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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
 
Mata Pelajaran :  Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 
Kelas/Semester : X/1 
Pertemun Ke- : 1 
Aloki Waktu : 2 jam x @ 45 menit   
Standar Kompetensi :  Mengoperasikan PC stand alone 
Kompetensi Dasar :  Mengoperasikan operasi berbasis teks 
Indikator : 1. Menjelaskan sistem komputer dengan rinci. 

2. Menyalakan sistem komputer sesuai dengan prosedur 
yang benar. 

3. Menampilkan keberhasilan sistem pada layar. 
4. Menjalankan perintah-perintah sistem operasi. 
5. Menjalankan perintah membuat, melihat, mengubah 
dan menghapus folder dijalankan sesuai dengan 
ketentuan. 

6. Mengoperasikan perintah menyalin, menghapus, dan 
memindahkan file dengan baik. 

7. Mengoperasikan perintah untuk membuat, menghapus, 
memperbaharui file konfigurasi sistem secara benar 

8. Menjalankan prosedur shut down sistem secara benar. 
 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai diharapkan siswa mampu : 
a. Menjelaskan sistem komputer dengan rinci. 
b. Menyalakan sistem komputersesuai dengan prosedur yang benar. 
c. Menampilkan keberhasilan sistem pada layar. 
d. Menjalankan perintah-perintah sistem operasi. 
e. Menjalankankan perintah membuat, melihat, mengubah dan menghapus 

folder dijalankan sesuai dengan ketentuan. 
f. Mengoperasikan menyalin, menghapus, dan memindahkan file dengan 
baik. 

g. Mengoperasikan perintah untuk membuat, menghapus, memperbaharui 
file konfigurasi sistem secara benar 

h. Menjalankan prosedur shut down sistem secara benar 
 

II. Materi Ajar 

a. Sistem Komputer 
b. Prosedur penyalaan komputer 
c. Indentifikasi POST 
- suara 
- tampilan 

d. Internal Command 

e. External Command 
f. Prosedur Shut Down 
 
 
 

III. Metode Pembelajaran 



a. Ceramah 
b. Tanya jawab 
c. Latihan/Praktik 
d. Demonstrasi 
e. Pemberian tugas 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

A.  Kegiatan Awal :  
Menyiapkan penyalaan komputer 
 

B.  Kegiatan Inti :  
• Menjelaskan sistem komputer (input,proses,output, storage), hardware, 

software  secara singkat dan jelas. 
• 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 
 

C.  Kegiatan Akhir :  
- Kesimpulan: Membuat resume dari hasil praktek. 
- Tugas terstruktur: Pekerjaan Rumah (PR) diambil dari modul. 
- Tugas tidak terstruktur: Siswa ditugaskan untuk mempelajari mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 

V. Alat / Bahan / Sumber Beljar 

- OHP/LCD Projector 
- Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005 
- Personal Komputer 
- Internet 
- Buku Komputer 
- Majalah Komputer 
- CD Modul 
- Modul/Buku Pelajaran/LKS  
 

VI. Penilaian 

• Tes Tertulis  
• Tes Praktek ( Praktek pnugasan ) 
• Tugas-tugas ( Mencari informasi di internet ) 
• Observasi 
 

Instrumen 



Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan jelas ! 

1. Sistem booting yang dilaksanakan saat komputer tidak aktif disebut… 

2. Apa yang dimaksud dengan CPU ( Central Processing  Unit ) ? 

3. Sistem booting yang dilaksanakan saat komputer dijalankan dengan 

cara menekan tombol reset disebut… 

4. Perintah DOS yang berfungsi menampilkan isi file adalah adalah 

perintah… 

5. Perintah mengcopy file dalam satu drive menggunakan perintah…. 

6. Jelaskan perintah internal ! 

7. Buatlah perintah untuk mengganti nama file ! 

8. Perintah untuk mengubah bentuk prompt menjadi ==> adalah… 

9. Perintah yang berfungsi untuk menghapus semua tampilan dilayar 

adalah perintah… 

10.Bagaimana cara membuat directory / sub directory ? 

 

Kunci Jwaban 

1. cold boot 

2. Merupakan bagian utama dari suatu komputer. CPU bertanggungjawab 

atas terkendalinya kegiatan seluruh bagian komputer, selain itu CPU 

juga berfungsi untuk melakukan proses hitung dan logika.  

3. Warm boot 

4. DIR 

5. Diskcopy 

6. Seluruh perintah yang dapat dieksekusi komputer secara langsung 

tanpa membutuhkan file-file program. 

7. RENAME 

8. Prompt $Q $Q $G 

9. CLS 

10. MD diikuti nama directory 

 
 

 
 

 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 



 
 
Sekolah :  SMK YPM 3 Sidoarjo 
Mata Pelajaran :  Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 
Kelas/Semester : X/1 
Pertemun Ke- : 2 
Aloki Waktu : 2 jam x @ 45 menit  
Standar Kompetensi :  Mengoperasikan PC stand alone 
Kompetensi Dasar :  Mengoperasikan operasi berbasis Graphic User Interface 

(GUI) 
Indikator : 1. Menjelaskan Pointing device (seperti mouse) secara 

benar. 
2. Menjelaskan berbagai fungsi mouse yaitu 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 

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

4. Mengoperasikan Pengelolaan sistem manajemen menu 
tampilan, icon dan tampilan utama dengan benar. 

5. Mengoperasikan Control Panel untuk mengelola sumber 
daya dan software hardware pada computer 

6. Menginstall Device input output pada sistem dengan 
cermat dan teliti 

7. Membuka dan menutup program sistem operasi 
berbasis GUI sesuai prosedur 

8. Melakukan proses shutdown secara benar sesuai 
dengan SOP 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai diharapkan siswa mampu : 
a. Menjelaskan Pointing device (seperti mouse) secara benar. 
b. Menjelaskan berbagai fungsi mouse yaitu 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 

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

d. Mengoperasikan Pengelolaan sistem manajemen menu tampilan, icon dan 
tampilan utama dengan benar. 

e. Mengoperasikan Control Panel untuk mengelola sumber daya dan software 
hardware pada computer 

f. Menginstall Device input output pada sistem dengan cermat dan teliti 
g. Membuka dan menutup program sistem operasi berbasis GUI sesuai 
prosedur 

h. Melakukan proses shutdown secara benar sesuai dengan SOP. 

 

II. Materi Ajar 



a. Pengetahuan peralatan pointing device 
b. Membuat, menyalin, mengubah dan menghapus file satu persatu, 
kelompok dan seluruh 

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

d. Pengaturan tampilan window sesuai dengan kebutuhan 
e. Pergoperasian Control Panel 
f. Perintah-perintah untuk mengelola menu, icon dan tampilan utama 
g. Install printer, scanner, kartu jaringan 
h. Prosedur Shutdown komputer. 

 

III. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 
b. Tanya jawab 
c. Latihan/Praktik 
d. Demonstrasi 
e. Pemberian tugas 

 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

A.  Kegiatan Awal :  
Menyiapkan penyalaan komputer 
 

B.  Kegiatan Inti :  
• 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 
 

C.  Kegiatan Akhir :  
- Kesimpulan: Membuat resume dari hasil praktek. 
- Tugas terstruktur: Pekerjaan Rumah (PR) diambil dari modul. 
- Tugas tidak terstruktur: Siswa ditugaskan untuk mempelajari mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

 

 

V. Alat / Bahan / Sumber Beljar 



- OHP/LCD Projector 
- Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005 
- Personal Komputer 
- Internet 
- Buku Windows 
- Printer 
- System Operasi Windows 
- System Operasi Linux 
- CD Modul 
- Modul/Buku Pelajaran/LKS  
 

VII. Penilaian 

• Tes Tertulis  
• Tes Praktek ( Praktek pnugasan ) 
• Tugas-tugas ( Mencari informasi di internet ) 
• Observasi 
 

Instrumen 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Microsoft Windows XP adalah 
A. Program Pengolah kata 
B. Program Basis data 
C. System Operasi 
D. Program Graphik 

2. (Benar atau Salah ). Program Windows hanya menggunakan tombol 
mouse kiri  

3. Mana hal berikut yang berarti menggerakan penunjuk mouse pada 
layar. 
A. Menekan tombol panah pada keyboard 
B. Menggerakan mouse hingga penunjuk bergerak  
C. Menggerakan mouse hingga penunjuk bergerak dan menekan 
tombol kiri mouse 

D. Menggerakan mouse hingga penunjuk bergerak dan KLIK KANAN 
4. Tombol kombinasi adalah 
A. Menekan dua atau lebih tombol pada keyboard pada waktu yang 
sama, seperti menekan tombol <ALT> dan <TAB> pada waktu yang 
sama 

B. Satu cara untuk mengunci komputer anda dan membuka kunci 
dengan menekan tombol kombinasi yang sama 

C. Menggunakan keyboard yang digabungkan dengan mouse 
D. Satu jenis minuman campuran 

5. Menampilkan daftar hal yang dapat dilakukan terhadap satu objek 
A. Menunjuk satu objek dan menekan tombol <CTRL>+<P> 
B. Menyentuh satu objek dengan jari anda 
C. KLIK pada satu objek 
D. KLIK-KANAN satu objek 

6. (Benar atau Salah). Tombol <F1> menampilkan Windows pertolongan 
dalam apapun yang anda kerjakan. 

 

Kunci Jwaban 



1. C. Microsoft Windows 98 adalah System Operasi 
2. Salah. Programs Windows menggunakan kedua tombol mouse 
3. B. Menggerakan mouse hingga penunjuk bergerak 
4. A. Tombol kombinasi adalah ketika anda menekan tombol dua atau 
lebih tombol pada keyboard seperti menekan tombol <ALT> dan <TAB> 

5. D. KLIK KANAN satu objek 
6. Benar. Menekan tombol <F1> akan menampilkan window pertolongan 
pada apapun yang sedang dikerjakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 



 
Sekolah :  SMK YPM 3 Sidoarjo 
Mata Pelajaran :  Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 
Kelas/Semester : X/1 
Pertemun Ke- : 3 
Aloki Waktu : 2 jam x @ 45 menit  
Standar Kompetensi :  Mengoperasikan sistem operasi software  
Kompetensi Dasar :  Menginstall sistem operasi software 
Indikator : 1. Menjelaskan fungsi software sistem operasi dengan 

benar 
2. Menjelaskan langkah-langkah menginstal software 
sistem operasi dengan benar. 

3. Menjelaskan cara menginstal software sistem operasi 
dengan benar. 

4. Menginstall software sistem operasi sesuai dengan SOP. 
5. Mengoperasikan software sistem operasi dioperasikan 
dan berjalan secara normal. 

6. Menjelaskan fungsi software aplikasi dengan benar 
7. Menjelaskan langkah-langkah menginstal software 
aplikasi dengan benar. 

8. Menjelaskan cara menginstal software aplikasi dengan 
benar 

9. Menginstall software aplikasi sesuai dengan SOP. 
10.Mengoperasikan software aplikasi dan berjalan secara 
normal 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai diharapkan siswa mampu : 
a. Menjelaskan fungsi software sistem operasi dengan benar 
b. Menjelaskan langkah-langkah menginstal software sistem operasi dengan 
benar. 

c. Menjelaskan cara menginstal software sistem operasi dengan benar. 
d. Menginstall software sistem operasi sesuai dengan SOP. 
e. Mengoperasikan software sistem operasi dioperasikan dan berjalan secara 
normal. 

f. Menjelaskan fungsi software aplikasi dengan benar 
g. Menjelaskan langkah-langkah menginstal software aplikasi dengan benar. 
h. Menjelaskan cara menginstal software aplikasi dengan benar 
i. Menginstall software aplikasi sesuai dengan SOP. 
j. Mengoperasikan software aplikasi dan berjalan secara normal 
 

II. Materi Ajar 

Menginstal Sistem Operasi dan Program Aplikasi : 
Fungsi software : 
• sistem operasi  
• aplikasi 
Cara menginstal software : 
• sistem operasi  
• aplikasi 
Cara mengoperasikan software : 
• sistem operasi 



• aplikasi 

 
III. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 
b. Tanya jawab 
c. Latihan/Praktik 
d. Demonstrasi 
e. Pemberian tugas 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

A.  Kegiatan Awal :  
Menyiapkan penyalaan komputer 
 

B.  Kegiatan Inti :  
• Mempersiapkan software dan komputer yang akan diinstal 
• Menjelaskan fungsi software sistem operasi 
• Menjelaskan langkah-langkah instalasi software sistem operasi 
• Menginstal software sistem operasi 
• Mengoperasikan software sistem operasi 
• Menjelaskan fungsi software sistem operasi 
• Menjelaskan langkah-langkah instalasi software sistem operasi 
• Menginstal software sistem operasi 
• Mengoperasikan software sistem operasi 
 

C.  Kegiatan Akhir :  
- Kesimpulan: Membuat resume dari hasil praktek. 
- Tugas terstruktur: Pekerjaan Rumah (PR) diambil dari modul. 
- Tugas tidak terstruktur: Siswa ditugaskan untuk mempelajari mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

 

V. Alat / Bahan / Sumber Beljar 

- OHP/LCD Projector 
- Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005 
- Personal Komputer 
- Internet 
- Buku Panduan Instalasi Sistem Operasi dan Program Aplikasi 
- Software 
- CD Modul 
- Modul/Buku Pelajaran/LKS  

 

VI. Penilaian 

• Tes Tertulis  
• Tes Praktek ( Praktek pnugasan ) 
• Tugas-tugas ( Mencari informasi di internet ) 
• Observasi 
 

Instrumen 



Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Yang termasuk dalam kategori software install SO adalah… . 
A. Windows 98 
B. Ms-Office 43 
C. Ms-Office 2000 
D. MP3 
E. Winamp 

2. Langkah membuat partisi dimulai dengan perintah… .  
A. A\> Format c:/s 
B. A\> Fdisk 
C. A\> Install 
D. A\> Setup 
E. A\> Command 

3. Proses memformat harddisk sebelum diinstall adalah… . 
A. A\> Install 
B. A\> Fdisk 
C. A\> Format c/s 
D. C\> Setup 
E. A\> Command 

4. Memulai proses install windows digunakan perintah… . 
A. C\> Install 
B. C\> Fdisk 
C. C\> Format c:/s 
D. C\> Setup 
E. C\> Command 

5. Yang termasuk golongan install SO adalah seperti dibawah ini, kecuali…  
A. Windows 98 
B. Linux 
C. Windows 2000 server 
D. Windows Me 
E. Coreldraw 

6. Proses untuk memulai ghost adalah… . 
A. C\>Format c:/s 
B. C\>Fdisk 
C. C\>Ghost 
D. C\>Setup 
E. C\>Command 

 

Kunci Jwaban 

1. A. Windows XP 
2. B. A:> fdisk 
3. C. A:> Format c:/s 
4. D. C:>Setup 
5. E. Coreldraw 
6. C:>Ghost 

 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 



 
Sekolah :  SMK YPM 3 Sidoarjo 
Mata Pelajaran :  Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 
Kelas/Semester : X/1 
Pertemun Ke- : 4 
Aloki Waktu : 2 jam x @ 45 menit  
Standar Kompetensi :  Mengoperasikan sistem operasi software  
Kompetensi Dasar :  Mengoperasikan software pengolah kata 
Indikator : 1. Menjelaskan fungsi software pengolah kata dengan 

benar 
2. Mengoperasikan software pengolah kata melalui 
perintah yang terdapat pada start menu, shortcut atau 
icon 

3. Mengoperasikan berbagai software pengolah kata 
sesuai dengan SOP 

4. Menjalankan perintah-perintah File Document, seperti: 
membuat dokumen baru, membuka dokumen, 
menyimpan dokumen, menyimpan dengan nama lain, 
keluar dari program aplikasi dengan benar 

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

6. Menjalankan File Document 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 

7. Mengatur File Document dengan perintah-perintah 
pengaturan antara lain: ukuran kertas, orientasi kertas 
(Potraid atau Landscap), margin 

8. Mengaplikasikan Header dan Footer, pemberian 
halaman, penomoran isian berulang pada file dokumen 

9. Mengaplikasikan Perintah-perintah pencetakan seperti 
print setup dan print preview sesuai  dengan parameter 
kertas dan printer 

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

 

I.  Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai diharapkan siswa mampu : 
a. Menjelaskan fungsi software pengolah kata dengan benar 
b. Mengoperasikan software pengolah kata melalui perintah yang terdapat 
pada start menu, shortcut atau icon 

c. Mengoperasikan berbagai software pengolah kata sesuai dengan SOP 
d. Menjalankan perintah-perintah File Document, seperti: membuat 
dokumen baru, membuka dokumen, menyimpan dokumen, menyimpan 
dengan nama lain, keluar dari program aplikasi dengan benar 



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

f. Menjalankan File Document 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 
g. Mengatur File Document dengan perintah-perintah pengaturan antara 
lain: ukuran kertas, orientasi kertas (Potraid atau Landscap), margin 

h. Mengaplikasikan Header dan Footer, pemberian halaman, penomoran 
isian berulang pada file dokumen 

i. Mengaplikasikan Perintah-perintah pencetakan seperti print setup dan 
print preview sesuai  dengan parameter kertas dan printer 

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

 

II. Materi Ajar 

• Pengenalan software aplikasi dan menu-menu software pengolah kata 
• Membuat, membuka dan menyimpan file document 
• Pengolahan dan pengaturan, serta isian berulang pada file document. 
• Pencetakan file document. 
 

III. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 
b. Tanya jawab 
c. Latihan/Praktik 
d. Demonstrasi 
e. Pemberian tugas 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

A.  Kegiatan Awal :  
Menyiapkan penyalaan komputer 
 

B.  Kegiatan Inti :  
• 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 
• 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 

• 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 
 

C.  Kegiatan Akhir :  
- Kesimpulan: Membuat resume dari hasil praktek. 
- Tugas terstruktur: Pekerjaan Rumah (PR) diambil dari modul. 
- Tugas tidak terstruktur: Siswa ditugaskan untuk mempelajari mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 

V. Alat / Bahan / Sumber Beljar 

- OHP/LCD Projector 
- Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005 
- Personal Komputer 
- Internet 
- Buku Panduan Pengoperasian Software Pengolah Kata 
- Software Aplikasi Pengolah Kata 
- CD Modul 
- Modul/Buku Pelajaran/LKS 
  

VI. Penilaian 

• Tes Tertulis  
• Tes Praktek ( Praktek pnugasan ) 
• Tugas-tugas ( Mencari informasi di internet ) 
• Observasi 
 
Instrumen 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Tempat untuk menyimpan file yang ada di hardisk disebut : 
A. Drive 
B. Folder 
C. Screensaver 
D. Desktop 

2. (Benar atau Salah ). Folder bisa dipindah ke folder yang lain. 
 

3. Program bawaan windows yang bisa digunakan untuk memenajemen 
file dan folder adalah : 
A. Internet Explorer 
B. My computer 
C. Windows Explorer 



D. My Document 
4. Tampilan / gambar di layar yang bisa bergerak jika komputer tidak 
digunakan disebut : 
A. Desktop 
B. Media player 
C. Screen saver 
D. Internet explorer 

5. Icon yang dapat digunakan untuk merubah format satuan mata uang 
maupun decimalnya adalah : 
A. Date and time 
B. Regional 
C. Currency 
D. Internet option 

 

Kunci Jwaban 

1. A. Drive 
2. Benar. Folder bisa dipindah ke folder yang lain 
3. B. My Computer 
4. C. Screen Saverl  
5. C. Currency 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
 
Sekolah :  SMK YPM 3 Sidoarjo 
Mata Pelajaran :  Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 



Kelas/Semester : X/1 
Pertemun Ke- : 5 
Aloki Waktu : 2 jam x @ 45 menit  
Standar Kompetensi :  Mengoperasikan sistem operasi software  
Kompetensi Dasar :  Mengoperasikan software spreadsheet 
Indikator : 1. Menjelaskan fungsi software spreadsheet  dengan 

benar. 
2. Mengoperasikan software spreadsheet  melalui perintah 

start menu, shortcut atau icon. 
3. Mengoperasikan berbagai software spreadsheet  sesuai 
dengan SOP. 

4. Mengoperasikan perintah-perintah pengelolaan file 
spreadsheet (lembar sebar) atau sheet (lembar kerja) 
seperti: membuat, membuka, menyimpan, menyimpan 
dengan nama sesuai dengan SOP. 

5. Menyimpan spreadsheet menggunakan berbagai format 
antara lain : sxc, ods, csv, xls, html. 

6. Mengaplikasikan perintah pengaturan kolom dan baris 
sesuai dengan kebutuhan. 

7. Mengoalh file spreadsheet dengan perintah-perintah 
editing sederhana antara lain mengetik dan 
menyelipkan huruf/kata/kalimat pada  cell, memformat 
cell misalnya numbering (number,currency,date, time 
dll.), font, alignment, border, background, protection, 
merge and center 

8. Mengaplikasikan perintah-perintah copy, cut dan paste 
dengan berbagai pilihan, seperti: isi (value), format, 
formula atau semuanya 

9. Mengoperasikan Formula dan fungsi sederhana seperti: 
+(penjumlahan), - (pengurangan), *(perkalian), 
/(pembagian), sum, average dioperasikan dengan 
benar. 

10.Menggunakan header dan footer untuk isian berulang 
11.Melakukan Setting perintah-perintah pencetakan 
seperti print setup dan print preview, print area 
sebelum mencetak file. 

12.Mencetak file spreadsheet  sesuai dengan parameter 
standar 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai diharapkan siswa mampu : 
a. Menjelaskan fungsi software spreadsheet  dengan benar. 
b. Mengoperasikan software spreadsheet  melalui perintah start menu, 

shortcut atau icon. 
c. Mengoperasikan berbagai software spreadsheet  sesuai dengan SOP. 
d. Mengoperasikan perintah-perintah pengelolaan file spreadsheet (lembar 
sebar) atau sheet (lembar kerja) seperti: membuat, membuka, 
menyimpan, menyimpan dengan nama sesuai dengan SOP. 

e. Menyimpan spreadsheet menggunakan berbagai format antara lain : sxc, 
ods, csv, xls, html. 



f.   Mengaplikasikan perintah pengaturan kolom dan baris sesuai dengan 
kebutuhan. 

g. Mengoalh file spreadsheet dengan perintah-perintah editing sederhana 
antara lain mengetik dan menyelipkan huruf/kata/kalimat pada  cell, 
memformat cell misalnya numbering (number,currency,date, time dll.), 
font, alignment, border, background, protection, merge and center 

h. Mengaplikasikan perintah-perintah copy, cut dan paste dengan berbagai 
pilihan, seperti: isi (value), format, formula atau semuanya 

i. Mengoperasikan Formula dan fungsi sederhana seperti: +(penjumlahan), 
- (pengurangan), *(perkalian), /(pembagian), sum, average dioperasikan 
dengan benar. 

j. Menggunakan header dan footer untuk isian berulang 
k. Melakukan Setting perintah-perintah pencetakan seperti print setup dan 

print preview, print area sebelum mencetak file  
l. Mencetak file spreadsheet  sesuai dengan parameter standar 

 

II. Materi Ajar 

a. Pengenalan software aplikasi dan menu-menu software spreadsheet 
b. Membuat, membuka dan menyimpan file spreadsheet 
c. Pengolahan data sederhana yang terdapat pada cell (kolom dan baris), 
serta isian berulang pada spreadsheet 

d. Pencetakan file spreadsheet 
e. Persiapan Presentasi 
 

III. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 
b. Tanya jawab 
c. Latihan/Praktik 
d. Demonstrasi 
e. Pemberian tugas 
  

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

A.  Kegiatan Awal :  
Menjalankan pengoperasian pembuatan lembar kerja 
 

B.  Kegiatan Inti :  
• Menjelaskan fungsi software spreadsheet 
• Menjelaskan fungsi menu-menu software spreadsheet 
• Menjelaskan langkah-langkah membuka dan menutup software 

spreadsheet 
• Mengoperasikan berbagai software spreadsheet misalnya : Microsoft 

Excel (Microsoft Office), Spreadsheet (Star Office), Calc (Open Office)  
• Membuat, membuka, menyimpan, menyimpan dengan nama lain 
sebuah spreadsheet dengan menggunakan berbagai program aplikasi 
spreadsheet  

• Menjelaskan langkah-langkah menyimpan file spreadsheet 
• Menyimpan file spreadsheet baru atau file nama lain dengan berbagai 
format penyimpanan secara teliti, misalnya : sxc, ods, csv, xls, html  



• Menjelaskan langkah-langkah  pengolahan dan pengaturan data 
sederhana 

• Melakukan pengolahan dan pengaturan file spreadsheet pada cell 
(kolom dan baris) menggunakan fitur-fitur numbering (number, 
currency,date, time dll ), font, alignment, border, background, 
protection, merge and center, copy, paste, cut 

• Mengapilkasikan fungsi dan formula sederhana seperti :  + 
(penjumlahan), -  (pengurangan), *(perkalian), /(pembagian), sum, 
average pada file spreadsheet 

• Menjelaskan fungsi perintah cetak pada software spreadsheet 
• Melakukan perintah-perintah Setting pencetakan seperti print setup dan 

print preview, print area 
• Mengoperasikan perintah cetak pada software spreadsheet dengan 
parameter untuk mencetak semua halaman, halaman tertentu, 
halaman yang aktif/diedit 

• Mencetak file spreadsheet . 
 

C.  Kegiatan Akhir :  
- Kesimpulan: Membuat resume dari hasil praktek. 
- Tugas terstruktur: Pekerjaan Rumah (PR) diambil dari modul. 
- Tugas tidak terstruktur: Siswa ditugaskan untuk mempelajari mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 

V. Alat / Bahan/Sumber Beljar 

- OHP/LCD 
- Personal Komputer 
- Internet, 
- Software Aplikasi Spreadsheet 
- Printer 
- Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005 
- Buku Panduan Software Spreadsheet 
- Modul/Buku Pelajaran/LKS  
  

VI. Penilaian 

• Tes Tertulis  
• Tes Praktek ( Praktek pnugasan ) 
• Tugas-tugas ( Mencari informasi di internet ) 
 

Instrumen 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 
1. Yang manakah dibawah ini yang bukan merupakan perangkat lunak 
pengolah angka (spreadsheet) … 
A. Lotus 123 
B. Microsoft Excel 
C. Open Office Spreadsheet 
D. Microsoft Outlook 
E. Microsoft Word 

2. Tombol untuk mengabsolutkan cell (mengabsolutkan rumus) … 

A. F1 
B. F2 



C. F3 
D. F4 
E. F5 

3. Tombol untuk menghapus isi sebuah cell … 
A. delete 
B. backspace 
C. insert 
D. esc 
E. home 

4. Fungsi dibawah ini yang bekerja untuk menjumlah adalah … 
A. sum 
B. average 
C. max 
D. min 
E. count 

5. Langkah-langkah menyalin sebuah sel yang benar ialah … 
A. Kilk sel sumber � Ctrl+C � Klik sel tujuan � Ctrl+V 
B. Kilk sel sumber � Ctrl+A � Klik sel tujuan � Ctrl+P 
C. Kilk sel sumber � Ctrl+V � Klik sel tujuan � Ctrl+C 
D. Kilk sel sumber � Ctrl+D � Klik sel tujuan � Ctrl+V 
E. Kilk sel sumber � Ctrl+D � Klik sel tujuan � Ctrl+X 

 
Kuci Jawaban : 
1. D 
2. D 
3. A 
4. A 
5. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
 
Sekolah :  SMK YPM 3 Sidoarjo 
Mata Pelajaran :  Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 



Kelas/Semester : X/1 
Pertemun Ke- : 6 
Aloki Waktu : 2 jam x @ 45 menit  
Standar Kompetensi :  Mengoperasikan sistem operasi software  
Kompetensi Dasar :  Mengoperasikan software presentasi 
Indikator : 1. Menjelaskan fungsi software presentasi dengan benar. 

2. Menjalankan software presentasi melalui perintah start 
menu dan shortcut atau icon 

3. Mengoperasikan berbagai software presentasi sesuai 
dengan SOP 

4. Pengelolaan perintah-perintah file presentasi, seperti: 
membuat baru, membuka, menyimpan, menyimpan 
dengan nama lain diaplikasikan sesuai dengan SOP 

5. Menyimpan file Presentasi menggunakan berbagai 
format antara lain : ppt, pps, html, odp, sxi 

6. Mengimplementasikan 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 
sesuai dengan kebutuhan 

7. Mengaplikasikan pengaturan slide, seperti: slide lay-
out, slide design, color animation, animation schemes, 
costume animation, slide transition sesuai dengan 
kebutuhan 

8. Mengubah dan membuat Lay-out dan isian standar 
yang berulang pada Header Footer melalui master 
slide. 

9. Mencetak file presentasi dalam bentuk slide/ drawing, 
outline, hand out, notes sesuai dengan kebutuhan 

10.Mencetak file presentasi sesuai parameter pencetakan 
seperti: seluruhnya, halaman tertentu saja, halaman 
yang sedang diedit, urutan pencetakan. 

11.Menyetting perintah-perintah dasar pencetakan seperti 
page setup, printer setup, print preview sesuai dengan 
kebutuhan 

12.Mempresentasika file presentasi (slide show) melalui 
komputer dan LCD 

13.Mengoperasikan perpindahan slide menggunakan 
navigasi 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai diharapkan siswa mampu : 
a. Menjelaskan fungsi software presentasi dengan benar. 
b. Menjalankan software presentasi melalui perintah start menu dan 

shortcut atau icon 
c. Mengoperasikan berbagai software presentasi sesuai dengan SOP 
d. Pengelolaan perintah-perintah file presentasi, seperti: membuat baru, 
membuka, menyimpan, menyimpan dengan nama lain diaplikasikan 
sesuai dengan SOP 



e. Menyimpan file Presentasi menggunakan berbagai format antara lain : 
ppt, pps, html, odp, sxi 

f. Mengimplementasikan 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 sesuai dengan kebutuhan 

g. Mengaplikasikan pengaturan slide, seperti: slide lay-out, slide design, 
color animation, animation schemes, costume animation, slide transition 
sesuai dengan kebutuhan 

h. Mengubah dan membuat Lay-out dan isian standar yang berulang pada 
Header Footer melalui master slide. 

i. Mencetak file presentasi dalam bentuk slide/ drawing, outline, hand out, 
notes sesuai dengan kebutuhan 

j. Mencetak file presentasi sesuai parameter pencetakan seperti: 
seluruhnya, halaman tertentu saja, halaman yang sedang diedit, urutan 
pencetakan. 

k. Menyetting perintah-perintah dasar pencetakan seperti page setup, 
printer setup, print preview sesuai dengan kebutuhan 

l. Mempresentasika file presentasi (slide show) melalui komputer dan LCD 
m. Mengoperasikan perpindahan slide menggunakan navigasi 

 

II. Materi Ajar 

a. Pengenalan software apilkasi dan menu-menu software presentasi 
b. Membuat, membuka, menyimpan file presentasi. 
c. Pengolahan file presentasi 
d. Pencetakan file presentasi 
e. Persiapan Presentasi 
 

III. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 
b. Tanya jawab 
c. Latihan/Praktik 
d. Demonstrasi 
e. Pemberian tugas 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
A.  Kegiatan Awal :  
Mempersiapkan software presentasi. 
 

B.  Kegiatan Inti :  
• 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  

• 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 
 

C.  Kegiatan Akhir :  
- Kesimpulan: Membuat resume dari hasil praktek. 
- Tugas terstruktur: Pekerjaan Rumah (PR) diambil dari modul. 
- Tugas tidak terstruktur: Siswa ditugaskan untuk mempelajari mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 

V. Alat / Bahan/Sumber Beljar 

- OHP/LCD Projector 
- Personal Komputer 
- Internet 
- Software Aplikasi Presentasi 
- Printer 
- Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005 
- Buku Panduan Pengoperasian Presentasi 
- Modul/Buku Pelajaran/LKS 
- Menu Help  
  

VI. Penilaian 

• Tes Tertulis  
• Tes Praktek ( Praktek pnugasan ) 
• Tugas-tugas ( Mencari informasi di internet ) 
• Observasi 
 

Instrumen 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan jelas ! 

1. Microsoft Power point  adalah 
a. Program Pengolah kata 
b. Program Basis data 
c. System Operasi 
d. Program presentasi 

2. (Benar atau Salah ). Program Power Point hanya menggunakan 
tombol mouse kiri  

3. Mana hal berikut yang berarti menggerakan penunjuk mouse pada 
layar. 

 
a. Menekan tombol panah pada keyboard 
b. Menggerakan mouse hingga penunjuk bergerak  
c. Menggerakan mouse hingga penunjuk bergerak dan menekan 
tombol kiri mouse 



d. Menggerakan mouse hingga penunjuk bergerak dan KLIK KANAN 
4. Tombol kombinasi adalah 
a. Menekan dua atau lebih tombol pada keyboard pada waktu yang 
sama, seperti menekan tombol <ALT> dan <TAB> pada waktu 
yang sama 

b. Satu cara untuk mengunci komputer anda dan membuka kunci 
dengan menekan tombol kombinasi yang sama 

c. Menggunakan keyboard yang digabungkan dengan mouse 
d. Satu jenis minuman campuran 

5. Menampilkan daftar hal yang dapat dilakukan terhadap satu objek 
a. Menunjuk satu objek dan menekan tombol <CTRL>+<P> 
b. Menyentuh satu objek dengan jari anda 
c. KLIK pada satu objek 
d. KLIK-KANAN satu objek 

6. (Benar atau Salah). Tombol <F1> menampilkan Windows pertolongan 
dalam apapun yang anda kerjakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
 
Sekolah :  SMK YPM 3 Sidoarjo 
Mata Pelajaran :  Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 



Kelas/Semester : X/1 
Pertemun Ke- : 7 
Aloki Waktu : 2 jam x @ 45 menit  
Standar Kompetensi :  Mengoperasikan sistem operasi software  
Kompetensi Dasar :  Mengoperasikan software aplikasi basis data 
Indikator : 1. Mendeskripsikan fungsi software basis data dengan 

benar 
2. Mengoperasikan software basis data melalui perintah 
pada menu, shortcut atau icon 

3. Mengoperasikan berbagai software basis data sesuai 
denga SOP 

4. Menjelaskan pengertian database, table, field, record, 
primary key dengan benar 

5. Mengaplikasikan fitur-fitur pengelolaan file basis data 
sesuai kebutuhan 

6. Mengoperasikan software basis data untuk membuat 
dan memasukkan data sesuai dengan kebutuhan 
dengan single table 

7. Menyetting salah satu field  basis data menjadi sebuah 
primary key 

8. Menggunakan perintah-perintah editing sederhana 
untuk menambah, mengubah, menghapus record  
sesuai dengan kebutuhan. 

9. Menampilkan file basis data dengan user interface 
10.Mencetak file basis data sesuai dengan data yang 
dibutuhkan (report sheet) 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai diharapkan siswa mampu : 
a. Mendeskripsikan fungsi software basis data dengan benar 
b. Mengoperasikan software basis data melalui perintah pada menu, 

shortcut atau icon 
c. Mengoperasikan berbagai software basis data sesuai denga SOP 
d. Menjelaskan pengertian database, table, field, record, primary key 
dengan benar 

e. Mengaplikasikan fitur-fitur pengelolaan file basis data sesuai kebutuhan 
f. Mengoperasikan software basis data untuk membuat dan memasukkan 
data sesuai dengan kebutuhan dengan single table 

g. Menyetting salah satu field  basis data menjadi sebuah primary key 
h. Menggunakan perintah-perintah editing sederhana untuk menambah, 
mengubah, menghapus record  sesuai dengan kebutuhan. 

i. Menampilkan file basis data dengan user interface 
j. Mencetak file basis data sesuai dengan data yang dibutuhkan (report 

sheet) 
 
 

II. Materi Ajar 

a. Pengenalan software apilkasi dan menu-menu software basis data 
b. Membuat, membuka, menyimpan file basis data. 
c. Pengolahan file basis data. 



d. Pencetakan file basis data 
 

III. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 
b. Tanya jawab 
c. Latihan/Praktik 
d. Demonstrasi 
e. Pemberian tugas 
  

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 

A.  Kegiatan Awal :  
Mempersiapkan software aplikasi 
 

B.  Kegiatan Inti :  
• Fungsi software basis data dideskripsikan dengan benar 
• Software basis data dioperasikan melalui perintah pada menu, shortcut 
atau icon 

• Berbagai software basis data dioperasikan sesuai denga SOP 
• Pengertian database, table, field, record, primary key dijelaskan dengan 
benar 

• Fitur-fitur pengelolaan file basis data diaplikasikan sesuai kebutuhan 
• Software basis data dioperasikan untuk membuat dan memasukkan 
data sesuai dengan kebutuhan dengan single table  

• Salah satu field  basis data disetting menjadi sebuah primary key 
• Perintah-perintah editing sederhana digunakan untuk menambah, 
mengubah, menghapus record  sesuai dengan kebutuhan 

• File basis data  ditampilkan dengan user interface 
• File basis data dicetak sesuai dengan data yang dibutuhkan (report 

sheet) 
 
C.  Kegiatan Akhir :  
- Kesimpulan: Membuat resume dari hasil praktek. 
- Tugas terstruktur: Pekerjaan Rumah (PR) diambil dari modul. 
- Tugas tidak terstruktur: Siswa ditugaskan untuk mempelajari mengenai 
materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
 

V. Alat / Bahan/Sumber Beljar 
- OHP/LCD Projector 
- Personal Komputer 
- Internet 
- Software Aplikasi Software Basis Data 
- Printer 
- Modul KKPI TIK Dikmenjur 2005 
- Buku Panduan Software Spreadsheet 
- Modul/Buku Pelajaran/LKS  
  

VI. Penilaian 

• Tes Tertulis  
• Tes Praktek ( Praktek pnugasan ) 
• Tugas-tugas ( Mencari informasi di internet ) 



• Observasi 
 

Instrumen 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan jelas ! 

1. Apa yang dimaksud dengan database? 
2. Sebutkan langkah-langkah memulai database MySQL! 
3. Sebutkan perintah-perintah dasar database MySQL! 
4. Sebutkan langkah-langkah membuat database KARYAWAN dengan 
empat field (NIK, nama_karyawan, gaji, tunjangan), buatlah dalam 
dua buah tabel, sebagai primery key NIK!   

 
Kuci Jawaban : 

 
1. Tempat penyimpanan kumpulan informasi yang terdiri atas struktur 
sbb : 
� koleksi data dalam database dikelompokkan dalam table-tabel. 
� Masing-masing terdiri atas kolom dan baris 
� Masing-masing baris memiliki record 
� Record dapat berisi informasi yang masing-masing bersesuaian 
terhadap kolom diatasnya 

2. Klik tombol start, run,browse arahkan ke folder MySQL\bin,klik file 
winmysqladmin. 

3. CREATE TABLE, INSERT INTO XX, SELECT * FROM XX 
4. 
o CREATE DATABASE KARYAWAN; 
o CREATE TABLE `ident_kar` (`nik` INT (10) DEFAULT '0' NOT NULL, 
`nama_karyawan` CHAR (20) DEFAULT '0',PRIMARY KEY(`nik`), 
UNIQUE(`nik`), INDEX(`nik`)); 

o CREATE TABLE `gaji_kar` (`nis` INT (3) DEFAULT '0' NOT NULL, 
`gaji` INT (4) UNSIGNED DEFAULT '0', `tunjangan` INT (4) 
DEFAULT '0', PRIMARY KEY(`nik`), UNIQUE(`nik`), INDEX(`nik`)); 

 
 


