikasi 

 Tes Tertulis 

 Tes Praktek 

 Tugas-
tugas 

 Observasi 
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2.2 Mengoperasikan software 
pengolah kata novice and 
advance level 

 Fungsi software 
pengolah kata 
dijelaskan dengan 
benar 

 Software pengolah kata 
dijalankan melalui 
perintah yang terdapat 
pada start menu, 
shortcut atau icon 

 Berbagai software 
pengolah kata 
dioperasikan sesuai 
dengan SOP 

 Perintah-perintah 
pengelolaan File 
Document, seperti: 
membuat dokumen 
baru, membuka 
dokumen, menyimpan 
dokumen, menyimpan 
dengan nama lain, 
keluar dari program 
aplikasi dijalankan 
dengan benar 

 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

Aplikasi Software Pengolah 
Kata : 

 Pengenalan software 
aplikasi dan menu-menu 
software pengolah kata 

2.1 Membuat, membuka dan 
menyimpan file document 

 

 Menjelaskan fungsi software 
pengolah kata 

 Menjelaskan langkah-langkah 
membuka dan menutup 
software pengolah kata sesuai 
SOP 

 Mengoperasikan melalui 
menu, shortcut atau icon pada 
berbagai software pengolah 
kata dengan cermat misalnya : 
Microsoft Word (Microsoft 
Office), Text Document (Star 
Office), Witer (Open Office)  

 Membuat file dokumen baru, 
membuka dokumen, 
menyimpan dokumen, 
menyimpan dengan nama lain 
dengan menggunakan 
berbagai program aplikasi 
pengolah kata  

 Menjelaskan langkah-langkah 
menyimpan file dokumen 
sesuai prosedur 

 

 Tes Tertulis 

 Tes 
Praktek 

 Tugas-
tugas 

 Observasi 
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  File Document disimpan 
menggunakan berbagai 
format antara lain : 
(Text Document), doc 
(Ms Word), rtf (Rich 
Text Format), txt (Plain 
text), odt (Open 
Dokument), html (Web 
page) 

 File Document 
dijalankan  dengan 
perintah-perintah 
editing sederhana 
antara lain : mengetik 
dan menyelipkan 
huruf/kata/ kalimat, 
memformat huruf/font, 
text alignment, 
numbering, bullet, page 
break,  

 penggunaan kolom, 
paragraf, border dan 
shading, format painter, 
edit, paste, cut, mail 
merge 

 seperti mencetak 
semua halaman, 
halaman tertentu, 
halaman yang sedang 
aktif/diedit 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

2.1 Pengolahan dan 
pengaturan, serta isian 
berulang pada file 
document 

 

 Menyimpan file dokumen baru 
atau file nama lain dengan 
berbagai format penyimpanan 
secara teliti, misalnya : sxw 
(Text Document), doc (Ms 
Word), rtf (Rich Text Format), 
txt (Plain text), odt (Open 
Document), html (Web page) 

 Menjelaskan dan melakukan 
pengolahan dan pengaturan 
pada file dokumen 
menggunakan perintah-
perintah font, text aligment, 
bullet and numbering, border 
and shading, page break, 
coulumn, page setup, 
paragraf, format painter, 
header and Footer, edit, paste, 
cut, mail merge 

 Menjelaskan langkah-langkah 
perintah cetak file dokumen 
dengan benar 

 

 Tes Tertulis 

 Tes 
Praktek 

 Tugas-
tugas 

 Observasi 
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  File Document diatur 
dengan perintah-
perintah pengaturan 
antara lain: ukuran 
kertas, orientasi kertas 
(Potraid atau 
Landscap), margin 

 Header dan Footer, 
pemberian halaman, 
penomoran isian 
berulang diaplikasikan 
pada file dokumen  

 Perintah-perintah 
pencetakan seperti 
print setup dan print 
preview diaplikasikan 
sesuai  dengan 
parameter kertas dan 
printer 

 File Document dicetak 
sesuai dengan 
parameter standar 
seperti mencetak 
semua halaman, 
halaman tertentu, 
halaman yang sedang 
aktif/diedit 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

Pencetakan file document  Menjelaskan dan melakukan 
pengolahan dan pengaturan 
pada file dokumen 
menggunakan perintah-
perintah font, text aligment, 
bullet and numbering, border 
and shading, page break, 
coulumn, page setup, 
paragraf, format painter, 
header and Footer, edit, paste, 
cut, mail merge 

 Menjelaskan langkah-langkah 
perintah cetak file dokumen 
dengan benar 

 Megoperasikan perintah-
perintah pencetakan seperti 
print setup dan print preview 
serta menyesuaikan parameter 
kertas dgn printer  

 Mengoperasikan perintah cetak 
pada software pengolah untuk 
mencetak semua halaman, 
halaman tertentu, halaman 
yang sedang aktif/diedit 

 Mencetak file dokumen 

 Tes Tertulis 

 Tes 
Praktek 

 Tugas-
tugas 

 Observasi 

    Modul 
KKPI TIK 
Dikmenjur 
2005 

 Handout 

 Internet 

 Personal 
Komputer 

 Software 
Aplikasi 
Pengolah 
kata 

 Menu 
Help 

 Printer 

 

 
Mengetahui 

Kepala  SMK Negeri 2 Batu 
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