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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 

Mata Pelajaran :   Simulasi Digital 

Kelas/Semester :   X1/ 1 

Pertemuan ke :   1-2 

Alokasi Waktu :   3  jam  x 45 Menit 

Standar Kompetensi :  Pembelajaran kolaboratif Komunikasi 
Dering/online 

Kompetensi Dasar :  Memahami komunikasi dalam jaringan 
(dering online) 

Indikator  :  Siswa dapat 
 Pengertian komunikasi dalam jaringan 

(dering online) 
 Jenis-jenis komunikasi dalam jaringan (dering 

online) 
 Tujuan komunikasi dalam jaringan (dering 

online) 

A. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa mampu memahami komunikasi dalam jaringan (dering online) 

 Siswa mampu Mempersipkan pra-pengoperasian komunikasi dalam 
jaringan (dering online) 

 

B.  Materi Ajar 

 Pengertian komunikasi dalam jaringan (dering online) 

 Jenis-jenis komunikasi dalam jaringan (dering online) 

 Tujuan Komunikasi dalam jaringan (dering online) 

 

C.  Metode Pembelajaran 

 Ceramah  

 Tiori dan praktek 

 Demontrasi 

 

D.  Media Pembelajaran 

 Modul Simulasi digital Seamolec 2014 

 PowerPoint Tentang tentang komunikasi dalam jaringan (dering online) 

 Komputer dan jaringan Internet 

 

E. Langkah – langkah Pembelajaran 

 Kegiatan awal 

 Pendahuluan 

 Siswa dan guru berdo’a sesuai dengan agama, presensi, apersepsi 
dan kepercayaan masing masing untuk mengawali pelajaran. 
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 Memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 

 Menyampaikan indikator Pencapaian kompetensi dan kompetensi 
yang diharapkan. 

 Memotivasi dan mengajak peserta didik untuk berpartisipasi aktif 
dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 

 

 Kegiatan Inti 

 

o Ekplorasi 

 Guru memberikan petunjuk atau arahan dalan kegiatan 
pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. 

 Dengan bimbingan guru, peserta didik terbagi menjadi 
beberapa kelompok. 

 Mendengarkan penjelasan dari informasi-informasi yang 
disampaikan. 

 Mendemontrasikan bahan, peralatan, software yang akan 
dilakukan. 

 Menentukan alat / bahan komponen yang akan dilakukan. 

 Memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik serta 
antara peserta didik dan guru, lingkungan dan sumber 
belajar lainnya. 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. 

 

o Elaborasi  

 Membuat pola kelompok tempat duduk sesuai absensi 
kelompok secara adil. 

 Untuk mengetahui peserta didik guru memberikan 
pertanyaan. 

 Setiap peserta didik mempersiapkan alat dan bahan yang 
ada. 

 Guru menjelaskan tentang Pengertian komunikasi dalam 
jaringan (dering online) 

 Guru memperagakan jenis komunikasi dalam jaringan 
(dering online). 

 Guru memberikan kesempatan pada setiap kelompok untuk 
berdiskusi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

 Menguji keterampilan peserta didik dengan mengamati pola 
kegiatan pembelajaran. 

 Guru memberikan menjelaskan tujuan komunikasi dalam 
jaringan (dering online). 
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 Peserta didik diarahkan untuk memahami tentang 
komunikasi dalam jaringan (dering online). 

 Siswa dan guru bertanya jawab tentang komunikasi dalam 
jaringan (dering online). 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
bertanya tentang materi yang belum jelas. 

 Membahas pertanyaan tersebut secara umum dengan 
jawaban secara menyeluruh. 

 Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati berbagai 
komunikasi dalam jaringan (dering online). 

 Mendiskusikan jenis-jenis komunikasi dalam jaringan (dering 
online) 

 Memberikan motivasi 

 

o Konfirmasi 

 Memberikan  umpan balik dan penguatan dan 
menyimpulkan informasi dalam bentuk lisan,  tulisan,  isyarat 
maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi, elaborasi 
peserta didik melalui berbagai sumber. 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 
memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

 Guru memberikan kata pujian kepada peserta didik atas 
keaktifan dalam proses pembelajaran. 

 Guru memotivasi peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif. 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 
siswa. 

 Guru memberikan penguatan pembelajaran dan 
penyimpulan. 

 

 Kegiatan Penutup 

 Bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri 
membuat rangkuman dan kesimpulan pelajaran. 

 Melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

 Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

 Menjelaskan tujuan materi yang di pelajari 

 Pengertian Komunikasi dalam jaringan (dering online) 

 Menjelaskan jenis-jenis komunikasi dalam jaringan 

 Memahami Tujuan komunikasi dalam jaringan (dering online) 
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 Kegiatan Inti 

Kegiatan Nilai-nilai Karakter Bangsa 

 Memahami komunikasi dalam 
jaringan (dering onlie) 

 Mendiskusikan Jenis komunikasi 
dalam jaringan (dering online) 

 Mendiskusikan tujuan komunikasi 
dalam jaringan (dering online) 
 

 

- Kreatif 

- Rasa ingin tahu 

- Komunikatif 

 

- Kerjasama 

- Komunikatif 

 

 Kegiatan akhir 

 Teknik penyambungan/pemasangan periferal animasi 3D ke PC 

 Teknik pengoperasian periferal animasi 3D 

 

 Alat dan sumber belajar 

 Format isian pembelajaran  

 Modul Simulasi digital Seamolec 2014 

 PowerPoint Tentang tentang komunikasi dalam jaringan (dering 
online) 

 Komputer dan jaringan Internet 

 Edmodo,  

 Buku Seadunet 2.0  

 

 Penilaian 

 Tugas 

Mengkalisifkasikan komunikasi dalam jaringan (dering online) 

 Portofolio hasil kerja mandiri/kelompok 

 Tes Essay/pilihan ganda 

 

 
Mengetahui  Batu, 1 Juli 2014  
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran KKPI 
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