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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 37 tahun 2018 tentang
Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang KI-KD Pelajaran
pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Dalam permendikbud tersebut diatur kedudukan mata pelajaran informatika
pada jenjang SMP/MTsN, SMA/MAN dapat dilaksanakan melalui tatap muka.
Mata pelajaran informatika bukan merupakan mata pelajaran wajib bagi
satuan pendidikan jenjang SMP/MTsN/SMA/MAN akan tetapi dikondisikan
pada satuan pendidikan akan ketersediaan tenaga pengajar dan sarana
pendukung yang memungkinkan diajarkannya mata pelajaran informatika.
Oleh karena itu, sebagai penulis berupaya seoptimal menghadirkan
materi atau bahan bacaan yang terkait dengan Kompetensi Dasar mata
pelajaran Informatika jenjang SMP berdasarkan permendikbud nomor 37
tahun 2018 tentang KI-KD. Sebelum penulis menuangkan materi bahan
bacaan, telah dianalisis keterkaitan antara modul PKB dengan KD pada
permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD jenjang SMP/MTsN. Hasil
analisis tersebut dapat diketahui materi modul PKB yang berelasi dengan KD
sehinga dasar inilah yang menjadi pijakan menulis bahan bacaan Dasar-dasar
komputer sebagai unit pembelajaran dan Perangkat keras (hardware)
sebagai unit pembelajaran 1 yang dapat dijadikan rujukan pada kegiatan PKB
berbasis zonasi bagi MGMP Informatikan jenjang SMP/MTsN.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Subunit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar :
Tabel 1 Pemetaan KD-TKD
No
3.1

4.1.1

4.1.2
4.1.3
3.3

4.3.1

Kompetensi Dasar
Target Kompetensi Dasar
Mengenal
pemfungsian o Mengenal fungsi perangkat keras
perangkat keras dan sistem
komputer.
operasi serta aplikasi.
o Mengenal fungsi sistem operasi.
o Mengenal fungsi sistem aplikasi.
Mengamati saat sebuah Mengamati saat sebuah piranti
piranti (misalnya HP, tablet) (misalnya HP, tablet) dihidupkan
dihidupkan sampai siap sampai siap dipakai.
dipakai.
Mematikan
komputer Mematikan komputer dengan benar.
dengan benar.
Menjelaskan macam-macam Menjelaskan macam-macam interaksi
interaksi dengan antarmuka dengan antarmuka standar berbagai
standar berbagai piranti.
piranti.
Memahami fungsi sistem o Memahami fungsi sistem komputer
komputer (hardware dan
(hardware dan OS) dalam menerima
OS) yang memungkinkan
input data.
untuk menerima input, o Memahami fungsi sistem komputer
menyimpan,
memproses
(hardware dan OS) dalam menyimpan
dan mengoutputkan data
data.
sesuai
dengan o Memahami fungsi sistem komputer
spesifikasinya.
(hardware dan OS) dalam memproses
data.
o Memahami fungsi sistem komputer
(hardware
dan
OS)
dalam
mengoutputkan data.
Menjelaskan mekanisme di Menjelaskan mekanisme di sistem
sistem komputer.
komputer.

Kelas
VII

VII

VII
VII
IX

IX

4.3.2 Menjelaskan
bagaimana Menjelaskan bagaimana data disimpan IX
data disimpan dan diproses dan diproses (unit pengolahan logika
(unit pengolahan logika dan dan aritmatika)
aritmatika)

14

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Pemetaan Rumusan IPK
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VII
IPK Pendukung:
IPK Pendukung:
3.1.1 Menyebutkan
jenis-jenis 4.1.1.1 Mengikuti
prosedur
perangkat keras komputer.
menghidupkan piranti (HP,
3.1.2 Mengidentifikasi jenis-jenis
tablet, komputer) dengan
perangkat keras komputer.
benar.
3.1.3 Menyebutkan fungsi
4.1.1.2 Mengulangi
prosedur
perangkat keras komputer.
menghidupkan piranti (HP,
tablet, komputer) dengan
benar.
IPK Kunci:
3.1.4 Mengenali fungsi perangkat IPK Kunci:
keras komputer.
4.1.1.3 Mengikuti
prosedur
menghidupkan piranti (HP,
IPK Pengayaan:
tablet, komputer) dengan
3.1.5 Menunjukkan
jenis-jenis
benar.
perangkat keras komputer
sesuai kondisi pada satuan IPK Pengayaan:
pendidikannya.
4.1.1.4 Menerapkan
prosedur
3.1.6 Mengidentifikasi jenis-jenis
menghidupkan piranti (HP,
perangkat keras komputer
tablet, komputer) dengan
yang tidak tersedia pada
benar.
satuan pendidikannya.
4.1.1.5 Mengoperasikan
macammacam interaksi dengan
antarmuka standar berbagai
piranti.
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IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IX
IPK Pendukung:
IPK Pendukung:
3.3.1 Membaca fungsi sistem 4.3.1.1 Mempelajari mekanisme di
komputer (hardware dan sistem komputer.
OS) yang memungkinkan 4.3.1.2 Mencatat mekanisme di
untuk menerima input, sistem komputer
menyimpan,
memproses
dan mengoutputkan data IPK Kunci:
sesuai
dengan 4.3.1.3 Menjelaskan mekanisme di
spesifikasinya.
sistem komputer
IPK Kunci:
3.3.2 Menjelaskan fungsi sistem
komputer (hardware dan OS)
yang memungkinkan untuk
menerima input, menyimpan,
memproses
dan
mengoutputkan data sesuai
dengan spesifikasinya.

IPK Pengayaan:
4.3.1.4 Menggambarkan mekanisme
di sistem komputer

IPK Pengayaan:
3.3.3 Menerapkan fungsi sistem
komputer (hardware dan OS)
yang memungkinkan untuk
menerima input, menyimpan,
memproses
dan
mengoutputkan data sesuai
dengan spesifikasinya.

IPK Kunci:
4.3.2.2 Menjelaskan bagaimana data
disimpan dan diproses (unit
pengolahan logika dan aritmatika)
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IPK Pendukung:
4.3.2.1 Mempelajari bagaimana data
disimpan dan diproses

IPK Pengayaan:
4.3.2.3 menggambarkan bagaimana
data disimpan dan diproses (unit
pengolahan logika dan aritmatika)

A. Perangkat Keras ( hardware )
Sejarah Komputer
Berdasarkan sejarah komputer generasi pertama, penemuan
komputer dimulai saat dunia berada pada masa World War II atau Perang
Dunia Kedua. Investasi yang besar-besaran terhadap pengembangan
komputer pada masa Perang Dunia II dibuktikan dengan keberhasilan Konrad
Zuse yang menemukan komputer Z3.
Komputer yang paling canggih di sejarah komputer pada generasi
pertama adalah ENIAC atau Electronical Numerical Integrator and Computer
yang dirancang oleh pemerintah Amerika Serikat dan bekerja sama dengan
Universitas Pennsylvania. Komputer tersebut tersusun atas 5.000.000 titik
solder, 70.000 resistor, dan 18.000 tabung vakum. Komputer tersebut
membutuhkan daya sebesar 160 kW (kilo Watt) untuk beroperasi.

Gambar 1 Komputer generasi pertama
Sumber: https://tipskomputer.net, diakses tgl 10/4/2019
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Komputer tanpa keyboard dan mouse
Di era canggih seperti saat ini, komputer bisa pula dijalankan dengan
tanpa keyboard ataupun mouse. Seperti sebuah penemuan teknologi terbaru
komputer oleh HP bernama Sprout PC. Perangkat ini memanfaatkan sebuah
teknologi baru yang disebut HP bernama Touch Mat yang dikombinasikan
dengan kamera RealSense 3D dari Intel. Touch Mat pun berperan sebagai
pengganti keyboard serta mouse yang biasa dijumpai pada komputer.

Gambar 2 Komputer tanpa keyboar dan mouse
Sumber: https://teknorus.com, diakses tgl 20/3/2019

Meskipun telah ada komputer tanpa keyboard dan mouse, akan tetapi
tetap baiknya dipelajari sebagai pengetahuan bagi anak didik jenjang
SMP/MTsN tentang perangkat keras komputer termasuk keyboard dan mouse
melalui mata pelajaran informatika.
Komputer merupakan bagian dari sistem informasi, yang tergolong
sebagai perangkat keras (hardware). Sebagai sebuah sistem, komputer
tersusun atas sejumlah komponen, umumnya komponen-komponen dalam
sebuah mikrokomputer atau yang lebih dikenal dengan nama PC dibagi
menjadi:
o Unit pemrosesan pusat (CPU = Central Processing Unit)
o Peranti masukan (input device)
o Peranti keluaran (output device)
o Memori utama (main memori)
o Peranti penyimpan sekunder
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Gambar 3 Komponen Utama CPU

Gambar 4 Mouse (input device)

Gambar 5 Model Monitor LCD (output device)
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Gambar 6 RAM (main memori)

Sumber: https://www.123rf.com/html diakses, tgl 13/3/2019

Gambar 7 Flashdisk (penyimpan sekunder)

Sumber: https://www. idntimes.com/diakses, tgl 13/3/2019
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A. Mengenali Fungsi Perangkat Keras Komputer
Contoh soal USBN berdasarkan IPK kunci pada KD 3.1.4 Mengenali
fungsi perangkat keras komputer. Sebagai pengampu mata pelajaran
informatika kelas VII jenjang SMP/MTsN

dapat mengembangkanya

berdasarkan IPK kunci setiap KD.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VII
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Mengenali
pemfungsian Nomor
perangkat
keras
dan
Soal
sistem
operasi
serta
aplikasi.
1
LINGKUP MATERI :
Teknik Komputer

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Keterampilan

PAKET - …
: 2013
: Pilihan Ganda
: Thaha
 aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pengguna mobil yang sering melalui jalan
tol tentunya sudah paham bahwa mulai
oktober
2017,
semua
transaksi
pembayaran jalan tol tidak akan menerima
pembayaran secara tunai. Sasaran akhir
pemerintah dalam pengembangan jalan tol
terkait pembayaran non tunai yaitu
berupa penerapan kartu e-toll. Seperti
gambar berikut ini.

MATERI :
Perangkat Keras
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan fakta peserta Jawaban Sumber: https://assets.blackxperience.com
didik dapat mengenali
D
Kartu e-toll merupakan salah satu
perangkat keras komputer
hardware komputer sebagai peranti ....
berupa peranti lain
A. Peranti pengetikan
B. Peranti penunjuk
C. Peranti pengenal suara
D. Peranti lain-lain
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B. Menjelaskan fungsi sistem komputer
Berdasarkan IPK kunci pada KD 3.3.2 Menjelaskan fungsi sistem
komputer (hardware dan OS) yang memungkinkan untuk menerima input,
menyimpan,

memproses

dan

mengoutputkan

data

sesuai

dengan

spesifikasinya kelas IX SMP/MTsN.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Memahami fungsi sistem Nomor
komputer (hardware dan
Soal
OS)
yang
memungkinkannya untuk
menerima
input,
1
menyimpan,
memroses
dan mengoutputkan data
sesuai
dengan
spesifikasinya.
LINGKUP MATERI :
Teknik Komputer

MATERI :
Perangkat Keras
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan
penjelasan Jawaban
peserta
didik
dapat
B
mengetahui
penjelasan
fungsi sistem komputer.
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PAKET - …

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun


: 2013
: Pilihan Ganda
: Thaha
Pengetahuan/
Aplikasi


Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Kumpulan
perangkat
komputer
(hardware, software dan brainware) yang
saling berinteraksi satu sama lain untuk
melakukan proses pengolahan data untuk
menghasilkan informasi yang di harapkan
oleh penggunanya. Pejelasan tersebut
sesuai dengan ....
A. Sistem Informasi
B. Sistem Komputer
C. Sistem Informasi Manajemen
D. Sistem Manajemen Komputer

A. Aktivitas Pembelajaran
Menerapkan model Problem based Learning (PBL) sebagai upaya
yang dapat dilakukan oleh pengampu mata pelajaran informatika pada jenjang
SMP/MTsN.

Menerapkan

model

PBL

menjadi

efektif

dengan

mempertimbangkan KD yang akan diajarkan pada peserta didik. KD terkait
dengan perangkat keras komputer kelas VII jenjang SMP/MTsN dapat
diasumsikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki fasilitas yang beragam
dalam artian satuan pendidikan memiliki fasilitas perangkat keras komputer
yang tidak mumpuni.

Aktivitas 1
Sintak model Problem-based Learning menurut Arends (2012)
sebagai berikut:
a. Orientasi peserta didik pada masalah
b. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
c. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Berdasarkan

sintaks

tersebut,

langkah-langkah

pembelajaran

berbasis masalah yang bisa dirancang oleh guru mata pelajaran informatika
kelas VII jenjang SMP/MTsN KD 3.1 Mengenal pemfungsian perangkat keras
dan sistem operasi serta aplikasi. 4.1.1 Mengamati saat sebuah piranti
(misalnya HP, tablet) dihidupkan sampai siap dipakai. 4.1.2 Mematikan
komputer dengan benar. 4.1.3 Menjelaskan macam-macam interaksi dengan
antarmuka standar berbagai piranti. Seperti tabel berikut ini :
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Tabel 3 Sintak Model Pembelajaran Berbasis Problem
LANGKAH KERJA

AKTIVITAS GURU

AKTIVITAS
DIDIK

Orientasi peserta
didik pada masalah
“Mengidentifikasi
perangkat keras
komputer”

Guru menyampaikan
masalah yang akan
dipecahkan secara
kelompok. Masalah
yang diangkat
hendaknya
kontekstual. Masalah
bisa ditemukan
sendiri oleh peserta
didik melalui bahan
bacaan atau lembar
kegiatan.*)
Guru memastikan
setiap anggota
memahami tugas
masing-masing.

Kelompok mengamati dan
memahami masalah yang
disampaikan guru atau
yang diperoleh dari bahan
bacaan yang disarankan.

Mengorganisa sikan
peserta didik untuk
belajar

Membimbing
penyelidikan individu
maupun kelompok

Mengembang kan dan
Menyajikan hasil
karya

Menganalisis dan
mengevaluasi proses
Pemecahan masalah
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Guru memantau
keterlibatan peserta
didik dalam
pengumpulan
data/bahan selama
proses penyelidikan
Guru memantau
diskusi dan
membimbing
pembuatan laporan
sehingga karya setiap
kelompok siap untuk
dipresentasikan
Guru membimbing
presentasi dan
mendorong kelompok
memberikan
penghargaan serta
masukan kepada
kelompok lain. Guru
bersama peserta

PESERTA

Peserta didik berdiskusi
dan membagi tugas untuk
mencari data/bahanbahan/alat yang
diperlukan untuk
menyelesaikan masalah.
Peserta didik melakukan
penyelidikan (mencari
data/referensi/sumber)
untuk bahan diskusi
kelompok.
Kelompok melakukan
diskusi untuk
menghasilkan solusi
pemecahan masalah dan
hasilnya
dipresentasikan/disajikan
dalam bentuk karya.
Setiap kelompok
melakukan presentasi,
kelompok yang lain
memberikan apresiasi.
Kegiatan dilanjutkan
dengan merangkum/
membuat kesimpulan
sesuai dengan masukan

didik menyimpulkan
materi.
*) kelompok 1 Peranti masukan

yang diperoleh dari
kelompok lain.

*) Kelompok 2 Peranti Keluaran
*) Kelompok 3 Peranti Pengingat Sekunder
Pembagian kelompok dikondisikan sesuai jumlah peserta didik dalam satu
kelas. Kegiatan kelompok tersebut lebih orientasi pada KD pengetahuan,
sedangkan KD keterampilan sebaiknya guru mendampingi secara langsung
melakukan praktik baik individual maupun kelompok.

Aktivitas 2
Dengan pengalaman menerapkan model pembelajaran berbasis
problem (PBL) pada kelas VII dapat dilakukan lagi pada kelas IX untuk KD 3.3
Memahami fungsi sistem komputer (hardware dan OS) yang memungkinkan
untuk menerima input, menyimpan, memproses dan mengoutputkan data
sesuai dengan spesifikasinya. 4.3.1 Menjelaskan mekanisme di sistem
komputer. 4.3.2 Menjelaskan bagaimana data disimpan dan diproses (unit
pengolahan logika dan aritmatika). Langkah-langkah pembelajaran dapat
mengikuti model pembelajaran bebasis PBL.

25

B. Lembar Kerja Peserta Didik
Petunjuk kerja:
Bentuklah kelompok kerja beranggotakan 2 sd 6 orang
Lakukan identifikasi dan deskripsikan nama dan fungsinya tentang peranti
masukan komputer pada lembar kerja dibawah ini!
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Petunjuk kerja:
Bentuklah kelompok kerja beranggotakan 2 sd 6 orang
Lakukan identifikasi dan deskripsikan nama dan fungsinya tentang peranti
keluaran pada lembar kerja dibawah ini!
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Bentuklah kelompok kerja beranggotakan 2 sd 6 orang
Lakukan identifikasi dan deskripsikan nama dan fungsinya tentang peranti
pengingat sekunder pada lembar kerja dibawah ini!

28

C. Bahan Bacaan

Sistem Komputer
Komputer merupakan bagian dari sistem informasi yang tergolong
sebagai perangkat keras (hardware). Sebagai sebuah sistem, komputer
tersusun atas sejumlah komponen. Hubungan antarkomponen dalam sebuah
sistem komputer diperlihatkan pada gambar 1. Antarkomponen dihubungkan
oleh saluran komunikasi yang disebut bus.

Gambar 8 Blok diagram komputer
Sumber: http://kingdjie.blogspot.com.html.diakses, tgl 13/3/2019

Bus memiliki karakter yang disebut lebar bus (jumlah bit yang dapat
dilintaskan dalam sekali waktu) dan kecepatan bus (menyatakan data yang
dapat disalurkan dalam bus). Lebar bus dinyatakan dengan satuan bit dan
kecepatan bus dinyatakan dengan satuan Mhz.

Peranti Masukan
Peranti masukan (input devices) adalah segala peralatan yang dapat
digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Data yang
dimasukkan disini dapat berupa teks, gambar, suara, dan bahkan video. Pada
saat ini, yang tergolong sebagai peranti masukan cukup banyak, dari keyboard
sampai pengenal suara.
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Tabel 4 Berbagai peranti masukan

Peranti pengetikan

o Pembaca kartu plong (punched
card reader)
o keyboard

Peranti penunjuk

o
o
o
o
o

mouse
layar sentuh (touch screen)
pena bercahaya (light pen)
joystick
stylus

Pengenal tulisan secara optis

o bar code scanner
o wand reader
o optical scanner

Peranti lain-lain

o
o
o
o
o
o
o
o

Digitzer
Glove, headset, dan walker
Kamera
Kartu cerdas
Kartu magnetik
Kartu RFID
Pembaca retina mata
Pembaca sidik jari

Gambar 9 Kartu RFID dan pembaca RFID
Sumber: https://www.olx.co.id/diakses tgl 13/3/2019

Peranti penunjuk (layar sentuh/ touch screen)
Konsep teknologi layar sentuh diperkenalkan Eric Arthur Johnson pada 1965.
Namun, teknologi ini berkembang pesat setelah kemunculan smartphone.
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layar sentuh berkonsep capacitive merupakan layar yang diselimuti
elektroda, konduktor yang dialiri listrik arus bolak-balik. Arus listrik tersebut,
mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya secara simultan. Ketika kontak dengan
jari terjadi, kontak tersebut menutup arus listrik. Di titik di mana kontak
terhalangi yang kemudian menjadi titik koordinat. Titik ini yang kemudian
diartikan perintah oleh mesin seperti smartphone.
Kunci dari layar sentuh varian capacitive ialah jari atau tangan
manusia. “Manusia adalah konduktor baik,” ucap Neil Gershenfeld, direktur
pada Center for Bits and Atoms Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Pada layar sentuh varian resistive, layar dilapisi komponen tipis
berwarna metalik. Satu bersifat konduktif dan satunya lagi bersifat resistif
terhadap sentuhan. Kedua lapisan itu kemudian dipisahkan. Ketika sentuhan
jari dilakukan pada layar jenis ini, komponen konduktif dan resistif dipaksa
bertemu. Di titik pertemuan itu terjadi "gangguan" listrik dan kemudian
dijadikan titik koordinat. Titik yang kemudian diartikan perintah oleh mesin.
Sebagai peserta didik perlu diketahui bahwa Layar sentuh teknologi
embrionya ada sejak setengah abad.

Gambar 10 Peranti Penunjuk (layar sentuh)
Sumber: https://tirto.id, diakses tgl 20/3/2019
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Peranti Keluaran
Peranti keluaran (output device) adalah peralatan yang digunakan
untuk menyajikan hasil pemrosesan komputer. Berbagai jenis peranti
ditunjukkan berikut ini:
o Monitor

Gambar 11 Monitor LCD
Sumber: https://www.acerid.com/diakses tgl, 13/3/2019

o Printer

Gambar 12 Printer laserjet

Sumber:https://www.vedantcomputers.com/diakses, tgl 13/3/2019

o Plotter

Gambar 13 Plotter
Sumber: https://www.ebay.com/diakses, tgl 13/3/2019
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o Keluaran Suara

Gambar 14 Speaker eksternal ukuran kecil
Sumber: https://www. blibli.com/harga/speaker-komputer-pc /diakses, tgl 13/3/2019

Memori Utama
Memori utama (main memory) biasa disebut juga memori primer
(primary memory) dan memori internal (internal memory). Komponen ini
berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan didalam memori
dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua
macam: ROM (Random Access Memory) dan RAM (Read Only Memory). Selain
itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory.

Gambar 15 Kartu RAM
Sumber: https://www.123rf.com/html diakses, tgl 13/3/2019
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Gambar 16 IC ROM
Sumber: https://sites.google.com diakses, tgl 13/3/2019

Gambar 17 IC Cache Memory
Sumber: https://www.techyv.com/diakses, tgl 13/3/2019

Peranti Penyimpanan Sekunder
Peranti penyimpanan sekunder menyangkut semua peralatan yang
dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan sewaktu-waktu
dapat dibaca kembali. Misalnya Flash Disk dimana kapasitas penyimpanan
peranti ini pada tahun 2018 mencapai 1 Terabyte.

Gambar 18 Flshdisk
Sumber: https://www. idntimes.com/diakses, tgl 13/3/2019
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A. Pembahasan Soal-soal
Soal:
Pengguna mobil yang sering melalui jalan tol tentunya sudah paham bahwa
mulai oktober 2017, semua transaksi pembayaran jalan tol tidak akan
menerima pembayaran secara tunai. Sasaran akhir pemerintah dalam
pengembangan jalan tol terkait pembayaran non tunai yaitu berupa
penerapan kartu e-toll. Seperti gambar berikut ini.

Sumber: https://assets.blackxperience.com

Kartu e-toll merupakan salah satu hardware komputer sebagai peranti ....
Pembahasan:
RFID adalah singkatan dari Radio Frequency Identification. RFID
adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data
tanpa harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic card seperti ATM.
RFID kini banyak dipakai diberbagai bidang seperti perusahaan, supermarket,
rumah sakit bahkan terakhir digunakan dimobil untuk identifikasi
penggunaan BBM bersubsidi. RFID menggunakan sistem identifikasi dengan
gelombang radio. Untuk itu minimal dibutuhkan dua buah perangkat, yaitu
yang disebut TAG dan READER. Saat pemindaian data, READER membaca
sinyal yang diberikan oleh RFID TAG. Saat ini RFID TAG dapat ditempel pada
berbagai obyek untuk keperluan banyak identifikasi seperti saat belanja
barang, identifikasi ID karyawan, identifikasi aset perusahaan dan masih
banyak lagi identifikasi yang lainnya. Berdasarkan bahan bacaan sebelumnya
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bahwa kartu e-toll sebagai kartu RFID masuk kelompok peranti lain-lain.
Sumber: https://abisabrina.wordpress.com, diakses tgl 20/3/2019

Soal:
Kumpulan perangkat komputer (hardware, software dan brainware) yang
saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data
untuk menghasilkan informasi yang di harapkan oleh penggunanya.
Pembahasan:
Elemen utama pada sistem komputer dibagi setidaknya menjadi tiga bagian.
Berikut ini elemen utama yang harus dimiliki sistem komputer:


Brainware (user)
Brainware atau bisa kita sebut perangkat otak adalah manusia atau

pengguna komputer itu sendiri. Brainware bisa pula disebut sebagai user. Jadi,
ketika kamu menggunakan sebuah komputer maka sebenarnya kamu yang
menjadi pengguna komputer itu sendiri juga menjadai bagian dari sistem
komputer tersebut. Saat kamu mengetiki di Microsoft word, atau mungkin
bermain game misalnya, maka kamu menjadi brainware dari komputer
tersebut.


Hardware
Hardware atau perangkat keras adalah perangkat yang memiliki

wujud fisik. Perangkat ini adalah berbagai benda komputer yang anda
gunakan. Misalnya monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen
tersebut merupakan bagian dari elemen hardware komputer.


Software
Software sendiri juga dikenal sebagai perangkat lunak. Disebut

perangkat lunak karena tidak seperti hardware, software tidak memiliki
bentuk fisik. Bisa dikatakan software adalah perangkat yang berisi perintah
atau intruksi yang bisa dipahami komputer.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Langkah-langkah Penyusunan soal HOTS:
Untuk menulis butir soal HOTS, penulis soal dituntut untuk dapat
menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan
dijadikan dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan
perilaku yang diharapkan. Selain itu uraian materi yang akan ditanyakan (yang
menuntut penalaran tinggi) tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh
karena itu dalam penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar,
keterampilan dalam menulis soal (kontruksi soal), dan kreativitas guru dalam
memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar
satuan pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soalsoal HOTS.
1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS

Terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal
HOTS. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Guru-guru
secara mandiri atau melalui forum KKG/MGMP dapat melakukan analisis
terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS.
2. Menyusun kisi-kisi soal

Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk para guru dalam
menulis butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk
memandu guru dalam:
a. memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS
b. merumuskan IPK
c. memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji
d. merumuskan indikator soal
e. menentukan level kognitif
f. Menentukan bentuk soal dan nomor soal
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3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual

Stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong peserta
didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru,
belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual
berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan seharihari, menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks
Ujian Sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau
daerah setempat.
4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal

Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal
HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS, agak berbeda dengan kaidah
penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek
materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir
soal ditulis pada kartu soal, sesuai format terlampir.
5. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban

Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman
penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk
soal uraian. Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan
ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah, ya/tidak), dan isian singkat.
Penting diingat!!
Soal HOTS dimulai dari level kognitif 3. Yaitu C4 (analisis), C5 (Evaluasi)
dan C6 (Mengkreasi)
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Pengertian dari hardware atau dalam bahasa indonesia-nya disebut
juga dengan nama “perangkat keras” adalah salah satu komponen dari sebuah
komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang
berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
Perangkat keras (Hardware) dapat bekerja berdasarkan perintah
yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan dengan
istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh
hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai
kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah.
Selain itu, fisik komputer terdiri dari beberapa komponen yang
merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling
bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak
berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada
komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori
elemen perangkat keras (hardware). Berdasarkan fungsinya, perangkat keras
komputer dibagi menjadi :
1. input divice (peranti masukan)
2. Process device (unit Pemrosesan)
3. Output device (peranti keluaran)
4. Backing Storage ( peranti pengingat)

39

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap subunit ini, Saudara
perlu mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian
instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan
baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan
jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Subunit
No

Aspek
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total
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Kriteria
2
3

4

Keterangan

Pedoman Penskoran

1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total X 100
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4 = Sangat Menguasai
Keterangan Umpan Balik:
Skor
< 70

:

70-79

:

80-89

:

> 90

:

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,
mengembangkan
penilian
dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca
ulang subunit ini dan mendiskusikannya dengan dengan
fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya.
Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara
membelajarkan,
mengembangkan
penilian
dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di MGMP.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
baik.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman
lain di MGMP untuk membelajarkan subunit ini.
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Unit Pembelajaran

Software

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 37 tahun 2018 tentang
Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang KI-KD Pelajaran
pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Dalam permendikbud tersebut diatur kedudukan mata pelajaran informatika
pada jenjang SMP/MTsN, SMA/MAN dapat dilaksanakan melalui tatap muka.
Mata pelajaran informatika bukan merupakan mata pelajaran wajib bagi
satuan pendidikan jenjang SMP/MTsN/SMA/MAN akan tetapi dikondisikan
pada satuan pendidikan akan ketersediaan tenaga pengajar dan sarana
pendukung yang memungkinkan diajarkannya mata pelajaran informatika.
Oleh karena itu, sebagai penulis berupaya seoptimal menghadirkan
materi atau bahan bacaan yang terkait dengan Kompetensi Dasar mata
pelajaran Informatika jenjang SMP berdasarkan permendikbud nomor 37
tahun 2018 tentang KI-KD. Sebelum penulis menuangkan materi bahan
bacaan, telah dianalisis keterkaitan antara modul PKB dengan KD pada
permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD jenjang SMP. Hasil
analisis tersebut dapat diketahui materi modul PKB yang berelasi dengan KD
sehinga dasar inilah yang menjadi pijakan penulis dalam melahirkan bahan
bacaan Dasar-dasar komputer sebagai unit pembelajaran dan Perangkat
lunak (software) sebagai unit pembelajaran 2 yang dapat dijadikan rujukan
pada kegiatan PKB berbasis zonasi bagi MGMP Informatikan jenjang
SMP/MTsN.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII dan kelas IX:
Tabel 1 Pemetaan KD-TKD
No
3.1

4.1.1

4.1.2
4.1.3
3.3

4.3.1
4.3.2

Kompetensi Dasar
Target Kompetensi Dasar
Mengenal
pemfungsian o Mengenal fungsi perangkat keras
perangkat keras dan sistem
komputer.
operasi serta aplikasi.
o Mengenal fungsi sistem operasi.
o Mengenal fungsi sistem aplikasi.
Mengamati saat sebuah Mengamati saat sebuah piranti
piranti (misalnya HP, tablet) (misalnya HP, tablet) dihidupkan
dihidupkan sampai siap sampai siap dipakai.
dipakai.
Mematikan
komputer Mematikan komputer dengan benar.
dengan benar.
Menjelaskan macam-macam Menjelaskan macam-macam interaksi
interaksi dengan antarmuka dengan antarmuka standar berbagai
standar berbagai piranti.
piranti.
Memahami fungsi sistem o Memahami fungsi sistem komputer
komputer (hardware dan
(hardware dan OS) dalam menerima
OS) yang memungkinkan
input data.
untuk menerima input, o Memahami fungsi sistem komputer
menyimpan,
memproses
(hardware dan OS) dalam menyimpan
dan mengoutputkan data
data.
sesuai
dengan o Memahami fungsi sistem komputer
spesifikasinya.
(hardware dan OS) dalam memproses
data.
o Memahami fungsi sistem komputer
(hardware
dan
OS)
dalam
mengoutputkan data.
Menjelaskan mekanisme di Menjelaskan mekanisme di sistem
sistem komputer.
komputer.
Menjelaskan
bagaimana Menjelaskan bagaimana data disimpan
data disimpan dan diproses dan diproses (unit pengolahan logika
(unit pengolahan logika dan dan aritmatika)
aritmatika)
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Kelas
VII

VII

VII
VII
IX

IX
IX

Unit Pembelajaran

Software

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Pemetaan Rumusan IPK
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VII
IPK Pendukung:
IPK Pendukung:
3.1.1 Menyebutkan
jenis-jenis 4.1.1.1 Mengikuti
prosedur
perangkat keras komputer.
menghidupkan piranti (HP,
3.1.2 Mengidentifikasi jenis-jenis
tablet, komputer) dengan
perangkat keras komputer.
benar.
3.1.3 Menyebutkan fungsi
4.1.1.2 Mengulangi
prosedur
perangkat keras komputer.
menghidupkan piranti (HP,
tablet, komputer) dengan
benar.
IPK Kunci:
3.1.4 Mengenali fungsi perangkat IPK Kunci:
keras komputer.
4.1.1.3 Mengikuti
prosedur
menghidupkan piranti (HP,
IPK Pengayaan:
tablet, komputer) dengan
3.1.5 Menunjukkan
jenis-jenis
benar.
perangkat keras komputer
sesuai kondisi pada satuan IPK Pengayaan:
pendidikannya.
4.1.1.4 Menerapkan
prosedur
3.1.6 Mengidentifikasi jenis-jenis
menghidupkan piranti (HP,
perangkat keras komputer
tablet, komputer) dengan
yang tidak tersedia pada
benar.
satuan pendidikannya.
4.1.1.5 Mengoperasikan
macammacam interaksi dengan
antarmuka standar berbagai
piranti.
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IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IX
IPK Pendukung:
IPK Pendukung:
3.3.1 Membaca fungsi sistem 4.3.1.1 Mempelajari mekanisme di
komputer (hardware dan sistem komputer.
OS) yang memungkinkan 4.3.1.2 Mencatat mekanisme di
untuk menerima input, sistem komputer
menyimpan,
memproses
dan mengoutputkan data IPK Kunci:
sesuai
dengan 4.3.1.3 Menjelaskan mekanisme di
spesifikasinya.
sistem komputer
IPK Kunci:
3.3.2 Menjelaskan fungsi sistem
komputer (hardware dan OS)
yang memungkinkan untuk
menerima input, menyimpan,
memproses
dan
mengoutputkan data sesuai
dengan spesifikasinya.

IPK Pengayaan:
4.3.1.4 Menggambarkan mekanisme
di sistem komputer

IPK Pengayaan:
3.3.3 Menerapkan fungsi sistem
komputer (hardware dan OS)
yang memungkinkan untuk
menerima input, menyimpan,
memproses
dan
mengoutputkan data sesuai
dengan spesifikasinya.

IPK Kunci:
4.3.2.2 Menjelaskan bagaimana data
disimpan dan diproses (unit
pengolahan logika dan aritmatika)
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IPK Pendukung:
4.3.2.1 Mempelajari bagaimana data
disimpan dan diproses

IPK Pengayaan:
4.3.2.3 menggambarkan bagaimana
data disimpan dan diproses (unit
pengolahan logika dan aritmatika)

Unit Pembelajaran

Software

A. Perangkat Lunak Sistem Operasi
Sistem Operasi
Sistem operasi (Operating System = OS) memegang peranan yang
cukup vital, apalagi di era sekarang ini, hampir diseluruh sektor bisnis yang
ada didunia ini menggunakan sistem komputerisasi didalam perusahaan
mereka dan pastinya harus menggunakan sistem operasi agar dapat
mengoperasikan komputer tersebut. Tidak hanya dari sektor bisnis, didalam
dunia pendidikan juga menggunakan sistem operasi mempermudah guru dan
siswa dalam mengoperasikan komputer itu sendiri dan mempermudah siswa
dalam proses pembelajaran. Olehnya itu, komputer tidak akan dapat berfungsi
dan beroperasi tanpa adanya sistem operasi, mungkin hanya bolak-balik
didalam sistem booting saja karena tidak ada sistem operasi. Selain komputer
juga gawai dibenamkan OS untuk menjalankan atau dapat dioperasikan sesuai
kebutuhan.

Gambar 1 Tampilan OS windows 10
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OS windows umunya dibenamkan pada komputer pribadi dan laptop,
versi saat ini os Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi
yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem
operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dan
dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Sampai tahun 2019 Windows 10 banyak
disertakan pada komputer atau laptop bagi pembeli baru untuk memudahkan
bagi pemakai (user). Sumber: jadiberita.com, diakses tgl 21/3/2019

Sistem Operasi Android

Gambar 2 Tampilan os android versi 9

Sistem Operasi (Operating System) android yang paling banyak
dibenamkan pada smartphone saat ini, os android versi kesembilan ini secara
resmi dirilis pada 6 Agustus 2018, android p di kenal dengan nama “ndroid
Pie”. Os terbaru android ini pertama kali di rilis untuk perangkat atau
smartphone google pixel. https://www.riaume.com, diakses tgl 21/3/2019
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B. Perangkat Lunak Sistem Aplikasi
Aplikasi perangkat lunak, atau hanya aplikasi sering disebut program
produktivitas atau ‘program end-user’. Pengguna (user) memungkinkan untuk
menyelesaikan tugas-tugas seperti membuat dokumen, spreadsheet,
database, dan publikasi, melakukan riset online, mengirim email, membuat
grafik , menjalankan bisnis, dan bahkan bermain game. Aplikasi perangkat
lunak khusus untuk tugas itu dirancang untuk dan dapat sebagai sebagai
aplikasi kalkulator yang sederhana atau serumit aplikasi pengolah kata. Sumber:
https://www.sridianti.com, diakses tgl 27/3/2019

Gambar 3 Contoh perangkat lunak perusahaan
Sumber: https://www.academia.edu, diakses tgl 27/3/2019
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A. Perangkat Lunak Sistem Operasi
Contoh soal USBN berdasarkan IPK kunci pada KD 3.3.2

Menjelaskan fungsi

sistem komputer (hardware dan OS) yang memungkinkan untuk menerima
input, menyimpan, memproses dan mengoutputkan data sesuai dengan
spesifikasinya.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Memahami fungsi sistem Nomor
komputer (hardware dan
Soal
OS) yang memungkinkan
untuk menerima input,
menyimpan, memproses
1
dan mengoutputkan data
sesuai
dengan
spesifikasinya.
LINGKUP MATERI :
Teknik Komputer

MATERI :
Perangkat Lunak
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan fakta peserta Jawaban
didik dapat mengenali
D
perangkat keras komputer
berupa peranti lain
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Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Keterampilan

: 2013
: Pilihan Ganda
: Thaha
 aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan deskripsi berikuti ini:
Proses startup di smartphone sama halnya
dengan di PC yang notabene menggunakan
sistem operasi untuk menjalankan proses
Input Outputnya (IO) . Proses tersebut
dinamakan ....
A.
B.
C.
D.

Starup
Booting
Starup dan booting
Starup atau booting

Unit Pembelajaran

Software

B. Perangkat Lunak Sistem Aplikasi
Berdasarkan IPK kunci pada KD 3.3.2 Menjelaskan fungsi sistem
komputer (hardware dan OS) yang memungkinkan untuk menerima input,
menyimpan,

memproses

dan

mengoutputkan

data

sesuai

dengan

spesifikasinya kelas IX SMP/MTsN.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Memahami fungsi sistem Nomor
komputer (hardware dan
Soal
OS)
yang
memungkinkannya untuk
menerima
input,
2
menyimpan,
memroses
dan mengoutputkan data
sesuai
dengan
spesifikasinya.
LINGKUP MATERI :
Teknik Komputer

MATERI :
Perangkat Lunak
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan deskripsi singkat Jawaban
salah satu pendiri sistem
C
aplikasi, sebagai upaya
memotivasi generasi saat
ini.

PAKET - …

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun


: 2013
: Pilihan Ganda
: Thaha
Pengetahuan/
Aplikasi


Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nadiem Makarim pendiri GoJek saat ini
menjadi CEO PT GoJek Indonesia. Nadiem
memposisikan PT GoJek Indonesia
merupakan Penyedia jasa transportasi
ojek di Indonesia yang berkembang pesat
setelah meluncurkan aplikasi di ponsel
pada awal 2015. Sistem aplikasi gojek
yang dibenamkan pada smartphone
termasuk sistem ....
A. Sistem Informasi
B. Sistem Komputer
C. Sistem Aplikasi
D. Sistem Operasional
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A. Aktivitas Pembelajaran
Menerapkan model Problem based Learning (PBL) sebagai upaya
yang dapat dilakukan oleh pengampu mata pelajaran informatika pada jenjang
SMP/MTsN.

Menerapkan

model

PBL

menjadi

efektif

dengan

mempertimbangkan KD yang akan diajarkan pada peserta didik. KD terkait
dengan perangkat lunak komputer kelas VII jenjang SMP/MTsN.

Aktivitas 1
Sintak model Problem-based Learning menurut Arends (2012)
sebagai berikut:
a.

Orientasi peserta didik pada masalah

b.

Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar

c.

Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok

d.

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

e.

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

Berdasarkan sintaks tersebut, langkah-langkah pembelajaran berbasis
masalah yang bisa dirancang oleh guru mata pelajaran informatika kelas IX
jenjang SMP/MTsN., seperti tabel berikut ini :
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Tabel 3 Sintak Model Pembelajaran Berbasis Problem
LANGKAH KERJA

AKTIVITAS GURU

AKTIVITAS PESERTA DIDIK

Orientasi peserta
didik pada masalah
“Mengidentifikasi
perangkat keras
komputer”

Guru menyampaikan
masalah yang akan
dipecahkan secara
kelompok. Masalah
yang diangkat
hendaknya kontekstual.
Masalah bisa ditemukan
sendiri oleh peserta
didik melalui bahan
bacaan atau lembar
kegiatan.*)
Guru memastikan setiap
anggota memahami
tugas masing-masing.

Kelompok mengamati dan
memahami masalah yang
disampaikan guru atau yang
diperoleh dari bahan bacaan
yang disarankan.

Mengorganisa sikan
peserta didik untuk
belajar

Membimbing
penyelidikan individu
maupun kelompok

Guru memantau
keterlibatan peserta
didik dalam
pengumpulan
data/bahan selama
proses penyelidikan
Mengembang kan dan Guru memantau diskusi
Menyajikan hasil
dan membimbing
karya
pembuatan laporan
sehingga karya setiap
kelompok siap untuk
dipresentasikan
Menganalisis dan
Guru membimbing
mengevaluasi proses
presentasi dan
Pemecahan masalah
mendorong kelompok
memberikan
penghargaan serta
masukan kepada
kelompok lain. Guru
bersama peserta didik
menyimpulkan materi.
*) kelompok 1 dan 2 software Sistem operasi

Peserta didik berdiskusi dan
membagi tugas untuk
mencari data/bahanbahan/alat yang diperlukan
untuk menyelesaikan
masalah.
Peserta didik melakukan
penyelidikan (mencari
data/referensi/sumber)
untuk bahan diskusi
kelompok.
Kelompok melakukan
diskusi untuk menghasilkan
solusi pemecahan masalah
dan hasilnya
dipresentasikan/disajikan
dalam bentuk karya.
Setiap kelompok melakukan
presentasi, kelompok yang
lain memberikan apresiasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan
merangkum/ membuat
kesimpulan sesuai dengan
masukan yang diperoleh
dari kelompok lain.

*) Kelompok 3 dan 4 software sistem aplikasi
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Petunjuk kerja:
Bentuklah kelompok kerja beranggotakan 2 sd 6 orang
Lakukan identifikasi dan deskripsikan nama dan fungsinya tentang perangkat
lunak Sistem Operasi pada lembar kerja dibawah ini!
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Petunjuk kerja:
Bentuklah kelompok kerja beranggotakan 2 sd 6 orang
Lakukan identifikasi dan deskripsikan nama dan fungsinya tentang perangkat
lunak Sistem aplikasi pada lembar kerja dibawah ini!
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C. Bahan Bacaan

1.

Sistem Operasi Komputer
Pengertian Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang

berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya yang terdapat pada komputer.
Sistem operasi atau operating system (OS) menjadi penghubung antara
software – hardware – brainware (pengguna). ia mengatur agar kesemuanya
dapat berkomunikasi dengan baik dan membuat nyaman pengguna komputer.

Gambar 4 berbagai logo OS
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2. Macam Macam Sistem Operasi
Terdapat bermacam macam sistem operasi dan juga pecahan dari
sistem operasi tersebut berikut ini adalah macam macam sistem operasi
dalam bentuk tabel.
Tabel 4 Macam macam sistem operasi
No Sistem Operasi

Pengembang

1

Android

google

2

AmigaOS

Commodore

3

AIX dan AIXL

IBM

4

Chrome OS

Google

5

Corel Linux

Corel

6

iOS

Apple

7

MacOS

Apple

8

MS-DOS 1-6.x

Microsoft

9

NEXSTEP

Apple

10 OS/2

IBM

11 Symbian

Nokia

12 Microsoft Windows

Microsoft

13 Windows Phone

Microsoft

14 UNIX

Bell Labs

15 Linux

Linus Torvald

Sumber: https://salamadian.com, diakses tgl 1/4/2019
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3. Jenis-Jenis Sistem Operasi Smartphone
1. Android
Android pertama kali didirikan pada 2003 oleh Andy Rubin, Rich
Miner, Nick Sears, dan Chris White. Android diciptakan untuk menyaingi
sistem operasi yang populer saat itu seperti Symbian dan Windows Mobile.
Android adalah sistem operasi Hp berbasis Linux yang paling banyak
digunakan di dunia. Karena bersifat open source, sistem operasi Android
banyak digunakan di hampir semua merk Hp pintar atau smartphone seperti:
Asus, Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, dan lainnya. Karena banyak
digunakan di berbagai merk Hp dengan segmen berbeda-beda, Android jadi
sistem operasi terpopuler saat ini. Sistem operasi Android Cupcake adalah
Android generasi pertama yang diluncurkan secara komersil.

Gambar 5 Tampilan OS Android pertama android Cupcake
Sumber: https://hpsultan.com, diakses 27/3/2019
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2. iOS
iOS adalah singkatan dari iPhone Operating System. Dari namanya
saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa iOS merupakan sistem operasi
yang dikembangkan khusus untuk perangkat iPhone. iOS dikembangkan oleh
Apple, perusahaan yang juga membuat iPhone, iPad, dan juga MacBook.

Gambar 6 Tampilan iOS

iOS 12 merupakan versi paling baru dari iOS hingga saat ini.
Diperkenalkan pada 17 September 2018 lalu. Versi ini lebih menitikberatkan
pada stabilitas dan peningkatan performa. Sumber: https://androbuntu.com, diakses tgl
22/3/2019

3. Plasma Mobile
Plasma Mobile merupakan sistem operasi yang berjalan pada
Kubuntu. OS ini sendiri diperkenalkan pertengahan tahun 2016 oleh KDE
Community, sebuah komunitas internasional pembuat perangkat lunak gratis.

Gambar 7 Tampilan os plasma mobile
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keunggulan Plasma Mobile yaitu gratis, mudah digunakan, keamanan
privasi yang terjamin dan kebebasan kustomisasi mulai dari tampilan
hingga sistem yang paling dasar. Sampai saat ini, Plasma Mobile baru
sampai pada tahap prototipe. Sumber: https://id.techinasia.com, diakses tgl, 22/3/2019
4. Indus OS
Indus OS (secara resmi dikenal dengan nama Firstouch) memang
kurang dikenal di Indonesia. Namun di India, Indus OS berhasil menduduki
peringkat kedua sistem operasi smartphone yang paling banyak digunakan,
mengalahkan iOS dan Window Phone. Kepopulerannya hanya kalah oleh
Android.

Gambar 8 Tampilan indus os

Sistem operasi ini mulai dikembangkan sejak tahun 2015 oleh
Rakesh Deshmukh, Akash Dongre dan Sudhir B. Ketiganya merupakan
alumnus Indian Institute of Technology yang berada di Bombay. Keunikan
Indus OS terletak pada penggunaan bahasa lokal India. Indus OS berhasil
dikukuhkan sebagai sistem operasi pertama di dunia yang menggunakan
bahasa lokal. Sumber: https://id.techinasia.com, diakses tgl, 22/3/2019.

68

Unit Pembelajaran

Software

5. Web OS
Web OS memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada mulanya, Web OS
dikembangkan oleh Palm dengan nama Palm WebOS. Sistem operasi ini
diluncurkan pada Januari 2009 dan digadang-gadang sebagai penerus Palm
OS.

Gambar 9 Tampilan indus os

Sayangnya di akhir tahun 2014, HP mengumumkan pemberhentian
layanan Web OS. Pihak HP menyatakan layanan Web OS akan diakhiri pada
15 Januari 2015. Sumber: https://id.techinasia.com, diakses tgl, 22/3/2019.
6. Yun OS
Yun OS atau yang dikenal juga dengan nama Aliyun OS merupakan
sistem operasi smartphone yang dikembangkan AliCloud, anak perusahaan
Alibaba. Ide utama Yun OS yaitu membawa berbagai fungsi cloud ke dalam
mobile device.

Gambar 10 Tampilan yun os

69

Pada 2014 lalu, Alibaba memutuskan untuk memperluas penggunaan
Yun OS ke smart car dengan menekan kerjasama dengan SAIC Motor. Setelah
dua tahun pengembangan, akhirnya produk smart car bernama CarOS Roewe
RX5

tersebut

diluncurkan

pada

bulan

Juli

tahun

2016.

Sumber:

https://id.techinasia.com, diakses tgl, 22/3/2019.

4. Perangkat Lunak Sistem Aplikasi
Perangkat lunak sistem aplikasi (Software Application) adalah suatu
subkelas perangkat lunak (software) komputer yang memanfaatkan
kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang
diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem
yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara
langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas
yang menguntungkan pengguna. Perangkat lunak aplikasi biasa digunakan
oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik seperti mengetik
dokumen, memanipulasi foto, dan merancang rumah. Perangkat lunak aplikasi
dapat dogolongkan menjadi:
1. Perangkat lunak hiburan
Mencakup program-program permainan (game), program untuk
memainkan musik, dan program untuk memainkan film, misalnya Windows
Media Player. Software ini berfungsi untuk memberikan hiburan kepada
pemakai entah itu dalam bentuk permainan, lagu / musik dan juga video / film.
Software ini paling sering dipakai, karena fungsinya yang menyenangkan.
2. Perangkat lunak pendidikan
Adakalanya

sebuah

program

menggabungkan

kemampuan

pendidikan dan hiburan sekaligus. Perangkat lunak seperti ini biasa disebut
dengan edutainment. Banyak program untuk anak-anak yang mendukung
unsur hiburan dan pendidikan. Mereka bisa bermain-main dengan komputer
tetapi sekaligus belajar kata-kata atau mengenali benda.

70

Unit Pembelajaran

Software

3. Perangkat lunak bisnis
Digunakan untuk menangani aplikasi bisnis. Misalnya berupa
program untuk menangani persediaan barang (inventory control), pencatatan
dan pembayaran piutang (accounts receivable), dan registrasi mahasiswa
(sistem akademis). Contoh lain adalah program yang dipakai pada cashier
(kasir) supermarket ataupun mall untuk menghitung total biaya yang harus
dibayarkan oleh pembeli.
4. Perangkat lunak produktivitas kerja
Berguna untuk meningkatkan produktivitas kerja pemakai. Perangkat
lunak ini merupakan perangkat lunak aplikasi yang umum dipakai orang.
Perangkat lunak produktivitas kerja dibedakan menjadi beberapa kategori
diantaranya : word processing (pengolah kata), spreadsheet, dekstop
publishing, presentasi grafik.
5. Software suite
Adalah kumpulan beberapa program yang dikemas menjadi satu.
Beberapa contoh yang terkenal adalah Microsoft Office, Lotus SmartSuite,
OpenOffice, serta StarOffice. Sebagai contoh, Microsoft Office merupakan
produk yang terdiri atas sejumlah program seperti Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Access, dan beberapa program yang lain.
6. Web browser
Adalah suatu program atau software yang digunakan untuk
menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu web yang
tersimpan didalam komputer. Awalnya, web browser berorientasi pada teks
dan belum dapat menampilkan gambar. Namun, web browser sekarang tidak
hanya menampilkan gambar dan teks saja, tetapi juga memutar file
multimedia seperti video dan suara. Web browser juga dapat mengirim dan
menerima email, mengelola HTML, sebagai input dan menjadikan halaman
web sebagai hasil output yang informatif. Beberapa contoh yang terkenal
adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan Safari.
Susmber: https://emagz.blog.uns.ac.id, diakses tgl 28/3/2019

71

5. Macam-macam software aplikasi
a. Porttable Dokument Format (PDF) Creator
Macam software ini berfungsi memungkinkan untuk membuat
dokumen PDF dengan kualitas profesional.

Gambar 11 Logo file PDF

b. Microsoft Offie
Software paket didalamnya: microsoft excel, microsoft word, microsoft
powerpoint, microsoft outlook, microsoft acces. Karena semua
pekerjaan administrasi perkantoran dapat dimudahkan dengan
aplikasi ini sehingga dinamakan aplikasi microsoft office.

Gambar 12 Logo microsoft affice 2016

c. AutoCAD
AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2
dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga
produk AutoCAD, secara keseluruhan, adalah software CAD yang paling
banyak digunakan di dunia.
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Gambar 13 Logo AutoCAD 2018

d. McAfee Stinger
Software McAfee Stinger dapat mendeteksi dan menghapus malware
dan ancaman yang diidentifikasi dalam “Daftar Virus”.

Gambar 14 Logo McAfee

e. Adobe Reader
Adobe Reader adalah perangkat lunak gratis yang memungkinkan
setiap orang dari para profesional bisnis untuk pengguna rumah untuk
mudah dan terpercaya melihat, mencetak, dan mencari file PDF
menggunakan berbagai platform dan perangkat.

Gambar 15 Logo Adobe Reader
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f. Windows Internet Explorer
Macam-macam software berikutnya adalah Windows Internet sebuah
peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari
Microsoft, dan disertakan dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft
Windows sejak 1995. Pada mulanya, Internet Explorer dirilis sebagai
bagian dari paket Plus untuk Windows 95 (Inggris) pada saat itu.

Gambar 16 Logo Internet windows explorer

g. Google Chrome
Google Chrome adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang
dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering
WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium.

Gambar 17 Logo Google Chrome

h. Corel Draw
Aplikasi CorelDRAW adalah editor grafis vektor yang dikembangkan
dan dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa , Kanada. Itu juga
merupakan nama Corel Graphics Suite, yang bundel CorelDraw dengan
editor gambar bitmap, Corel PhotoPaint , dan program grafis lainnya
yang berhubungan.
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Gambar 18 Logo CorelDraw

i.

AVG antivirus
Macam-macam software aplikasi ini merupakan program antivirus
yang dibuat oleh AVG Technologies. Sebelum bernama AVG
Technologies, perusahaan ini bernama Grisoft.

Gambar 19 Logo AVG antivirus

j.

WinRAR
WinRAR adalah aplikasi untuk mengkompres dan mengekstrak data
(file/folder). WinRAR adalah aplikasi pembuat arsip RAR pada
Windows versi 32-bit dan 64-bit. WinRAR merupakan sebuah software
yang sangat bagus yang membolehkan pengguna untuk membuat,
menangani dan mengatur file berkas. WinRAR tersedia untuk beberapa
sistem operasi, diantaranya, Windows, Linux, FreeBSD, DOS, OS2,
MacOS X.
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Gambar 20 Logo WinRAR

k. SMADAV
Smadav adalah antivirus untuk proteksi tambahan di komputer,
proteksi total USB Flashdisk, dan pembersihan tuntas virus yang
menyebarluas.

Gambar 21 Logo SMADAV

6. Software Pendeteksi Kematian
Saking beragamnya macam-macam software, terbaru sekelompok
ilmuwan di Stanford University, Amerika Serikat (AS), baru saja
mengembangkan sebuah software dengan kemampuan luar biasa. Software
tersebut, memiliki kemampuan untuk memprediksi kapan manusia bisa mati
dengan akurasi yang nyaris sempurna. Menurut keterangan para ilmuwan
seperti dilansir Liputan6.com dari Mirror, Rabu (24/1/2018), keakuratan
software tersebut dalam memprediksi kematian seseorang setidaknya bisa
mencapai 90 persen.
Namun, software ini nyatanya tidak bisa memprediksi kematian
manusia dalam segala kondisi. Software hanya bisa memprediksi kematian
manusia dalam kondisi kritis, seperti korban kecelakaan berat atau juga
mengindap penyakit dalam hingga koma. Sumber: https://www.liputan6.com, diakses tgl
28/3/2019.
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A. Pembahasan Soal-soal
Soal:
Proses startup di smartphone sama halnya dengan di PC yang notabene
menggunakan sistem operasi untuk menjalankan proses Input Outputnya (IO).
StartUp di Operating system secara bahasa mudah pengertiannya
adalah proses dimana segala persiapan dilakukan agar sistem berhasil masuk
dan menyala dengan sukses serta menyala sebagaimana mestinya. Proses
startup di smartphone sama halnya dengan di PC yang notabene menggunakan
sistem operasi untuk menjalankan proses Input Outputnya. Jadi bila proses
startpup tidak berhasil maka dipastikan pengguna tidak akan bisa
menggunakan perangkatnya secara normal seperti yang diharapkan.

Gambar 22 Tampilan HP/Tablet OS Android
https://4.bp.blogspot.com, diakses tgl 20/3/2019

Setelah Proses Booting Berhasil, sistem akan mendeteksi berbagai
persiapan awal menuju ke langkah startUp. pada proses startup inilah segala
pengaturan dan perintah yang tersimpan akan dijalankan. Proses StartUp di
smartphone akan melakukan pengecekan berupa Settingan User, Settingan
Default Sistem, Aplikasi, Jaringan, Ikon, Persiapan Resolusi layar dan lain
sebagainya.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Langkah-langkah Penyusunan soal HOTS:
Untuk menulis butir soal HOTS, penulis soal dituntut untuk dapat
menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan
dijadikan dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan
perilaku yang diharapkan. Selain itu uraian materi yang akan ditanyakan (yang
menuntut penalaran tinggi) tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh
karena itu dalam penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar,
keterampilan dalam menulis soal (kontruksi soal), dan kreativitas guru dalam
memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar
satuan pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soalsoal HOTS.
1.

Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS
Terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal

HOTS. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Guru-guru
secara mandiri atau melalui forum KKG/MGMP dapat melakukan analisis
terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS.
2.

Menyusun kisi-kisi soal
Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk para guru dalam

menulis butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk
memandu guru dalam:
a.

Memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS

b.

Merumuskan IPK

c.

Memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji

d.

Merumuskan indikator soal

e.

Menentukan level kognitif

f.

Menentukan bentuk soal dan nomor soal
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3.

Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual
Stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong

peserta didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya
baru, belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual
berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari,
menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks Ujian
Sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah
setempat.
4.

Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal
Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir

soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS, agak berbeda dengan kaidah
penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek
materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir
soal ditulis pada kartu soal, sesuai format terlampir.
5.

Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban
Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan

pedoman penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk
bentuk soal uraian. Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan
ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah, ya/tidak), dan isian singkat.
Penting diingat!!
Soal HOTS dimulai dari level kognitif 3. Yaitu C4 (analisis), C5 (Evaluasi)
dan C6 (Mengkreasi)
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Perangkat lunak (software) komputer аdаlаh sekumpulan data
elektronik уаng disimpan dan diatur оlеh komputer, data elektronik yang
disimpan оlеh komputer іtu dараt berupa program atau instruksi уаng аkаn
menjalankan ѕuаtu perintah. Perangkat lunak disebut јugа ѕеbаgаі
penerjemah perintah-perintah уаng dijalankan pengguna komputer untuk
diteruskan atau diproses оlеh perangkat keras. Mеlаluі software atau
perangkat lunak inilah ѕuаtu komputer dараt menjalankan ѕuаtu perintah.
Software sistem operasi merupakan ѕuаtu software komplek уаng
mempunyai banyak fungsi; (1) Untuk mengatur ѕеmuа perangkat keras
komputer уаng terhubung dеngаn CPU; (2) Menerjemahkan segala aktivitas
pemakai kepada CPU agar segala уаng diperintahkan оlеh pemakai dараt
dikerjakan оlеh CPU; (3) Menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada
CPU agar segala уаng diperintahkan оlеh pemakai dараt dikerjakan оlеh CPU.
Program aplikasi merupakan software уаng mempunyai fungsi
khusus sesuai dеngаn tujuan pembuatannya. Program aplikasi merupakan
software уаng banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas
tertentu, seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik, menonton film,
menghitung sejumlah angka, dan mаѕіh banyak lagi. Cоntоh program aplikasi
seperti Microsoft word, excel, power point, Winamp, Media player classic,
calculator, gocar, gojek, grab dan sejenisnya.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap subunit ini, Saudara
perlu mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian
instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan
baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan
jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Subunit
No

Aspek

1.

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kriteria
2
3

Jumlah Total
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4

Keterangan

Pedoman Penskoran

1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total X 100
40

4 = Sangat Menguasai
Keterangan Umpan Balik:
Skor
< 70

70-79

80-89
> 90
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Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,
mengembangkan
penilian
dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca
ulang subunit ini dan mendiskusikannya dengan dengan
fasilitator di MGMP sampai anda memahaminya.
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara
membelajarkan,
mengembangkan
penilian
dan
melaksanakan penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu
mendiskusikan bagian yang belum dipahami dengan fasilitator
atau teman lain di MGMP.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
baik.
: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman
lain di MGMP untuk membelajarkan subunit ini.
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Paket Unit Pembelajaran
Dasar – Dasar Komputer

Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
komputer merupakan satu sistem komputer yang saling melengkapi untuk
mewujudkan bagi pengguna (brainware). Sistem komputer bukan hanya pada
peranti komputer desktop tetapi juga bagi telepon cerdas (smartphone).
Dengan demikian hardware dan software merupakan bagian dari dasar-dasar
komputer.
Dasar-dasar komputer dibutuhkan bagi guru dan peserta didik
jenjang SMP/MTsN berdasarkan Kompetensi

Dasar mata pelajaran

Informatika yang dituangkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD Kurikulum 2013. Dengan
demikian mata pelajaran Informatika dapat diajarkan pada jenjang
SD/SMP/MTsN/SMA/MA dan merupakan mata pelajaran pilihan.
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