
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (KOMBINASI) 

Oleh : Bayu Megantoro, S.Kom 

 

A. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah : SMAN 2 BEKASI 

Mata Pelajaran : TIK/Informatika 

Kelas : XII / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2022/2023 

Materi Pokok : Algoritma dan Flowchart Pemrograman 

Alokasi Waktu : 10 Menit 

B. Kompetensi Inti 

• KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

• KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dankreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

C. KD & Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1. Mengetahui kualitas program/source 

code dari kriteria yang diberikan 

(readability, robustness, performance). 

4.1. Melakukan modifikasi program tanpa 

mengubah struktur dan tanpa 

menimbulkan masalah 

 

• Memahami algoritma pemrograman. 

• Menganalisa penerapan algoritma 

pemrograman. 

• Mengaplikasikan notasi algoritma dalam 

kasus pemrograman. 

• Menyajikan hasil modifikasi 

pemrograman. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat menjelaskan algoritma pemrograman serta mampu membuat algoritma 

yang akan diterapkan dalam suatu pemrograman. Selain itu peserta didik dapat  

menyelesaikan masalah-masalah dengan sebuah algoritma dengan rasa ingin tahu, teliti, 

mandiri, bertanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. 

E. Materi Pembelajaran 

Kriteria penerapan kode program yang baik, Jenis-jenis bahasa pemrograman berdasarkan 

fungsinya, Memodifikasi kode program dan menyajikannya. 

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Scientific TPACK 

2. Model   : Discovery learning 

3. Metode  : Tanya jawab dan penugasan kelompok 



G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

1. Media  : Power point , Internet, Compiler C++ 

2. Alat  : Papan tulis, Spidol, Laptop, Proyektor 

3. Sumber belajar : Buku Informatika Kelas XII 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembukaan 

1. Guru mengucapkan salam dan mengajak berdo’a sebelum memulai pelajaran. 

2. Guru menanyakan kabar dan perkembangan belajar di rumah. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Guru memotivasi siswa dan memastikan sasaran pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

1. Guru melakukan input data kehadiran peserta didik di kelas. 

2. Guru membimbing peserta didik untuk mengulas materi sebelumnya. 

3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang interaktif, baik 

dengan bertanya maupun berdiskusi terkait materi yang diberikan. 

4. Guru memberikan peserta didik keleluasaan untuk mencari refrensi lain terkait materi 

yang sedang dibahas untuk menambah wawasan dan meningkatkan literasi. 

5. Siswa mengerjakan soal-soal yang diberikan melalui quizziz dan penugasan kelompok 

6. Guru memberikan apresiasi terhadap peserta didik yang dapat mengerjakan tugas dengan 

baik sebagai bentuk reward dan motivasi juga bagi yang lainnya. 

Penutup 

1. Guru menstimulasi siswa untuk dapat menyimpulkan materi pada hari itu. 

2. Guru memberikan kesimpulan berdasarkan materi tersebut. 

3. Guru memberikan sub pokok bahasan yang akan dipelajari untuk pertemuan 

selanjutnya. 

4. Guru memberikan semangat dan harapan untuk siswa agar dapat maju dan belajar demi 

masa depan mereka. 

I. Penilaian 

Pengetahuan : 10 soal pilihan ganda bentuk Quiziz. 

 Keterampilan : Hasil kerja siswa saat menyajikan hasil modifikas program. 

Sikap  : Sikap siswa selama di kelas dan mengikuti proses belajar. 

 

 
Mengetahui,                                                                       Bekasi, 20 September 2022 

Kepala SMAN 2 BEKASI                                                 Guru Mata Pelajaran 
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