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Informatika dan 

Keterampilan Generik  
 

A. IFORMASI UMUM MODUL 

Nama Penyusun : ………………….. 

Instansi/Sekolah : SMPN 

Jenjang / Kelas : SMP / 7  

Alokasi Waktu : 2 X 1 Pertemuan (2 x 40 menit) 

Tahun Pelajaran : 2022 / 2023 
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B. KOMPONEN INTI 

Fase : D 

Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami dampak dan menerapkan etika sebagai 
warga digital, memahami komponen, fungsi, cara kerja, dan kodifikasi data sebuah komputer 
serta proses kodifikasi dan penyimpanan data dalam sistem komputer, jaringan komputer, dan 
internet, mengakses, mengolah, dan mengelola data secara efisien, terstruktur, dan sistematis, 
menganalisis, menginterpretasi, dan melakukan prediksi berdasarkan data dengan 
menggunakan perkakas atau secara manual, menerapkan berpikir komputasional secara 
mandiri untuk menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan 
mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, mengembangkan atau 
menyempurnakan program dalam bahasa blok (visual), menggunakan berbagai aplikasi untuk 
berkomunikasi, mencari, dan mengelola konten informasi, serta bergotong royong untuk 
menciptakan produk dan menjelaskan karakteristik serta fungsi produk dalam laporan dan 
presentasi yang menggunakan aplikasi. 

Elemen Capaian Pembelajaran 

Berpikir komputasional 
(BK) 

Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir 
komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam 
menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan 
mendisposisikan berpikir 
komputasional dalam bidang lain terutama dalam literasi, numerasi, 
dan literasi sains (computationally literate) 

Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
(TIK) 

Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan praktik baik 
dalam memanfaatkan aplikasi surel untuk berkomunikasi, aplikasi 
peramban untuk pencarian informasi di internet, content 
management system (CMS) untuk pengelolaan konten digital, dan 
memanfaatkan perkakas TIK untuk mendukung pembuatan laporan, 
presentasi serta analisis dan interpretasi data. 

Sistem komputer (SK) Pada akhir fase D, peserta didik mampu mendeskripsikan 
komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk 
sebuah sistem komputasi, serta menjelaskan proses dan 
penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data dalam memori 
komputer. 

Jaringan Komputer dan 
Internet (JKI) 

Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami konektivitas 
jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, 
konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel 
(bluetooth, wifi, internet). 

Analisis data 
(AD) 

Pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, 
mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan 
sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan 
data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber 
data dengan menggunakan perkakas TIK Atau manual. 
 

Algoritma dan 
Pemrograman 
(AP) 

Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami objekobjek Dan 
instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman blok (visual) 
Untuk mengembangkan program visual sederhana berdasarkan 
contoh-contoh yang diberikan, mengembangkan karya digital kreatif 
(game, animasi, atau presentasi), menerapkan aturan translasi 



VERSI LENGKAP Silahkan  Langsung WA di. 082144091274 
 
 

konsep dari satu bahasa visual ke bahasa visual lainnya, dan 
mengenal pemrograman tekstual sederhana. 

Dampak Sosial 
Informatika  
(DSI) 

Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami ketersediaan 
data dan informasi lewat aplikasi media sosial, memahami 
keterbukaan informasi, memilih informasi yang bersifat publik atau 
privat, menerapkan etika dan menjaga keamanan dirinya dalam 
masyarakat digital. 

Praktik Lintas Bidang 
(PLB) 

Pada akhir fase D, peserta didik mampu bergotong royong untuk 
mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, 
menguji, dan menyempurnakan artefak komputasional sebagai 
solusi persoalan masyarakat serta mengomunikasikan produk dan 
proses pengembangannya dalam bentuk karya kreatif yang 
menyenangkan secara lisan maupun tertulis. 

Tujuan Pembelajaran 1. Menjelaskan Informatika dan mengetahui pentingnya ilmu 
Informatika. 

2. Membuat perencanaan kerja kelompok dengan baik. 
3. Mengomunikasikan hasil kerja dengan presentasi dan visualisasi 

dengan baik. 

Konsep Utama Informatika dan Keterampilan Generik 

Pertanyaan Pemantik Kapan terakhir kali kalian bekerja dalam kelompok untuk 
menyelesaikan pekerjaan tertentu? Apakah berjalan dengan efektif 
? 

Profil Pancasila  Gotong Royong 

 Mandiri 

 Bernalar Kritis 

 Kreatif 
 

Kata kunci keterampilan generik, berkerja dalam kelompok, perencanaan kerja, 
pengkomunikasian hasil kerja, presentasi, infografis. 

 

Target Peserta Didik : 

Peserta didik Reguler 
 
Jumlah Siswa :  

30 Peserta didik (dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa 
sedikti atau lebih banyak) 
 
Assesmen :   

Guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran 
- Asesmen individu   
- Asesmen kelompok   

 
Jenis Assesmen :   

 Presentasi 

 Produk 

 Tertulis 
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 Unjuk Kerja 

 Tertulis 
 

Model Pembelajaran 

 Tatap muka 
 

Ketersediaan Materi : 

 Pengayaan untuk peserta didik berpencapaian tinggi:  
YA/TIDAK 

 Alternatif penjelasan, metode, atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami 
konsep:  

YA/TIDAK   
 
Kegiatan Pembelajaran Utama / Pengaturan peserta didik : 

 Individu 

 Berkelompok (Lebih dari dua orang) 
 

Metode dan Model Pembelajaran : 

 Diskusi 

 presentasi 

 ceramah 

 Kunjungan lapangan 

 Pengamatan lingkungan 

 problem based learning 

 Discovery Leraning 

 Jigsaw 
   

Materi Pembelajaran  
Informatika dan Keterampilan Generik  
 
A. Informatika untuk Pelajar SMP   

1. Apa dan Mengapa Perlu Belajar Informatika?  
2. Apa yang akan Dipelajari dalam Mata Pelajaran Informatika?  
3. Informatika dan Proil Pelajar Pancasila  
 
B. Pengantar Keterampilan Generik   
1. Bekerja dalam Kelompok   
2. Mengomunikasikan Hasil Kerja  
 
Media, Alat dan Bahan : 

1. Sumber Utama 
a. Buku Siswa Informatika Kelas VII, Jakarta; Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK 
INDONESIA, 2021. Penulis: Irya Wisnubhadra,  Maresha Caroline Wijanto 

b. Buku Guru Informatika Kelas VII, Jakarta; Pusat Kurikulum dan Perbukuan.  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK 
INDONESIA, 2021. Penulis: Irya Wisnubhadra,  Maresha Caroline Wijanto 

c. Internet 
2. Sumber Alternatif 

Guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar 
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dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. 
3. Laptop/PC,  LCD proyektor, Alat Penunjuk,  Alat Tulis Sekolah 
 
Persiapan Pembelajaran : 

 Menyiapkan bahan ajar/materi 

 Menyiapkan alat dan bahan 

 Menyiapkan rubric penilaian 

 Menyiapkan alat penilaian 
 

Langkah-langkah pembelajaran : 
Pertemuan 1 :  Informatika dan Keterampilan Generik 
Tujuan Pembelajaran: 
a. Memahami Informatika dan mengetahui pentingnya ilmu Informatika. 
b. Membuat perencanaan kerja kelompok dengan baik. 
c. Mengomunikasikan hasil kerja dengan presentasi dan visualisasi dengan baik. 
 
Pendahuluan • Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, 

memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, 
kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk peserta didik. 

• Mengatur tempat duduk peserta didik dan mengkondisikan kelas 
agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan  

• Guru memotivasi peserta didik agar tetap memiliki semangat dalam 
proses pembejaran.  

• Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses 
pembelajaran 

• Guru mempersiapan segara peralatan yang akan digunakan dalam 
proses pembelajaran. 

• Guru melakukan Apersepsi mengenai  Informatika dan Keterampilan 
Generik 
 

Kegiatan Inti Materi: Perencanaan Kerja Kelompok 
 

1. Pemanasan 
• Guru memfasilitasi aktivitas GSK701U 
Aktivitas Kelompok  
Aktivitas GS-K7-01-U: Berbagi Tugas dan Peran dalam Kelompok 
Aktivitas pemanasan ini dilakukan untuk memulai belajar bekerja 
dalam kelompok. 
 
Deskripsi Tugas   
Misalnya, kalian, dua kakak, dan dua adik kalian mendapat tugas 
menyiapkan ruang pesta untuk merayakan ulang tahun adik 
bungsu. 
Untuk pekerjaan ini, kalian perlu berbagi peran  karena setiap orang 
dapat mengerjakan hal yang tidak sama. Ada yang mengoles kue, 
menata meja, meniup balon, menaruh balon, dan menata kursi. Ibu 
juga menugaskan kakak sulung untuk memeriksa apakah semua 
sudah sesuai. 
Ada pekerjaan yang jika dikerjakan lebih banyak orang, akan 
membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, strategi membagi 
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pekerjaan dalam kelompok harus ditentukan oleh kelompok 
sebelum dikerjakan. Tujuannya agar tugas dapat dikerjakan dengan 
lancar. Tugas dibagi rata secara adil walaupun setiap orang tidak 
mengerjakan hal yang sama. Sebelum mulai bekerja dalam 
kelompok, semua anggota kelompok perlu menentukan strategi 
yang tepat agar tujuan tugas dapat dilakukan dengan eisien dan 
optimal. Untuk tugas tertentu, perlu ditunjuk Koordinator Tim yang 
akan mengatur kelancaranpekerjaan, dan yang akan memeriksa 
apakah hasil akhir sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Agar bekerja dalam kelompok menjadi eisien, efektif, dan 
menghasilkan solusi yang baik, lakukanlah hal-hal berikut. 
1. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai 

kelompok. 
2. Lakukan pembagian peran dalam kelompok  sehingga setiap 

anggota mendapat peran dan pembagian tugas. Jika semua 
mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Harus 
ditunjuk ketua kelompok jika anggotanya banyak atau hasilnya 
perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. 

3. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Jangan khawatir 
kalau perannya berbeda. Kalian dapat berganti peran pada 
tugas berikutnya. 

4. Setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, 
tim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-
masing. 

5. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi, 
merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. 

 
Apa yang Kalian Lakukan?  

Buatlah pembagian tugas dan peran untuk setiap anggota tim. Isi 
Lembar Kerja Siswa berikut ini. 

Anggota Tugas Peran 

Kakak Pertama   

Kakak Kedua   

Kalian   

Adik Pertama   

Adik Kedua   
 

2. Perencanaan Kerja Kelompok 

• Guru memfasilitasi Aktivitas GS-K7-02-U: Perencanaan Kegiatan 
Latihan ini dilakukan sebelum melakukan aktivitas kelompok apa 
pun. 

• Guru membahas strategi pembagian peran dan penggiliran peran 
agar anak dapat bekerja secara tim. 

• Kemampuan ini akan dites pada PISA test.  
• Guru menjelaskan pembagian yang efisien.  
• Guru juga menjelaskan bahwa dalam beberapa tugas, akan ada 

yang di tentukan kelompoknya oleh guru. Tidak semua tugas be 
bas ke lompoknya. Siswa di harapkan untuk mencoba bagaimana 
merencanakan 
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• Setelah semua siswa telah selesai mengerjakan latihan tersebut, 
guru menelaah hasil pekerjaan siswa dan memberikan masukan 
kepada siswa dalam hal strategi perencanaan kerja yang efisien. 
Contoh hasil pekerjaan untuk empat orang siswa dengan tiga 
pekerjaan 
Apa yang akan Kalian Kerjakan? (Deskripsi Tugas) 
Kalian akan mendapatkan 2 atau 3 tugas yang harus dikerjakan 
berkelompok. 
Setiap kelompok harus menentukan strategi dalam mengerjakan 
tugas. Tugas kalian ialah membuat strategi yang paling eisien 
untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan daftarnya. 
Contoh rangkaian tugas selama 1 semester dalam sebuah 
kelompok yang terdiri atas 6 orang, yaitu Ali, Badu, Cici, Deni, 
Elon, dan Fadlan. 
1. Membuat maket alat elektronik yang ditentukan oleh guru, 

dikerjakan 2 atau 3 orang. 
2. Membuat  maket sebuah HP dari kardus dikerjakan oleh 2 

orang. 
3. Membuat maket 2 buah HP dari kardus, dikerjakan oleh 3 

orang. 
4. Menulis sebuah teks tunggal tentang peran teknologi dalam 

kehidupan sehari-hari. 
5. Mendiskusikan dan membuat kesimpulan dari sebuah teks 

mengenai TIK dalam kehidupan sehari-hari, dikerjakan oleh 2 
orang. 

Kalian adalah salah satu anggota dalam kelompok tersebut dan 
boleh menentukan menjadi anggota kelompok yang mana. 
Usahakan setiap orang mendapatkan beban tugas yang sama 
dan berkeadilan untuk ke 5 tugas secara keseluruhan. 
 
Apa yang Harus Kalian Lakukan?  
Untuk setiap tugas, tentukan tujuan tugas, pembagian peran, 
langkah penyelesaian, dan tugas setiap anggota kelompok serta 
perkiraan waktu kerjanya dengan mengisi instrumen berikut ini.  
 
Proyek : ……………….. 
Anggota Kelompok :……………… 
Semester  :…………………. 
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Kemudian, setiap anggota kelompok harus membuat laporan 
ringkas yang berisi hal-hal berikut yang dituliskan bebas pada 
sebuah kertas dan dimasukkan dalam Buku Kerja Siswa. 
• Perannya 
• Apa yang sudah dikerjakan 
• Kontribusinya terhadap hasil 
• Releksinya 
 

Materi: Pengkomunikasian Hasil Kerja 

• Guru menjelaskan mengenai praktik baik pembuatan produk visual 
seperti infografis, poster, dll. Guru juga dapat menunjukkan  
contohcontoh yang bagus sesuai dengan praktik baik yang ada 
dibuku siswa. Aktivitas pada elemen pengetahuan lain akan banyak 
menginstruksikan siswa untuk membuat poster atau infografis 
sehingga bekal yang diberikan pada materi ini dapat dipraktikkan 
pada aktivitas berikutnya. 

• Pada materi presentasi diharapkan guru memberi 
contoh/mendemonstrasikan cara presentasi yang baik sesuai 
dengan praktik baik yang disajikan pada buku siswa. Cara 
presentasi yang baik sangat berguna bagi siswa untuk aktivitas 
berikutnya pada elemen pengetahuan Informatika, dan juga sangat 
bermanfaat saat masuk ke dunia kerja pada masa yang akan 
datang. 

• Menyampaikan dan Mempresentasikan hasil kerja kelompok 
tentang Informatika dan Keterampilan Generik 

• Peserta didik menganalisa dan menyimpulkan masukan, tanggapan 
dan koreksi dari guru terkait pembelajaran yang telah dilakukan 
tentang Informatika dan Keterampilan Generik 

 

Penutup • Guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi yang 
disampaikan dalam satu pembelajaran.  

• Tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui 
hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran 
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Pengayaan dan Remedial 
Pengayaan: 

 Pengayaan diberikan untuk menambah 
wawasan peserta didik mengenai materi 
pembelajaran yang dapat diberikan 
kepada peserta didik yang telah tuntas 
mencapai kompetensi dasar (KD). 

 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak 
ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan 
peserta didik.  

 Berdasarkan hasil analisis penilaian, 
peserta didik yang sudah mencapai 
ketuntasan belajar diberi kegiatan 
pembelajaran pengayaan untuk 
perluasan atau pendalaman materi 
 

Remedial 

 Remedial dapat diberikan kepada 
peserta didik yang capaian kompetensi 
dasarnya (KD) belum tuntas. 

 Guru memberi semangat kepada peserta 
didik yang belum tuntas.  

 Guru akan memberikan tugas bagi 
peserta didik yang belum tuntas dalam 
bentuk pembelajaran ulang, bimbingan 
perorangan, belajar kelompok, 
pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta 
didik yang belum mencapai ketuntasan 
belajar sesuai hasil analisis penilaian. 

 

 

• Guru melakukan evaluasi hasil belajar terhadap materi yang telah 
disampaikan kepada peserta didik 

• Mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran 
dengan melakukan hening sejenak dan berdoa 

 
 
Pelaksanaan Asesmen 
Sikap 
 Melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik 

sikap positif dan negatif. 
 Melakukan penilaian antarteman. 
 Mengamati refleksi peserta didik. 

 
Pengetahuan 

 Memberikan tugas tertulis, lisan, dan tes tertulis 
 

Keterampilan 

 Presentasi 
 Proyek 
 Portofolio 

 

Kriteria Penilaian : 

 Penilaian proses: berupa catatan/deskripsi kerja saat diskusi kelompok. 

 Penilaian Akhir: Skor nilai 10-100   
 

Rubrik Penilaian : 
1. Rubrik Penilaian Pemahaman Bacaan 

 

Komponen 
Penilaian 

A = Baik Sekali B = Baik C = Cukup D = kurang 

Pemahaman Siswa Siswa memahami Siswa Siswa tidak 



VERSI LENGKAP Silahkan  Langsung WA di. 082144091274 
 
 
makna 
 

memahami 
dan dapat 
menjawab 
dengan tepat 
semua 
pertanyaan. 

dan dapat 
menjawab 
dengan tepat 
sebagian 
besarpertanyaan. 

memahami 
dan dapat 
menjawab 
dengan tepat 
sebagian kecil 
pertanyaan. 

dapat 
menjawab 
Semua 
pertanyaan 

Pemahaman 
struktur 

Siswa dapat 
menyebutkan 
semua bagian 
penting 

dengan tepat 
(katakata 
sendiri, atau 
menggambar 
kan dengan 
mind map 

atau lainnya). 

Siswa dapat 
menyebutkan 
sebagian besar 
dari hal penting 

dengan tepat 
(katakata sen 
diri, atau 
menggambar 
kan dengan 
mind map atau 

lainnya). 

Siswa dapat 
menyebutkan 
sebagian kecil 
dari hal penting 

dengan tepat 
(katakata 
sendiri,  atau 
menggambar 
kan dengan 
mind map atau 

lainnya). 

 
 

Siswa tidak 
mampu 
menyebutkan 
hal penting 

dan simpulan 
bacaan. 

Hasil 
Test/Ujian *) 

>=80% benar >=60% benar >=50% benar >=40 % benar 

*) persentase untuk test case dapat disesuaikan 
 

2. Rubrik untuk Menilai Laporan  
 

a. Penilaian Konten Laporan  

Komponen 
Penilaian 

A = Baik Sekali B = Baik C =Cukup 

Konteks Konteks topik yang  
dibuat jelas. 

Konteks topik yang 
dibuat sebagian 
tidak 
jelas. 

Konteks topik 
yang dibuat 
secara umum 
kurang jelas. 

Tujuan Target jelas dan 
layak, dinyatakan 
dalam  pernyataan 
ringkas. 

Tujuan 
dinyatakan dalam 
pernyataan yang 
kurang presisi. 

Tujuan hanya 
dinyatakan 

secara umum. 

Cara, metode Strategi dan 
tahapan/cara 
mencapai tujuan 
dijelaskan dalam 
tahap yang jelas. 

Tidak memakai 
strategi dan tapi 
Tahapan jelas. 

Tidak memakai 
strategi dan 
Tahapan kurang 
jelas. 

Badan Utama Inti persoalan, didekomposisi sesuai dengan persoalan yang 
diberikan, dikembangkan sesuai konteks. 

Penutup/Kesimpulan Kesimpulan didasari 
argumentasi yang 
kuat dan 
menunjukkan 
bahwa tujuan 
tercapai atau tidak 
tercapai. 

Ada bagian dari 
kesimpulan yang 
melenceng dari 
tujuan. 

Kesimpulan tidak 
berelasi engan  
tujuan 
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b.  Penilaian Format Penyajian 

Komponen 
Penilaian 

A = Baik Sekali B = Baik C = Cukup 

Format File Sesuai dengan yang 
ditentukan. 

Sebagian sesuai dengan 
yang ditentukan (untuk 
multifile) 

Ada yang tidak 
sesuai dengan 
yang ditentukan. 

Ukuran file Sesuai dengan 
batasan yang 
ditentukan. 

<tidak ada nilai B> Melebihi ukuran 
yang ditentukan. 

Keseluruhan 
dokumen 

Dicetak rapi, tampilan 
baik, 
lengkap, mudah 
dibaca, font standar. 

Dicetak seadanya, 
kurang lengkap, sulit 
dibaca, font  tidak 

standar. 

Dicetak seadanya, 
terlalu detail 
rinci (terlalu 
tebal) sehingga 
sulit dibaca. 

Typografi Hampir tak ada 
salah ketik. 

Beberapa salah ketik. Cukup banyak 
salah ketik. 

Kaidah 
Penulisan 

Hampir tidak ada 
kesalahan penulisan 
kaidah bahasa 
Indonesia yang baik 
dan  benar. 

Ada beberapa 
Kesalahan penulisan 
kaidah bahasa 
Indonesiayang baik dan 
benar. 

Cukup banyak 
kesalahan 
penulisan kaidah 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar. 

 
 
 
3. Rubrik Penilaian Laporan Aktivitas 

Komponen 
Penilaian 

A = Baik Sekali B = Baik C = Cukup 

Laporan  
lengkap 

Laporan aktivitas 
lengkap dan jelas. 

Laporan kurang lengkap 
tapi jelas. 

Laporan kurang 
lengkap dan kurang 
jelas. 

Pengerjaan Aktivitas merata/ 
rutin dari pada 
periode pengerjaan 
tugas  yang 
ditentukan. 

Aktivitas kurang merata. Hanya dikerjakan 
pada saat awal dan 
saat terakhir saja. 

Kelengkapan  
aktivitas 
pengerjaan 
tugas 

Minimal ada 
aktivitas sesuai 
tahapan yang 
diminta, misalnya 
analisis, desain, 
pembuatan produk, 
pengujian, perbaikan. 
Ada tahap review 
dan baca ulang. 

Aktivitas tidak 
mencatat adanya 
fase yang diminta 
dengan lengkap. 
Tidak ada review. 

Aktivitas tidak 
menyebutkan 
tahapan 
pengembangan 
tugas dengan jelas. 

Pembagian 
peran 

Pembagian peran  
baik dan tidak 
duplikasi peran yang 
tak seharusnya 

Pembagian peran  ada 
tapi ada duplikasi peran 
yang tak seharusnya 
misalnya kodingjuga 

Tidak ada 
pembagian peran.  
Peran didominasi 
1 atau 2 orang. 
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misalnya koding juga 
tester. 

tester. 

 
 
4. Rubrik Penilaian Karya Pemrograman 

 

Komponen 
Penilaian 

A = Baik Sekali B = Baik C = Cukup D = kurang 

Kesuksesan  
eksekusi, 
berdasarkan 
persentase 
berhasil 

>=80% lolos 
test case 

60%  79% 
lolos test case 

40%  59% 
lolos test 
case 

>=40 % lolos test 
case 

Performansi Sesuai dengan 
Spesifikasi 
performansi. 

Performansi 
Sistem kurang 
dari spesifikasi 
(0 -20 %). 

Performansi 
Sistem 
kurang dari  
spesifikasi 
(21 40 %). 

Performansi 
Sistem kurang 
dari spesifikasi 
(=40 %). 

Aspek lain Kesesuaian 
dengan aspek 
lain yang 
diharapkan 
sebanyak 
>=80%. 

Kesesuaian 
dengan aspek 
lain yang 
diharapkan 
sebanyak 
60%  79%. 

Kesesuaian 
dengan 
aspek 
lain yang 
diharapkan 
sebanyak 
40%  59%. 

Kesesuaian 
dengan aspek 
lain yang 
diharapkan 
sebanyak <40%. 

 
 
5. Rubrik Penilaian  Kerja Kelompok 

 
Penilaian Tim 

Komponen 
Penilaian 

A = Baik Sekali B = Baik C = Cukup D = kurang 

Pembagian  
peran 

Peran terbagi 
ke semua 
anggota 
dengan 
sangat baik. 

Peran terbagi 
ke semua 
anggota 
dengan baik. 

Peran 
terbagi 
ke semua 
anggota 
dengan 
cukup baik. 

Peran tidak 
terbagi 
ke semua 
anggota . 

Pembagian 
tugas 

Tugas terbagi 
ke semua 
anggota 
dengan 
sangat baik. 

Tugas terbagi 
ke semua 
anggota 
dengan baik. 

Tugas 
terbagi 
ke semua 
anggota 
dengan 
cukup baik. 

Tugas tidak 
terbagi 
ke semua 
anggota. 

 

Penilaian Individu 
Komponen 
Penilaian 

A = Baik Sekali B = Baik C = Cukup D = kurang 

Keaktifan 
sebagai 

Siswa sangat 
aktif ketika 

Siswa aktif 
ketika bekerja 

Siswa cukup 
aktif ketika 

Siswa kurang 
aktif ketika 
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partisipan bekerja dalam 

tim. 
dalam tim. bekerja 

dalam 
tim. 

bekerja dalam 
tim. 

 
 
Penilaian Jurnal 

Komponen 
Penilaian 

A = Baik Sekali B = Baik C = Cukup D = kurang 

Kelengkapan Jurnal lengkap 
dari Minggu 
ke1 s.d. 
Minggu ke16, 
95100%. 

Jurnal hanya 
terisi kurang 
dari 7595%. 

Jurnal hanya 
Terisi kurang 
dari 6075%. 

Jurnal hanya 
terisi kurang 
dari 60%. 

Konten 
jurnal 

Isi jurnal sangat 
sesuai dengan 
kegiatan yang 
dirancang 
dan harapan 
capaiannya. 

Isi jurnal 
Sesuai 
dengan 
kegiatan 
yang 
dirancang 
dan harapan 
capaiannya. 

Isi jurnal cukup 
sesuai dengan 
kegiatan yang 
dirancang dan 
harapan  
capaiannya. 

Isi jurnal 
kurang sesuai 
dengan 
kegiatan yang 
dirancang 
dan harapan 
capaiannya. 

Kreativitas 
Penyajian 
jurnal 

Jurnal dibuat 
dengan sangat 
kreatif, dengan 
penampilan 
artistik dan 
bermakna. 

Jurnal dibuat 
Dengan 
cermat 

Jurnal dibuat 
secukupnya, 
tanpa sentuhan 
artistik atau 
ilustrasi lainnya. 

Jurnal dibuat 
dengan 
kurang rapi 
dan kurang 
baik. 

Konsistensi 
Jurnal 
dengan nilai 
ujian 

Jurnal 
mencerminkan 
nilai ujian. 

Jurnal 
mendekati 
nilai ujian. 

Jurnal Cukup 
sesuai dengan 
nilai ujian. 

Jurnal tidak 
sesuai dengan 
nilai ujian. 

 
 
Penilaian Buku Kerja 

Elemen 
Penilaian 

A = Sangat Baik B = Baik C = Cukup D = Kurang 

Kelengkapan Buku Kerja  
lengkap dari 
Minggu ke1 s.d. 
Minggu ke16,  
95100%. 

Buku Kerja 
hanya terisi 
kurang dari  
7595%. 

Buku Kerja 
hanya terisi 
kurang dari  
6075%. 

Buku Kerja 
hanya terisi 
kurang dari 60%. 

 
 
Jurnal Siswa 
 
Nama : ………………. 
Kelas/Rombel : ………………. 
Semester : 1 / 2, Tahun Ajaran ….......…. mulai tanggal …… s.d. …… 
Minggu Ke- Aktivitas Topik Yang kupelajari Rangkumnan Refleksiku  

1    
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C. LAMPIRAN 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 
 
Refleksi Guru:  

 Apakah kegiatan belajar berhasil?  

 Berapa persen peserta didik mencapai tujuan? 

 Apa yang menurut Anda berhasil?  

 Kesulitan apa yang dialami guru dan peserta didik?  

 Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?  

 Apakah seluruh peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik?    
 

Refleksi Peserta Didik: 

 Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini?  

 Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu?  

 Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini?  

 Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu 
berikan  

 pada usaha yang telah kamu lakukan? 

 Bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? 

Lembar Kerja :  

1. Aktivitas Kelompok  
Aktivitas GS-K7-01-U: Berbagi Tugas dan Peran dalam Kelompok Aktivitas pemanasan ini 
dilakukan untuk memulai belajar bekerja dalam kelompok. 
 
Deskripsi Tugas   
Misalnya, kalian, dua kakak, dan dua adik kalian mendapat tugas menyiapkan ruang pesta 
untuk merayakan ulang tahun adik bungsu. 
Untuk pekerjaan ini, kalian perlu berbagi peran  karena setiap orang dapat mengerjakan hal 
yang tidak sama. Ada yang mengoles kue, menata meja, meniup balon, menaruh balon, dan 
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menata kursi. Ibu juga menugaskan kakak sulung untuk memeriksa apakah semua sudah 
sesuai. 
Ada pekerjaan yang jika dikerjakan lebih banyak orang, akan membutuhkan waktu lebih 
lama. Oleh karena itu, strategi membagi pekerjaan dalam kelompok harus ditentukan oleh 
kelompok sebelum dikerjakan. Tujuannya agar tugas dapat dikerjakan dengan lancar. Tugas 
dibagi rata secara adil walaupun setiap orang tidak mengerjakan hal yang sama. Sebelum 
mulai bekerja dalam kelompok, semua anggota kelompok perlu menentukan strategi yang 
tepat agar tujuan tugas dapat dilakukan dengan eisien dan optimal. Untuk tugas tertentu, 
perlu ditunjuk Koordinator Tim yang akan mengatur kelancaranpekerjaan, dan yang akan 
memeriksa apakah hasil akhir sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Agar bekerja dalam kelompok menjadi eisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, 
lakukanlah hal-hal berikut. 

 Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. 

 Lakukan pembagian peran dalam kelompok  sehingga setiap anggota mendapat peran 
dan pembagian tugas. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan 
selesai. Harus ditunjuk ketua kelompok jika anggotanya banyak atau hasilnya perlu 
dikumpulkan dan diintegrasikan. 

 Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. 
Kalian dapat berganti peran pada tugas berikutnya. 

 Setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, tim harus berkumpul 
untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. 

 Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi, merumuskan kesimpulan semua 
kelompok dengan berdiskusi. 

 
Apa yang Kalian Lakukan?  
Buatlah pembagian tugas dan peran untuk setiap anggota tim. Isi Lembar Kerja Siswa 
berikut ini. 

Anggota Tugas Peran 

Kakak Pertama   

Kakak Kedua   

Kalian   

Adik Pertama   

Adik Kedua   

 
2. Aktivitas GS-K7-02-U: Perencanaan Kegiatan 

Apa yang akan Kalian Kerjakan? (Deskripsi Tugas) 
Kalian akan mendapatkan 2 atau 3 tugas yang harus dikerjakan berkelompok. 
Setiap kelompok harus menentukan strategi dalam mengerjakan tugas. Tugas kalian ialah 
membuat strategi yang paling eisien untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan 
daftarnya. 
Contoh rangkaian tugas selama 1 semester dalam sebuah kelompok yang terdiri atas 6 
orang, yaitu Ali, Badu, Cici, Deni, Elon, dan Fadlan. 

 Membuat maket alat elektronik yang ditentukan oleh guru, dikerjakan 2 atau 3 orang. 

 Membuat  maket sebuah HP dari kardus dikerjakan oleh 2 orang. 

 Membuat maket 2 buah HP dari kardus, dikerjakan oleh 3 orang. 

 Menulis sebuah teks tunggal tentang peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 

 Mendiskusikan dan membuat kesimpulan dari sebuah teks mengenai TIK dalam 
kehidupan sehari-hari, dikerjakan oleh 2 orang. 

Kalian adalah salah satu anggota dalam kelompok tersebut dan boleh menentukan 
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menjadi anggota kelompok yang mana. Usahakan setiap orang mendapatkan beban 
tugas yang sama dan berkeadilan untuk ke 5 tugas secara keseluruhan. 
 
Apa yang Harus Kalian Lakukan?  
Untuk setiap tugas, tentukan tujuan tugas, pembagian peran, langkah penyelesaian, dan 
tugas setiap anggota kelompok serta perkiraan waktu kerjanya dengan mengisi instrumen 
berikut ini.  
 
Proyek : ……………….. 
Anggota Kelompok :……………… 
Semester  :…………………. 

 
Kemudian, setiap anggota kelompok harus membuat laporan ringkas yang berisi hal-hal 
berikut yang dituliskan bebas pada sebuah kertas dan dimasukkan dalam Buku Kerja Siswa. 
• Perannya 
• Apa yang sudah dikerjakan 
• Kontribusinya terhadap hasil 
• Releksinya 

 

Bahan Bacaan Peserta Didik :   

- Guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi tentang   Informatika dan 
Keterampilan Generik dari berbagai media atau websit resmi di bawah naungan 
Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi  

- Buku Panduan Guru Informatika: untuk SMP Kelas VII Kurikulum merdeka tahun 2022 
- Buku Panduan Siswa Informatika: untuk SMP Kelas VII Kurikulum merdeka tahun 2022 
 
Glosarium: 
Keterampilan generik : adalah keterampilan yang diperlukan oleh semua bidang pekerjaan 

(Pumphey, dkk, 2002) 
berkerja dalam kelompok: Teamwork atau kerja sama tim adalah kemampuan yang dimiliki 

suatu kelompok atau tim kerja dalam bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, visi dan 
misi yang sama 
perencanaan kerja : merupakan suatu proses untuk mempersiapkan usaha untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan secara sistematis dan logis, sampai pekerjaan tersebut telah 
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LANJUT KE 

VERSI LENGKAP 
FILE YANG KAMI SEDIAKN INI HANYA SEBAGAI CONTOH,,, SEBAB TIDAK MUAT JIKA 

KAMI BAGIKAN SEMUANYA.  

 

OLEH KARENA ITU, SILAHKAN INBOK WA KAMI DI SINI : https://bit.ly/3S2pwDr 

 

ISI FILE KURIKULUM MERDEKA  YG KAMI PUNYA 

 

 MODUL AJAR 
 PROTA 
 PROSEM 

 CP 
 ATP 
 KKM/KKTP 
 BUKU KURMER 

 KALDIK 2022-2023 
 COVER 

 

UNTUK 1 TAHUN ( GANJIL - GENAP ) 

Bonus : 

■  Modul Paradigma Baru 

selesai dan membuahkan hasil yang diharapkan perusahaan 
Presentasi : adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk 

komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi 
kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan 
acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. 
Infografis: adalah sebuah sarana untuk menyampaikan data dan dipadukan dengan berbagai 

macam objek visual. Fungsi utama dari infografis yaitu membuat audiens tertarik sehingga 
mereka mau menyimak data yang disajikan. 
Daftar Pustaka:   

https://id.wikipedia.org/wiki/Presentasi  
https://katadata.co.id/agung/berita/62c50cb1217cd/mengenal-infografis-pegunaan-dan-jenis-
jenisnya 
 

https://bit.ly/3S2pwDr
https://id.wikipedia.org/wiki/Presentasi
https://katadata.co.id/agung/berita/62c50cb1217cd/mengenal-infografis-pegunaan-dan-jenis-jenisnya
https://katadata.co.id/agung/berita/62c50cb1217cd/mengenal-infografis-pegunaan-dan-jenis-jenisnya


VERSI LENGKAP Silahkan  Langsung WA di. 082144091274 
 
 

■  Modul Sekolah Penggerak 

■  Modul pelatihan implementasi pembelajaran paradigma baru (guru) 

■  panduan pembelajaran asesmen 

■  panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar pancasila 

■  Reperensi modul projek penguatan profil belajar pancasila 

 

Di web INI Ini sudah lengkap Semuanya tapi berceceran, sehingga akan menghabiskan banyak waktu 

bapak/Ibu Guru. Jika tidak mau repot mendapatkan file lengkapnya Bisa Hubungi Kami Dengan 

Harga Sangat Ekonomis ( paling Murah Dari Lainnya ), Silahkan  Langsung WA di. 082144091274 atau 

tinggal klik >>   https://bit.ly/3S2pwDr

https://bit.ly/3S2pwDr
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