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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP) 

 
Sekolah : UPTD SMPN 2 BANTARUJEG 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan 

informasi 
Kompetensi Dasar : 1.1. Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata 
Indikator : • Mengidentifikasi menu dan ikon pada menu bar 

• Mengidentifikasi menu dan ikon pada standar menu 

• Mengidentifikasi menu dan ikon pada formatting menu 

• Mengindentifikasi menu dan ikon pada drawing menu 

• Mengindentifikasi sub menu  pada file, edit, view, format, tool, table, window, 
help 

 
Alokasi Waktu : 2 x 40’ 
 
 
A.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 

• mengidentifikasi menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi mouse  

• mengidentifikasi menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi keyboard 

• mengidentifikasi menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi mouse 

• mengidentifikasi menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi keyboard 

• mengidentifikasi menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi mouse 

• mengidentifikasi  menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi keyboard 

• mengidentifikasi menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi mouse 

• mengidentifikasi menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi keyboard 

• mengidentifikasi sub menu  pada file, edit, view, format, tool, table, window, help dengan menggunakan fungsi mouse 

• mengidentifikasi sub menu  pada file, edit, view, format, tool, table, window, help dengan menggunakan fungsi keyboard 
 

 
B. Materi Pembelajaran  

Cara menggunakan menu dan ikon 

• Mengamati tampilan menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata  

• Menemukan nama menu dan ikon pada menu bar, standar menu, formatting menu dan drawing menu 

• Melakukan simulasi mencocokkan menu dan ikon sesuai dengan toolbarnya 

• Melakukan simulasi mencocokkan sub menu  pada file, edit, view, format, tool, table, window, dan help 
 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dengan strategi pembelajaran pendekatan Model CTL, life skill  dan tutor sebaya 

 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali berbagai kegunaan perangkat lunak program aplikasi berbasis pengolah kata 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
  

2. Kegiatan Inti 

• Mengamati menu dan ikon yang terdapat di program pengolah kata  

• Mengerjakan lembar kerja 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada menu bar  

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada Standar menu 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada formatting menu 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada menu drawing 

• Mempraktikkan cara menggunakan sub menu  pada file, edit, view, format, tool, table, window, dan help 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang penggunaan menu dan ikon pada program pengolah kata 
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• Penugasan 

• Merapikan kembali perangkat yang telah dipergunakan 
 

E. Sumber Belajar  
Komputer, buku paket, lembar kerja 
 

F. Penilaian   
1. Teknik 

Unjuk kerja  
 

2. Bentuk Instrumen 
Uji prosedur  
 

3. Soal/Instrumen 
Uji prosedur 
a. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi mouse pada : 

• Bar menu 

• Standar menu 

• Formatting menu  

• Drawing menu 

• Sub menu 
b. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi Keyboard  pada : 

• Bar menu 

• Standar menu 

• Formatting menu  

• Drawing menu 

• Sub menu 
 
 Rubrik Uji prosedur 

Skala 
Kuantitatif 

Instrumen 

4 3 2 1 

Nilai  
[(Jml.skor/skor max) x 

100] 

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi 
mouse pada  

    

1 Bar menu     

2 Standar menu      

3 Formatting menu      

4 Drawing menu      

 

5 Sub menu      

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi 
keyboard pada  

    

6 Bar menu     

7 Standar menu      

8 Formatting menu      

9 Drawing menu      

 

10 Sub menu      

 Jumlah   

 
      Bantarujeg. ............................. 200 
      Guru Mata Pelajaran TIK 
 
 
 
 
      RUDI DEDE RAHMAT, S. Pd. 

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

 
Sekolah : UPTD SMPN 2 BANTARUJEG 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan 

informasi 
Kompetensi Dasar : 1.2. Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata 

 
Indikator : � Menjelaskan menu dan ikon pada menu bar 

� Menjelaskan menu dan ikon pada standar menu 
� Menjelaskan menu dan ikon pada formatting menu 
� Menjelaskan menu dan ikon pada drawing menu 
� Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, format, tool, table, 

window, help yang umum dipakai  
 

Alokasi Waktu : 2 x 40 
 
 
A.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 

• Menjelaskan menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi mouse  

• Menjelaskan menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi keyboard 

• Menjelaskan menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi mouse 

• Menjelaskan menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi keyboard 

• Menjelaskan menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi mouse 

• Menjelaskan menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi keyboard 

• Menjelaskan menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi mouse 

• Menjelaskan menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi keyboard 

• Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, format, tool, table, window, help yang umum dipakai dengan 
menggunakan fungsi mouse 

• Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, format, tool, table, window, help yang umum dipakai dengan 
menggunakan fungsi keyboard 

 
B. Materi Pembelajaran  

Cara menggunakan menu dan ikon 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada menu bar 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada standar menu 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada formatting menu 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada menu drawing 

• Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, format, tool, table, window, help yang umum dipakai 
 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dengan pendekatan Model CTL dan life skill 

 
 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon dan menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon yang terdapat di program pengolah kata  

• Mengerjakan lembar kerja 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada menu bar  

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada Standar menu 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada formatting menu 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada menu drawing 

• Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, format, tool, table, window, help yang umum dipakai 
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3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang penggunaan menu dan ikon berikut sub menu pada file, edit, view, format, tool, table, 
window, help yang umum dipakai pada program peng olah kata 

• Penugasan 
 

E. Sumber Belajar  
Komputer, buku paket, lembar kerja 
 

F.  Penilaian   
1. Teknik 

Unjuk kerja  
 

2. Bentuk Instrumen 
Uji prosedur  
 

3. Soal/Instrumen 
Uji prosedur 
a. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi mouse pada : 

• Bar menu 

• standar menu 

• formatting menu  

• drawing menu 

• sub menu pada file, edit, view, format, tool, table, window, help yang umum dipakai 
b. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi Keyboard  pada : 

• Bar menu 

• standar menu 

• formatting menu  

• drawing menu 

• sub menu pada file, edit, view, format, tool, table, window, help yang umum dipakai 
 
 
 Rubrik Uji prosedur 

Skala Kuantitatif 
Instrumen 

4 3 2 1 

Nilai  
[(Jml.skor/32)x 10] 

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi mouse pada      

1 Bar menu     

2 standar menu      

3 formatting menu      

4 drawing menu      

 

5 Sub menu      

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi mouse pada      

6 Bar menu     

7 standar menu      

8 formatting menu      

9 drawing menu      

 

10 Sub menu      

 Jumlah   

 
      Bantarujeg, .................................. 200 
      Guru Mata Pelajaran TIK 
 
 
 
 
      RUDI DEDE RAHMAT, S. Pd. 

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

 
 
Sekolah : UPTD SMPN 2 BANTARUJEG 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan 

informasi 
Kompetensi Dasar : 1.3. Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah 

kata 
Indikator : • Menggunakan menu dan ikon pada menu bar 

• Menggunakan menu dan ikon pada standar menu 

• Menggunakan menu dan ikon pada formatting menu 

• Menggunakan menu dan ikon pada drawing menu 
Alokasi Waktu : 6 x 40 
 
 
 
A.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 

• menggunakan menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi mouse  

• menggunakan menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi keyboard 

• menggunakan menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi mouse 

• menggunakan menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi keyboard 

• menggunakan menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi mouse 

• menggunakan menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi keyboard 

• menggunakan menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi mouse 

• menggunakan menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
 

B. Materi Pembelajaran  
Cara menggunakan menu dan ikon 

• Cara menggunakan menu dan ikon pada menu bar 

• Cara menggunakan menu dan ikon pada standar menu 

• Cara menggunakan menu dan ikon pada formatting menu 

• Cara menggunakan menu dan ikon pada menu drawing 
 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dengan pendekatan Model CTL dan life skill 

 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon dan menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Mengamati menu dan ikon yang terdapat di program pengolah kata  

• Mengerjakan lembar kerja 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada menu bar  

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada Standar menu 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang penggunaan menu dan ikon pada program pengolah kata 

• Penugasan 
 

Pertemuan kedua ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon dan menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
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2. Kegiatan Inti 

• Mengamati menu dan ikon yang terdapat di program pengolah kata  

• Mengerjakan lembar kerja 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada formatting menu 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang penggunaan menu dan ikon pada program pengolah kata 

• Penugasan 
 

Pertemuan ketiga ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon dan menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Mengamati menu dan ikon yang terdapat di program pengolah kata  

• Mengerjakan lembar kerja 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada menu drawing 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang penggunaan menu dan ikon pada program pengolah kata 

• Penugasan 
 
E. Sumber Belajar  

Komputer, buku paket, lembar kerja 
 

F. Penilaian   
1. Teknik 

Unjuk kerja  
 

2. Bentuk Instrumen 
Uji prosedur  
 

3. Soal/Instrumen 
 
Uji prosedur 
 
a. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi mouse pada : 

• Bar menu 

• standar menu 

• formatting menu  

• drawing menu 
b. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi Keyboard  pada : 

• Bar menu 

• standar menu 

• formatting menu  

• drawing menu 
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 Rubrik Uji prosedur 
 

Skala Kuantitatif 
Instrumen 

4 3 2 1 

Nilai  
[(Jml.skor/32)x 10] 

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi mouse pada      

1 Bar menu     

2 standar menu      

3 formatting menu      

4 drawing menu      

 

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi mouse pada      

5 Bar menu     

6 standar menu      

7 formatting menu      

8 drawing menu      

 

 Jumlah   

 
      Bantarujeg, ............................... 200 ... 
      Guru Mata Pelajaran TIK 
 
 
 
 
      RUDI DEDE RAHMAT, S. Pd. 

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

 
Sekolah : UPTD SMPN 3 BANTARUJEG 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 1. Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan 

informasi 
Kompetensi Dasar : 1.4. Membuat dokumen pengolah kata sederhana 
Indikator : • Membuat dokumen baru 

• Melakukan format teks  

• Mengedit teks 

• Mengatur format paragraf 

• Menyisipkan objek 

• Mengatur format Halaman 

• Mencetak dokumen/berkas 
Alokasi Waktu : 12 x 40 
 
A.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 

• Membuat dokumen baru 

• Melakukan format teks  

• Mengedit teks 

• Mengatur format paragraf 

• Menyisipkan objek 

• Mengatur format Halaman 

• Mencetak dokumen/berkas 
 

B. Materi Pembelajaran  
� membuat dokumen baru 
� format teks 
� edit teks 
� format paragraf 
� penyisipan objek 
� format halaman 
� mencetak dokumen 
 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dengan pendekatan Model CTL dan life skill 

 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon, menu dan sub menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Membuat dan menyimpan dokumen baru 
 
 
3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 

Pertemuan kedua ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Membuka dokumen lat-1 
 

2. Kegiatan Inti 

• Melakukan format teks  
 



 

 

8 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 

Pertemuan ketiga ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Membuka dokumen lat-1 
 

2. Kegiatan Inti 

• Mengedit teks (find and replace)  
 
3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 

Pertemuan keempat ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Membuka dokumen lat-1 
 

2. Kegiatan Inti 

• Mengatur format paragraf  
 
3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 

Pertemuan kelima ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Membuka dokumen lat-1 
 

2. Kegiatan Inti 

• Menyisipkan objek (clip art, equation, word art) 
 
3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
Pertemuan keenam ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Membuka dokumen lat-1 
 

2. Kegiatan Inti 

• Mengatur format Halaman 

• Mencetak dokumen/berkas 
 
3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 
E. Sumber Belajar  

Komputer, buku paket, lembar kerja 
 

G. Penilaian   
1. Teknik 

Unjuk kerja  
 

2. Bentuk Instrumen 
 Uji prosedur dan produk 
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3. Soal/Instrumen 
 Contoh lembar kerja 
 Langkah–langkah praktikum 

1. Ketiklah teks berikut  
2. formatlah teks dengan ketentuan: 

a. isi 
- jenis huruf Garamond 
- size 13 
- jarak 1,5 spasi 
- alignment “justify” 
- tabulasi 5 cm 
b.  Judul 
- ditulis dengan huruf kapital 
- jenis huruf  Tahoma  
- font style Italic 
- size 18 
- alignment “centre” 

3. Simpanlah teks dengan nama lat-1 
  
kerusakan hutan 
hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. hutan juga merupakan suatu sumber daya alam 
yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia. 
hasil-hasil hutan sangat berguna dalam kehidupan pereknomian suatu negara dan bahkan sudah menjadi suatu hal yang utama 
dalam ekonomi suatu negara karena hampir di semua negara terdapat hutan. karena hal itulah munculnya banyak tangan-tangan 
serakah dari manusia yang mengambil hasil hutan namun tidak mau mengembalikannya ke semula atau menanamnya kembali. hal 
inilah yang menyebabkan timbulnya banyak kerusakan hutan.  
kenyataan menunjukkan bahwa hutan alam tropika yang kaya akan keanekaragaman hayati tersebut kini hanya tersisa di beberapa 
wilayah, itupun dalam keadaan terfragmentasi dan terdegradasi oleh berbagai sebab seperti penebangan liar, kebakaran, 
transmigrasi, perkebunan, perladangan, pertambangan dan lain-lain. dan dapat diperkirakan bahwa hutan alam yang akan tersisa 
hanyalah hutan pegunungan dan sebagian hutan rawa dan hutan payau yang aksesibilitasnya relative rendah, kurang produktif dan 
terletak di kawasan-kawasan konservasi. terjadinya kerusakan tersebut tidak hanya menghancurkan keanekaragaman hayati dan 
fungsi hidro-orologis hutan, tetapi juga secara ekonomis telah menurunkan kelayakan usaha jangka panjang pengusahaan hutan.  
 
 
 Rubrik Uji prosedur dan produk 

Skala Kuantitatif 
Instrumen 

4 3 2 1 

Nilai  
[(Jml.skor/32)x 10] 

Judul       

1 Alignment     

2 Font style     

3 Jenis huruf     

4 Size     

 

Isi       

5 Alignment     

6 Font style     

7 Jenis huruf     

8 Size     

9 Spasi     

10 Kreatifitas     

 

 Jumlah   

 
      Bantarujeg, ............................... 200 
      Guru Mata Pelajaran TIK 
 
 
 
 
      RUDI DEDE RAHMAT, S. Pd. 

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

 
Sekolah : UPTD SMPN 2 BANTARUJEG 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 2 (dua) 
Standar Kompetensi : 2.  Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi 
Kompetensi Dasar : 2. 1. Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka 
Indikator : 1. Mengidentifikasi menu dan ikon pada menu bar 

2. Mengidentifikasi menu dan ikon pada standar menu 
3. Mengidentifikasi menu dan ikon pada formatting menu 
4. Mengindentifikasi menu dan ikon pada drawing menu 
5. Mengindentifikasi sub menu  pada file, edit, view, insert, format, tool, data, 

window, help  
 

Alokasi Waktu : 4 x 40 menit 
 
 
 
A.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 
1. Mengidentifikasi menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi mouse  
2. Mengidentifikasi menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi keyboard 
3. Mengidentifikasi menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi mouse 
4. Mengidentifikasi menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
5. Mengidentifikasi menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi mouse 
6. Mengidentifikasi menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
7. Mengidentifikasi menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi mouse 
8. Mengidentifikasi menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
9. Mengidentifikasi sub menu pada file, edit, view, view, insert, format, tool, data, window, help yang umum dipakai dengan 

menggunakan mouse 
10. Mengidentifikasi sub menu pada file, edit, view, format view, insert, format, tool, data, window, help yang umum dipakai 

dengan menggunakan keyboard 
 

B. Materi Pembelajaran  
1. Mengamati tampilan menu dan Ikon pada perangkat lunak pengolah angka 
2. Menemukan nama menu dan Ikon pada menu bar, standar menu. 
3. Melakukan simulasi mencocokkan menu dan ikon sesuai  dengan toolbarnya 
4. Melakukan simulasi mencocokkan sub menu pada file, edit, view view, insert, format, tool, data, window, help yang umum 

dipakai 
 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dengan pendekatan Model CTL dan life skill 
 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
� Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit) 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon, menu dan sub menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Mengamati menu dan ikon yang terdapat di program pengolah angka 

• Mengerjakan lembar kerja 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada menu bar  

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada Standar menu 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada formatting menu 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan baik dalam bentuk informasi atau tanya 
jawab. 

• Penugasan 
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�  Pertemuan Kedua ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon, menu dan formating menu dan 
drawing menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Mengamati menu dan ikon yang terdapat di program pengolah angka 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada menu drawing 

• Mempraktikkan cara menggunakan sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum 
dipakai. 

 
3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan baik dalam bentuk informasi atau tanya 
jawab. 

• Penugasan 
 

E. Sumber Belajar  
Komputer, buku paket, lembar kerja 
 

F. Penilaian   
1. Teknik 

Unjuk kerja  
 

2. Bentuk Instrumen 
Uji prosedur  
 

3. Soal/Instrumen 
Uji prosedur 
a. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi mouse pada : 

• Bar menu 

• Standar menu 

• Formatting menu  

• Drawing menu 

• Sub menu  
 

b. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi keyboard  pada : 

• Bar menu 

• Standar menu 

• Formatting menu  

• Drawing menu 

• Sub menu 
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 Rubrik Uji prosedur 
 

Skala 
Kuantitatif Instrumen 

4 3 2 1 

Nilai  
[(Jml.skor/Skor mak)x 

10] 

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi mouse 
pada  

    

1 Bar menu     

2 Standar menu      

3 Formatting menu      

4 Drawing menu      

 

5 Sub menu      

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi mouse 
pada  

    

6 Bar menu     

7 Sandar menu      

8 Formatting menu      

9 Drawing menu      

 

10 Sub menu      

 Jumlah   

 
 
 
      Bantarujeg, .................................. 200 ... 
      Guru Mata Pelajaran TIK 
 
 
 
 
      RUDI DEDE RAHMAT, S. Pd. 

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

 
Sekolah : UPTD SMPN 2 BANTARUJEG 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 2.   Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi 
Kompetensi Dasar : 2.2.   Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka 

 
Indikator : 1. Menjelaskan menu dan ikon pada menu bar 

2. Menjelaskan menu dan ikon pada standar menu 
3. Menjelaskan menu dan ikon pada formatting menu 
4. Menjelaskan menu dan ikon pada drawing menu 
5. Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help 

yang umum dipakai  
 

Alokasi Waktu : 4 x 40 
 
A.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 
1. Menjelaskan menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi mouse  
2. Menjelaskan menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi keyboard 
3. Menjelaskan menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi mouse 
4. Menjelaskan menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
5. Menjelaskan menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi mouse 
6. Menjelaskan menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
7. Menjelaskan menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi mouse 
8. Menjelaskan menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
9. Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum dipakai dengan menggunakan 

fungsi mouse 
10. Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum dipakai dengan menggunakan 

fungsi keyboard 
 

B. Materi Pembelajaran  
1. Menjelaskan fungsi menu dan Ikon pada menu bar 
2. Menjelaskan fungsi menu dan Ikon pada standar menu 
3. Menjelaskan fungsi menu dan Ikon pada formatting menu 
4. Menjelaskan fungsi menu dan Ikon pada menu drawing  
5. Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum dipakai 
 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dengan pendekatan Model CTL dan life skill 

 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
� Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit) 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon dan menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon yang terdapat di program pengolah angka 

• Mengerjakan lembar kerja 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada menu bar  

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada Standar menu 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada formatting menu 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang hasil lembar kerja yang melibatkan beberapa tahapan dalam penggunaan menu dan 
ikon pada program pengolah angka 

• Penugasan 
 



 

 

14 

� Pertemuan kedua ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran kesimpulan dari kegiatan kerja meinggu lalu. 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Mengerjakan lembar kerja 

• Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada menu drawing 

• Menjelaskan fungsi sub menu pada file, edit, view, format, tool, table, window, help yang umum dipakai 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang hasil lembar kerja yang melibatkan menu drawing dan sub menu pada program 
pengolah angka 

• Penugasan 
 

E. Sumber Belajar  
Komputer, buku paket, lembar kerja 
 

F. Penilaian   
1. Teknik 

Unjuk kerja  
 

2. Bentuk Instrumen 
Uji prosedur  
 

3.  Soal/Instrumen 
Uji prosedur 
 
a. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi mouse pada : 

• Bar menu 

• Standar menu 

• Formatting menu  

• Drawing menu 

• Sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum dipakai 
b. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi Keyboard  pada : 

• Bar menu 

• Standar menu 

• Formatting menu  

• Drawing menu 

• Sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum dipakai 
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 Rubrik Uji prosedur 
 

Skala 
Kuantitatif Instrumen 

4 3 2 1 

Nilai  
[(Jml.skor/Skor maks)x 

10] 

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi mouse 
pada  

    

1 Bar menu     

2 Standar menu      

3 Formatting menu      

4 Drawing menu      

 

5 Sub menu      

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi mouse 
pada  

    

6 Bar menu     

7 Standar menu      

8 Formatting menu      

9 Drawing menu      

 

10 Sub menu      

 Jumlah   

 
 
 
      Bantarujeg, .................................. 200 
      Guru Mata Pelajaran TIK 
 
 
 
 
      RUDI DEDE RAHMAT, S. Pd. 

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

 
Sekolah : UPTD SMPN 2 BANTARUJEG 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 2 (dua) 
Standar Kompetensi : 2. Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi 
Kompetensi Dasar : 2.3. Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangka lunak pengolah angka 
Indikator : 1. Menggunakan menu dan ikon pada menu bar 

2. Menggunakan menu dan ikon pada standar menu 
3. Menggunakan menu dan ikon pada formatting menu 
4. Menggunakan menu dan ikon pada drawing menu 
5. Menggunakan sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang 

umum dipakai 
 

Alokasi Waktu : 6 x 40 
 
 
 
A.  Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 
1.  Menggunakan menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi mouse  
2.  Menggunakan menu dan ikon pada menu bar dengan menggunakan fungsi keyboard 
3.  Menggunakan menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi mouse 
4.  Menggunakan menu dan ikon pada standar menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
5.  Menggunakan menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi mouse 
6.  Menggunakan menu dan ikon pada formatting menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
7.  Menggunakan menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi mouse 
8.  Menggunakan menu dan ikon pada drawing menu dengan menggunakan fungsi keyboard 
9.  Menggunakan sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum dipakai 

10.  Menggunakan sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum dipakai 
 

B. Materi Pembelajaran  
1. Cara menggunakan menu dan ikon pada menu bar 
2. Cara menggunakan menu dan ikon pada standar menu 
3. Cara menggunakan menu dan ikon pada formatting menu 
4. Cara menggunakan menu dan ikon pada menu drawing  
5. Cara menggunakan  sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum dipakai 

 
C. Metode Pembelajaran 

Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dengan pendekatan Model CTL dan life skill 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
� Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit) 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon dan menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
 
2. Kegiatan Inti 

• Mengamati menu dan ikon yang terdapat di program pengolah kata  

• Mengerjakan lembar kerja 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada menu bar  

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada Standar menu 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada formatting menu 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Menarik kesimpulan tentang cara yang lebih praktis antara menggunakan mouse dan keyboard dalam 
mengoperaikan menu dan ikon pada program pengolahan angka 

• Penugasan 
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� Pertemuan kedua ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon dan menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti 

• Mengamati menu dan ikon yang terdapat di program pengolah kata  

• Mengerjakan lembar kerja 

• Mempraktikkan cara menggunakan menu dan ikon pada menu drawing 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 

� Pertemuan ketiga ( 2 x 40 menit) 
1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon dan menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
2. Kegiatan Inti 

• Mengamati menu dan ikon yang terdapat di program pengolah kata  

• Mengerjakan lembar kerja 
� Mempraktikkan cara menggunakan sub menu pada file, edit, view, insert, tool, data, window, help yang umum dipakai 

 
3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 

E. Sumber Belajar  
Komputer, buku paket, lembar kerja 
 

F. Penilaian   
1. Teknik 

Unjuk kerja  
 

2. Bentuk Instrumen 
Uji prosedur  
 
 

3. Soal/Instrumen 
 
Uji prosedur 
a. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi mouse pada : 

• Bar menu 

• Standar menu 

• Formatting menu  

• Drawing menu 

• Sub menu 
b. Praktikkanlah cara menggunakan menu dan ikon dengan menggunakan fungsi Keyboard  pada : 

• Bar menu 

• Standar menu 

• Formatting menu  

• Drawing menu 

• Sub menu 
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 Rubrik Uji prosedur 
 

Skala 
Kuantitatif Instrumen 

4 3 2 1 

Nilai  
[(Jml.skor/Skor maks)x 

10] 

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi 
mouse pada  

    

1 Bar menu     

2 Standar menu      

3 Formatting menu      

4 Drawing menu      

 

5 Sub menu      

Menggunakan menu dan ikon pokok dengan menggunakan fungsi 
mouse pada  

    

6 Bar menu     

7 Standar menu      

8 Formatting menu      

9 Drawing menu      

 

10 Sub menu      

 Jumlah   

 
 
 
      Bantarujeg, .................................. 200 
      Guru Mata Pelajaran TIK 
 
 
 
 
      RUDI DEDE RAHMAT, S. Pd. 

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

 
Sekolah  : UPTD SMPN 2 BANTARUJEG 
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ 1 (satu) 
Standar Kompetensi : 2.  Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi 
Kompetensi Dasar : 2.4. Membuat dokumen pengolah angka sederhana 
Indikator : 1.  Membuat dokumen baru 

2. Mengatur lebar kolom dan tinggi baris 
3. Meletakkan data 
4.   Mengatur tampilan border 
5.   Mengedit kolom dan baris 
6.   Menyisipkan objek 
7.   Mengatur format bilangan 
8.  Menggunakan rumus dan fungsi 
9.  Mengatur halaman 
10. Mencetak dokumen 
  

Alokasi Waktu : 8 x 40 menit 
 
 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu : 
1. Menggunakan menu dan sub menu dalam membuat dokumen baru 
2. Menggunakan menu dan sub menu dalam mengatur lebar kolom dan tinggr baris 
3. Menggunakan menu, ikon dan sub menu dalam meletakkan data 
4. Menggunakan menu, ikon dan sub menu dalam mengatur tampilan border 
5. Menggunakan menu, ikon, dan sub menu dalam mengedit kolom dan baris 
6. Menggunakan menu, ikon dan sub menu dalam  menyisipkan objek 
7. Menggunakan menu, ikon dan sub menu dalam mengatur format bilangan 
8. Menggunakan menu, ikon dan sub menu dalam rumus dan fungsi 
9. Menggunakan menu, ikon dan sub menu dalam membuat mengatur halaman 

10. Menggunakan menu, ikon dan sub menu dalam mencetak dokumen 
 

B. Materi Pembelajaran  
1. Membuat dokumen baru dalam bentuk lembar kerja yang melibatkan data dalam bentuk tabel 
2. Mengatur tampilan border dan mengedit kolom dan baris serta menyisipkan objek 
3. Menformat bilangan dan menggunakan rumus dan fungsi 
4. Mengatur halaman dan mencetak dokumen 
 

C. Metode Pembelajaran 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dengan pendekatan Model CTL dan life skill 

 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
� Pertemuan pertama ( 2 x 40 menit) 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya tentang nama perintah ikon, menu, ikon dan sub menu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Membimbing siswa dalam membuat dokumen baru. 

• Membimbing siswa dalam menyelesaikan lembar kerja yang melibatkan data dalam bentuk tabel 

• Mengatur lebar kolom dan tinggi baris dalam suatu tabel 

• Menyimpan lembar kerja dalam suatu file 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 

� Pertemuan kedua ( 2 x 40 menit) 
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1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali pembelajaran membuka dan menyimpan seatu dokumen 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Membuka dokumen yang telah dibuat minggu lalu  

• Membimbing siswa dalam menyelesaikan lembar kerja yang melibatkan mengatur tampilan border, mengedit kolom 
berikut menyisipkan objek 

• Menyimpan lembar kerja dalam suatu file 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 
� Pertemuan ketiga ( 2 x 40 menit) 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali materi minggu lalu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Membuka dokumen yang telah dibuat minggu lalu  

• Membimbing siswa dalam menyelesaikan lembar kerja yang melibatkan memformat bilangan, mengnakan rumus dan 
fungsi 

• Menyimpan lembar kerja dalam suatu file 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 
� Pertemuan keempat ( 2 x 40 menit) 

1. Kegiatan Pendahuluan 

• Mengingatkan kembali materi minggu lalu 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 

2. Kegiatan Inti 

• Membuka dokumen yang telah dibuat minggu lalu  

• Membimbing siswa dalam mengatur halaman  

• Membimbing siswa dalam mencetak suatu dokumen 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Melakukan refleksi bersama terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan 

• Penugasan 
 
E. Sumber Belajar  

Komputer, buku paket, lembar kerja 
 

F. Penilaian   
1. Teknik 

Unjuk kerja  
 

2. Bentuk Instrumen 
Uji prosedur dan produk 
 

3. Soal/Instrumen 
Uji prosedur dan produk 
Contoh lembar kerja 
1.  Toko Sejahtera  mempunyai stok barang ATK sebagai berikut: 

Buku tulis sebanyak 40 lusin, harga Rp. 12.000,00/lusin 
Pensil sebanyak 11 lusin, harga Rp. 7500,00/lusin  
Spidol sebanyak 8 lusin, harga Rp. 25.000,00/lusin 
Type-ex sebanyak 5 lusin, harga Rp. 24.000,00/lusin 
Buku berpetak sebanyak 22 lusin, harga Rp. 23.500,00/lusin 
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Penggaris sebanyak 30 set, harga Rp. 3000,00/set  
Jangka sebanyak 43 buah, harga Rp. 4500,00/buah 
Ballpoint sebanyak 15 lusin, harga Rp. 17.500,00/lusin 
Buku gambar sebanyak 6 lusin, harga Rp. 48.000,00/lusin 
Buatlah :  
a. Tabel dengan judul persediaan barang Toko Sejahtera  
b. Pada sel harga, jumlahkan harga seluruh persediaan barangnya 

 
 

2. Buatlah tabel di bawah ini lengkap dengan data isilah sel-sel yang kosong dengan perhitungan rumus aritmatika atau 
rumus statistika. 

DAFTAR PENGHASILAN 
PT PERDAN RAYA 

Jl. Raya Gandul Cinere No. 1006 Jakarta Selatan 
 

No Nama Kode Jabatan Gaji pokok Tunjangan jabatan Transport Jumlah 

1. Dadan  A      

2.  Cahyo  D      

3.  Bambang  C      

4. Rumbun Usin  B      

5. Budiantoro D      

6. Heri D      

7. Sih Cukup D      

8. Siswanto D      

9. Rochiman D      

10. Rauli C      

 
Ketentuan : 
Jabatan,  jika : A - Direktur Gaji Pokok, jika A - Rp. 4.000.000,00 
 B - Sekretaris  B - Rp. 3.000.000,00 
 C - Manajer   C - Rp. 2.200.000,00 
 D – Pegawai  D - Rp. 1.800.000,00 
 
Tunjangan Jabatan, jika A – Rp. 2.000.000,00 Transport, jika  A - Rp. 1.500.000,00 
 B – Rp. 1.200.000,00  B - Rp. 1.000.000,00   
 C – Rp. 800.000,00  C - Rp. 800.000,00 
   D - Rp. 500.000,00 
Jumlah = Gaji Pokok + Tunjangan Jabatan + Transport  
  
 
 Rubrik Uji prosedur 

Skala Kuantitatif 
Instrumen 

4 3 2 1 

Nilai  
[(Jml.skor/skor mak)x 10] 

Penilaian Penggunaan Rumus Statistika      

1 Jabatan      

2 Gaji Pokok      

3 Tunjangan Jabatan      

4 Transport     

 

5 Jumlah       

 Jumlah   

 
      Bantarujeg, ........................... 200 
      Guru Mata Pelajaran TIK 
 
 
 
 
      RUDI DEDE RAHMAT, S. Pd. 

       NIP. ………………………. 
 


