Judul Modul
Standard Kompetensi
Sasaran Peserta
Tingkat

Dasar Pengoperasian Komputer
Mengetahui cara mengoperasikan komputer
Ibu
Dasar

1. Standard Kompetensi
Standard Kompetensi

: Mengetahui cara mengoperasikan komputer

Uraian Standard Kompetensi

: Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan dapat mengenali beberapa perangkat keras
penting pada komputer, termasuk CPU, mouse, papan ketik, monitor dan penggunaannya; cara
menyambung ke listrik; cara mengetahui tombol on & off; mengetahui cara mematikan komputer
dan cara navigasi ke berbagai folder yang ada di komputer.

2. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar

Kriteria Unjuk Kerja

Mengenalan hardware komputer (CPU, keyboard, mouse,
monitor)

Peserta mengenali CPU
Peserta mengenali keyboard
Peserta mengenali mouse
Peserta mengenali monitor

Mengetahui cara menyambungkan kabel listrik.

Peserta mengetahui cara menyambungkan listrik untuk komputer

Mengetahui tombol on & off

Peserta mengenali tombol on & off di komputer
Peserta dapat menekan tombol on & off di komputer

Mengetahui cara shutdown komputer

Peserta dapat melakukan prosedur shutdown komputer

Mengetahui cara menggunakan mouse, keyboard, USB.

Peserta mengetahui cara menggunakan mouse
Peserta mengetahui cara menggunakan keyboard
Peserta mengetahui cara menggunakan USB

Mengetahui cara navigasi pada berbagai folder di komputer

Peserta dapat melakukan navigasi ke berbagai folder yang ada di komputer

3. Jumlah Jam Pelajaran
Perkiraan total waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam.

4. Garis Besar Pokok Pelajaran
No

Kompetensi Dasar

Kriteria Unjuk Kerja

Sub
bab

Tujuan
Metoda
Instruksional Penyampaian
Khusus

Durasi

Media / Alat Daftar
Bantu
Pustaka

1

Mengenalan
hardware komputer
(CPU, keyboard,
mouse, monitor)

Peserta mengenali CPU
Peserta mengenali keyboard
Peserta mengenali mouse
Peserta mengenali monitor

diskusi

10 Menit

komputer

2

Mengetahui cara
menyambungkan
kabel listrik.

Peserta mengetahui cara
menyambungkan listrik untuk
komputer

diskusi

10 Menit

komputer

3

Mengetahui tombol
on & off

Peserta mengenali tombol on &
off di komputer
Peserta dapat menekan tombol
on & off di komputer

Praktek /
workshop

10 Menit

komputer

4

Mengetahui cara
shutdown komputer

Peserta dapat melakukan
prosedur shutdown komputer

Praktek /
workshop

10 Menit

Komputer
Linux

5

Mengetahui cara
Peserta mengetahui cara
menggunakan mouse, menggunakan mouse

Praktek /
Workshop

10 Menit

Komputer

6

keyboard, USB.

Peserta mengetahui cara
menggunakan keyboard
Peserta mengetahui cara
menggunakan USB

Mengetahui cara
navigasi pada
berbagai folder di
komputer

Peserta dapat melakukan
navigasi ke berbagai folder yang
ada di komputer

Praktek /
Workshop

10 Menit

Komputer
Linux

Proses Penyajian
Langkah Penyajian
PENDAHULUAN
Berisi tentang:
- Perkenalan
- Maksud mempelajari materi ini
- Kebutuhan belajar
- Judul mata pelatihan
- TIU/ TPU dan TIK/ TPK yang ingin dicapai
- Lingkup materi yang akan disajikan
- Pemanasan yang memenuhi 3 kriteria.
ISI
PENUTUP

Waktu

Media

