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KATA SAMBUTAN 

 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai 

kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten 

membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen 

yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 

peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 

merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal 

tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru 

(UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil 

UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 

penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 

10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan 

dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. 

Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan 

sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan 

melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka 

dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 

Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah 

(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral Guru 

dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan 

perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru sesuai dengan 

bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah 

modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk 

semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan 

program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan 

kualitas kompetensi guru. Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan 

Guru Mulia Karena Karya. 

     Jakarta,  Februari 2016 

     Direktur Jendral 

     Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

     Sumarna Surapranata, Ph.D 

     NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan 

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan 

tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, 

peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 

yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan 

tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan.  

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi 

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul 

yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai 

salah satu bentuk bahan  dalam kegiatan  pengembangan keprofesian 

berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal dalam 

mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan sumber 

inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan 

modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di masa 

mendatang.  

Makassar, Februari 2016 

Kepala LPPPTK KPTK Gowa  

Sulawesi Selatan, 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 

NIP  19650430 1991 93 1004 
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PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

 

Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya 

seluruh kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum. Kurikulum memuat apa 

yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran 

merupakan cara bagaimana kompetensi yang diajarkan bisa dikuasai oleh 

peserta didik. Konsep-konsep ini dikemas dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang wajib dikembangkan oleh guru baik secara 

individual maupun kelompok yang mengacu kepada Silabus.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan seperangkat 

rencana yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan tahapan 

pembelajaran. Kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa banyak guru yang 

beranggapan menyusun RPP tidak penting. Bagi mereka, yang terpenting 

adalah masuk di kelas dan siswa mendapat pelajaran. Pemikiran demikian ini 

perlu menjadi perhatian para Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. 

Suatu hal yang tidak bisa ditawar, yakni RPP wajib disusun oleh guru 

sebelum dia masuk kelas. Karena dengan adanya perencanaan guru telah 

menetapkan segala keperluan serta metode yang akan diterapkan ketika 

melaksanakan pembelajaran termasuk pengelolaam waktu secara efisien. 

Dengan demikian memungkinkan tujuan pembelajaran mudah dicapai. Oleh 

karena itu diperlukan kemapuan menyusunl RPP yang memenuhi standar 

minimal. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, modul penyusunan Rancangan 

Pembelajaran ini disusun sebagai salah satu acuan bagi guru dalam 

pengembangan RPP di sekolah. 

 

B. Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai setelah mempelajari modul ini: 

1. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik 

2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.  
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3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan 

di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 

 

C. Peta Kompetensi 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Guru Materi 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik 

Memahami hakikat dan 

prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang mendidik 

Hakikat dan 

Prinsip 

Perancangan 

Pembelajaran 

 Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen 

Rancangan 

Pembelajaran 

 Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Penyusunan 

Rancangan 

Pembelajaran 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup modul ini meliputi Hakikat dan Prinsip Perancangan 

Pembelajaran Komponen Rancangan Pembelajaran, dan Penyusunan 

Rancangan Pembelajaran 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Anda diharapkan memahami secara teoritis PTK terlebih dahulu kemudian 

melangkah pada penyusunan proposal, metode melaksanakan, cara 

pemantauan pelaksanaan, penulisan laporan, dan terakhir berlatih menyusun 

draf PTK menggunakan lembar kerja (LK) yang telah disiapkan. Terakhir, 

setelah guru mampu menyusun PTK, diharapkan dapat menulis karya tulis 

ilmiah berdasarkan hasil PTK. Selain itu modul ini diperkaya pula dengan teknik 

penulisan karya ilmiah dalam bentuk ide-ide atau pengalaman praktis dalam 

pembelajaran. 
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Hakikat dan Prinsip Perancangan Pembelajaran 

A. Tujuan 

Memahami hakikat  dan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang 

mendidik. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengemukakan hakikat dan prinsip penyusunan RPP. 

2. Mengemukakan pentingnya penyusunan RPP 

3. Menjelaskan konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam 

penyusunan RPP 

 

C. Uraian Materi 

1. hakikat dan prinsip penyusunan RPP 

  Kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin 

meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta 

berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, 

kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi 

peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Disinilah pentingnya 

perencanaan wajib dilaksanakan oleh guru.  

  Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru 

tidak menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Faktor 

penyebab guru tidak menyusun RPP antara lain tidak memahami dengan 

benar apa sesungguhnya hakikat RPP, bagaimana prinsip-prinsip 

penyusunan RPP serta apa pentingnya RPP disusun.  

  Materi hakikat RPP ini akan memberikan pemahaman kepada 

Saudara tentang apakah  RPP itu? Bagaimana prinsip-prinsip penyusunan 

RPP? Dan mengapa RPP penting disusun oleh guru? 
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  Mengapa RPP Penting Disusun oleh Guru? Perencanaan 

merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan setiap orang jika ingin 

melakukan kegiatan. Pada umumnya keberhasilan suatu program kegiatan 

yang dilakukan seseorang sangat ditentukan seberapa besar kualitas 

perencanaan yang dibuatnya. Seseorang yang melakukan kegiatan tanpa 

perencanaan dapat dipastikan akan cenderung mengalami kegagalan 

karena tidak memiliki acuan apa yang seharusnya dia lakukan dalam rangka 

keberhasilan kegiatan yang dia lakukan. 

  Seorang guru perlu menyadari bahwa seharusnya proses 

pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik, akibat adanya 

stimulus luar yang diberikan guru, teman, dan lingkungan. Proses tersebut 

mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam diri peserta didik yang 

terutama disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula 

terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses 

pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua stimulus pada diri setiap 

peserta didik. Guru wajib mempertimbangkan karakteristik materi yang 

dibelajarkan serta peserta didik yang akan dibelajarkan. Di dalam 

pembelajaran, peserta didik perlu difasilitasi untuk terlibat secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan 

pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan 

yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki mereka 

menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam sebuah perencanaan. Inilah 

sebabnya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran penting untuk 

disusun oleh guru. 

  Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran 

yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu 

yang mengacu pada silabus. RPP mencakup: (1) data sekolah, 

matapelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) 

tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi 

pembelajaran; metode pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (7) 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (8) penilaian.  
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  Bagaimana Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP?  Berbagai prinsip 

dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut.  

a)  RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan 

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam 

bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam 

pembelajaran.  

b) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan 

dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal 

peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, 

emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.  

c)  Mendorong partisipasi aktif peserta didik  

d) Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik 

sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses 

pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, 

inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan 

kebiasaan belajar.  

e)  Mengembangkan budaya membaca dan menulis  

f) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan 

kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi 

dalam berbagai bentuk tulisan.  

g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.  

h) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi 

dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya 

dianalisis, dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi. 

Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.  

i)  Keterkaitan dan keterpaduan.  
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j) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara 

KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan 

sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun 

dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas 

matapelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman budaya.  

k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  

l) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi. 
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2. pentingnya penyusunan RPP 

  Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun 

RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD dan 

untuk guru matapelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, 

dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal 

semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar RPP telah 

tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. 

Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara 

berkelompok.  

  Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara mandiri 

dan/atau secara bersama-sama melalui musyawarah guru MATA pelajaran 

(MGMP) di dalam suatu sekolah tertentu difasilitasi dan disupervisi kepala 

sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah.  

  Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara berkelompok 

melalui MGMP antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasikan dan 

disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. 

  Apa sajakah dampak yang bisa ditimbulkan bilamana guru tidak 

menyusun RPP? Berikut ini sejumlah jawabannya: 

a. PBM berjalan secara berayun, arah pelaksanaannya tidak jelas sehingga 

peristiwa yang terjadi di dalam kelas tidak terkontrol; 

b. Pemetaan materi tidak jelas, sehingga tidak ada patokan untuk 

menunjukkan bahwa semua materi telah diajarkan dalam satuan satuan 

waktu/sekat semester; 

c. Pilihan strategi pembelajaran tidak jelas, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung apa adanya tanpa kendali; 

d. Urutan penyajian cenderung hanya sesuai urutan dalam buku, belum 

tentu sesuai konteks peserta didik 

e. Penggunaan media tidak terukur, bahkan boleh jadi tidak sesuai dengan 

kondisi kelas dan kompetensi yang akan diajarkan; 

f. Penilaian dan evaluasi tidak dapat diukur dengan jelas, sehingga 

sehingga ketercapaian kompetensi sulit diukur. 
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g. Secara administrasi guru tidak menjalankan perintah pemerintah, karena 

penyusunan rancangan pembelajaran diperintahkan oleh Negara melalui 

Peraturan Pemerintah dan diperintahkan oleh menteri  melalui melalui 

sejumlah permen.  

 

3. konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam penyusunan RPP 

 

Tiga cara yang dapat dipakai untuk memperoleh RPP, yakni adopsi, 

adaptasi, dan kreasi. Ketiga cara ini memiliki tingkat kualitas yang berbeda.  

Adopsi RPP memiliki kualitas yang paling rendah. Guru menggunakan RPP 

yang disusun oleh orang lain. Cara ini hendaknya dihindari sebab RPP yang 

disusun oleh orang lain belum tentu sesuai dengan kondisi pada kelas 

tempat guru tersebut mengajar. Guru yang melakukan adopsi RPP diyakini 

sebagai guru yang menyediakan RPP hanya sebagai formalitas belaka. 

RPP disediakan sebagai tuntutan kewajiban bukan sebagai kebutuhan 

pembelajaran. 

Setingkat lebih tinggi dari adopsi adalah adaptasi RPP. Tidak ada larangan 

untuk melakukan adaptasi. Adaptasi RPP merujuk kepada pengertian 

kegiatan mengubah RPP yang ada dengan menyesuaikan dengan konteks 

kelas tempat RPP itu akan diterapkan. Adaptasi RPP dapat dibenarkan bagi 

mereka yang baru pada tahap awal melakukan penyusunan RPP. Adaptasi 

biasanya dilakukan oleh guru karena alasan perubahan kurikulum, sehingga 

adaptasi dipandang sebagai proses penyesuaian diri dengan perubahan 

yang dilakukan terhadap suatu kurikulum. Ketika sebuah kurikulum sudah 

berada pada tahapan implementasi, hendaknya adaptasi RPP mulai 

ditinggalkan. 

Kreasi RPP merupakan level tertinggi dari penyediaan RPP. Seseorang bisa 

melakukan kreasi RPP karena dia memailiki pemahaman yang dalam 

tentang standar isi dan SKL yang berlaku. Kurikulum yang berlaku dipahami 

dengan baik. Kreasi RPP dapat dilakukan dengan tepat bilamana disertai 

dengan hasil analisis konteks. 
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Setiap sekolah memiliki karakter yang berbeda  dan bahkan setiap kelas 

memiliki karakter yang berbeda. Kenyataan inilah yang menyebabkan RPP 

terbaik adalah RPP hasil kreasi guru berdasarkan input dari karakteristik 

peserta didik. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Baca dengan cermat uraian di atas kemudian kerjakan LK di bawah ini 

 

1. Uraikan hakikat disusunnya sebuah RPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uraikan ilustrasi guru yang mengajar tanpa RPP dengan mengaitkannya 

dengan perahu yang berlayar tanpa kemudi/guling. 
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3. Uraikan prinsip penyusunan RPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Isilah konsekuensi adopsi, adaptasi, dan kreasi pada tabel di bawah ini 

dengan uraian singkat 

 

NO Tinjauan Konsekuensi Ket. 

Adopsi Adaptasi Kreasi 

1 Daya cipta guru     

2 Kemanfaatan     

3 Ketercapaian 

Tujuan 

    

4 Kesesuaian 

lingkungan 

    

5 …     

      

 

 

E. Latihan/Tugas 

Jawablah pertanyaan di bawah ini: 

1. Kengemukakan hakikat dan prinsip penyusunan RPP. 

2. Kengemukakan pentingnya penyusunan RPP 

3. Jelaskan konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam 

penyusunan RPP 
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F. Rangkuman 

1. RPP disusun pada hakikatnya untuk pengembangan potensi peserta 

didik secara maksimal. Guru mendisain sedemikian rupa kegiatan 

belajar yang ada sesuai dengan konteks pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. RPP disusun sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran 

terkendali sesuai kompetensi yang diinginkan. 

2. Sejumlah prinsip yang dipegang dalam penyusunan RPP. 

a)  RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan 

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan.  

b) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan 

dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan 

awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan 

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.  

c)  Mendorong partisipasi aktif peserta didik;  

d) Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta 

didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar;  

e)  Mengembangkan budaya membaca dan menulis;  

g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut;  

i)  Keterkaitan dan keterpaduan.  

k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  

 

3. Pentingnya penyusunan RPP: 

a. PBM berjalan secara terencana, arah pelaksanaannya jelas 

sehingga peristiwa yang terjadi di dalam kelas terkontrol dengan 

baik; 

b. Pemetaan materi jelas, sehingga tidak patokan untuk menunjukkan 

bahwa semua materi telah diajarkan dalam satuan satuan 

waktu/sekat semester; 

c. Pilihan strategi pembelajaran jelas, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung apa adanya sesuai kendali; 

d. Urutan penyajian sesuai hasil analisis, sesuai konteks peserta didik 
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e. Penggunaan media terukur, sehingga sesuai dengan kondisi kelas 

dan kompetensi yang akan diajarkan; 

f. Penilaian dan evaluasi dapat diukur dengan jelas, sehingga sehingga 

ketercapaian kompetensi terukur dengan baik. 

g. Secara administrasi guru menjalankan perintah pemerintah, karena 

penyusunan rancangan pembelajaran diperintahkan oleh Negara 

melalui Peraturan Pemerintah dan diperintahkan oleh menteri  

melalui melalui sejumlah permen. 

 

3. Konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam penyusunan RPP 

RPP yang hanya diadopsi tidak memberikan pembelajaran sesuai 

dengan konteks peserta didik, sehingga proses pencapaian kompetensi 

tidak berakar pada karakteristik lingkungan. Akibatnya, pembelajaran 

tercerabut dari lingkungannya. RPP yang disusun melalui adaptasi 

cenderung sesuai dengan konteks hanyalah aspek permukaannya saja. 

RPP adaptasi tidak dalam menggali potensi peserta didik. Akibatnya, 

RPP hanya sempurna secara administratif saja. RPP kreasi menunjukkan 

kualitas kompetensi yang memadai yang dimiliki oleh guru. RPP kreasi 

dapat memberikan informasi pokok dalam dua hal, yakni sisi guru dan sisi 

peserta didik. Dari segi guru RPP kreasi menunjukkan bahwa guru 

tersebut menguasai kompetensi dengan baik. RPP kreasi menjadi 

pertanda penguasaan guru terhadap kompetensi yang harus diajarkan. 

Dari segi peserta didik, RPP hasil kreasi guru disusun berdasarkan 

kebutuhan peserta didik karena sebuah RPP hasil kreasi harus berawal 

dari analisis kurikulum dan analisis konteks. RPP hasil kreasi 

memadukan antara isi kurikulum dengan konteks tempat RPP itu akan 

digunakan.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Periksalah jawaban Anda pada poin latihan/tugas di atas, kemudian 

cocokkan jawaban itu dengan kunci jawaban di bawah ini. Lakukan 

penilaian diri dengan berpedoman pada kriteria di bawah ini. 
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1. Terperinci, rasional, dan bahasa sepenuhnya gramatikal  

 Nilai 86 – 100 

2. Agak terperinci, rasional, bahasa hampir sepenuhnya gramatika

 Nilai 71 – 85 

3. Kurang terperinci, kurang rasional, bahasa tidak gramatikal 

 Nilai < 71 

 

Nilai Ambang Kelulusan adalah Nilai >75 

H.  Kunci Jawaban 

1. RPP disusun pada hakikatnya untuk pengembangan potensi peserta 

didik secara maksimal. Guru mendisain pembelajaran sesuai dengan 

konteks pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang tertuang dalam 

kurikulum.  

2. Sejumlah prinsip yang dipegang dalam penyusunan RPP. 

a)  sebagai terjemahan dari ide kurikulum; 

b) dikembangkan sesuai silabus dengan kondisi di satuan pendidikan 

baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, 

potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 

lingkungan peserta didik.  

c)  Mendorong partisipasi aktif peserta didik;  

d) menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak 

berhenti belajar;  

e)  Mengembangkan budaya membaca dan menulis;  

g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut;  

i)  terkaitan dan terpadu.  

k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  

 

3. RPP penting disusun karena melalui RPP dilakukan pemetaan materi 

yang akan diajarkan sehingga seluruh isi kurikulum terajarkan dengan 

baik. Selain itu, urutan penyajiannya mengacu kepada karakteristik 

peserta didik, sehingga potensi peserta didik dapat dikembangan sesuai 



 

 16 

dengan dukungan pilihan media yang tepat. Melalui RPP, guru dapat 

mengevaluasi pembelajaran secara terukur, karena RPP memberikan 

gambaran mengenai kompetensi yang seharusnya diajarkan, tengah 

diajarkan, dan telah diajarkan. Dalam penilaian RPP memastikan 

penilaian dilakukan dengan benar. Secara administrasi keberadaan RPP 

menjadi pertanda guru melaksanakan salah satu tanggung jawabnya, 

yakni melaksanakan perancanaan pembelajaran.  

3. Adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam penyusunan RPP memberikan 

sejumlah konsekuensi, yakni RPP yang hanya diadopsi tidak memberikan 

pembelajaran sesuai dengan konteks peserta didik, sehingga proses 

pencapaian kompetensi tidak berakar pada karakteristik lingkungan. 

Akibatnya, pembelajaran tercerabut dari lingkungannya. RPP yang disusun 

melalui adaptasi cenderung sesuai dengan konteks hanyalah aspek 

permukaannya saja. RPP adaptasi tidak dalam menggali potensi peserta 

didik. Akibatnya, RPP hanya sempurna secara administratif saja. RPP 

kreasi menunjukkan kualitas kompetensi yang memadai yang dimiliki oleh 

guru. RPP kreasi dapat memberikan informasi pokok dalam dua hal, yakni 

sisi guru dan sisi peserta didik. Dari segi guru RPP kreasi menunjukkan 

bahwa guru tersebut menguasai kompetensi dengan baik. RPP kreasi 

menjadi pertanda penguasaan guru terhadap kompetensi yang harus 

diajarkan. Dari segi peserta didik, RPP hasil kreasi guru disusun 

berdasarkan kebutuhan peserta didik karena sebuah RPP hasil kreasi harus 

berawal dari analisis kurikulum dan analisis konteks. RPP hasil kreasi 

memadukan antara isi kurikulum dengan konteks tempat RPP itu akan 

digunakan. 
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Komponen Rancangan Pembelajaran 

A. Tujuan 

Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.  

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Mengemukakan komponen dan sistematika RPP 

 Mengemukakan keterkaitan antarkomponen dalam RPP 

 

C. Uraian Materi 

1. Komponen dan sistematika RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) paling sedikit memuat: (i) 

tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (i v) 

sumber belajar, dan (v) penilaian.  

Adapun komponen-komponen RPP adalah sebagai berikut: 

Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi 

Pokok, Alokasi Waktu  

A. Kompetensi Inti (KI) 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1. …………………..(KD pada KI-1) 

2. …………………..(KD pada KI-2) 

3. …………………..(KD pada KI-3) 

Indikator:  …………………………………….. 

    4.  …………………..(KD pada KI-4) 

Indikator: ………………………………………   

C. Tujuan Pembelajaran  

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

    1. Media  

    2. Alat/Bahan  

    3. Sumber Belajar  
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G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (Jika dalam 1 RPP 

terdiri dari beberapa  pertemuan) 

     1. Pertemuan Kesatu:  

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 

4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 

2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

4). ……………………………………………………………………… 

     2. Pertemuan Kedua:  

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 

4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 
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2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

         4). 

………………………………………………………………………  

H. Penilaian  

    1.  Jenis/teknik penilaian 

  (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap / Proyek / 

Portofolio / Produk / penilaian diri / tes tertulis)  

1. Bentuk instrumen dan instrumen 

Isi sesuai (Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian 

kinerja/Lembar penilaian sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan 

langsung/Laporan Pribadi/ Kuisioner/  Memilih jawaban/ 

Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio 

3.     Pedoman penskoran 

 

 

2. Keterkaitan antarkomponen dalam RPP 

Secara utuh sebuah RPP merupakan suatu sistem yang komponen-

komponennya harus berkaitan satu dengan yang lain. SK/KI dan KD 

memiliki keterkaitan yang kuat. Dari KD ini diturunkan indikator pencapaian 

(IP). IP inilah yang diturunkan ke komponen yang lain di bawahnya. Dari 

indikator diformulasikan tujuan jika ada dan dari indikator diformulasikan 

materi dan uraian materi berikut penentuan penentuan pendekatan dan 

metode pembelajaran. Dari indikator pula ditentukan media pembelajaran. 

Pada bagian jenis penilaian dan instrumen yang digunakan indikator 

menjadi pijakan yang utama. Dari penjelasan ini dapat dinyatakan bahwa 

sentral informasi pengembangan RPP berada pada formulasi indikator 

pencapaian. 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Bacalah dengan cermat materi KB 2 di atas, kemudian kerjakan LK di 

bawah ini 

1. Tuliskan komponen minimal sebuah RPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tuliskan komponen yang dapat ditambahkan pada sebuah RPP 
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3. Tuliskan hasil penyatuan antara komponen utama/minimal sebuah RPP 

dengan komponen tambahannya. 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Uraikan keterkaitan antarkomponen dalam sebuah RPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Latihan/Tugas 

Jawablah pertanyaan di bawah ini 

1. Kemukakan komponen dan sistematika RPP 

2. Kemukakan keterkaitan antarkomponen dalam RPP 
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F. Rangkuman 

1. Komponen sebuah RPP meliputi: 

Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi 

Pokok, Alokasi Waktu  

A. Kompetensi Inti (KI) 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1. …………………..(KD pada KI-1) 

2. …………………..(KD pada KI-2) 

3. …………………..(KD pada KI-3) 

Indikator:  …………………………………….. 

    4.  …………………..(KD pada KI-4) 

Indikator: ………………………………………   

C. Tujuan Pembelajaran (boleh dilesapkan)  

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

    1. Media  

    2. Alat/Bahan  

    3. Sumber Belajar  

G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (boleh dalam 1 RPP terdiri 

dari beberapa  pertemuan) 

     1. Pertemuan Kesatu:  

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 
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4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 

2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

4). ……………………………………………………………………… 

     2. Pertemuan Kedua:  

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 

4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 

2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

         4). 

………………………………………………………………………  

H. Penilaian  

      1.  Jenis/teknik penilaian 

  (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap / Proyek / 

Portofolio / Produk / penilaian diri / tes tertulis)  

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

Isi sesuai (Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian 

kinerja/Lembar penilaian sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan 

langsung/Laporan Pribadi/ Kuisioner/  Memilih jawaban/ 

Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio 
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3.     Pedoman penskoran 

2. Sebuah RPP membentuk suatu sistem yang terkait satu dengan yang 

lainnya. Setiap komponen mendukung komponen yang lain. Kaitan satu 

komponen dengan komponen yang lain cenderung bersifat khirarkis dengan 

SKL, SK/KI dan KD pada bagian paling atas. Dari ketiganya diturunkan 

indikator pencapaian (IP) dan IP inilah yang menjadi pusat pengembangan 

komponen berikutnya. IP menjadi pijakan pengembangan materi, PBM, 

Pilihan media dan sumber belajar, dan pengembangan instrumen penilaian. 

Ketercapaian IP menjadi penanda utama kesuksesan pembelajaran pada 

suatu pertemuan. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Periksalah jawaban Anda pada poin latihan/tugas di atas, kemudian 

cocokkan jawaban itu dengan kunci jawaban di bawah ini. Lakukan 

penilaian diri dengan berpedoman pada kriteria di bawah ini. 

4. Terperinci, rasional, dan bahasa sepenuhnya gramatikal  

 Nilai 86 – 100 

5. Agak terperinci, rasional, bahasa hampir sepenuhnya gramatika

 Nilai 71 – 85 

6. Kurang terperinci, kurang rasional, bahasa tidak gramatikal 

 Nilai < 71 

 

Nilai Ambang Kelulusan adalah Nilai >75 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Komponen minimal sebuah RPP meliputi: 

Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi 

Pokok, Alokasi Waktu  

A. Kompetensi Inti (KI) 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

C. Tujuan Pembelajaran (boleh dilesapkan)  

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

    1. Media  

    2. Alat/Bahan  

    3. Sumber Belajar  

G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (boleh dalam 1 RPP terdiri 

dari beberapa  pertemuan) 

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 

4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 

2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

4). ……………………………………………………………………… 

H. Penilaian  

     1.  Jenis/teknik penilaian 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

3.     Pedoman penskoran 

 

2. Sebuah RPP membentuk suatu sistem yang terkait satu dengan yang 

lainnya. Setiap komponen mendukung komponen yang lain. Kaitan satu 
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komponen dengan komponen yang lain cenderung bersifat khirarkis dengan 

SKL, SK/KI dan KD pada bagian paling atas. Dari ketiganya diturunkan 

indikator pencapaian (IP) dan IP inilah yang menjadi pusat pengembangan 

komponen berikutnya. IP menjadi pijakan pengembangan materi, PBM, 

Pilihan media dan sumber belajar, dan pengembangan instrumen penilaian. 

Ketercapaian IP menjadi penanda utama kesuksesan pembelajaran pada 

suatu pertemuan. 
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Penyusunan Rancangan Pembelajaran 

A. Tujuan 

Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun lapangan. 

B. Indikator 

Mengemukakan prasyarat penyusunan RPP. 

Menguasai langkah-langkah penyusunan RPP 

C. Uraian Materi 

1. Prasyarat penyusunan RPP. 

Penyusunan perangkat RPP memiliki sejumlah prasyarat. Dengan 

prasyarat ini RPP yang disusun bisa terjembatani antara keinginan 

kurikulum dengan konteks tempat RPP akan diaplikasikan. Sejumlah 

prasyarat yang dimaksud adalah dimilikinya sejumlah dokumen di bawah ini. 

a. kalender akademik 

b. analisis pekan efektif/program tahunan 

c. program semester 

d. hasil analisis konteks 

 

 Kalender akademik mengacu kepada kalender yang dikluarkan oleh 

pihak sekolah yang biasanya diturunkan dari kalender yang diatur oleh 

pemerintah daerah melalui dinas pendidikan setempat. Dari kalender inilah 

diturunkan analisis pekan efektif/program tahunan, dan program semester. 

 Analisis konteks biasanya disusun sebelum penyusunan dokumen I 

KTSP. RPP sangat penting mengacu ke hasil analisis konteks karena dari 

sinilah diketahui karakter peserta didik yang akan diajar. Latar belakang 

orang tua beserta tempat mereka bergaul tergambar dalam analisis konteks. 

Dalam dokumen ini terbaca pula fasilitas sekolah yang tersedia dan 

informasi lingkungan sekolah yang memungkinkan untuk dijadikan media 

pembelajaran.   
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Model Kalender akademik 

 

 

Mg Mg Mg

Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb S

I 1 2 3 4 I 1 I 1 2 3 4 5 E

II 5 6 7 8 9 10 11 II 2 3 4 5 6 7 8 II 6 7 8 9 10 11 12 M

III 12 13 14 15 16 17 18 III 9 10 11 12 13 14 15 III 13 14 15 16 17 18 19 E

IV 19 20 21 22 23 24 25 IV 16 17 18 19 20 21 22 IV 20 21 22 23 24 25 26 S

V 26 27 28 29 30 31 V 23/30 24/31 25 26 27 28 29 V 27 28 29 30 T

HE = 8 /1 HE = 25/4 HE = 25/4 E

Mg Mg R

Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb

I 1 2 3 I 1 2 3 4 5 6 7 I 1 2 3 4 5 G

II 4 5 6 7 8 9 10 II 8 9 10 11 12 13 14 II 6 7 8 9 10 11 12 A

III 11 12 13 14 15 16 17 III 15 16 17 18 19 20 21 III 13 14 15 16 17 18 19 S

IV 18 19 20 21 22 23 24 IV 22 23 24 25 26 27 28 IV 20 21 22 23 24 25 26 A

V 25 26 27 28 29 30 31 V 29 30 V 27 28 29 30 31 L

HE = 26/4 HE = 25/4 HE = 18/3

Mg Mg Mg

Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb S

I 1 2 I 1 2 3 4 5 6 I 1 2 3 4 5 E

II 3 4 5 6 7 8 9 II 7 8 9 10 11 12 13 II 6 7 8 9 10 11 12 M

III 10 11 12 13 14 15 16 III 14 15 16 17 18 19 20 III 13 14 15 16 17 18 19 E

IV 17 18 19 20 21 22 23 IV 21 22 23 24 25 26 27 IV 20 21 22 23 24 25 26 S

V 24/31 25 26 27 28 29 30 V 28 29 V 27 28 29 30 31 T

HE = 24/4 HE = 24/4 HE = 25/4 E

Mg Mg Mg R

Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb

I 1 2 I 1 2 3 4 5 6 7 I 1 2 3 4 G

II 3 4 5 6 7 8 9 II 8 9 10 11 12 13 14 II 5 6 7 8 9 10 11 E

III 10 11 12 13 14 15 16 III 15 16 17 18 19 20 21 III 12 13 14 15 16 17 18 N
IV 17 18 19 20 21 22 23 IV 22 23 24 25 26 27 28 IV 19 20 21 22 23 24 25 A
V 24 25 26 27 28 29 30 V 29 30 31 V 26 27 28 29 30 P

HE = 18/3 HE = 21/3 HE = 3/1

Mg
Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Jumlah Hari Efektif Palopo,   22 Juli  2015
I 1 2 Semester Ganjil   > 118 Hari Kepala Sekolah
II 3 4 5 6 7 8 9 Semester Genap  > 115 Hari
III 10 11 12 13 14 15 16
IV 17 18 19 20 21 22 23 Jumlah Minggu Efektip sem I  = 20 Pekan

V 24/31 25 26 27 28 29 30 Jumlah Minggu Efektip sem II = 19 Pekan RIDWAN, ST., M.Si

HE = 16/3 Nip. 

Keterangan :
: 1 s/d 21 Juli 2015 Libur Ramadhan 1 1 Jan 2016. Tahun Baru Masehi
: 22 Juli 2015. Hari Pertama Sekolah 8 8 Feb 2016. Tahun Baru Imlek (2567)

17 : 17-18 Juli 2015. Hari Raya Idul Fitri 9 9 Maret 2016. Hari raya Nyepi (1938)

17 : 17 Agustus 2015. HUT RI ke 70 25 25 Maret 2016. Wafat Isa Al Masih

24 : 24 September 2015. Hari Raya Idul Adha 4 4-7 April 2016. Perkiraan UN SMA/SMK

14 : 14 Oktober 2015. Tahun Baru Hijriyah (1437 H) 18 18-21 April 2016. Perkiraan UN SMP/MTs

23 : 23 Desember 2015. Pembagian Rapor Sem Ganjil 4 4 Mei 2016. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
24 24 Desember 2015. Maulid Nabi Muhammad SAW 5 5 Mei 2016. Kebangkitan Yesus Kristus

25 24 Desember 2015. Hari Raya Natal 9 9-11 Mei 2016. Perkiraan UAS SD/MI

26 26 Des 15 s/d 2 Jan 2016 Libur Semester I 4 4 Juni 2016. Pembagian Rapor Sem II

6 6 Juni - 9 Juli 2016. Libur Ramadhan

6 6-7 Juli 2016. Hari Raya Idul Fitri

11 11 Juli 2016. Hari I Sekolah

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Juli.- 2015 Agustus 2015. SEPTEMBER 2015

APRIL 2016 Mei 2016. Juni 2016.

Juli 2016.

Oktober 2015. November 2015. Desember 2015.

Januari 2016. Februari 2016. Maret 2016.
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Model Analisis Pekan Efektif/Program Tahunan 

Berikut ini disajikan model Analisis Pekan Efektif/program tahunan 

NO BULAN 

JUMLAH 

PEKAN 

JUMLAH 

PEKAN 

JUMLAH 

PEKAN KETERANGAN 

EFEKTIF EFEKTIF TIDAK EFEKTIF 

1 JULI 3 2 1   

2 AGUSTUS 4 4 0   

3 SEPTEMBER 5 2 3   

4 OKTOBER 5 4 1   

5 NOPEMBER 4 4 0   

6 DESEMBER 5 3 2   

  JUMLAH 26 17 9   

            

1 JANUARI 5 4 1   

2 FEBRUARI 4 4 0   

3 MARET 5 4 1   

4 APRIL 4 2 2   

5 MEI 5 4 1   

6 JUNI 3 1 2   

  JUMLAH 26 19 7   

 

Model program tahunan 
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Model program semester 

 

2. Langkah-langkah Penyusunan RPP  

Tidak sedikit para guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun 

RPP. Dengan kesulitan tersebut, berbagai upaya yang mereka lakukan 

antara lain copy faste dari RPP yang disusun di sekolah lain. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Pengawas atau Kepala 

Sekolah apabila hal tersebut ditanyakan. Berkaitan dengan masalah 

tersebut, uraian berikut ini disajikan bagaimana langkah-langkah menyusun 

RPP.   

Langkah-Langkah Menyusun RPP 

Sebelum diuraikan bagaimana langkah-langkah menyusun RPP, 

secara umum pahami hal-hal yang harus dicermati jika RPP telah disusun 

seperti pada  diagram berikut ini. 

ALOKASI

WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

P L P

E I E

N B N

E U E

R R R

I I

M S M

A E A

A M A

N E N

S

R T R

A E  A

P R P

O O

R R

I

I II

No

STANDAR KOMPETENSI ATAU 

KOMPETENSI INTI / 

KOMPETENSI DASAR

BULAN / MINGGU ( SEMESTER  I )

April MeiOktober Nopember Februari MaretJuli Agustus Desember Januari

BULAN / MINGGU ( SEMESTER  II )

Ket.September Juni
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LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RPP

S i l a b u s

Model-Model 

PembelajaranRPP

Langkah-Langkah

Pembelajaran

KEGIATAN 

PENUTUP
PENDAHU

LUAN

KEGIATAN 

INTI

Kurikulum

EKSPLORASI ELABORASI KONFIRMASI

Materi dan Sumber

Belajar

Tulis sesuai

sistematika

Lihat Permendikbud yang 

Bersesuaian

Sesuaikan sintaks dari

Model Pembelajaran

Mengamati, Menanya, Mengumpulkan, Mengasosiasikan,

Dan Mengkomunikasikan hasil, (Sesuaikan dengan Kebijakan)

ALAT 

EVALUASI

 

  

Berdasarkan diagram tersebut dapat dikemukakan bahwa ada dua tahap kegiatan 

yang akan dilakukan ketika menyusun RPP, yaitu: 

a) Menyiapkan bahan baku yakni silabus, buku-buku materi pelajaran, sintaks 

dari model-model pembelajaran yang dipilih, menginventaris sumber belajar 

yang mungkin dapat digunakan. 

b) Menyusun RPP dengan langkah-langkah:   

(1)    Mengkaji Silabus  

Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 

KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap 

lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, 

di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam 

pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini 

merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Apakah yang 

dimaksud dengan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi itu? 

Eksplorasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mencaritemukan berbagai informasi, 
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pemecahan masalah, dan inovasi. Elaborasi serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan  diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna, 

sedangkan konfirmasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dinilai, diberi penguatan dan 

diperbaiki secara terus-menerus.  

Ketiga kegiatan tersebut yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP 

sesuai metode, strategi, pendekatan dan model pembelajaran yang dipilih, 

dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, 

yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga 

meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.  

(2)   Mengidentifikasi Materi Pembelajaran  

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD 

dengan mempertimbangkan:  

(a)  potensi peserta didik;  

(b)  relevansi dengan karakteristik daerah,  

(c) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual 

peserta didik;  

(d)  kebermanfaatan bagi peserta didik;  

(e)  struktur keilmuan;  

(f) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;  

(g) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan  

(h) alokasi waktu.  

(3)  Menentukan Tujuan  

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan 

untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak 

mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan Behavior (aspek 

kemampuan).  
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(4)   Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud 

melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat 

pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu 

dikuasai peserta didik.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut.  

(a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para 

pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran 

secara profesional.  

(b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang 

dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di 

silabus.  

(c) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario 

langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan 

ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup. 

Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan  

(5)   Penjabaran Jenis Penilaian  

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian 

KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan 

kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau 

produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap 

pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka 

penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penilaian merupakan serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 



 

 38 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan. 

(6)   Menentukan Alokasi Waktu  

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu 

efektif dan alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan 

mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan 

tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus 

merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh 

peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan 

disesuaikan lagi di RPP.  

(7)   Menentukan Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara 

sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Langkah Kegiatan:  

1. Pelajari prinsip-prinsip penyusunan RPP! 

2. Siapkan dokumen kurikulum 

3. Siapkan prasyarat penyusunan RPP, bilaman belum tersedia susun lebih 

dahulu sebelum pengembangan RPP dilakukan. Prasyarat yang dimaksud 

adalah   kalender akademik, analisis pekan efektif/program tahunan, 

program semester, dan hasil analisis konteks 

4. Susunlah RPP sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya, 

komponen-sistematika  dan format yang tersedia! 

5. Setelah selesai, telaah kembali RPP yang disusun menggunakan format 

telaah RPP  terlampir untuk kesempurnaan RPP yang Anda susun! 

6. Susunlah RPP dengan menggunakan format di bawah ini. Anda boleh 

menyusun dengan menggunakan format yang lain 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

Sekolah: ______________________

_____ 

Mata 

pelajaran: 

______________________

_____ 

Kelas/Semeste

r: 

______________________

_____ 

Alokasi Waktu: ______________________

_____ 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  
B. Kompetensi Dasar  

1. KD pada KI-1  

2. KD pada KI-2  

3. KD pada KI-3  

4. KD pada KI-4  

 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)  
1. Indikator KD pada KI-1  

2. Indikator KD pada KI-2  

3. Indikator KD pada KI-3  

4. Indikator KD pada KI-4  

D. Materi Pembelajaran 
E. Kegiatan Pembelajaran  

1. Pertemuan Pertama: (...JP)  

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak 

Model 

Pembelajar

an 

Deskripsi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

  

Memuat kegiatan 

- Mengamati  

- Menanya  

- Mengumpulkan informasi/mencoba  

- Menalar/mengasosiasi  

- Mengomunikasikan 

 

Kegiatan Inti 

**) 

 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

  

2. Pertemuan Pertama: (...JP)  

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak 

Model 

Pembelajar

Deskripsi Alokasi 

Waktu 
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an 

Kegiatan 

Pendahuluan 

  

Memuat kegiatan 

- Mengamati  

- Menanya  

- Mengumpulkan informasi/mencoba  

- Menalar/mengasosiasi  

- Mengomunikasikan 

 

Kegiatan Inti 

**) 

 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

  

 

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
1.Teknik penilaian  

2. Instrumen penilaian  

a. Pertemuan Pertama  

b. Pertemuan Kedua  

c. Pertemuan seterusnya  

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan    

4. Kunci dan Pedoman Penskoran 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar  
1. Media/Alat  
2. Bahan 
3. Sumber Belajar 

 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Kemukakan prasyarat penyusunan RPP. 

2. Bagaimana  langkah-langkah penyusunan RPP 

3. Pilih salah satu RPP yang telah Anda susun, kemudian lakukan telaah 

dengan menggunakan instrumen terlampir. 

 

F. Rangkuman 

1. Sebelum RPP disusun beberapa prasyarat yang perlu disediakan, yakni: 

a. kalender akademik,  

b. analisis pekan efektif/program tahunan,  

c. program semester, dan  

d. hasil analisis konteks. 
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2. RPP disusun dengan  langkah-langkah sebagai berikut ini. 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RPP

S i l a b u s

Model-Model 

PembelajaranRPP

Langkah-Langkah

Pembelajaran

KEGIATAN 

PENUTUP
PENDAHU

LUAN

KEGIATAN 

INTI

Kurikulum

EKSPLORASI ELABORASI KONFIRMASI

Materi dan Sumber

Belajar

Tulis sesuai

sistematika

Lihat Permendikbud yang 

Bersesuaian

Sesuaikan sintaks dari

Model Pembelajaran

Mengamati, Menanya, Mengumpulkan, Mengasosiasikan,

Dan Mengkomunikasikan hasil, (Sesuaikan dengan Kebijakan)

ALAT 

EVALUASI

 

3. Pilih salah satu RPP yang telah Anda susun, kemudian lakukan telaah 

dengan menggunakan instrumen terlampir. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Nilailah  RPP sesuai prasyarat yang telah Anda punyai, gunakan instrumen 

terlampir kemudian nilai hasilnya dengan kriteria sebagai berikut ini. 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Skor yang diperoleh

90
 x 100% 

 

PERINGKAT NILAI 

Amat Baik ( A)  90  ≤ A ≤ 100 

Baik (B) 75  ≤ B < 90 

Cukup (C)  60  ≤ C < 74 

Kurang  (K) < 60 
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H. Kunci Jawaban 

Hasil RPP yang disusun dengan nilai >91 menjadi kunci jawaban dari 

latihan/tugas pada Kegiatan Belajar ini.  
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LAMPIRAN 

 

FORMAT PENELAAHAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Materi Pelajaran: ___________________________ 

Topik/Tema: _______________________________ 

Berilah   tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 ) sesuai dengan kriteria yang 

tertera pada kolom tersebut!  Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP 

sesuai penilaian Anda! 

No 

Komponen  

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

A. Identitas Mata Pelajaran 
Tidak 

Ada   

Kurang 

Lengkap   

Sudah 

 Lengkap 

 

1. Satuan pendidikan, Mata 

pelajaran/tema, kelas/ 

semester dan Alokasi 

waktu. 

    

B. Pemilihan Kompetensi Tidak 

Ada   

Kurang 

Lengkap   

Sudah 

 Lengkap 

 

1. Kompetensi Inti     

2. Kompetensi Dasar     

C. Perumusan  Indikator 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1.  Kesesuaian dengan  KD.     

2. Kesesuaian penggunaan 

kata kerja operasional 

dengan kompetensi yang 

diukur. 

    

3. Kesesuaian dengan aspek 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

    

D. 
Pemilihan Materi 

Pembelajaran 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian dengan KD     

2. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. 

    

3. Kesesuaian  dengan alokasi 

waktu. 

    

E. Pemilihan Sumber Belajar 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 
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No 

Komponen  

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

1. Kesesuaian dengan KI dan 

KD. 

    

2.  Kesesuaian   dengan  

materi pembelajaran dan 

pendekatan saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. 

    

F. Kegiatan  Pembelajaran 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Menampilkan kegiatan   

pendahuluan, inti, dan 

penutup dengan jelas. 

    

2. Kesesuaian kegiatan  

dengan  pendekatan 

saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan sintak 

model pembelajaran yang 

dipilih 

    

4. Kesesuaian penyajian 

dengan   sistematika materi. 

    

5. Kesesuaian alokasi waktu  

dengan cakupan materi. 

 

    

G. Penilaian 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian dengan  teknik    

penilaian autentik.  

    

2. Kesesuaian dengan 

instrumen penilaian autentik 

    

3. Kesesuaian soal dengan  

dengan indikator 

pencapaian kompetensi. 

    

4. Kesesuaian kunci jawaban  

dengan soal. 

    

5. Kesesuaian pedoman 

penskoran  dengan soal. 

    

H. Pemilihan Media Belajar 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian   dengan materi 

pembelajaran   
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No 

Komponen  

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

2.  Kesesuaian   dengan  

kegiatan pada pendekatan 

saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. 

    

I.  Pemilihan Bahan 

Pembelajaran 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian   dengan materi 

pembelajaran   

    

2.  Kesesuaian   dengan  

kegiatan pada pendekatan 

saintifik. 

    

J. Pemilihan Sumber 

Pembelajaran 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian   dengan materi 

pembelajaran   

    

2. Kesesuaian   dengan  

kegiatan pada pendekatan 

saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. 

    

Jumlah 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar/Rekomendasi terhadap RPP secara umum. 
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................................................................................................................................................................. 
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Rubrik Penilaian  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Rubrik penilaian RPP ini digunakan fasilitator untuk menilai RPP peserta yang telah 

dikerjakan secara berkelompok.  

 

Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut: 

1. Cermati  format RPP dan telaah  RPP yang akan dinilai! 

2. Periksalah RPP dengan seksama  

3. Berikan nilai  setiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek 

(√) pada kolom  pilihan skor     (1 ), (2) dan (3)  sesuai dengan penilaian 

Anda terhadap RPP tersebut! 

4. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan  setiap komponen RPP jika 

diperlukan! 

5. Setelah selesai penilaian, jumlahkan skor seluruh komponen! 

6. Tentukan nilai RPP menggunakan rumus sbb: 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Skor yang diperoleh

90
 x 100% 

 

PERINGKAT NILAI 

Amat Baik ( A)  90  ≤ A ≤ 100 

Baik (B) 75  ≤ B < 90 

Cukup (C)  60  ≤ C < 74 

Kurang  (K) < 60 

 

 

 

LK  



 

 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 
GURU PEMBELAJAR 

 

 

 
Mata Pelajaran  

Reakayasa Perangkat Lunak 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

 

 

Kelompok Kompetensi E 
 

 

 

Penulis: Kadek Surya Pranata, S.ST., M.T 

  
 

 

 

 

 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2015 



 

ii  

 

 

 HALAMAN PERANCIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Penulis: 

1. Kadek Surya Pranata, S.ST., MT.  

Emai:  kadek.suryapranata@yahoo.co.id 

 

Penelaah: 

1. Siarra Maulida Asrin, S.T  [081562783394],  

Email: abdulmuism@gmail.com 

2. Abdul Haliq, S.Pd., M.Pd., [085341259862] 

Email : abdulhaliq88@gmail.com 

 

Ilustrator : 

1. Sierra Maulida Asrin, S.T  [081562783394] 

Email : siera.asrin@gmail.com 

2. Faizal Reza Nurzeha, A.Md. [085242177945] 

Email : faizarezanurzeha@gmail.com 

 

Layouter : 

1.  Syamsul Hidayat, A.Md. [081355598663] 

     Email : sh92ciamis@gmail.com 

 

Copyright ©2016 

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga 

Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 

Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan 

komersial tanpa izin tertulis dari Kementrian Pendidikan Kebudayaan.  

mailto:faizarezanurzeha@gmail.com
mailto:sh92ciamis@gmail.com


 

 iii 

 

  



 

iv  

 

KATA SAMBUTAN 

 

 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting 

sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang 

kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru 

sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut 

kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar 

(GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan 

dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji 

kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir 

tahun 2015. Hasil UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi 

guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut 

dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut 

pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui 

program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru 

sebagai agen perubahaan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program 

Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan 

campuran (blended) tatap muka dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 

Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan 

Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab 

dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi 

guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang 

dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) 

tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok 

kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan 
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yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. Mari kita 

sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

 

      Jakarta,  Februari 2016 
      Direktur Jendral 
      Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 

      Sumarna Surapranata, Ph.D 
      NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR 

 

 
Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi 

yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga kependidikan merupakan 

tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting 

dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan 

Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan.  

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi penyelenggara 

program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan petunjuk bagi 

penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul yang merupakan 

salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Buku ini disajikan untuk 

memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan  

dalam kegiatan  pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga 

kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal dalam mewujudkan 

buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan sumber inspirasi bagi guru 

dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan modul untuk 

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat 

diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di masa mendatang.  

 

Makassar, Februari  2016 
Kepala LPPPTK KPTK Gowa 
Sulawesi Selatan, 

 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 
NIP  19650430 199103 1 004 
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PENDAHULUAN   

 

 

A. Latar Belakang 

Guru dan tenaga kependidikan  wajib melaksanakan kegiatan pengembangan 

keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas 

profesionalnya.Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang 

dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan profesionalitasnya. 

PKB sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan 

diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan  mampu  secara terus 

menerus  memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan  kompetensi sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan 

mengurangi kesenjangan antara kompetensi  yang  dimiliki  guru dan tenaga 

kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan. 

Di dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK KPTK  

diperlukan suatu modul yang berfungsi sebagai salah satu sumber belajar guru. 

Modul Diklat PKG Guru Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Level 5 Pemrograman 

Perangkat Bergerak” ini dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dan 

sebagai acuan untuk memenuhi tuntutan kompetensinya, sehingga guru dapat 

melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

Modul ini mempelajari tentang bagaimana membangun aplikasi pada perangkat 

bergerak. Materi dalam modul ini mencakup lima hal yaitu teknologi 

pengembangan aplikasi pada perangkat bergerak, desain aplikasi mobile, 

pengolahan input user, basis data mobile, dan pemrograman sensor dan event. 

B. Tujuan 

Tujuan disusunnya modul diklat PKB Guru RPL Level 5 ini adalah memberikan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada guru atau peserta diklat tentang 
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mengembangan aplikasi perangkat bergerak dengan benar melalui aktifitas 

observasi dan praktikum. Setelah mempelajari modul ini diharapkan guru dapat 

:“Membangun aplikasi pada perangkat bergerak”.  

Secara khusus tujuan penyusunan modul ini adalah: 

1. Memberikan pemahaman tentang teknologi pengembangan aplikasi pada 

perangkat bergerak. 

2. Memberikan pemahaman tentang desain antarmuka pada perangkat 

mobile. 

3. Memberikan pemahaman tentang teknik pengolahan input user. 

4. Memberikan pemahaman tentang pengolahan basis data berbasis 

perangkat bergerak. 

5. Memberikan pemahaman tentang teknik-teknik pemrograman sensor dan 

event pada aplikasi perangkat bergerak. 

 

C. Peta Kompetensi 

Modul ini merupakan modul ke-5 dari 10 modul yang dikembangkan. 

Berdasarkan struktur jenjang diklat PKB  Modul pemrograman perangkat 

bergerak ini  termasuk dalam jenjang Dasar. Modul ini akan digunakan untuk 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru-guru 

produktif Sekolah menengah Kejuruan pada paket keahlian Rekayasa Perangkat 

Lunak.  

 

Gambar 0.0.1. Peta Kedudukan Modul Pemrograman Perangkat Bergerak 
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Tabel 0.1. Peta kompetensi modul PKB guru RPL Grade 5 pemrograman perangkat 
bergerak  

 

Kompetensi 

Utama 

Standar kompetensi 

Kompetensi Inti 

Guru (KIG) 

Kompetensi Guru 

Keahlian (KGK) 

Indikator pencapaian 

Kompetensi 

Profesional 1. Menguasai 
materi, struktur, 
konsep dan 
pola pikir 
keilmuan yang 
mendukung 
mata pelajaran 
yang diampu 

1.3. Membuat aplikasi 
berbasis mobile    

1.3.1. Menganalisis 
teknologi untuk 
mengembangkan 
aplikasi mobile 

1.3.2. Merencanakan 
desain user 
interface pada 
aplikasi mobile 

1.3.3. Membuat teknik 
pengolahan input 
user 

1.3.4. Membuat aplikasi 
basis data pada 
perangkat mobile 

1.3.5. Membuat aplikasi 
dengan 
memanfaatkan 
sensor dan event 
pada perangkat 
mobile 

 

 

D. Ruang Lingkup Penggunaan Modul 

Modul ini terdiri dari lima pembahasan utama (materi pokok). Setiap materi 

pokok terdapat beberapa kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai 

kompetensi yang telah ditentukan, dalam setiap kegiatan pembelajaran terdapat 

keterkaitan yang mendukung atau menunjang pemahaman konsep dan praktik 

dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dari setiap kegiatan 

pembelajaran memuat tentang materi tentang web dinamis, berikut merupakan 

peta konsep dari materi web dinamis. 

 

Gambar 0.0.2. Struktur materi pmrograman perangkat bergerak  
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E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Modul ini terdiri dari lima materi pokok. Peserta diklat dapat mempalajari 

sesuai dengan urutan topik mulai topik 1 sampai topik 5. Untuk setiap kegiatan 

belajar urutan yang harus dilakukan oleh peserta diklat dalam mempelajari modul 

ini adalah : 

1. Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target atau goal dari 

kegiatan belajar tersebut. 

2. Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami obyek 

yang akan dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Memaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai 

4. Melakukan aktifitas pembelajaran dengan urutan atau kasus 

permasalahan sesuai dengan contoh.  

5. Mengerjakan latihan/soal atau tugas dengan mengisi lembar kerja yang 

telah disediakan. 

6. Menjawab pertanyaan dalam umpan balik yang akan mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi melalui penilaian diri. 

Modul ini menggunakan beberapa dukungan perangkat yang yang harus 

disediakan. Peserta dapat menggunakan perangkat yang dimiliki tetapi harus 

memenuhi standart spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar 

setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan 

semestinya.Perangkat-perangkat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

modul ini adalah: 

1. Personal Computer (PC) yang sudah terinstal OS windows 7 atau lebih. 

2. Perangkat Lunak (software) 

 Browser yang mendukung HTML5  

 Intel XDK 
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Pengembangan Aplikasi Mobile 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Memberikan pemahaman kepada peserta diklat tantang gambaran global 

teknologi yang digunakan pada pengembangan aplikasi perangkat 

bergerak. 

2. Memberikan pengetahuan kepada peserta diklat tentang Android. 

3. Memberikan pengetahuan kepada peserta diklat tentang HTML 5. 

4. Memberikan pengetahuan kepada peserta diklat tentang Apache 

Cordova. 

5. Memberikan pengetahuan kepada peserta diklat tentang Intel XDK. 

6. Memberikan petunjuk kepada peserta diklat tentang instalasi dan 

penggunaan Intel XDK 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Menganalisis teknologi untuk mengembangkan aplikasi mobile. 

 

C. Uraian Materi 

Hampir semua orang saat ini tidak pernah lepas dari yang namanya perangkat 

mobile. Setiap orang terutama yang memiliki perangkat smartphone hampir 

setiap saat selalu terhubung ke internet. Statistik yang diambil dari survei We Are 

Social banyak berbicara tentang besarnya tingkat penetrasi teknologi informasi 

terhadap jumlah penduduk di Indonesia. Dari data ini dapat diketahui bahwa 

pengguna perangkat mobile di Indonesia saat ini 121% lebih besar dari jumlah 

populasinya. Nilai ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan satu orang untuk 

memiliki lebih dari satu perangkat mobile.  
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Gambar 0.1. Statistik penetrasi perangkat digital  di Indonesia tahun 2015 

 

Berikutnya trafik penggunaan perangkat komputasi untuk akses internet saat ini 

lebih banyak dilakukan melalui perangkat mobile, sebesar 50% dibandingkan 

dengan perangkat desktop.  Ini mengalami peningkatan sebesar 39% dari tahun 

sebelumnya (2014). Sedangkan tren menurun justru dialami oleh penggunaan 

perangkat desktop. Dari sini dapat dikatakan bahwa tahun 2015 ini telah terjadi 

pergeseran sumber akses internet yang sebelumnya menggunakan perangkat 

desktop beralih ke mobile. 

 

Gambar 0.2. Statistik akses internet di Indonesia tahun 2015 
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Bagi pengembang aplikasi komputer ini merupakan informasi penting karena 

dapat membantu dalam menentukan arah pengembangan aplikasinya. Apabila 

waktu pengguna lebih banyak digunakan untuk mengakses perangkat mobile, 

maka akan lebih baik apabila pengembangan aplikasinya diarahkan untuk 

perangkat tersebut. 

Statistik menunjukkan bahwa saat ini pengguna Android merupakan yang 

terbanyak dari lainnya. Ini disebabkan salah satu faktornya karena harga 

perangkat yang terjangkau, karena didukung juga oleh sistem operasi-nya yang 

bersifat open source (kode terbuka). Oleh karena itu, pembahasan pemrograman 

perangkat bergerak akan difokuskan pada Android sebagai sistem operasi 

terbanyak yang digunakan saat ini. 

 

Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat 

seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya 

dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang 

kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi 

pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, 

konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan 

telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat 

seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008. 

 

Antarmuka pengguna Android didasarkan pada manipulasi langsung, 

menggunakan masukan sentuh yang serupa dengan tindakan di dunia nyata, 

seperti menggesek, mengetuk, mencubit, dan membalikkan cubitan untuk 

memanipulasi obyek di layar. Android adalah sistem operasi dengan sumber 

terbuka, dan Google merilis kodenya di bawah Lisensi Apache. Kode dengan 

sumber terbuka dan lisensi terbuka pada Android memungkinkan perangkat 

lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat 

perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Selain itu, Android 

memiliki sejumlah besar komunitas pengembang aplikasi (apps) yang 

memperluas fungsionalitas perangkat, umumnya ditulis dalam versi bahasa 

pemrograman Java. Pada bulan Oktober 2012, ada sekitar 700.000 aplikasi yang 

tersedia untuk Android, dan sekitar 25 juta aplikasi telah diunduh dari Google 
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Play, toko aplikasi utama Android.  

 

Faktor-faktor di atas telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

Android, menjadikannya sebagai sistem operasi telepon pintar yang paling 

banyak digunakan di dunia, mengalahkan Symbian pada tahun 2010. Android 

juga menjadi pilihan bagi perusahaan teknologi yang menginginkan sistem 

operasi berbiaya rendah, bisa dikustomisasi, dan ringan untuk perangkat 

berteknologi tinggi tanpa harus mengembangkannya dari awal. Akibatnya, 

meskipun pada awalnya sistem operasi ini dirancang khusus untuk telepon pintar 

dan tablet, Android juga dikembangkan menjadi aplikasi tambahan di televisi, 

konsol permainan, kamera digital, dan perangkat elektronik lainnya. Sifat Android 

yang terbuka telah mendorong munculnya sejumlah besar komunitas 

pengembang aplikasi untuk menggunakan kode sumber terbuka sebagai dasar 

proyek pembuatan aplikasi, dengan menambahkan fitur-fitur baru bagi pengguna 

tingkat lanjut atau mengoperasikan Android pada perangkat yang secara resmi 

dirilis dengan menggunakan sistem operasi lain. 

 

Sejarah android 

Android, Inc. didirikan di Palo Alto, California, pada bulan Oktober 2003 oleh 

Andy Rubin (pendiri Danger), Rich Miner (pendiri Wildfire Communications, Inc.), 

Nick Sears (mantan VP T-Mobile), dan Chris White (kepala desain dan 

pengembangan antarmuka WebTV) untuk mengembangkan "perangkat seluler 

pintar yang lebih sadar akan lokasi dan preferensi penggunanya". Tujuan awal 

pengembangan Android adalah untuk mengembangkan sebuah sistem operasi 

canggih yang diperuntukkan bagi kamera digital, namun kemudian disadari 

bahwa pasar untuk perangkat tersebut tidak cukup besar, dan pengembangan 

Android lalu dialihkan bagi pasar telepon pintar untuk menyaingi Symbian dan 

Windows Mobile (iPhone Apple belum dirilis pada saat itu). Meskipun para 

pengembang Android adalah pakar-pakar teknologi yang berpengalaman, 

Android Inc. dioperasikan secara diam-diam, hanya diungkapkan bahwa para 

pengembang sedang menciptakan sebuah perangkat lunak yang diperuntukkan 

bagi telepon seluler. Masih pada tahun yang sama, Rubin kehabisan uang. Steve 

Perlman, seorang teman dekat Rubin, meminjaminya $10.000 tunai dan menolak 
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tawaran saham di perusahaan. 

 

Google mengakuisisi Android Inc. pada tanggal 17 Agustus 2005, menjadikannya 

sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Google. Pendiri Android 

Inc. seperti Rubin, Miner dan White tetap bekerja di perusahaan setelah 

diakuisisi oleh Google. Setelah itu, tidak banyak yang diketahui tentang 

perkembangan Android Inc., namun banyak anggapan yang menyatakan bahwa 

Google berencana untuk memasuki pasar telepon seluler dengan tindakannya 

ini. Di Google, tim yang dipimpin oleh Rubin mulai mengembangkan platform 

perangkat seluler dengan menggunakan kernel Linux. Google memasarkan 

platform tersebut kepada produsen perangkat seluler dan operator nirkabel, 

dengan janji bahwa mereka menyediakan sistem yang fleksibel dan bisa 

diperbarui. Google telah memilih beberapa mitra perusahaan perangkat lunak 

dan perangkat keras, serta mengisyaratkan kepada operator seluler bahwa 

kerjasama ini terbuka bagi siapapun yang ingin berpartisipasi. 

 

Spekulasi tentang niat Google untuk memasuki pasar komunikasi seluler terus 

berkembang hingga bulan Desember 2006. BBC dan Wall Street Journal 

melaporkan bahwa Google sedang bekerja keras untuk menyertakan aplikasi 

dan mesin pencarinya di perangkat seluler. Berbagai media cetak dan media 

daring mengabarkan bahwa Google sedang mengembangkan perangkat seluler 

dengan merek Google. Beberapa di antaranya berspekulasi bahwa Google telah 

menentukan spesifikasi teknisnya, termasuk produsen telepon seluler dan 

operator jaringan. Pada bulan Desember 2007, InformationWeek melaporkan 

bahwa Google telah mengajukan beberapa aplikasi paten di bidang telepon 

seluler. 

 

Pada tanggal 5 November 2007, Open Handset Alliance (OHA) didirikan. OHA 

adalah konsorsium dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, 

produsen perangkat seluler seperti HTC, Sony dan Samsung, operator nirkabel 

seperti Sprint Nextel dan T-Mobile, serta produsen chipset seperti Qualcomm 

dan Texas Instruments. OHA sendiri bertujuan untuk mengembangkan standar 

terbuka bagi perangkat seluler. Saat itu, Android diresmikan sebagai produk 

pertamanya; sebuah platform perangkat seluler yang menggunakan kernel Linux 
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versi 2.6. Telepon seluler komersial pertama yang menggunakan sistem operasi 

Android adalah HTC Dream, yang diluncurkan pada 22 Oktober 2008. 

 

Pada tahun 2010, Google merilis seri Nexus; perangkat telepon pintar dan tablet 

dengan sistem operasi Android yang diproduksi oleh mitra produsen telepon 

seluler seperti HTC, LG, dan Samsung. HTC bekerjasama dengan Google dalam 

merilis produk telepon pintar Nexus pertama, yakni Nexus One. Seri ini telah 

diperbarui dengan perangkat yang lebih baru, misalnya telepon pintar Nexus 4 

dan tablet Nexus 10 yang diproduksi oleh LG dan Samsung. Pada 15 Oktober 

2014, Google mengumumkan Nexus 6 dan Nexus 9 yang diproduksi oleh 

Motorola dan HTC. Pada 13 Maret 2013, Larry Page mengumumkan dalam 

postingan blognya bahwa Andy Rubin telah pindah dari divisi Android untuk 

mengerjakan proyek-proyek baru di Google. Ia digantikan oleh Sundar Pichai, 

yang sebelumnya menjabat sebagai kepala divisi Google Chrome, yang 

mengembangkan Chrome OS. 

 

Sejak tahun 2008, Android secara bertahap telah melakukan sejumlah 

pembaruan untuk meningkatkan kinerja sistem operasi, menambahkan fitur baru, 

dan memperbaiki bug yang terdapat pada versi sebelumnya. Setiap versi utama 

yang dirilis dinamakan secara alfabetis berdasarkan nama-nama makanan 

pencuci mulut atau cemilan bergula; misalnya, versi 1.5 bernama Cupcake, yang 

kemudian diikuti oleh versi 1.6 Donut. Versi terbaru adalah 5.0 Lollipop, yang 

dirilis pada 15 Oktober 2014. 

 

Tabel 2. Nama rilis tiap versi Android beserta kode API-nya 

Versi Nama kode Tanggal rilis Level API 

5 Lollipop 15 Oktober 2014 21 

4.4.x KitKat 31 Oktober 2013 19 

4.3.x Jelly Bean 24 Juli 2013 18 

4.2.x Jelly Bean 13 November 2012 17 

4.1.x Jelly Bean 9 Juli 2012 16 

4.0.3–4.0.4 Ice Cream Sandwich 16 Desember 2011 15 

3.2 Honeycomb 15 Juli 2011 13 

3.1 Honeycomb 10 Mei 2011 12 

2.3.3–2.3.7 Gingerbread 9 Februari 2011 10 

2.3–2.3.2 Gingerbread 6 Desember 2010 9 
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2.2 Froyo 20 Mei 2010 8 

2.0–2.1 Eclair 26 Oktober 2009 7 

1.6 Donut 40071 4 

1.5 Cupcake 39933 3 

 

 

Gambar 0.3. Daftar rilis Android beserta nama rilisnya 
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Arsitektur Android 

Sistem Operasi Android merupakan sekumpulan komponen yang terbagi ke 

dalam 5 bagian dan 4 lapisan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 0.4. Arsitektur Sistem Operasi Android 

 

Applications 

Ini merupakan lapisan teratas yang didalamnya terdapat berbagai aplikasi yang 

digunakan langsung oleh user, seperti aplikasi untuk melakukan panggilan suara, 

mengakses internet, game dan lainnya. Hanya pengembang yang biasanya 

mengakses lapisan lainnya, seperti para programmer Android di Google, 

pengembang aplikasi dan pengembang driver hardware.  

 

Applications Framework 

Pada lapisan ini banyak ditemukan aplikasi dasar yang mendukung lapisan 

aplikasi diatas seperti program alokasi sumber daya, telepon, pengolah proses, 

dan pengolah lokasi perangkat. Pengembang aplikasi memiliki akses penuh 

pada lapisan ini. Akses ini memungkinkan pengembang untuk mengembangkan 

aplikasi yang lebih besar dan kompleks dengan memanfaatkan semua sumber 
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daya yang tersedia pada perangkat. 

 

Library 

Library merupakan kumpulan program atau sub program yang dapat digunakan 

untuk mengolah beragam data, seperti media framework dapat digunakan untuk 

memainkan dan merekam beragam format audio, video dan gambar. Library 

lainnya ada juga webkit yang digunakan sebagai pondasi bagi aplikasi web 

browser untuk mengakses atau menampilkan halaman web atau menjalankan 

program berbasis web.  

 

Masih pada lapisan yang sama juga terdapat bagian Android Runtime, yang 

berisikan kumpulan library Java. Para pengembang aplikasi Android membangun 

aplikasi mereka menggunakan bahasa pemrograman Java. Di dalamnya juga 

terdapat mesin virtual dalvik. Mesin virtual adalah sebuah aplikasi yang dapat 

berjalan seperti layaknya sistem operasi. Mesin virtual dapat dijalankan pada 

perangkat yang memiliki sistem operasi berbeda, seperti menjalankan emulator 

Android pada sistem operasi Windows. Sistem operasi Android menggunakan 

mesin virtual untuk menjalankan setiap aplikasi. Hal ini penting karena beberapa 

alasan. Pertama, setiap aplikasi yang jalan bersifat independen tidak tergantung 

pada aplikasi lainnya. Kedua, jika aplikasi bermasalah, ini tidak akan 

mempengaruhi yang lainnya. Ketiga, mekanisme ini menyederhanakan 

pengelolaan memori.  

 

Kernel 

Lapisan terbawah pada sistem operasi Android ini merupakan pondasi utama 

dari semua yang berjalan diatasnya. Saat ini kernel android telah sampai pada 

versi 3.6, yang didalamnya terdapat program pengelolaan memori, keamanan, 

pengelolaan daya dan sejumlah driver. Driver merupakan program yang 

digunakan untuk mengendalikan hardware termasuk sensor yang terhubung ke 

perangkat. 
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Dalvik 

Dalvik adalah mesin virtual yang digunakan oleh sistem operasi Android untuk 

menjalankan berbagai aplikasi Android. Walaupun sama-sama menggunakan 

basis Java, Dalvik dikembangkan khusus untuk mampu menjalankan aplikasi 

berbasis Java dengan menggunakan lebih sedikit RAM.  

 

Dalvik adalah perangkat lunak sumber terbuka (open source). Awalnya 

dikembangkan oleh Dan Bornstein, yang namanya diambil dari nama desa Dalvik 

di Eyjafjörður, Islandia, tempat nenek moyangnya berasal. 

 

Dalam implementasinya, mesin dalvik menjalankan aplikasi berbasis Java dalam 

format *.dex yang dihasilkan dari proses kompilasi bytecode java dalam format 

*.class. Diagram proses eksekusi aplikasi Java Android diperlihatkan pada 

gambar berikut ini. Dalam gambar diperlihatkan bahwa proses kompilasi aplikasi 

dilakukan dua kali untuk dapat digunakan pada sistem Android. 

 

Gambar 0.5. Perbandingan mesin virtual java dengan mesin virtual dalvik 

 

Aplikasi Android 

Aplikasi Android adalah aplikasi yang dikembangkan dengan Java sebagai 

bahasa pembentuknya. Program ini dihasilkan dari hasil kompilasi program java 

menjadi file *.dex sebelum akhirnya dipaketkan menjadi file *.apk. 

 

Android dapat dikembangkan untuk membuat berbagai macam aplikasi, mulai 
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dari aplikasi yang berhubungan dengan user ataupun sistem, aplikasi yang 

sering digunakan oleh user (aplikasi umum) hingga aplikasi untuk kalangan 

khusus. Setiap aplikasi yang dikembangkan dapat memiliki atau mengandung 

salah satu atau semua komponen aplikasi berikut: 

- Activity 

Activity merupakan komponen yang  memungkinkan aplikasi untuk 

memiliki antarmuka (user interface). Sebagai contoh aplikasi pesan 

(SMS) dapat menampilkan daftar pesan pada user. Walau hanya sekedar 

antarmuka setiap Activity yang ada pada aplikasi bersifat independen 

satu sama lainnya. Independensi ini memungkinkan sistem/aplikasi lain 

untuk memanggil Activity dari aplikasi ini ataupun Activity lainnya jika 

diperbolehkan. 

Activity dapat dijalankan dengan menggunakan metode startActivity() dan 

startActivityForResult() dengan memberikan obyek Intent. Obyek Intent 

digunakan sebagai penghubung antara Activity saat ini dengan Activity 

yang akan dijalankan. 

 

- Service 

Service adalah komponen aplikasi yang berjalan di latar. Komponen ini 

tidak memiliki antarmuka. Ini umumnya digunakan untuk menjalankan 

operasi-operasi yang panjang atau proses jarak jauh di sistem lainnnya. 

Sebagai contoh aplikasi untuk mengambil data dalam jaringan ataupun 

aplikasi yang dapat memainkan musik di latar tanpa harus menahan 

akses user pada aplikasi lain.  

Komponen Service dapat dijalankan dengan memberikan obyek Intent 

pada metode startService() atau bindService(). 

 

- Content Provider 

Content Provider adalah jenis komponen yang dapat digunakan sebagai 

sumber data bagi aplikasi lainnya. Sumber data ini dapat berupa 

basisdata SQLite, file, file di internet,  ataupun penyimpan data lainnya 

yang dapat diakses oleh aplikasi lain. Contohnya aplikasi Contacts pada 

Android merupakan salah satu yang menerapkan komponen Content 

Provider sehingga aplikasi lain yang mendapat ijin dapat membaca dan 
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memodifikasi data kontak melalui aplikasi Contacts.  

Metode query() pada obyek ContentResolver dapat digunakan untuk 

mengakses data pada aplikasi yang memiliki Content Provider. 

 

- Broadcast Receiver 

Broadcast receiver adalah komponen aplikasi yang dapat digunakan 

untuk memproses event yang terjadi pada sistem Android. Event ini dapat 

berasal dari sistem, user ataupun sensor yang terpasang pada perangkat, 

seperti event pada saat layar dimatikan oleh sistem, sistem kehabisan 

beterai, foto telah diambil oleh kamera, dan lokasi perangkat terdeteksi 

oleh sensor GPS. Sama seperti Service dan Content Provider komponen 

ini juga tidak memiliki antarmuka. Walaupun tidak memiliki antarmuka 

komponen ini masih dapat digunakan untuk menampilkan notifikasi pada 

bar status. 

Aktivasi Broadcast Receiver dapat dilakukan melalui obyek Intent yang 

diberikan pada metode sendBroadcast(), sendOrderedBroadcast() dan 

sendStickyBroadcast(). 

 

Gambar 0.6. Komponen pembentuk aplikasi Android 
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Terdapat banyak tool (alat) yang saat ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi di Android. Hampir semuanya dapat digunakan untuk 

mengembangan aplikasi Android yang berbasis teknologi HTML5. 

 

Gambar 0.7. Ragam alat pengembangan aplikasi di Android 

 

HTML 5 

HTML 5 adalah bahasa penanda yang digunakan untuk mengatur dan 

menampilkan dokumen pada halaman web. Standarnya telah difinalisasi dan 

dipublikasikan pada 28 Oktober 2014 oleh World Wide Web Consortium (W3C). 

ini merupakan revisi kelima dari standar HTML. Sebelumnya, HTML 4, telah 

dipublikasikan pada 1997. Pada revisi ini ada banyak dukungan kemampuan 

multimedia yang ditambahkan. 

 

HTML 5 adalah teknologi untuk mengembangkan aplikasi web yang dapat 

dijalankan pada berbagai perangkat tidak hanya web tapi desktop termasuk juga 

pada perangkat mobile. Kemampuan untuk berjalan pada banyak platform ini 

dikenal dengan istilah lintas-platform (cross-platform). 

 

Secara garis besar perubahan menonjol pada HTML 5 adalah dengan 

ditambahkannya tag <video>, <audio> dan <canvas> untuk menggantikan tag 

<object> yang sifatnya generik. Ini termasuk juga dukungan untuk penyertaan file 

SVG (Scalable Vector Graphics) dan MathML untuk menampilkan formula 

matematika. Fitur ini didesain dengan tujuan agar lebih memudahkan dalam 

menyertakan konten multimedia pada halaman web tanpa harus menggunakan 

plugin atau API khusus. Plugin merupakan aplikasi tambahan yang dibuat oleh 
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pihak ketiga yang diijinkan berjalan pada suatu browser atau aplikasi yang 

memperbolehkan. Berikut ini merupakan taksonomi fitur-fitur yang ada dan 

mungkin ada pada HTML5 dan revisi berikutnya. 

 

Gambar 0.8. Taksonomi fitur HTML5 

Dalam gambar diatas terlihat banyak penambahan pada HTML semenjak revisi 

4. Selain multimedia HTML5 juga memberikan dukungan terhadap pemrograman 

socket, drag-n-drop dan geolocation. 

 

Intel XDK 

Intel XDK merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi Android berbasis HTML5, CSS dan Javascript. Intel 

XDK dapat diperoleh gratis disitusnya dialamat https://software.intel.com/en-

us/intel-xdk. Pengembangan aplikasi web pada Intel XDK bersifat lintas-platform 

sehingga dapat memudahkan untuk merangkul perangkat yang beragam saat ini. 

Intel XDK sendiri merupakan aplikasi desktop yang dikembangkan dengan 

teknologi HTML5 dan dapat berjalan lintas-platform. Sampai tulisan ini dibuat 

Intel XDK dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Linux dan OS X. Intel 

XDK pertama kali dipublikasikan pada Oktober 2013. 

https://software.intel.com/en-us/intel-xdk
https://software.intel.com/en-us/intel-xdk
https://en.wikipedia.org/wiki/File:HTML5_APIs_and_related_technologies_taxonomy_and_status.svg
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Gambar 0.9. Logo aplikasi intel XDK 

 

Fitur-fitur yang dimiliki oleh Intel XDK adalah bantuan perintah (code hinting), 

pemercepat pengetikan (code completion), emulator, pengujian, cordova dan 

semua plugins-tambahannya, template, layout UI secara visual dengan 

dukungan drag-n-drop dan kompilasi pada server (remote server compiling). 

Dukungan sistem operasi aplikasinya saat ini meliputi Android, iOS, Windows 8, 

Windows Phone 8, Chrome OS, Firefox OS dan Tizen OS. 

 

Apache Cordova 

Ini merupakan sebuah framework yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi perangkat bergerak lintas platform. Bahasa pengembangan yang 

digunakan adalah HTML, CSS dan Javascript yang didukung oleh semua 

platform perangkat bergerak saat ini. Framework ini pertama kali dikembangkan 

oleh Nitobi, sebelum akhirna di akuisisi oleh Adobe Systems dan mengganti 

namanya menjadi PhoneGap. Apache Cordova merupakan versi open source 

dari PhoneGap. Situs pengembangannya saat ini ada di 

http://apache.apache.org/. Saat tulisan ini dibuat, pengembangan Apache 

Cordova telah sampai pada versi 5.4.0. 

 

Gambar 0.10. Logo Apache Cordova 
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Intel XDK merupakan salah satu aplikasi yang memanfaatkan Apache Cordova 

untuk membuat aplikasi web berjalan seperti layaknya aplikasi lainnya pada 

perangkat tersebut. 

 

Saat ini OS perangkat bergerak yang didukung adalah Android, iOS, Windows, 

Blackberry, Ubuntu Touch, Firefox, LGWebOS, dan FireOS.  

 

 

JQuery Mobile 

JQuery Mobile adalah framework pengembangan aplikasi web yang dioptimalkan 

untuk layar sentuh. JQuery Mobile dikembangkan dari framework JQuery yang 

ditujukan untuk mengembangkan aplikasi web secara umum. Saat ini JQuery 

Mobile telah mendukung HTML5. Saat tulisan ini dibuat JQuery Mobile telah 

sampai pada versi 1.4.5. JQuery Mobile adalah framework yang dikembangkan 

dengan bahasa Javascript. 

 

Gambar 0.11. Logo jQuery Mobile 

 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

 

a. Memulai Intel XDK 

Terdapat 2 tahapan persiapan yang perlu dilakukan sebelum memulai 

pembuatan aplikasi di Intel XDK. 

1. Download dan instalasi aplikasi Intel XDK 

2. Registrasi dan login untuk mendapatkan akses ke Intel XDK. 
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Proses registasi pada Intel XDK dilakukan melalui aplikasinya, pastikan koneksi 

internet tetap tersedia selama proses registasi dan login ini. Berikut merupakan 

langkah-langkah registrasi dan loginnya. 

1. Jalankan aplikasi Intel XDK yang telah terinstal. 

 

Gambar 0.12. Tampilan Intel XDK setelah proses instalasi selesai 

 

2. Klik tombol Sign Up untuk memulai proses pendaftaran. 

 

Gambar 0.13. Formulir registrasi user baru Intel XDK 

 

3. Informasi yang perlu diberikan pada saat pendaftaran, adalah: 

o Nama depan, nama belakang 

o Alamat email 

o Negara 

o User id (dapat disamakan dengan alamat email) 
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o Password untuk login ke sistem disesuaikan dengan aturan yang 

diberikan, yakni panjangnya antara 8-15 karakter, mengandung 

minimal satu alfabet, mengandung minimal satu numeri, dan 

mengandung satu karakter spesial (contohnya, @&%).  

 

Gambar 0.14. Contoh data registrasi Intel XDK 

 

4. Klik Join Now untuk mengirim pendaftaran. 

5. Apabila berhasil lakukan login dengan menggunakan alamat email dan 

password yang telah diberikan sebelumnya. 

6. Berikan centang pada opsi “Remember Me” agar tidak perlu login lagi 

apabila akan menjalankan Intel XDK kembali. Tekan Sign In untuk login. 

 

Gambar 0.15. Halaman login Intel XDK 
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7. Apabila berhasil akan tampil halaman Intel XDK berikut. 

 

Gambar 0.16. Tampilan awal setelah login berhasil 

 

b. Membuat Proyek Baru 

Setiap aplikasi yang akan dibuat pada Intel XDK akan dikenal dengan nama 

proyek. Sebagai permulaan kali ini akan dibuat aplikasi (proyek) dengan nama 

HelloWorld. Langkah-langkah pembuatannya diberikan sebagai berikut. 

1. Klik Templates, kemudian pilih Blank. 

 

Gambar 0.17. Jenis proyek HTML5 Intel XDK 

 

2. Terdapat dua jenis proyek yang dapat dipilih yakni Standard HTML5 dan 

HTML5 + Cordova. Perbedaannya kalau HTML5 + Cordova akan dapat 

berjalan hanya pada perangkat yang didukung oleh Apache Cordova 
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yang umumnya adalah perangkat tablet dan smartphone yang 

menggunakan sistem operasi mobile seperti Android, iOS dan sejenisnya. 

Sedangkan HTML5 standar dapat dijalankan pada sistem operasi 

Desktop seperti Windows, Linux dan OS X. Walaupun HTML5 + Cordova 

memiliki keterbatasan dalam hal cakupan sistem operasi yang didukung, 

kelebihannya kita dapat mengakses berbagai sensor atau data yang 

terpasang pada perangkat mobile seperti mengolah SMS, kontak, 

kamera, lokasi, akselerasi dan lainnya termasuk memperluas fungsinya 

dengan menggunakan program native (penambahan plugin). Oleh karena 

kita akan mengembangkan aplikasi yang dapat mengakses sensor pada 

perangkat maka kita akan gunakan pilihan HTML5 + Cordova. 

 

Gambar 0.18. Pemilihan opsi "Use App Designer" 

 

3. Berikan centang pada opsi “Use App Designer” dan klik Continue. 
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4. Tentukan lokasi penyimpanan proyek dengan menekan icon folder dan 

berikan nama proyeknya HelloWorld. 

 

 

5. Klik Create untuk membuat proyek. 
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6. Centang opsi “Don’t show this again” dan klik No Thanks. 

 

 

7. Pada tampilan “Select a Framework” pilih “jQuery Mobile” dan klik Select. 

Apabila berhasil akan muncul tampilan lingkungan kerja Intel XDK seperti 

berikut. 

 

 

 

c. Melihat Program Hasil 

Apabila program yang dibuat telah selesai, kita dapat mengujinya dengan 

mengakses tab Emulate. Seperti ditunjukkan berikut ini. Pada tab ini kita dapat 

mengetahui bagaimana aplikasi ini nantinya akan berjalan diperangkat yang 

sesungguhnya. 
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d. Mengenal Lingkungan Kerja Intel XDK 

Lingkungan kerja Intel XDK terbagi menjadi beberapa tab sebagai berikut. 

- Projects 

- Develop 

- Emulate 

- Test 

- Debug 

- Profile 

- Build 
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Tab Projects 

Tab ini berisikan informasi mengenai proyek yang sedang dibuat.  

 

 

Terdapat beberapa konfigurasi yang dapat dilakukan pada tab ini, diantaranya 

adalah: 

- Informasi proyek 

Informasi proyek berisikan informasi seperti lokasi proyek di media 

penyimpan dan framework UI yang digunakan. 

 

 

- Manajemen plugin 

Manajemen plugin berisikan informasi tentang komponen tambahan yang 

disertakan dalam aplikasi. Terdapat 4 jenis plugin yang dapat 

ditambahkan ke proyek, yakni Cordova (core) plugins, Custom Intel XDK 

plugins, Featured plugins, dan Third-party plugins. Secara default Intel 

XDK telah mendukung semua plugins yang ada pada Core plugins. 

Dukungan ini dapat langsung digunakan tanpa perlu mendownload 
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terlebih dahulu pluginsnya. Plugins yang telah ditambahkan pada setiap 

proyek adalah StatusBar, Device dan SplashScreen. 

 

 

 

 

- Konfigurasi build 

Konfigurasi build ini berisikan pengaturan tentang informasi aplikasi 

termasuk nama dan versi aplikasi, orientasi layar dan opsi fullscreen. 
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- Konfigurasi icon dan splash screen 

Konfigurasi icon dan splash screen berisikan pengaturan tentang icon 

dan gambar splash screen yang mau digunakan atau ditampilkan pada 

saat aplikasi diinstal di perangkat klien. 

 

 

 

Tab Develop 

Tab ini digunakan untuk membuat program dan desain dari aplikasi. Tab ini 

terbagi menjadi 2 mode, yakni CODE dan DESIGN. Tampilan default setelah 

membuat proyek dengan App Designer adalah mode DESIGN dengan 

pembagian daerahnya sebagai berikut. 
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Gambar 0.19. Lingkungan kerja mode Design Intel XDK 

 

Dari gambar diatas penjelasan untuk masing-masing penanda adalah 

A. Area dimana semua file yang ada dalam proyek yang sedang dibuka 

B. Tempat mengakses berbagai komponen web (controls), navigasi halaman 

(pages), tema aplikasi (themes), styles dan properties. 

C. Tempat untuk mendesain tampilan aplikasi mobile yang akan dibuat 

dengan mengambil komponen pada bagian controls dan 

menempatkannya pada viewer (drag-n-drop). 

D. Berbagai properti dari komponen yang sedang dipilih pada viewer. 

E. Style, sebagai tempat untuk menentukan bagaimana komponen akan 

ditampilkan. 

F. Interactivity berhubungan dengan perilaku dari komponen. Pembuatan 

kode program berbasis event dapat dimulai dari bagian ini. 

G. HTML Preview, tempat untuk menampilkan bentuk kode HTML dari 

komponen yang sedang dipilih. 

Sedangkan pada mode CODE lingkungan pengembang Intel XDK terbagi 

menjadi. 

A. Project files, berisikan semua file-file proyek. 

B. Editor, memuat program HTML, CSS, JavaScript ataupun file teks lainnya 

yang sedang dibuka.  

 

A

B C

D

E

F

G
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Tab Emulate 

Tab emulate digunakan untuk melihat pratinjau dari aplikasi yang telah didesain 

dan diprogram di perangkat tujuan. 

 

 

 

Tab Test 

Tab test berisikan pengaturan untuk menguji aplikasi secara langsung pada 

perangkat tanpa perlu instalasi terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan setelah kita 

menginstall aplikasi App Preview pada perangkat yang akan digunakan untuk 

menguji aplikasi. 

A

B
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Tab Debug 

Tab debug digunakan untuk mencari bugs atau error pada aplikasi yang telah 

dikerjakan. 
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Tab Profile 

Tab profile berfungsi sebagai alat untuk melihat kinerja aplikasi pada perangkat 

tujuan. 

 

 

 

Tab Build 

Tab build ini digunakan untuk membuat file distribusi sesuai platform tujuan 

aplikasi, seperti membuat file *.apk untuk platform Android. 

 

Agar dapat menggunakan fitur ini, kita diminta untuk terhubung ke jaringan 

internet. Ini karena proses pembuatan paket distribusinya dilakukan pada server 

Intel XDK. 
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E. Rangkuman 

Terdapat beragam teknologi pengembangan aplikasi pada perangkat bergerak baik yang 

native ataupun berbasis teknologi HTML5. Intel XDK merupakan salah satu alat 

pengembangan aplikasi pada perangkat bergerak yang berbasis HTML5. HTML5 sendiri 

merupakan standar versi terbaru dari HTML yang sebelumnya adalah versi 4. Apache 

Cordova adalah alat yang digunakan untuk memaketkan aplikasi web menjadi aplikasi 

mobile yang bersifat lintas platform.  

 

F. Umpan Balik 

1. Apakah saudara memahami tentang teknologi pengembangan aplikasi perangkat 

bergerak? 

2. Apakah saudara sudah memahami apa itu HTML5? 

3. Apakah saudara sudah bisa melakukan instalasi dan menggunakan Intel XDK? 
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Desain User Interface 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Memberikan pemahaman kepada peserta diklat tentang desain 

antarmuka aplikasi pada perangkat bergerak. 

2. Memberikan petunjuk kepada peserta diklat tentang prinsip-prinsip dalam 

desain antarmuka. 

3. Memberikan petunjuk kepada peserta diklat tentang tata cara penyajian 

informasi dan dukungan user. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Merencanakan desain user interface pada aplikasi mobile. 

 

C. Uraian Materi 

Desain Antarmuka (User Interface) bertujuan untuk menghasilkan media 

komunikasi yang efektif antara pemakai dan komputer. Efektif artinya siap 

digunakan, dan hasilnya sesuai dg kebutuhan. Kebutuhan disini adalah 

kebutuhan penggunanya.  

Pengguna sering menilai sistem dari interface, bukan dari fungsinya melainkan 

dari user interfacenya. Jika desain user interfacenya yang buruk, maka itu sering 

jadi alasan untuk tidak menggunakan software. Selain itu interface yang buruk 

sebabkan pengguna membuat kesalahan fatal.  

Saat ini interface yang banyak digunakan dalam software adalah GUI (Graphical 

User Interface). GUI memberikan keuntungan seperti: 

1. mudah dipelajari oleh pengguna yang pengalaman dalam menggunakan 

komputer cukup minim 

2. berpindah dari satu layar ke layar yang lain tanpa kehilangan informasi 

dimungkinkan 

3. akses penuh pada layar dengan segera untuk beberapa macam 

tugas/keperluan 
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Beberapa karakteristik dari GUI dan penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 3. Karakteristik dari GUI 

Karakteristik Penjelasan 

Window Beberapa window bisa tampilkan informasi-informasi berbeda 
sekaligus pada layar 

Icon Mewakili informasi yang berbeda seperti icon untuk file, icon folder 
atau icon untuk program tertentu 

Menu Menawarkan perintah-perintah yang disusun dalam menu tanpa 
harus mengetik 

Pointing Alat penunjuk seperti mouse untuk memilih pilihan pada layar 

Graphic Gambar yang bisa dicampur dengan teks pada display yang sama 
untuk menyajikan informasi 

 

Gambar 2.1 menggambarkan proses yang dilakukan dalam melakukan desain 

user interface. Proses perulangan yang terjadi menjelaskan bahwa proses-

proses tersebut dilakukan hingga menghasilkan desain yang diinginkan oleh 

pengguna. Desain harus bersifat user-centered, artinya pengguna sangat terlibat 

dalam proses desain. Karena itu ada proses evaluasi yang dilakukan oleh 

pengguna terhadap hasil desain. 

 

Gambar 0.1. Proses Merancang User Interface 

 

Prinsip-prinsip dalam merancang user interface 

Berikut ini prinsip-prinsip UID: 
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- User familiarity/mudah dikenali : gunakan istilah, konsep dan kebiasaan 

user bukan computer (misal: sistem perkantoran gunakan istilah letters, 

documents, folders bukan directories, file, identifiers. -- jenis document 

open office 

- Consistency/“selalu begitu” : Konsisten dalam operasi dan istilah di 

seluruh sistem sehingga tidak membingungkan. -- layout menu di open 

office mirip dengan layout menu di MS office. 

- Minimal surprise/tidak buat kaget user : Operasi bisa diduga prosesnya 

berdasarkan perintah yang disediakan. 

- Recoverability/pemulihan : Recoverability ada dua macam: Confirmation 

of destructive action (konfirmasi terhadap aksi yang merusak) dan 

ketersediaan fasilitas pembatalan (undo) 

- User guidance/bantuan : Sistem manual online, menu help, caption pada 

icon khusus tersedia 

- User diversity/keberagaman : Fasilitas interaksi untuk tipe user yang 

berbeda disediakan. Misalnya ukuran huruf bisa diperbesar 

 

User Interaction (Interaksi pengguna) 

Perancang sistem menghadapi dua masalah penting yaitu: 

- Bagaimana informasi dari user bisa disediakan untuk sistem komputer – 

misalnya pada saat input data 

- Bagaimana informasi dari sistem komputer ditampilkan untuk user – hasil 

dari pemrosesan data 

 

User interface yang baik harus menyatukan interaksi pengguna (user interaction) 

dan penyajian informasi (information presentation). 

Ada 5 tipe utama interaksi untuk user interaction: 

1. Direct manipulation – pengoperasian secara langsung: interaksi langsung 

dengan objek pada layar. Misalnya delete file dengan memasukkannya 

ke trash. Contoh: Video games. 

a. Kelebihan: Waktu pembelajaran user sangat singkat, feedback 

langsung diberikan pada tiap aksi sehingga kesalahan terdeteksi 

dan diperbaiki dengan cepat 
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b. Kekurangan : Interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak 

fasilitas pada sistem komputer, cocok untuk penggambaran 

secara visual untuk satu operasi atau objek 

2. Menu selection – pilihan berbentuk menu: Memilih perintah dari daftar 

yang disediakan. Misalnyasaat click kanan dan memilih aksi yang 

dikehendaki. 

a. Kelebihan : User tidak perlu ingat nama perintah. Pengetikan 

minimal. Kesalahan rendah. 

b. Kekurangan :Tidak ada logika AND atau OR. Perlu ada struktur 

menu jika banyak pilihan. Menu dianggap lambat oleh expert user 

dibanding command language. 

3. Form fill-in – pengisian form : Mengisi area-area pada form. Contoh: 

Stock control. 

a. Kelebihan : Masukan data yang sederhana. Mudah dipelajari 

b. Kekurangan : Memerlukan banyak tempat di layar. Harus 

menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user. 

4. Command language – perintah tertulis: Menuliskan perintah yang sudah 

ditentukan pada program. Contoh: operating system. 

a. Kelebihan : Perintah diketikan langsung pada system. Misal UNIX, 

DOS command. Bisa diterapkan pada terminal yang 

murah.Kombinasi perintah bisa dilakukan. Misal copy file dan 

rename nama file. 

b. Kekurangan:Perintah harus dipelajari dan diingat cara 

penggunaannya – tidak cocok untuk user biasa.Kesalahan pakai 

perintah sering terjadi. Perlu ada sistem pemulihan 

kesalahan.Kemampuan mengetik perlu. 

5. Natural language – perintah dengan bahasa alami: Gunakan bahasa 

alami untuk mendapatkan hasil. Contoh: search engine di Internet. 

a. Kelebihan: Perintah dalam bentuk bahasa alami, dengan kosa 

kata yang terbatas (singkat) – misalnya kata kunci yang kita 

tentukan untuk dicari oleh search engine. Ada kebebasan 

menggunakan kata-kata. 

b. Kekurangan: Tidak semua sistem cocok gunakan ini. Jika 

digunakan maka akan memerlukan banyak pengetikan. 
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Penyajian Informasi (Information Presentation) 

Sistem yang interaktif pasti menyediakan cara untuk menyajikan informasi untuk 

pengguna. Penyajian informasi bisa berupa penyajian langsung dari input yang 

diberikan (seperti teks pada word processing) atau disajikan dengan grafik. 

Beberapa faktor berikut adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan 

bentuk penyajian informasi: 

- Apakah pengguna perlu informasi dengan ketepatan tinggi atau data 

yang saling berhubungan? 

- Seberapa cepat nilai informasi berubah? Harus ada indikasi perubahan 

seketika? 

- Apakah pengguna harus memberi respon pada perubahan? 

- Apakah pengguna perlu melakukan perubahan pada informasi yang 

disajikan? 

- Apakah informasi berupa teks atau numerik? Nilai relatif perlu atau tidak?  

Informasi bisa bersifat statis atau dinamis ketika disajikan, masing-masing baik 

dengan karakteristik yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda pula: 

1. Static information: 

a. Ditentukan saat awal sesi. Tidak berubah selama sesi berjalan. 

b. Bisa berupa informasi numeris atau teks Chart di MS-Excel 

2. Disajikan dengan jenis huruf khusus yang mudah dibaca atau diberi 

highlight dengan warna tertentu seperti pada Gambar 4 atau 

menggunakan icon yang mewakili 

a. Dynamic information: 

b. Perubahan terjadi selama sesi berlangsung dan perubahan harus 

dikomunikasikan/ditunjukkan ke user 

3. Bisa berupa informasi numeris atau teks. Contoh : Defragmentation, 

scanning virus, download 

Informasi dalam bentuk teks bersifat tepat dan berubah secara lambat 

sedangkan informasi dengan gambar/grafik mampu menjelaskan hubungan antar 

gambar, data bisa berubah dengan cepat. Seperti pada Gambar 2, informasi 

yang sama disajikan dengan dua cara yang berbeda. Jika yang dibutuhkan 

adalah hubungan antar data pada bulan-bulan tersebut, maka informasi dengan 
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grafik memberikan informasi tentang hubungan tersebut lebih cepat dari pada 

informasi yang disajikan dengan teks dan numerik. Informasi dengan numerik 

dapat juga disajikan dengan cara digital atau analog dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Digital presentation 

a. Singkat – hanya perlu sedikit tempat pada layar 

b. Ketepatan nilai ditunjukkan 

2. Analogue presentation 

a. Nilai terlihat sambil lalu 

b. Untuk menunjukkan nilai relative 

3. Mudah melihat data nilai yang berbeda 

 

 

 

Gambar 0.2. Presentasi Alternatif 

 

Nilai-nilai relatif misalnya seperti pada Gambar 2.2. Selain nilai yang disajikan 

relatif, informasinya bersifat dinamis, karena berubah saat sesi berjalan. Untuk 

nilai digital kita biasanya gunakan untuk menunjukkan jam pada jam sistem di 

komputer. Selain ketepatan diperlukan, perubahannya tidak terjadi secara cepat. 



 

48  

 

 

 

Gambar 0.3. Informasi yang dinamis dan nilai relatif 

 

 

Gambar 0.4. Textual Highlighting 

 

Penggunaan Warna pada desain Interface 

- Warna menambah dimensi ekstra pada suatu interface dan membantu 

user memahami struktur yang kompleks 

- Bisa dipakai untuk mewarnai-terang (highlight) hal-hal khusus 

- Kesalahan umum dalam penggunaan warna pada desain UI: 

o Menggunakan warna untuk mengkomunikasikan arti-- merah bisa 
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jadi peringatan atau ada kesalahan 

o Terlalu banyak gunakan macam warna 

 

Dalam menggunakan warna pada desain interface ada beberapa petunjuk yang 

dapat diikuti seperti berikut ini: 

1. Hindari penggunaan terlalu banyak warna 

2. Gunakan kode warna untuk mendukung operasi 

3. Pengguna bisa kendalikan warna untuk kode 

4. Desain monochrome kemudian tambahkan warna 

5. Gunakan warna kode secara konsisten 

6. Hindari pasangan warna yang tidak cocok/norak 

7. Gunakan warna untuk menunjukkan perubahan status 

 

User Support 

User guidance meliputi semua fasilitas sistem untuk mendukung user termasuk 

on-line help, error messages, user manual. User guidance  perlu disatukan 

dengan UI untuk bantu user saat membutuhkan informasi tentang sistem atau 

saat ada kesalahan. Help System dan sistem message (pesan kesalahan) 

adalah bentuk dari user guidance. 

 

Error Messages sangat penting, karena error message yang buruk cenderung 

ditolak oleh user dan error message sebaiknya berpedoman pada faktor-faktor 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Faktor dalam Desain Error message (pesan kesalahan) 

Faktor Penjelasan 

Context User guidance memberikan pesan sesuai konteks yang dialami ole 
Pengguna 

Experience Pesan yang panjang mengganggu bagi yang sudah biasa, tapi bagi 
pengguna baru pesan yang pendek membingunkan. User guidance 
perlu menjawab kebutuhan ini 

Skill level  Pesan dibuat sesuai dengan kemampuan pengguna dan 

pengalamannya. 
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Style  Harus bersifat positif. Lebih baik bersifat aktif dari pada pasif. Harus 

sopan, tidak menghina atau bergurau 

Culture  Jika mungkin, pesan disesuaikan dengan budaya. Mungkin kata 

atau warna yang digunakan disesuaikan dengan budaya setempat. 

 

 

 

Gambar 0.5. Error message dengan orientasi yang berbeda 

 

Pesan kesalahan pada Gambar 2.5 ada dua macam: berorientasi pada sistem 

dan berorientasi pada pengguna. Pada pesan yang berorientasi pada sistem, 

pesan membuat pengguna merasa tidak berdaya karena tidak ada jalan keluar 

yang jelas, bahasa yang digunakan adalah bahasa teknis yang tidak berarti apa-

apa. Pada pesan yang berorientasi pada pengguna, pesan lebih jelas dan 

memberikan alternatif jalan keluar. Sekalipun informasi yang diberikan lebih 

banyak dan terkesan penuh, tapi pengguna merasa tertolong. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

a. Controls pada Intel XDK 

Intel XDK mendukung sejumlah besar komponen web termasuk yang ada dari 

HTML5. Cara menggunakan komponen ini adalah dengan melakukan 

mekanisme drag-n-drop pada komponen ke area viewer. 

Berikut ini merupakan daftar komponen yang dapat disertakan pada viewer. 

-  Layout 

Pada bagian ini terdapat komponen, berupa Row, Column, Side by Side, 

Header, Footer, Card, Card Column, dan Card Grid, yang dapat 

digunakan untuk mengatur tata letak komponen di dalam viewer. 

 

- Organization 

Bagian ini berisikan komponen untuk menampilkan kumpulan elemen 

seperti dalam bentuk listview ataupun accordion. 

 

 

- Overlay 

Berisikan komponen untuk menampilkan menu popup. 
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- Animated Sidebars 

Berisikan komponen untuk membuat sidebar yang nantinya dapat 

berisikan komponen lainnya seperti listview untuk menampilkan menu 

atau lainnya. Sidebar disini dapat berupa window yang muncul dari kiri, 

kanan, atas ataupun bawah. Sidebar umumnya diakses dengan menyapu 

layar ke kanan dari kiri layar untuk menampilkan sidebar kiri, demikian 

juga untuk sidebar lainnya. 

 

 

- Buttons 

Berisikan kumpulan berbagai jenis tombol, baik berupa tombol normal 

(button), button group, button grid, graphic button (tombol dengan 

gambar), sprite button (tombol dengan gambar animasi), dan graphic 

button bar. 

 

 

- Common 
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Berisikan komponen yang umum digunakan seperti text (untuk 

menampilkan teks), img (untuk menampilkan gambar), image gallery 

(untuk menampilkan kumpulan gambar dalam bentuk slideshow), 

checkbox (untuk membuat ceklis), checkbox group (untuk membuat 

ceklis), flip switch (umumnya digunakan pada menu konfigurasi, untuk 

mengaktifkan atau tidak suatu fitur), input (untuk membaca input dari 

user), radio button, radio button group, select (untuk menampilkan daftar 

pilihan), slider dan textarea (untuk membaca input user banyak baris).  

 

 

- Media 

Berisikan komponen untuk menampilkan multimedia menggunakan 

HTML5 seperti audio, video, youtube, vimeo, iframe dan file input.  

 

- Other 

Ini merupakan komponen tambahan yang diberikan oleh Intel XDK juga 



 

54  

 

dari fitur baru HTML5, dapat digunakan untuk menampilkan peta (google 

maps dan yandex maps), iklan (admob), tampilan layar console (console 

widget), justgage, webrtc-connect, webrtc-login, dan webrtc-video. 

 

 

 

b. Menambahkan Komponen Teks 

Komponen teks ini merupakan komponen yang dapat digunakan untuk 

menampilkan informasi pada user. Cara menambahkannya ke viewer, klik dan 

tahan icon Text pada controls dan pindahkan ke viewer dan lepaskan. Cobalah 

atur properti dan styles dari komponen text menjadi sebagai berikut. 

Properti 

- Text: Hello World 

Styles 

- Klik pada style Text > kemudian klik New... 

 

 

- Pada window yang muncul, isikan nama kelas dengan judul. 
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- Pada properti style judul yang tersedia berikan nilai properti sesuai 

gambar berikut. 

 

 

- Jika sesuai hasilnya akan terlihat seperti gambar berikut. 
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c. Menambahkan Komponen Tombol 

Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menambahkan komponen tombol 

sebagai berikut. 

- Klik dan tahan tombol pada Controls > Buttons > Button arahkan ke 

area Viewer. 

 

 

 

- Aturlah properti dari Button sebagai berikut. 

o Label: OK 

- Jika berhasil akan terlihat seperti berikut ini. 
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e. Menambahkan Komponen Gambar 

Melalui ini kita dapat menambahkan visualisasi berupa gambar pada halaman 

web. Berikut ini merupakan langkah-langkahnya.  

- Drag-n-Drop icon IMG pada Controls ke area tampilan aplikasi. 
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- Buka lokasi file proyek di komputer melalui mode CODE > klik kanan 

pada file index.html dan pilih Show in explorer. 
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- Cari gambar dan salin filenya ke folder images. 

 

 

- Kembali ke mode DESIGN di Intel XDK dan pilih komponen IMG yang 

ditambahkan tadi. 

- Pada bagian PROPERTIES dari IMG pada bagian src cari gambar yang 

telah disalin ke folder images sebelumnya. 
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E. Studi Kasus 

Buatlah sebuah tampilan untuk halaman login suatu sistem informasi/aplikasi 

dengan informasi loginnya adalah username/email dan password? 

 

F. Rangkuman 

Desain antarmuka yang baik dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif 

dan efisien antara user dan sistem. Prinsip-prinsip dalam merancang antarmuka 

yang baik adalah user familiriaty, consistency, minimal surprise, recoverability, 

user guidance dan user diversity. Penyajian informasi dapat berupa penyajian 

langsung dari input user ataupun dalam bentuk grafik. Berikutnya pewarnaan 

dapat digunakan untuk menambah dimensi pada antarmuka dan mewarnai hal-

hal khusus. Terakhir user support sangat berguna sebagai referensi bagi user. 

 

G. Umpan Balik 

1. Apakah anda memahami perlunya desain antarmuka dalam 

pengembangan aplikasi? 

2. Apakah anda sudah dapat membuat desain antarmuka yang 

memperhatikan prinsip-prinsip desain? 
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Pengolahan Input 
 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Memberikan pemahaman kepada peserta diklat tentang bagaimana 

mengolah berbagai input dari user. 

2. Memberikan petunjuk bagaimana alur program yang benar. 

3. Memberikan petunjuk bagaimana mengimplementasikan berbagai teknik 

pengolahan input dalam satu aplikasi. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Membuat teknik pengolahan input user. 

 

C. Uraian Materi 

Pengolahan input user sangat berkaitan dengan kita mengendalikan alur data 

(input) dalam program kita sehingga dapat menghasilkan output yang 

diharapkan. Materi pada pengolahan input disini meliputi review dasar 

pemrograman web client termasuk kendali struktur. 

 

Perintah 

Perintah merupakan suatu rangkaian kata dan simbol yang diformatkan dalam 

suatu bahasa pemrograman tertentu, yang dalam hal ini adalah bahasa 

pemrograman javascript, untuk mengerjakan suatu hal. Dalam javascript satu 

perintah dapat ditandai dengan adanya tanda titik koma (;) sebagai akhir dari 

perintah tersebut atau dapat juga dengan menggunakan karakter enter (return) 

tanpa tanda titik koma. Contohnya: 

alert(‘halo’); 

atau 

alert(‘halo’) 

 

Pernyataan/perintah di Javascript sifatnya case-sensitive, membedakan perintah 
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yang diketik dengan huruf besar dan kecil. Variabel panjang, PANJANG dan 

Panjang dalam Javascript akan dianggap sebagai 3 variabel yang berbeda 

karena sifatnya yang case-sensitive. 

 

Komentar 

Komentar pada javascript dibuat dengan menggunakan perintah // atau /**/. 

Perintah // digunakan untuk komentar satu baris, sedangkan /**/ digunakan untuk 

komentar dengan banyak baris. Contohnya berikut ini. 

// menampilkan pesan ‘HALO’ 

alert(‘HALO’); 

 

/* 

Fungsi panggil nama: 

@param nama: nama yang akan dipanggil 

*/ 

function  hi ( nama ) { 

 alert(‘halo, ‘ + nama);  

} 

 

Variabel dan tipe data 

Dalam Javascript variabel merupakan suatu simbol yang digunakan untuk 

mewakili data yang tersimpan pada alamat memori tertentu di komputer. Variabel 

dalam javascript bersifat dinamis dimana, satu variabel dapat digunakan untuk 

menyimpan data dengan tipe yang berbeda-beda walaupun tidak dalam saat 

yang bersamaan.  

Pembuatan variabel dapat dilakukan dengan menggunakan perintah: 

 var  namavariabel = nilai-awal; 

Secara umum penamaan suatu variabel dapat menyesuaikan dengan konteks 

datanya. Namun, terdapat beberapa aturan yang perlu diketahui terkait dengan 

penamaan variabel, yakni: 

- Harus diawali oleh huruf atau simbol 

- Tidak diawali oleh angka 

- Tidak mengandung spasi 

- Dapat mengandung simbol seperti _ dan $ 



 

66  

 

- Tidak boleh sama dengan kata kunci yang ada di javascript 

 

Daftar kata kunci javascript. 

abstract  arguments  boolean  break  byte 

case  catch  char  class const 

continue  debugger  default  delete  do 

double  else  enum eval  export 

extends false  final  finally  float 

for  function  goto  if  implements 

Import in  instanceof  int  interface 

let  long  native  new  null 

package  private  protected  public  return 

short  static  super switch  synchronized 

this  throw  throws  transient  true 

try  typeof  var  void  volatile 

while  with  yield 
   

Contoh penggunaan variabel untuk menyimpan data pada javascript. 

<script> 

var  panjang = 12; 

var  suhu = 30; 

var  kelas = “IX-B”; 

</script> 

 

Javascript mengenal sejumlah tipe data, yakni: 

 

 

Setiap tipe data dalam javascript memiliki batasan nilai sebagai berikut. 

 

String 

String adalah tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan data berbentuk 
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karakter, kata ataupun kalimat dalam program komputer. Penulisannya dapat 

menggunakan tanda kutip (‘) atau kutip ganda (“). 

Contoh: 

var  nama  =  “bintang semesta”; 

var  kelas  =  “IX-A”; 

 

Numerik 

Numerik adalah tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan data berbentuk 

angka baik bilangan bulat, real, eksponensial dan lainnya. 

Contoh: 

var  umur  =  17; 

var  jarak = 23.4; 

 

Boolean 

Boolean adalah tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan data yang 

memiliki nilai benar atau salah, ya atau tidak, true atau false. 

Contoh: 

var  sedangBerlari  =  false; 

var  sudahLulus  =  true; 

 

Array 

Array adalah tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan sekumpulan data 

tertentu. 

Contoh: 

var   hari   =  [“Senin”,  “Selasa”,  “Rabu”,  “Kamis”,  “Jumat”,  “Sabtu”,  “Minggu”]; 

var   pilihanSuhu   =   [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]; 

var   dataSiswa   =   [“Bintang Semesta”,  “IX-A”,  17,  “L”,  55.5]; 

 

Object 

Object merupakan tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan kumpulan 

data yang mirip dengan array. Perbedaannya setiap data yang disimpan pada 

Object memiliki nama. 

Contoh: 

var   dataSiswa  =   { 
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 nama :   “Bintang Semesta”, 

 umur  :  17, 

 beratBadan  :  55.5, 

 kelamin  :  “L” 

}; 

 

Operator 

Javascript mengenal sejumlah operator untuk pengolahan data, diantaranya 

sebagai berikut. 

Operator Aritmatika 

Operator  Deskripsi 

+  Penjumlahan 

-  Pengurangan 

*  Perkalian 

/  Pembagian 

%  Modulus 

++  Peningkatan 

--  Penurunan 

 

Contoh: 

var   x  =  5; 

var   y  =  2; 

var  z  =  x  +  y; 

var  p  =  2 * 3; 

var  q  =  2; 

q++; // sama dengan q = q + 1 

 

Operator Pemberian Nilai 

Operator  Contoh Bentuk Alternatif 

=  x = y  x = y 

+=  x += y  x = x + y 

-=  x -= y  x = x - y 

*=  x *= y  x = x * y 

/=  x /= y  x = x / y 

%=  x %= y  x = x % y 
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Operator String 

Operator + selain dapat digunakan untuk menjumlahkan nilai, juga dapat 

digunakan untuk menggabungkan string, termasuk juga menggabungkan string 

dengan nilai. 

 

Contoh: 

var   nama   =   “bintang”  + “  “ + “semesta”; 

var   tglmerdeka  =  17 + “-08-” + 1945; 

 

Operator Logika dan Perbandingan 

Operator  Keterangan 

==  Apakah sama dengan 

===  Apakah nilai dan tipenya sama 

!=  Apakah tidak sama 

!==  Apakah tidak sama nilai dan tipenya 

> Lebih besar dari 

< Lebih kecil dari 

>=  Lebih besar dari atau sama dengan 

<=  Lebih kecil dari atau sama dengan 

& Operasi logika AND 

| Operasi logika OR 

&& Perbandingan logika AND 

|| Perbandingan logika OR 

! Perbandingan negasi / kebalikan 

~ Operasi logika negasi / kebalikan 

<< Geser kiri 

>> Geser kanan 

 

Contoh: 

var   x = 5& 1;  // x akan bernilai 1 

var   y   =   2 == 12;  // y akan bernilai false 

 

 

Kendali Struktur atau Alur Program 

Terdapat dua bentuk pengendalian alur dari program, yakni alur percabangan 

dan perulangan. 
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Percabangan 

Percabangan pada javascript memiliki satu bentuk yakni menggunakan if dengan 

kombinasinya sebagai berikut. 

- If 

- If-else 

- If-else if 

- If-else if-else 

Aturan penggunaannya: 

- Dalam satu rangkaian percabangan hanya boleh terdapat 1 if 

- Apabila terdapat else jumlahnya maksimal 1 

- Apabila terdapat else-if jumlahnya dapat lebih dari 1 

Contoh: 

var v = 12; 

if (v < 12) { 

 alert(‘nilai v lebih kecil dari 12’); 

} 

else { 

 alert(‘nilai v lebih besar atau sama dengan 12’); 

} 

 

 

Perulangan 

Perulangan merupakan bentuk kendali alur yang memungkinkan untuk 

menjalankan beberapa perintah yang sama berkali-kali apabila suatu kondisi 

terpenuhi. Pada Javascript terdapat tiga bentuk perulangan yang dapat dibuat, 

yakni: 

- while 

- do-while 

- for 

 

Pernyataan while 

Pernyataan while dapat digunakan untuk mengulang satu atau beberapa 

perintah dengan suatu kondisi. 

Format perintahnya: 

while ( kondisi ) { 
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 // perintah yang akan dikerjakan selama kondisi bernilai benar 

} 

Contoh: 

var  i   =  1; 

while ( i  <= 10 )  { 

 document.write( i ); 

 document.write(“<br>”); 

 i++; 

} 

 

Pernyataan do-while 

Pernyataan do-while juga memiliki prinsip yang sama dengan while, 

perbedaannya terletak dari penempatan pernyataan atau perintah yang akan 

diulang. Pada do-while, perintah yang akan diulang ditempatkan sebelum kondisi 

perulangannya. Sehingga ada kemungkinan satu kali eksekusi perintah yang 

diulang sebelum akhirnya di cek kondisi perulangannya. 

Format perintahnya: 

do { 

 // program yang akan diulang 

} while ( kondisi ) ; 

 

Contoh: 

var  i  =  1; 

do  { 

 document.write(i); 

 document.write(“<br>”); 

 i++; 

} while (  i  <= 10  ) ; 

 

Pernyataan for 

Perintah ini digunakan untuk membuat perulangan menggunakan prinsip konter. 

Jadi sebelum perulangan dilakukan ada tiga hal yang perlu dipersiapkan, yakni: 

- nilai awal konter 

- kondisi untuk nilai konter terakhir 
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- pengubah nilai konter (bertambah atau berkurang) 

Format perintahnya: 

for (  nilai_awal;  kondisi;  pengubah) { 

 // perintah yang dijalankan selama kondisi bernilai benar 

} 

 

Contoh: 

for  ( var i = 0;  i  <= 10; i++ ) { 

 document.write(i); 

 document.write(“<br>”); 

} 

 

Selain perintah untuk melakukan perulangan diatas, ada juga perintah untuk 

mengendalikan perulangan, yakni 

- continue 

- break 

 

Pernyataan continue 

Pernyataan ini digunakan untuk membuat perulangan dijalankan melanjutkan ke 

siklus perulangan berikutnya apabila suatu kondisi terpenuhi. 

Contoh: 

for  ( var i = 0;  i  <= 10; i++ ) { 

 // output 7 tidak akan muncul pada tampilan 

 if ( i  ==  7 ) { 

  continue; 

 } 

 document.write(i); 

 document.write(“<br>”); 

} 

 

Pernyataan break 

Pernyataan ini digunakan untuk membuat perulangan berhenti apabila suatu 

kondisi terpenuhi. 

Contoh: 
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for  ( var i = 0;  i  <= 10; i++ ) { 

 // pada saat i bernilai 7 perulangan akan berhenti 

 if ( i  ==  7 ) { 

  break; 

 } 

 document.write(i); 

 document.write(“<br>”); 

} 

 

 

 

Pembacaan Input 

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membaca input dari user, yakni: 

- melalui input dialog 

- melalui form 

 

Pembacaan melalui input dialog 

Pembacaan melalui input dialog dilakukan dengan menggunakan perintah berikut. 

prompt(permintaan, nilai-default); 

keterangan: 

permintaan: merupakan kalimat yang disampaikan ke user terkait data yang diharapkan. 

nilai-default: merupakan nilai awal yang akan diberikan sebagai panduan nilai yang dapat 

diberikan oleh user. 

 

Contoh: 

<script> 

var panjang = prompt("Input nilai panjang", 0); 

alert(panjang); 

</script> 

 

Pembacaan melalui form 

Pembacaan input melalui form dapat dilakukan dengan menggunakan perintah berikut. 

var  x  =  document.getElementById(‘id-input’).value; 

keterangan: 

id-input: nilai atribut id dari komponen input yang digunakan. 
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Atau dengan library JQueryMobile dapat menggunakan perintah berikut. 

var  x  =  $(“#id-input”).val(); 

 

Contoh: 

<script> 

function hitung(){ 

 var x = document.getElementById('panjang').value; 

 alert(x); 

} 

</script> 

<input id="panjang" value="0" > 

<input type="submit" value="Hitung" onclick="hitung();"> 

 

Contoh dengan Intel XDK 

 

Desain tampilan 
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Definisi properti dari komponen Input 

 

 

Definisi properti dari komponen Button 
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Program yang dijalankan pada saat tombol Hitung ditekan. 

 

 

Hasilnya 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Buatlah aplikasi kalkulator yang dapat melakukan perhitungan dengan 2 operand 

dan 1 operator. Operatornya dapat berupa +, -, *, %, / dan ^ (untuk 

pemangkatan), sedangkan operand-nya dapat berupa bilangan real, desimal 

ataupun exponensial. 

 

Jawaban: (Alternatif) 

<script> 

function hitung(){ 

 var a = document.getElementById('nilai_a').value; 

 var o = document.getElementById('operator').value; 

 var b = document.getElementById('nilai_b').value; 

 var c = 0; 

 a = parseFloat(a); 

 b = parseFloat(b); 

 if ( o == "+" ) { 

  c = a + b; 

 } 

 if ( o == "-" ) { 

  c = a - b; 

 } 

 if ( o == "%" ) { 

  c = a % b; 

 } 

 if ( o == "*" ) { 

  c = a * b; 

 } 

 if ( o == "/" ) { 

  c = a / b; 

 } 

 if ( o == "^" ) { 

  c = a; 

  for (var i = 1; i < b; i++ ) { 
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   c = c * a; 

  } 

 } 

 document.getElementById('hasil').value = c; 

} 

</script> 

<input id="nilai_a" value="0" > 

<input id="operator" value="+" > 

<input id="nilai_b" value="0" > 

<input type="submit" value="Hitung" onclick="hitung();"> 

<input id="hasil" value="0" > 

 

Dengan menggunakan Intel XDK 

Desain tampilan 

 

 

Pengaturan properti 

Input Niai A 
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Input Operator 

 

 

Input Nilai B 
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Tombol Hitung 
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Text Hasil 

 

 

Programnya sebagai berikut. 

 

 

Hasilnya 
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Gambar 0.1. Hasil akhir aplikasi kalkulator 

 

 

E. Studi Kasus 

Buatlah program untuk mengubah input nomor telepon dengan format sebagai 

seperti contoh berikut. 

Input : (0341) 123-321-3 

Output : +62 341 123 321 3 

atau 

Input : 081233211234 

Output : +62 812 332 112 34 

 

 

F. Rangkuman 

Pengolahan input yang baik diperlukan agar sistem dapat bekerja menghasilkan 

berbagai output yang diharapkan oleh user. Pengolahan disini dimulai dari 

penentuan jenis datanya, tempat untuk menyimpannya di komputer, alur 

percabanganannya jika ada dan juga dengan alur perulangannya. Selain itu, ada 

juga perintah dialog prompt untuk membaca input dari user dan melalui form. 
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G. Umpan Balik 

1. Apakah saudara sudah mengetahui bagaimana menentukan tipe data 

dan variabel dari data yang akan dioleh? 

2. Apakah saudara sudah memahami penggunaan berbagai operator dalam 

pengolahan data? 

3. Apakah saudara sudah memahami penggunaan percabangan dan 

perulangan untuk mengendalikan alur program? 
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Aplikasi Basisdata Mobile 
 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta diklat memahami konsep basisdata pada aplikasi perangkat 

bergerak. 

2. Peserta diklat memahami SQL sebagai bahasa komunikasi dengan 

sistem basisdata. 

3. Peserta diklat memahami perintah-perintah javascript untuk mengakses 

basisdata. 

4. Peserta diklat memahami berbagai teknik pengolahan data melalui sistem 

basisdata. 

 

B. Indikator Pencapian Kompetensi 

Membuat aplikasi basis data pada perangkat mobile. 

 

C. Uraian Materi 

Sistem operasi Android memiliki library SQLite yang memungkinkan kita untuk 

membuat aplikasi basisdata client. SQLite merupakan library yang dapat 

digunakan untuk mengolah database berbasis relasi menggunakan perintah SQL 

dalam versi yang minimal. Minimal disini dimaksudkan untuk menunjukkan 

tingkat kelengkapan perintah standar SQL yang didukung oleh SQLite. Tidak 

semua perintah standar didukung oleh SQLite. 

 

Saat tulisan ini dibuat SQLite yang dijalankan oleh Android adalah versi 3. 

Library SQLite telah diintegrasikan dengan teknologi browser sehingga 

memungkinkan aplikasi berbasis web client (javascript) untuk menggunakan fitur 

database ini. Dukungan ini secara bawaan (default) telah diaktifkan sehingga 

tidak perlu ada konfigurasi/aktivasi lagi. 

 

Sebagai library untuk pengolahan data SQLite memiliki beberapa tipe data yang 

didukung, yakni: 

- Text   : data alfanumerik, kumpulan karakter atau kata)  
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- Integer  : jenis data numerik tanpa koma 

- Real  : jenis data numerik dengan bilangan berkoma 

Agar dapat mengakses database pada web client terdapat beberapa perintah 

Javascript yang berguna, yakni: 

 

Pembukaan/pembuatan database 

Pembukaan atau pembuatan database dapat dilakukan dengan satu perintah, 

yakni: 

openDatabase(string namadb, string versi, string deskripsi, int ukuran) 

 

Perintah ini digunakan untuk membuka database. Apabila database yang akan 

dibuka belum ada web engine akan secara otomatis membuatkan databasenya. 

 

Contoh: 

var  db  =  openDatabase(“diary”, “1.0”, “database diary”, 6000); 

 

Eksekusi perintah SQL 

Eksekusi perintah SQL dapat dilakukan dengan menggunakan perintah berikut. 

db.transaction ( 

 function ( transaction )  

 { 

  transaction.executeSql ( sql, undefined,  

  function (transaction, result) 

  {  

   //sukses 

  },  

  function (transaction, err) 

  { 

   //error 

  } 

  ); 

 } 

); 
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Atau, lebih sederhana dengan perintah berikut. 

db.transaction ( 

 function (transaction)  

 { 

  transaction.executeSql (sql); 

 } 

); 

 

atau, dapat juga dipecah-pecah menggunakan fungsi-fungsi sendiri, seperti 

berikut. 

db.transaction (querySql); 

function querySql( transaction )  

{ 

 transaction.executeSql ( sql, undefined, sqlSuccess, sqlError ); 

} 

function sqlSuccess(transaction, result) 

{  

 //sukses 

} 

function sqlError(transaction, err) 

{ 

 alert(err.code + “: ” + err.message); 

} 

 

Ini merupakan rangkaian perintah yang dapat digunakan untuk menjalankan 

perintah SQL. Perintah SQL-nya diberikan pada parameter pertama dari fungsi 

executeSql. Perintah SQL yang dapat diberikan berupa perintah CREATE, 

DROP, INSERT, UPDATE, DELETE dan SELECT. 

 

Membaca data tabel 

Pencarian/pembacaan data dari suatu tabel dapat dilakukan dengan menggunakan 

perintah SQL  SELECT.  Agar dapat menampilkannya dapat menggunakan perintah 

berikut. 
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transaction.executeSql ( sqlSELECT, undefined,  

 function (transaction, result)  

 {  

  if (result.rows.length) 

  { 

   for (var i = 0; i < result.rows.length; i++)  

   { 

    var row = result.rows.item (i); 

    var kolom = row.column; 

   } 

  } 

 },  

 undefined 

); 

 

Keterangan: 

- sqlSELECT : perintah SQL SELECT yang akan dijalankan. 

- result  : obyek yang berisikan data hasil seleksi jika berhasil.  

- rows   : obyek properti dari result dengan kumpulan item (baris) 

hasil seleksi 

- column  : nama kolom sesuai definisi tabel yang akan diambil 

nilainya dari baris terpilih 

 

Secara tahapan, akses program ke database dilakukan melalui 2 tahap, yakni: 

- Membuka/membuat database 

- Menjalankan perintah SQL 

Penutupan database tidak diperlukan karena akan secara otomatis ditutup 

apabila program ditutup. 

 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Buatlah aplikasi diary yang dapat digunakan untuk menyimpan catatan pribadi si 

user pada perangkat mobile. Semua catatan yang dibuat disimpan dalam 
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database. 

 

Jawaban 

Langkah-langkah pembuatannya: 

1. Buat proyek baru dengan nama Diary melalui menu Combo Projects > 

New Project. 

 

 

2. Klik dan pilih Templates > Blank >HTML 5 + Cordova> centang pada 

opsi Use App Designer. Kemudian klik Continue untuk melanjutkan. 
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3. Berikan nama proyeknya Diary. 

 

 

4. Klik Create untuk membuat proyek. Pada pilihan framework yang muncul 

pilih jQuery Mobile dan klik Select. 
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Pembuatan halaman diarymenu, diaryinput, diarylist, dan diaryedit pada file 

index.html. 

- Klik New Page pada menu Pages. 

 

 

- Buatlah 2 halaman baru dengan nama diaryinput dan diaryedit 
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- Apabila berhasil akan terdapat daftar halaman sebagai berikut. 
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Desain halaman utama (mainpage) 

1. Tempatkan komponen pada halaman #mainpage sesuai gambar berikut. 

 

 

2. Atur properti dari masing-masing komponen seperti pada tabel berikut. 

Header 
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Button + 

 

 

 

List Diary 

 

 

Button Reload 
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Desain halaman diaryinput 

1. Tempatkan komponen pada halaman #diaryinput sesuai gambar berikut. 
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2. Atur properti dari masing-masing komponen seperti pada tabel berikut. 

Header 

 

 

Button Kembali 
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Button Simpan 
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Textarea 

 

 

 

 

Pembuatan halaman diaryedit 

1. Tempatkan komponen pada halaman #diaryedit sesuai gambar berikut. 
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2. Atur properti dari masing-masing komponen seperti pada tabel berikut. 

Header 

 

 

Button kembali 
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Button simpan 
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Textarea 
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Input ID 

 

 

Button delete 
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Program 

Berikut ini merupakan potongan program aplikasi Diary. 

Program definisi database 

 

  



 

 105 

 

 

Program menampilkan data diary 

 

 

Program menyimpan diary baru 

 

 

Program update data diary 
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Program menghapus data diary 

 

 

Program untuk menampilkan data diary pada saat aplikasi dibuka 

 

 

Program lengkapnya diberikan sebagai berikut. 

/*jshint browser:true */ 

var db = openDatabase ("Diary","1.0","Diary",65535); 

db.transaction (function(transaction) 

{ 

var sql ="CREATE TABLE diary "+ 

" (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, "+ 

"catatan VARCHAR(255) NOT NULL)" 

transaction.executeSql (sql, undefined, undefined, undefined); 
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}); 

 

function error (transaction, err) 

{ 

  alert ("DB error : "+ err.message); 

returnfalse; 

} 

 

function edit(cid) 

{ 

  db.transaction (function(transaction) 

{ 

var sql ="SELECT * FROM diary where id='"+ cid +"'"; 

    transaction.executeSql (sql, undefined, 

function(transaction, result) 

{ 

if(result.rows.length) 

{ 

for(var i =0; i < result.rows.length; i++) 

{ 

var row = result.rows.item (i); 

var cid = row.id; 

var catatan = row.catatan; 

          $('#txtCatatanId').val(cid); 

          $('#txtCatatanEdit').val(catatan); 

} 

} 

 

      $.mobile.changePage ($("#diaryedit")); 

//        activate_page('#diaryedit'); 

}, error); 

}); 

} 

 

/*global $ */(function() 

{ 

"use strict"; 

/* 

   hook up event handlers  

 */ 

function register_event_handlers() 

{ 

 

 

/* button  #btnAdd */ 

 

 

/* button  #btnSimpan */ 

    $(document).on("click","#btnSimpan",function(evt) 

{ 

/* your code goes here */ 

var catatan = $("#txtCatatan").val (); 

        db.transaction (function(transaction) 

{ 

var sql ="INSERT INTO diary (catatan) VALUES (?)"; 

        transaction.executeSql (sql,[catatan],function() 
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{ 

            $.mobile.changePage ($("#mainpage")); 

            $('#btnReload').click(); 

}, error); 

}); 

}); 

 

/* button  #btnSimpanEdit */ 

    $(document).on("click","#btnSimpanEdit",function(evt) 

{ 

/* your code goes here */ 

var cid = $("#txtCatatanId").val (); 

var catatan = $("#txtCatatanEdit").val (); 

 

        db.transaction (function(transaction) 

{ 

var sql ="update diary set catatan=? where id=?"; 

        transaction.executeSql (sql,[catatan, cid],function() 

{ 

            $.mobile.changePage ($("#mainpage")); 

            $('#btnReload').click(); 

}, error); 

}); 

}); 

 

/* button  #btnBack2 */ 

 

 

/* button  #btnReload */ 

    $(document).on("click","#btnReload",function(evt) 

{ 

/* your code goes here */ 

        db.transaction (function(transaction) 

{ 

var sql ="SELECT * FROM diary"; 

        transaction.executeSql (sql, undefined, 

function(transaction, result) 

{ 

var html ="<ul>"; 

if(result.rows.length) 

{ 

for(var i =0; i < result.rows.length; i++) 

{ 

var row = result.rows.item (i); 

var cid = row.id; 

var catatan = row.catatan; 

              html +="<li><a href=# onclick=\"edit('"+ cid 

+"');\">"+ catatan +"</a></li>"; 

} 

} 

else 

{ 

            html +="<li> No diary </li>"; 

} 

          html +="</ul>"; 
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var $content = $("#listDiary"); 

            $content.html (html); 

var $ul = $content.find ("ul"); 

            $ul.listview (); 

}, error); 

}); 

}); 

 

/* button  #btnDelete */ 

    $(document).on("click","#btnDelete",function(evt) 

{ 

/* your code goes here */ 

if(!confirm ("Delete data?",""))return; 

        db.transaction (function(transaction) 

{ 

var cid = $('#txtCatatanId').val(); 

var sql ="delete from diary where id='"+ cid +"'"; 

            transaction.executeSql (sql); 

            $.mobile.changePage ($("#mainpage")); 

            $('#btnReload').click(); 

}); 

}); 

 

 

// reload data diary saat aplikasi dibuka 

     $('#btnReload').click(); 

 

} 

 document.addEventListener("app.Ready", 

register_event_handlers,false); 

})(); 
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Hasil Pengujian 

Tampilan awal aplikasi tanpa data diary. 

 

Gambar 0.1. Halaman depan diary 
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Tampilan input data baru. 

 

Gambar 0.2. Halaman input diary 
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Hasil input data baru. 

 

Gambar 0.3. Halaman hasil penambahan diary 
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Tampilan edit data diary. 

 

Gambar 0.4. Halaman edit entri diary 
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Tampilan data diary setelah diedit. 

 

Gambar 0.5. Halaman hasil edit diary 
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Tampilan hapus data diary. 

 

Gambar 0.6. Halaman hapus entri diary 

 

E. Rangkuman 

Dengan standar HTML5 yang baru memungkinkan pengembang aplikasi 

perangkat bergerak untuk menggunakan basisdata dalam sistemnya. 

Basisdata pada aplikasi dapat dikendalikan dengan menggunakan perintah 

SQL. Jenis data yang didukung antara lain teks, numerik dan biner. Teknik 

pengolahan yang telah didukung diantaranya operasi pembuatan tabel, 

penambahan, penggantian, penghapusan, dan pencarian data. 
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F. Umpan Balik 

1. Apakah anda sudah mengetahui konsep basisdata pada perangkat 

bergerak? 

2. Apakah anda memahami perintah SQL sebagai salah satu teknik 

berkomunikasi dengan sistem basisdata? 

3. Apakah anda sudah memahami penggunaan perintah SQL CREATE, 

INSERT, UPDATE, DELETE dan SELECT? 
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Pemrograman Sensor dan Event 
 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Memberikan pemahaman kepada peserta diklat tentang penggunaan 

sensor dalam aplikasi. 

2. Memberikan pemahaman kepada peserta diklat tentang bagaimana 

mengendalikan berbagai event yang terjadi dalam aplikasi. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Membuat aplikasi dengan memanfaatkan sensor dan event pada perangkat 

mobile. 

 

C. Uraian Materi 

Event 

Event merupakan kejadian atau interaksi yang berasal dari user ataupun sistem. 

Event ini dimulai dari input yang diberikan oleh user ke aplikasi, dapat melalui 

keyboard, mouse, sentuhan, suara ataupun lainnya. Sebagai contoh pada saat 

user menekan suatu tombol pada aplikasi dengan mouse, akan terjadi event click 

pada tombol tersebut. Event dari sistem dapat berupa event saat aplikasi 

pertama kali dijalankan seperti deviceready.  

 

Berikut merupakan daftar event yang umum digunakan pada aplikasi beserta 

sumber inputnya. 

Event oleh 
mouse 

Event oleh 
keyboard 

Event pada 
form 

Event pada 
dokumen/window 

click  keypress  submit  load 

dblclick  keydown  change  resize 

mouseenter  keyup  focus  scroll 

mouseleave   blur  unload 

 

 

Event oleh sistem   

Ini merupakan event yang dijalankan dan dibaca langsung oleh sistem, seperti 
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pada saat aplikasi pertama kali dibuka, penekanan tombol kembali dan lainnya. 

Berikut ini merupakan event bawaan yang dapat dibaca langsung oleh aplikasi 

mobile berbasis Apache Cordova tanpa tambahan library. 

Event Keterangan 

deviceready Dijalankan pada saat aplikasi dibuka 

Pause Dijalankan pada saat aplikasi ini tidak menjadi aplikasi utama yang dibuka 
karena ada aplikasi lain yang sedang diakses 

Resume Dijalankan pada saat aplikasi kembali diakses oleh user 

backbutton Dijalankan pada saat user menekan tombol kembali pada perangkat 
mobile 

menubutton Dijalankan pada saat user menekan tombol menu pada perangkat mobile 

searchbutto
n 

Dijalankan pada saat user menekan tombol pencarian pada perangkat 
mobile 

Startcallbutt
on 

Dijalankan pada saat user menekan tombol panggilan pada aplikasi 
telepon 

endcallbutt
on 

Dijalankan pada saat user menekan tombol akhiri panggilan pada aplikasi 
telepon 

Volumedow
nbutton 

Dijalankan pada saat user menekan tombol penambah volume pada 
perangkat 

Volumeupb
utton 

Dijalankan pada saat user menekan tombol pengurang volume pada 
perangkat 

 

 

Event pada waktu tertentu (timer event) 

Ini merupakan jenis event yang dapat dijalankan pada waktu-waktu tertentu.  

Terdapat 2 metode yang dapat digunakan untuk menjalankan program pada 

waktu tertentu. 

setTimeout(function, milliseconds) 

Menjalankan program yang didefinisikan pada function jika selang waktu 

sejumlah  milleseconds telah dilewati. 

 

Contoh: 

setTimeout(function() { alert(“halo”); }, 3000); 

 

Pada contoh diatas program akan dijalankan setelah satu detik (1000ms). 

 

setInterval(function, milliseconds) 

Mirip seperti setTimeout bedanya program yang didefinisikan akan dijalankan 
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terus menerus tidak berhenti pada saat milleseconds pertama selesai dijalankan, 

melainkan setelah selang milliseconds berikutnya. 

 

Contoh: 

function sayHai() { 

 alert (“Halo”); 

} 

setInterval(sayHai, 5000); 

 

 

Penanganan Event 

Format perintah untuk dapat menangani event yang terjadi adalah sebagai 

berikut. 

 

Melalui JQuery Mobile 

$(“komponen”).event(fungsi) 

 

Atau 

$(“komponen”).on(“event”, fungsi); 

 

Atau 

$(document).on(“event”, "komponen", fungsi); 

 

Contoh: 

$("p").click(function(){ 

    alert(“halo”); 

}); 

// Atau 

$("p").on("click", function(){ 

    $(this).hide(); 

}); 
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Sensor Navigasi 

Sensor navigasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui lokasi 

koordinat suatu perangkat berdasarkan data dari satelit navigasi. Salah satu 

sensor navigasi yang banyak digunakan saat ini adalah Sensor GPS. GPS 

sendiri merupakan sistem navigasi yang dikembangkan oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat. Sistem navigasi lainnya selain GPS adalah 

GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa, IRNSS India dan BeiDou China. 

 

Sensor navigasi merupakan salahsatu fitur penting pada Smartphone. Dengan 

adanya sensor ini kita dapat mengetahui lokasi dari perangkat yang 

bersangkutan. Saat ini akses terhadap sensor ini dapat dilakukan melalui 

teknologi web yang telah menggunakan standar HTML5. Metode yang digunakan 

sebagai berikut. 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(fungsi); 

keterangan: 

fungsi: adalah program yang dijalankan apabila sensor berhasil membaca 

lokasinya dari satelit. 

 

Contoh: 

<script> 

function getLocation() { 

    if (navigator.geolocation) { 

        navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition); 

    } else { 

        document.write("Browser tidak mendukung fitur Geolocation."); 

    } 

} 

 

function showPosition(position) { 

    document.write("Latitude: " + position.coords.latitude + 

    "<br>Longitude: " + position.coords.longitude); 

} 

</script> 

<input type=”button” onclick=”getLocation” value=”Cari lokasi” > 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Buatlah program yang dapat membaca lokasi dari suatu perangkat mobile dan 

menampilkannya pada peta. 

 

Jawaban: 

1. Buatlah proyek HTML5 + Cordova baru dengan nama Lokasi. 

2. Desain tampilannya seperti berikut. 

 

 

3. Atur properti dari masing-masing komponen sebagai berikut. 

Button Cari Lokasi 
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Image peta 

 

 

Text Lokasi 
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4. Program pembaca lokasi 

/*jshint browser:true */ 

function showPosition(position){ 

    $('#txtLokasi').html("Latitude: "+ 

position.coords.latitude + 

"<br>Longitude: "+ position.coords.longitude); 

 

var latlon = position.coords.latitude +","+ 

position.coords.longitude; 

var img_url 

="http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center="+lat

lon+"&zoom=14&size=400x300&sensor=false"; 

 

    $("#imgPeta").attr("src", img_url); 

} 

 

/*global $ */(function() 

{ 

"use strict"; 

/* 

   hook up event handlers  

 */ 

function register_event_handlers() 

{ 

 

 

/* button  #btnCariLokasi */ 

    $(document).on("click","#btnCariLokasi",function(evt) 

{ 

/* your code goes here */ 

if(navigator.geolocation){ 

            

navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition); 

}else{ 

            alert("Browser tidak mendukung geolocation."); 

} 

}); 

 

} 

 document.addEventListener("app.Ready", 

register_event_handlers,false); 

})(); 
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E. Rangkuman 

Sensor pada perangkat mobile merupakan perangkat yang ditambahkan 

sehingga memberikan fungsi tambahan, seperti kemampuan untuk mendeteksi 

lokasi, pergerakan tangan, sidik jari dan lainnya. 

Event merupakan kejadian yang terjadi selama sistem atau aplikasi berjalan, baik 

yang berasal dari user ataupun dari perangkat sendiri. 

 

F. Umpan Balik 

1. Apakah anda sudah memahami penggunaan sensor lokasi pada aplikasi 

perangka bergerak? 

2. Apakah anda sudah mampu membuat program yang dapat mengolah 

event yang terjadi selama aplikasi berjalan? 
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          EVALUASI 

 

 

1. Android merupakan sistem operasi yang bersifat…. 

A. gratis, dapat digunakan oleh semua orang. 

B. terbatas, hanya untuk keperluan pendidikan saja. 

C. komersil, hanya untuk yang berbayar. 

D. terbuka, dapat digunakan untuk keperluan semua orang. 

 

2. Webkit pada arsitektur sistem Android digunakan sebagai….  

A. pustaka untuk menampilkan halaman web pada perangkat android. 

B. pustaka untuk menjalankan aplikasi web sebagai aplikasi native di 

Android. 

C. pustaka untuk menampilkan semua dokumen dalam format web. 

D. pustaka untuk menjalankan aplikasi android melalui web. 

 

3. Warna hijau dalam format hexa RGB dinyatakan dengan kode…. 

A. #FF00FF 

B. #FF0000 

C. #00FF00 

D. #F0F0F0 

 

4. Apabila suatu formula matematika memiliki beberapa nilai output sesuai 

perbedaan input yang diberikan, maka alur yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikannya adalah…. 

A. percabangan 

B. perulangan 

C. serial 

D. pararel 

 

5. Lokasi pada sensor GPS dapat diketahui melalui metode…. 

A. navigator.geolocation.getCurrentPosition 

B. navigator.geolocation.getCurrentLocation 

C. navigator.geolocation.getPosition 

D. navigator.geolocation.getLocation 
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       PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pemrograman perangkat bergerak merupakan salah satu modul dari sepuluh 

modul diklat PKB. Modul grade 5 ini digunakan untuk pelatihan guru kejuruan 

Rekayasa Perangkat Lunak untuk jenjang diklat tingkat lanjut. Melalui modul ini 

peserta diklat diharapkan mampu memiliki kompetensi dalam membuat aplikasi 

berbasis perangkat bergerak. Proses pembuatan aplikasi perangkat bergerak 

diawali dengan pemahaman tentang alat-alat yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan aplikasi perangkat bergerak melalui aktifitas pembelajaran 

observasi dan analisis. Dalam mengembangkan aplikasi ini dibutuhkan 

ketrampilan dasar yaitu  pembuatan kode program HTML dengan standar baru 

HTML5. Pengembangan antarmuka aplikasi menggunakan kombinasi HTML, 

CSS dan Javascript. Pengembangan aplikasi basisdata pada perangkat bergerak 

dan juga mengakses sensor yang ada dan mengendalikan berbagai event yang 

terjadi dalam aplikasi. 

 

B. Tindak lanjut 

 

Modul diklat PKB guru RPL grade 5 ini memberikan kepada peserta didik 

pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam mengembangkan aplikasi berbasis 

perangkat bergerak. Dalam implementasi pengembangan aplikasi menggunakan 

teknik-teknik pemrograman aplikasi web untuk perangkat bergerak. Untuk 

menghasilkan aplikasi yang berkualitas, efektifitas dan efesiensi dalam 

pengembangan serta kompleksitas aplikasi yang tinggi dibutuhkan pemahaman, 

ketrampilan dan seni dalam pengembangan proyek aplikasi berbasis perangkat 

bergerak. Modul diklat selanjutnya akan memberikan pemahaman dan 

ketrampilan tentang Pemrograman Web Dinamis.  
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          GLOSARIUM 

 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) adalah standart protokol komunikasi, 
protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi 
terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. 
 
URL (Uniform/Universal Resource Locator) merupakan suatu alamat yang 
digunakan untuk mengakses resource (file) yang berada pada jaringan intranet 
maupun internet. 
 
HTML (Hyper Text Markup Language) adalah Sebuah bahasa markup  yeng 
terdiri dari seperangkat kode-kode (tag markup) yang digunakan untuk 
mendeskripsikan dokumen web (halaman web). 
 
CSS (Cascading Style Sheets), CSS mendefinisikan bagaimana elemen HTML 
yang akan ditampilkan. CSS Bekerja dengan mengaitkan aturan denga elemen 
HTML, aturan-aturan ini yang nantinya mengatur bagaimana elemen ditampilkan. 
 
Drag-n-Drop adalah sebuah mekanisme untuk memindahkan suatu obyek visual 
pada komputer ke area visual lainnya pada komputer. Contohnya dapat berupa 
operasi pemindahan file dari folder Documents ke Desktop. 
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