
NAMA SEKOLAH   :   SMK NEGERI 2 BATU 

MATA PELAJARAN  :   Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

KELAS/SEMESTER  :   11 / 1  
STANDAR KOMPETENSI  :   Mengoperasikan software  presentasi 

KODE KOMPETENSI  :   KKPI.104.002.01 
ALOKASI WAKTU  :   28 x 45 menit 

 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
KARAKTER 

BANGSA 
MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 

ALOKASI 
WAKTU SUMBER 

BELAJAR 
TM PS PI 

2.4 Mengoperasikan software 
presentasi tingkat novice 
and intermediate 

 Fungsi software 
presentasi dijelaskan 
dengan benar 

 Software presentasi 
dijalankan melalui 
perintah start menu dan 
shortcut atau icon 

 Berbagai software 
presentasi dioperasikan 
sesuai dengan SOP 

 Perintah-perintah 
pengelolaan file 
presentasi, seperti: 
membuat baru, 
membuka, menyimpan, 
menyimpan dengan nama 
lain diaplikasikan sesuai 
dengan SOP 

 File Presentasi disimpan 
menggunakan berbagai 
format antara lain : ppt, 
pps, html, odp, sxi 

 Perintah-perintah editing 
sederhana, seperti: 
mengetik huruf/kata/ 
kalimat, memformat 
huruf/font, text 
alignment, numbering, 
bullet, menyelipkan slide, 
memasukkan picture, 
diagram, text box, movie 
and sound, chart, object 
diimplementasikan sesuai 
dengan kebutuhan 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

Aplikasi Software  Presentasi :  

 Pengenalan software 
apilkasi dan menu-menu 
software presentasi 

 Membuat, membuka, 
menyimpan file presentasi. 

 Pengolahan file presentasi 

 Pencetakan file presentasi 

 Persiapan Presentasi 

 Menjelaskan fungsi 
software presentasi 

 Menjelaskan langkah-
langkah membuka dan 
menutup software 
presentasi dengan benar 

 Mengoperasikan berbagai 
software pengolah kata 
dengan cermat misalnya : 
Microsoft Power Point 
(Microsoft Office), 
Presentation (Star Office), 
Impress (Open Office)  

 Menyimpan file presentasi 
dengan berbagai format 
antara lain : ppt, pps, html, 
odp, sxi 

 Melakukan editing 
sederhana untuk membuat 
presentasi yang meliputi 
text, kalimat, numbering, 
bullet, penyelipan slide, 
pemasukkan picture, 
diagram, text box, movie 
and sound, chart, object   

 Memberikan efek yang 
menarik pada file presentasi 
dengan memadukan  slide 
lay-out, slide design, color 
animation, animation 
schemes, costume 
animation, slide transition  

 

 Tes Tertulis 

 Tes Praktek 

 Tugas-tugas 

 Observasi 
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  Pengaturan slide, seperti: 
slide lay-out, slide design, 
color animation, 
animation schemes, 
costume animation, slide 
transition diaplikasikan 
sesuai dengan kebutuhan 

 Lay-out dan isian standar 
yang berulang pada 
Header Footer dibuat dan 
diubah melalui master 
slide. 

 

 File presentasi dicetak 
dalam bentuk slide/ 
drawing, outline, hand 
out, notes sesuai dengan 
kebutuhan 

 File presentasi dicetak 
sesuai parameter 
pencetakan seperti: 
seluruhnya, halaman 
tertentu saja, halaman 
yang sedang diedit, 
urutan pencetakan. 

 Perintah-perintah dasar 
pencetakan seperti page 
setup, printer setup, print 
preview disetting sesuai 
dengan kebutuhan 

 File presentasi 
dipresentasikan (slide 
show) melalui komputer 
dan LCD 

 Perpindahan slide 
dioperasikan 
menggunakan navigasi 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

 Pengolahan file presentasi 

 Pencetakan file presentasi 

 Persiapan Presentasi 

 Memberikan Header and 
Footer pada slide presentasi 

 Menjelaskan cara mencetak 
file presentasi dalam bentuk 
slide/drawing, outline, hand 
out, notes 

 Mencetak file presentasi 
dengan memperhatikan 
pengaturan slide/drawing, 
outline, hand out, notes 
dengan meng-Setting color, 
grayscale, black and white 
serta menyertakan page 
name, date, time 

 Melakukan presentasi dengan 
menggunakan LCD  

 Mengoperasikan navigasi pada 
slide presentasi 
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3.1 Melakukan entry data 
aplikasi dengan keyboard 

 Macam-macam jenis 
keyboard dibedakan 
menurut  fisik dan sistem 
koneksinya 

 Struktur tombol keyboard 
diidentifikasi sesuai 
dengan fungsinya 

 Tombol keyboard 
digunakan sesuai dengan 
fungsinya 

 Proses entry data 
dilakukan sesuai dengan 
standar operasi aplikasi 

 Entry  data pada aplikasi 
basis data diselesaikan 
tanpa error 

 Hasil entry  data dicetak 
sesuai dengan 
permintaan/kebutuhan 

 Check list  diisi sesuai 
dengan entry  data yang 
dilakukan 

 Jujur 

 Disiplin 

 Kreatif 

 Komunikatif 

 Rasa ingin tahu 

 Tanggungjawab 

3.1 Pengenalan keyboard : 

 Macam-macam keyboard 

 Struktur dan fungsi tombol 
keyboard 

3.2 Entry data aplikasi dengan 
keyboard: 

 Prosedur operasi pemasukan 
data dengan menggunakan 
keyboard  

 Entry data pada suatu 
aplkasi basis data 

 Pengecekan hasil entry data 
pada suatu aplikasi basis 
data 

 Pencetakan hasil entry data 
pada suatu aplikasi basis 
data 

 Membedakan macam-
macam keyboard 

 Mengidentifikasi struktur 
dan fungsi tombol 
keyboard 

 Menjelaskan prosedur 
operasi pemasukan data 
pada suatu aplikasi basis 
data dengan 
menggunakan keyboard  
sesuai SOP 

 Melakukan entry data pada  
suatu aplkasi basis data 
dengan cermat 

 Mengecek hasil entry data 
pada suatu aplikasi basis 
data dengan teliti 

 Mencetak hasil entry data 
pada suatu aplikasi basis 
data 

 Membuat laporan hasil 
entry  data pada suatu 
aplikasi basis data 

 

 Tes Lisan 

 Tes tertulis 

 Tes praktek 

 Pengamatan 

 Studi kasus 
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3.2 Melakukan update  
data dengan utilitas 
aplikasi 

 

 Langkah-langkah 
operasional  proses 
update data dijelaskan 
dengan benar 

 Data, field atau record 
pada sebuah aplikasi 
basis data dipilih sesuai 
dengan 

permintaan/kebutuhan  

 Data dimasukan atau 
dipindah sesuai dengan 
prosedur dan intruksi 
kerja. 

 Data di-update  sesuai 
dengan 
permintaan/kebutuhan 
tanpa error 

 Hasil update data 
dicetak sesuai dengan 
permintaan/ 
kebutuhan 

 Check list  diisi sesuai 
dengan update  data 
yang dilakukan 
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Update data pada Aplikasi 
Basis Data : 

 Langkah-langkah 
operasional  proses update  
data pada suatu aplikasi 
basis data 

 Pemilihan data, field atau 
record pada suatu aplikasi 

basis data  

 Update  data pada suatu 
aplikasi basis data 

 Pengecekan hasil update 
data pada suatu aplikasi 
basis data 

 Pencetakan hasil update 
data pada suatu aplikasi 
basis data  

 

 Menjelaskan langkah-
langkah operasional  
proses update  data 
pada suatu aplikasi basis 
data 

 Melakukan pemilihan 
data, field,  atau record 
pada suatu aplikasi basis 

data  

 Melakukan update  data  
pada suatu aplikasi basis 
data dengan cermat 

 Melakukan pengecekan 
hasil update  data pada 
suatu aplikasi basis data 
dengan teliti 

 Mencetak hasil update 
data pada suatu aplikasi 
basis data sesuai dengan 
permintaan/ kebutuhan  

 Membuat laporan hasil 
update  data pada suatu 
aplikasi basis data 

 

 Tes Lisan 

 Tes tertulis 

 Tes Praktek 

 Pengamatan 

 Studi kasus 
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3.3 Melakukan delete data 
dengan utilitas 
aplikasi 

 Data dihapus sesuai 
dengan rencana kerja 
dan prosedur/instruksi 
kerja 

 Record dihapus 
dengan beberapa 
macam cara sesuai  
prosedur atau instruksi 

kerja  

 Field dihapus dengan 
beberapa macam cara 
sesuai prosedur atau 
instruksi kerja 

 Tabel dihapus dengan 
beberapa macam cara 
sesuai prosedur atau 
instruksi kerja 

 Proses delete  data 
diselesaikan sesuai 
dengan permintaan/ 
kebutuhan tanpa error 

 Hasil proses delete  
data dicetak sesuai 
dengan permintaan/ 
kebutuhan 

 Check list  diisi sesuai 
dengan proses delete 
data yang dilakukan 

  

 Jujur 
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Delete Data pada Aplikasi 
Basis Data: 

 Prosedur penghapusan 
data 

 Cara penghapusan record 
dengan utilitas aplikasi  

 Cara penghapusan field 

dengan utilitas aplikasi 

 Cara penghapusan tabel 
dengan utilitas aplikasi 

 Pengecekan hasil delete 
data 

 Pencetakan hasil delete  
data 

 Menjelaskan prosedur 
penghapusan data 

 Menjelaskan macam-
macam cara 
penghapusan record 
dengan utilitas aplikasi  

 Melakukan macam-
macam cara 

penghapusan record  
menggunakan uitillitas 
aplikasi dengan cermat  

 Menjelaskan macam-
macam cara 
penghapusan field  
dengan utilitas aplikasi  

 Melakukan macam-
macam cara 
penghapusan field 
menggunakan utilitas 
aplikasi dengan cermat 

 Menjelaskan macam-
macam cara 
penghapusan tabel 
dengan utilitas aplikasi  

 Melakukan macam-
macam cara 
penghapusan tabel 
menggunakan utilitas 
aplikasi dengan cermat 

 Melakukan pengecekan 

hasil  delete data pada 
suatu aplikasi basis data 
dengan teliti 

 Mencetak hasil delete 
data  

 Membuat laporan hasil 
delete   

 

 Tes Lisan 
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3.4 Melakukan entry data 
dengan image 
scanner 

 Prosedur 
pengoperasian image 
scanner dijelaskan 
sesuai dengan standar 
operasi image scanner 

 Image scanner 
dioperasikan sesuai 
dengan SOP 

 Objek ditampilkan di 
layar aplikasi pengolah 
image  

 Gambar diperbesar, 
diperkecil, di-cropping, 
dimanipulasi sehingga 
sesuai dengan 
prosedur dan instruksi 
kerja. 

 Objek/image  disimpan 
dengan format yang 
ditentukan misal jpeg, 
gif, bmp, psd, dan lain 
sebagainya 

 Hasil scanning dicetak 
sesuai dengan 
permintaan/ 
kebutuhan 

 Check list  diisi sesuai 
dengan proses 
scanning yang 
dilakukan 
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Entry Data dengan Image 
Scanner : 

 Prosedur pengoperasian 
image scanner  

 Scanning gambar dengan 
menggunakan image 
scanner 

 Aplikasi pengolah image 

 Manipulasi obyek gambar 
dengan aplikasi pengolah 
image  

 Penyimpanan hasil/image 
dengan format khusus 

 Pencetakan hasil/image 

 

 Menjelaskan prosedur 
pengoperasian image 
scanner  

 Melakukan Scanning 
gambar dengan 
menggunakan image 
scanner  sesuai dengan 
SOP 

 Menjelaskan pengolahan 
image dengan aplikasi 
pengolah image 

 Melakukan manipulasi 
obyek gambar dengan 
aplikasi pengolah image 
sesuai dengan prosedur 
dan instruksi kerja  

 Menyimpanan 
hasil/image dengan 
format khusus sesuai 
dengan prosedur dan 
instruksi kerja 

 Melakukan pencetakan 
hasil/image 

 Membuat laporan hasil  

 

Tes Lisan 

Tes tertulis 

Tes Praktek 

Pengamatan 
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3.5 Melakukan entry data 
dengan OCR (Optical 
Character Recognition) 

 Prosedur pengoperasian 
Scanner yang di-set mode 
OCR (Optical Character 
Recognition) dijelaskan 
sesuai dengan standar 
operasi OCR  

 Scanner yang di-set mode 
OCR dioperasikan sesuai 
dengan SOP 

 Objek ditampilkan di layar 
aplikasi pengolah OCR 

 Hasil scanning diimpor ke 
apikasi pengolah kata 
sesuai dengan 
prosedur/instruksi kerja. 

 Text diedit sesuai dengan 
prosedur/instruksi kerja. 

 Hasil scanning disimpan 
dengan format yang 
ditentukan misal doc, pdf, 
dan lain sebagainya 

 Hasil scanning dicetak 
sesuai dengan 
permintaan/kebutuhan 

 Check list  diisi sesuai 
dengan proses scanning 
yang dilakukan 
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Entry Data dengan OCR (Optical 
Character Recognition) : 

 Prosedur pengoperasian OCR  

 Scanning  dengan 
menggunakan OCR  

 Pengolahan hasil scanning 
dengan aplikasi pengolah OCR 
(misal : Omni Page Pro) 

 Import  dan Editing text 
dengan aplikasi pengolah kata  

 Penyimpanan hasil scanning 
dengan berbagai format  

Pencetakan hasil scanning 

 Menjelaskan prosedur 
pengoperasian OCR (Optical 
Character Recognition)  

 Melakukan Scanning obyek  
dengan menggunakan 
Scanner yang di-set mode 
OCR  sesuai dengan SOP 

 Menjelaskan pengolahan 
hasil scannng dengan 
aplikasi pengolah OCR 
(misal : Omni Page Pro) 

 Melakukan import dan 
editing text dengan aplikasi 
pengolah kata  

 Menyimpanan hasil scanning 
dengan berbagai format  

 Melakukan pencetakan hasil 
scanning  

 Membuat laporan hasil 

 

 Tes Lisan 

 Tes tertulis 

 Tes Praktek 

 Pengamatan 

 Studi kasus 
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