
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 

Mata Pelajaran : Sistem Operasi Jaringan 

Kelas/semester : XI/ satu 

Materi Pokok : Jenis – jenis Sistem Operasi Jaringan 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (4 JP) 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun responsif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami dan menerapkan 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 dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan 

tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. KD K – 1 (Sikap Spiritual) 

1.1 Memahami nilai-nilai keimanan 

dengan menyadari hubungan 

keteraturan dan kompleksitas alam 

dan jagad raya terhadap kebesaran 

Tuhan yang menciptakannya 

1.1.1   Dapat mensyukuri karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, atas keteraturan mempelajari 

jenis – jenis sistem operasi jaringan. 

2. KD KI – 2 (SikapSosial) 

1.2 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur, 

disiplin,  tanggung jawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, gotong 

royong) dalam melakukan 

pembelajaran sehingga menjadi 

motivasi internal dalam 

pembelajaran. 

1.2.1 Dapat menunjukkan perilaku ilmiah 

(jujur, disiplin,  tanggung jawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, gotong 

royong) dalam melakukan pembelajaran 

sehingga menjadi motivasi internal 

dalam pembelajaran 

3. KD KI – 3 (Pengetahuan) 

1.3 Memahami jenis – jenis sistem 

operasi jaringan (3.1) 

1.3.1   Dapat menjelaskan pengertian sistem 

operasi secara umum 

1.3.2 Dapat menjelaskan pengertian sistem 

operasi jaringan. 

1.3.3  Dapat menyebutkan berbagai jenis – 

jenis sistem operasi jaringan 

4 KD KI – 4 (Keterampilan) 
1.4 Menyajikan data hasil pengamatan 

terhadap jenis – jenis sistem operasi 

jaringan (4.1) 

1.4.1 Dapat melaksanakan pengamatan 
terhadap jenis – jenis sistem operasi 
jaringan dengan benar. 
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C. Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui membaca, mendiskusikan, dan mempresentasikan, peserta didik dapat mensyukuri 

karunia Tuhan Yang Maha Esa atas keteraturan  yang salah satunya melalui sistem operasi 

jaringan  

2. Melalui membaca, mendiskusikan, dan mempresentasikan,  peserta didik dapat menunjukkan 

perilaku ilmiah (jujur, disiplin,  tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong) 

dalam melakukan pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam pembelajaran sistem 

operasi jaringan.  

3. Melalui membaca, mendiskusikan, dan mempresentasikan, peserta didik dapat menjelaskan 

pengertian sistem operasi jaringan secara umum. 

4. Melalui membaca, mendiskusikan, dan mempresentasikan, peserta didik dapat menjelaskan 

pengertian sistem operasi jaringan dengan benar. 

5. Melalui membaca, dan mendiskusikan, peserta didik dapat menyebutkan jenis – jenis  sistem 

operasi jaringan dengan benar. 

6. Melalui membaca, dan mendiskusikan, peserta didik dapat menyebutkan cakupan dengan 

benar. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Sistem Operasi 

2. Sistem Operasi Jaringan 
3. Jenis – Jenis Sistem Operasi Jaringan 

 
E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Scientific (Ilmiah) 

2. Model : Discovery Learning 

3. Metode: Diskusi, penugasan, ceramah. 

F. Sumber Belajar 

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2011, Modul Teknik Komputer dan Jaringan 

Bab 1 Jenis – jenis Sistem Operasi Jaringan. 

 

G. Media Pembelajaran 

1. Media : File Powerpoint, buku, internet 

2. Alat dan bahan : laptop dan LCD Proyektor 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan 
Deskripsi Kegiatan 

 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 1. Peserta didik dan guru berdoa bersama / siswa menjawab salam  
bersama-sama. 

2. Peserta didik dipresensi oleh guru.  
3. Peserta didik memperoleh apersepsi dari guru berkaitan dengan 

sistem operasi jaringan. 
4. Peserta didik memperoleh motivasi dari guru berkaitan dengan 

sistem operasi jaringan. 
5. Peserta didik mendapatkan informasi dari guru tentang KD, tujuan, 

dan skenario  pembelajaran 
 
 

20 menit 

Inti Mengamati (15 menit) 
1. Peserta didik mengamati pengertian sistem operasi secara umum. 
2. Peserta didik mengamati pengertian sistem operasi jaringan. 
3. Peserta didik mengidentifikasi jenis – jenis sistem operasi 

jaringan. 
 
Menanya (15 menit) 

4. Peserta didik mengajukan pertanyaan bila belum memahami 
materi pembelajaran. 

 
145 menit 



 
 Mengumpulkan Informasi (15 Menit) 

5. Peserta didik mengekplorasi sistem operasi. 
6. Peserta didik mengekplorasi sistem operasi jaringan. 
7. Peserta didik mengeksplorasi jenis – jenis sistem operasi jaringan. 
8. Peserta didik menyeleksi isi bacaan dan membatasi masalah 

 
Mengasosiasi (60  menit) 

9. Peserta didik Peserta didik melakukan analisis  tentang sistem 
operasi jaringan. 

10. Peserta didik melakukan analisis tentang jenis – jenis sistem 
operasi jaringan. 
 
Mengkomunikasikan (40 menit) 

11. Peserta didik menyampaikan hasil analisanya dalam bentuk 
laporan. 

Kegiatan 
Penutup 

1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran.  
2. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilakukan 
3. Peserta didik mendapatkan penilaian terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 
4. Peserta didik dan guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran 

untuk pertemuan selanjutnya. 
5. Peserta didik memperoleh apresiasi dari guru. 

20 menit 

 

I. Penilaian 

1. Jenis/Teknik Penilaian 

a. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis mengklasifikasikan komputer dari beberapa generasi 

b. Penilaian Keterampilan : Tes Praktik mengamati kegiatan/aktivitas siswa secara individu dan 

dalam diskusi dengan  checklist  lembar pengamatan atau dalam bentuk lain. 

c. Penilaian Sikap : Observasi 

2. Bentuk Instrumen dan Instrumen 

a. Tes Tertulis 

1) Jelaskan Perbedaan sistem operasi 32 dan 64 bit ! 

2) Jelaskan Perbedaan sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan ! 

3) Jelaskan Karakteristik SO jaringan yang membedakannya dari SO dekstop ! 

4) Jelaskan Perbedaan SO open source dan SO proprietary ! 

5) Sebutkan 4 SO jaringan yag anda ketahui dan jelaskan masing-masing contoh tersebut 

sehingga terlihat perbedaannya ! 

b. Observasi 

 

Kunci Jawaban: 

a. Tes Tertulis 

1) Jelaskan Perbedaan sistem operasi 32 dan 64 bit ! 

a) Versi 64-bit dalam pengunaan Random Access Memory (RAM) lebih besar 

daripada versi 32-bit. jadi jika menggunakan sistem 64 bit akan lebih cepat 

memproses data saat multitasking atau menjalankan banyak aplikasi dalam satu 

waktu. 

b) komputer yang dirancang untuk sistem operasi 64-bit memiliki potensi kinerja 

komputer yang jauh lebih besar, sehingga memerlukan perubahan mendasar 

dalam merancang sebuah software untuk sistem operasi 64-bit. 

c) Prosesor 32-bit hanya dapat bekerja dengan maksimal 4GB memori, dan inipun 

umumnya terbatas pada 2GB untuk setiap program. Prosesor 64-bit secara 

teoritis dapat bekerja dengan 17 milyar GB memori. Sebuah prosesor 64-bit juga 

dapat melakukan tugas dua kali lebih cepat. 

2) Jelaskan Perbedaan sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan ! 



a) Sistem Operasi desktop:  

Adalah system operasi yang banyak digunakan di kantor-kantor, Small 

Office/Home Office (SOHO), dengan jumlah user yang sedikit. 

b) Sistem Operasi jaringan: 

didesain  untuk  dapat melayani user dalam jumlah besar untuk berbagai 

keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan berskala besar. 

3) Jelaskan Karakteristik SO jaringan yang membedakannya dari SO dekstop ! 

a) Mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user  

b) Menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user  

c) Stabil  (robust),  dimana  kecil  kemungkinan  untuk  terdapat  error  pada  

program.  

d) Robustness adalah  istilah  untuk  menunjukkan  kemampuan  suatu  sistem  

komputer menangani masalah yang terjadi selama digunakan oleh user.  

e) Memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. 

4) Jelaskan Perbedaan SO open source dan SO proprietary ! 

SO open source: 

Sistem  Operasi  Open  Source  (Terbuka)  Sistem  Operasi  Terbuka  

merupakan  sistem  operasi yang kode programnya dibuka untuk umum 

sehingga dapat dikembangkan oleh yang lainnya. Sistem operasi yang termasuk 

terbuka adalah UNIX, Linux dan turunannya.  Linux sendiri memiliki banyak 

varian, seperti Debian, Slackware, Redhat dan SuSE. Varian ini lebih dikenal 

dengan nama distro.   

SO proprietary: 

Sistem Operasi Close Source (Proprietari) Sistem operasi proprietari 

merupakan sistem  operasi  yang  dikembangkan  secara  internal  oleh  

seseorang,  perkumpulan  ataupun  perusahaan. Sistem operasi yang tergolong 

proprietari ini adalah Windows dan Mac Os. 

5) Sebutkan 4 SO jaringan yag anda ketahui dan jelaskan masing-masing contoh tersebut 

sehingga terlihat perbedaannya ! 

a) UNIX/Linux,  ini  merupakan  sistem  operasi  yang  paling  banyak  digunakan  

sebagai server saat ini, contoh sistem operasi jaringan dengan linux diantaranya 

adalah Red Hat, Caldera, SuSE, Debian, Fedora, Ubuntu dan Slackware.  

b) Novell  Netware,  di  tahun  1980-an,  ini  merupakan  sistem  operasi  pertama  

yang memenuhi semua persyaratan untuk membangun sebuah jaringan 

komputer lokal.  

c) Microsoft Windows, masih dari perusahaan yang sama, Microsoft juga 

mengeluarkan Windows Server sebagai sistem operasi jaringannya, mulai dari 

versi awalnya adalah Windows Server 2000, hingga yang terakhir Windows 

Server 2012. 

d) MAC OS, singkatan dari kata Macintosh Operating System. Mac OS diciptakan 

oleh perusahaan Apple Inc. dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan 

oleh sang pengguna. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang 

menggunakan Graphical User Interface – GUI. Orang-orang penting pada 

Macintosh yaitu Bill Atkinson, Jef Raskin dan Andy Hertzfeld. Kata Macintosh 

diambil dari nama apel kesukaan Jef raskin ,McIntosh. Diperkenalkan pada 

tahun 1984, dan menjadi salah satu raksasa penguasa Operating System 

sekarang. 

 

Rubrik Penilaian: 

a. Tes Tertulis 

Soal nomor 1 dijawab benar skor maksimal 20 

Soal nomor 2 dijawab benar skor maksimal 20 

Soal nomor 3 dijawab benar skor maksimal 20 

Soal nomor 4 dijawab benar skor maksimal 20 

Soal nomor 5 dijawab benar skor maksimal 20 

 



b. Sikap 

NO. ASPEK  KRITERIA PENILAIAN SKOR 

1. Religius Sikap dan perilaku religius sudah membudaya 
Sikap dan perilaku religius mulai berkembang 
Sikap dan perilaku religius mulai tampak 
Sikap dan perilaku religius belum tampak 
 

4 
3 
2 
1 

2. Jujur Sikap dan perilaku jujur sudah membudaya 
Sikap dan perilaku jujur mulai berkembang 
Sikap dan perilaku jujur mulai tampak 
Sikap dan perilaku jujur belum tampak 

 

4 
3 
2 
1 

3. Disiplin Sikap dan perilaku disiplin sudah membudaya 
Sikap dan perilaku disiplin mulai berkembang 
Sikap dan perilaku disiplin mulai tampak 
Sikap dan perilaku disiplin belum tampak 

 

4 
3 
2 
1 

4. TanggungJawab Sikap dan perilaku tanggung jawab sudah membudaya 
Sikap dan perilaku tanggung jawab mulai berkembang 
Sikap dan perilaku tanggung jawab mulai tampak 
Sikap dan perilaku tanggung jawab belum tampak 
 

4 
3 
2 
1 
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