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KATA PENGANTAR
Dengan menghaturkal rap9.nuj1 syukur kehadirat ruhan yang Maha Kuasa, yang. terahmemberi banvak rahmat dan hidivih, i"r,lnqgi kiri'aliiii"rlivlsun moour pemberajaran

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa, membentuk sumber daya manusiayang handat dan berdaya saing, membentu[ wata.t< ul.'ii*L"iiai nerouoaya, berakhrak,rli:.d..: berbudi ruhffirta tiir,wafu,ii'l 
-pengetanuan 

vi,ig r*;#n menguasai teknorogi.
Untuk menvikaoi tuiuan dan arti pendidikan, 

Tgkg 
paoa Laisi kali ini tim penyusun menyajikanbuku modul pembelajarin yang mateil aun p*vu*p.iuh puro"rut .nnvu o"ro.*rkan kurikulumvang ditetapkan oleh'Kdmeiierian peniioitan oan keouoaiian sarra Kompetensi sikap,Keterampitan, dan pengetihuan. Buiu i;i;;nieraskan-pe;;6dh;; sebagai input peseftacidik untuk menshasirkan outputberifq r,etei.ripirun;r,,i-#;;;li ,!0, pembentukan sikappeserta didik sebagai outcofie pemOetS:jiin.-

Mudah-mudahan buku ini memoeiit<rn *lllgg! daram segara bentuk kegiatan berajar,khususnya kegiatan belajar mengajai ai ;eioiirr,'seiringgiii*. dufil rn'"ruin prestasi di sekolah.
Kiranya kami sudah berusahb untuk perbaikan baik kualitas isimaupun penampilan fisiknya,ramun kekurangan masih ada, untuk itu kitik dan rurrn ,rng.i timi-t,ar.pLan.
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1 Koneksitas dan jangkauan giobal

Ilnpa mengenal ruang.
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,Ancaman Virus, khususnya pr

Jaringan global internet paoa
2 nKscs z.r Jam, tldak dibatasi

dengan waktu.
,\!rE,ysr rLur rgdri paea JanngaI.) ieiepon satelitr-
dan Internet Service provia6ryzng firfng.rrn
terhadap biaya pemakaran rntemer3 rYrerntnKt Kecepatan pencarian

rnrormasi

4 r"remoenKan Intera ktivitas dan

!g!;ili!tas, va ns tingsi va rn ioapat
ouakukan dengan tanpa batas 

'

ruang dan waktu

5ercara umum adasecara umum.* 
!:yll. manfa

iainternet' Berikut inissbigian oarii-pllang ters€oia 
=, 

-.u-.i,= 
seEng lrr"*p,nyuGG

J t"o:g:j:-lmoeraiG-aiffii"ffiJ:i -\-/ Sebagai sumber irrorruil,'ini.iiet, me., i_pan irerbagai jenis informasi dalam jumlahyang tidak terbatas, Siapa sap yurg i.rlry?_rg * i;#..i!upur. mengakses informasi itu.Misarnva rnformasi untufGrriiirii, iii.ci,-ri+"u;;j[r.::;1 
1o-bby, 

pensembansan pribadi,rohani' sosial' Informasi ;;tlk'fu.'i'p-. profesional itau peke4a I sains,-teknotogi,

a, 6,iff?,?:ean' 
saham, tomoaitai oeiu nli-r-i, il;;ffif;i, asosiasibisnis, berbasairorum

L b" sebagaisarana pertukaran data dan informasi
satu har vang-paring ;.;;rk ,.|; i;r*il'r'# internet tidak mengenat batas negara,ras, kelas ekonomi, ideotogiaCu faho;-art".FirGrj tjil*,,iil dapat.menghambat pertukaranpikiran. rnterner adatah ,rui, [on ,i',t1^q!!i. yG ;i;i,il"rrqp*qdemokratis 

serta memitikikode etik vans diho.rrttiG;;;;ng'gotanva. 
odngun lli"iihan ini internet diminfaatkan

- ;:,5lfl,.:ilffif ';:,;i:*'=i 
,,"r!rui iJ,:;m i',i#?i,H[Ltau kerompok tanpa mensenar

Fasilitas Internet

,*qn},:ff.yp. -t..filfi.:iiliEil,ltffi'.ff3i,,tiiiiliT:rasiritas tersebut banvak disunakan

\)"-' wolg wide web ( 5,"'Mr) 
r\vrlr I rrr leqr rr ryd llrlsalnya :

v 
Meruoakan saiah satu fasilitas internet yang sangat populer yang berisi database yangbersifatterdistrious oan J#qiffii#n untuk mempeioteti lirrormasiatau bahkan merakukantransaksi pemberian oarans. oErg;';'f.iiii;;;;-i';;;;jJlt 

mensambir, memformat dan
il],"r::ffil-n 

inrormasilterriasu[iEk;;;;;il, ilii*,Hi;,8[) censan menseunakan rasiritas
Informasi vang ditampilkan di WyW g?qut menghubungkan (tink) ke informasi ataudokumen (homepige) .tju ii.rJi internet rjinnvi r"il,iiivpertext. Hypertext adatah tek

Ii,l?3j:"trJffin 
aen6an r"'iffi09193,i, (-,,ilriv.ir'irrmirins, bdrsaris bawah, rebih

ll::i61#?:i,:L#,'#l;i#H"il#:"t"J'55,{ol"i.;liiH,,T#i:la'..:;:",13;i?ix
sebutan world wi-de rysqGo=iu''ng,!P-]:ba) sangat tepat untuk mengsambarkanstruktur data pada jaringan IM-dRi'lE[ i[lil8au ourgun hisat-nya ,-,irrnun data rogis berstrukturpohon vans dikenar aaii oos" www;-.-ril;gr,i,rrd; p;';ft;ffi;,.u akses yans jauh rebihfl:fllfl*ta 

fire vans air,.r"ri. oiu ilfiil;"*bedakan wrnnv densan rainnya yailu sebasai
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1) Informasi diwww dapat ditampilkan dalam bentuk multimedia yang berupa grafik, suara,

video selain tulisan atau teks.

2) Informasi.yang ditampilkan dalam www dapat mengubungkan (link) ke informasiatau
dokumen (hornepage) atau alamat internet lainnya lewat hypertext.

Untuk menemukan setiap hubungan Hypertert digunakan Uniform Resource Locator (URL),

Karena itu, halaman WVVW juga disebut dokumen URL.

Bebera pa a la mat browser ahu search engine di INIEBLEI

Yahoo! http ://www.yahoo.com/

Alta Vista http ://www.altavista.digital.com/

Lycos http :l/www. lycos. com/

WebCrawler http : //www.webcrawle r. com/

Inktomi http ://www. cs. berkeley.ed u/

DejaNews- http ://www.deja news.com/

BimaSakti http ://www.cs. utexas.edu/users/adison/cgi/bimasakti/

i b.r EleKronikMail(E-Mail)
\J Fungsi : mengirim atau menerima surat ke atau darisduruh penjuru dunia. tanpa mengenal

batas waktu ruang dan bahkan birokrasi. Surat elektronik( SurEl) banyak digunakan karena

mudah dalam pengiriman dan cepat dalam penyampaiannya. Surat elektronik atau E-Mail

tidak memerlukan perangko. Pemakai cukup merqeUk nrdaluikqyboard dan dalam hitungan

detik setelah dikirimkan, surat akan sampai ke tujmn meskipr.rn jarak antara pengirim dan

penerima mencapai ribuan kilometer.

Alamat kotak pos untuk surat elekbonik disehrt E*nail address. Sebagai contoh :

budi @indo.net.id
budi

irdo
net
KJ

nama user

nama provider '

network abu provkler

nama domain'geografis, yaitu Indonesia
Ci Mailing List

Fasilitas ini digunakan untuk berkirim surat atau berita dengan orang lain Mailing List,

untuk berdiskusi secara elektronik dengan menggunakan e-mail. Mailing list ini umumnya

digunakan untuk bertukar informasi, pendapat secara jarak jauh. Dalam fasilitas ini apabila

salah satu anggota mendapat surat maka seluruh anggota mendapatkan surat tersebut. .

Kelompok diskusi - fasilitas ini dibangun menggunakan teknikyang sama dengan proses

penyebaran surat elektronik. Dengan menggunakan fasilitas ini, sebuah berita atau file dapat

didistribusikan k€ banyak pengguna sekaligus. Bahkan penggunanya dapat melakukan diskusi,

seminar, ceramah, konferensi secam elektronik tanpa terikat dimensi ruang dan waktu. Diskusi

dapat berlangsung setiap haritanpa henU. Hasilyang diperoleh akan jauh lebih efeKif daripada

penyelenggaraan seminar atau konferensi konvensional.

Daftaralamat List ekonomi

Newsgroup
tliwsgioup adalah suatu kelompok diskusi yang tidak menggunakan e-mail. Diskusi

dilakukan dengan koneksi langsung ke lokasi newsgroup. Dahm hal initidak ada mekanisme

untuk menjadi anggota dulu untuk mengalses suatu newsgroup. Dengan menggunakan fasilitas

ini seseorang dapat melakukan konferensijarak jauh, sehingga anda dapat menyampaikar
pendapat dan tanggapan dalam internet.

negara-negara kurang

K;ffi
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Fasilitas ini dig-unakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dalam
internet, umumnya fasilitas inidigunakan untuk bercakap-*td;t6;ngoU-rof oiintein.t. b[uiing
le.bihsering-dikenal denga |lc(Internet Retay chatsiisitiGiirioraLJkan aengan .uii t",iurir.File Transfer protocol (Ffp)

FIP .(Frle TransferPr:tocol) merupakdn suatu protocol yang digunakan untuk melakukan
pengambilan arsip atau file secira elei<tronik atau tiansfer fiie olri sEtu r<ompGei i" [oriirt".
lain di internet. Klien dapat mengirimkan berkas te servei rri utu, mengambil berkas dari
seryer FTP.

Proses untuk mengirimkan berkas milik klien ke'seryer FTp dinamaka n rJpfud dan proses
untuk.mengambil beii<as aari servii rrC aun menyalinnya di komputer klien dinamakan
download.
Di dalam FfP. terdapf beberapa perintah yang penting dan perlu diketahui yaitu :

kliennya.

klien.

,,.-*, ) Bye untuk mengakhiri koneki ke seryer FTp.

1' g.' Telnet
L-' Telnet merupakan kqmponen klien.atau :qruef yang terdapat dalam paket TCp atau Ipyang berfungsi untuk melakukan login (masuk ke aaiam"suJtu ;istem)l;rjr. ji;h.-D.lam hat

ini klien.yang melakukan telnet akariberfunEsi seuagii teiminar. Faiiiif#iniciigrnalan ,rtur
masuk ke sistem komputer tertentu dan b-eke6a pioa sisiem 5omputei iairi. untur oapatmelakukan telnet, klien harus memiliki prograni rlien lernet, misalnyi -u6: pada windows

Chatting

terdapat program bernama telnet.
Gopher

Internet menyediakan banyak informasi yang dapa.t diakses penggunanya lewat sistem
lTqny. 

Seorang pe19guna. internet dihadapkin p5oa ieoujn ;;il yang bercabang-cabang.
Untuk menujy ke inforygsi atau data yang iituju, sgorung n"nggrna harrs ,"nv.r"[ri i'il[un-pilihan yang disediakan hingga masuk ke 6pik yang aiinginiS;.F;iiiitas oemkian disebut @oher,

Gopher adatah nama.sebuah. kompuier iatim iaiingiil6pt"-i#r;;;#ii,1",,;;;.s
berarti Indonesia. SeoertiAnda lihat pida contoh a1 liai, murJ-liuta ditulis nama host yang
diinsinkan, disusutoteh basra;+as;; r;s;;kil ffi;fii.ggJtiri;k ttertinggi, yaitu dornain,

Untuk mencapai komputer tersebut,-alamatdibaca aari"tinin"ke ki;i. Mri;jr;;hfi;;un
tempat Anda mengakses, internet menciptakan truuungjni;;;, Router tertinggi yang
mengelola semua alamat datam domain "idi'. setai, ituleidapat iurZ'ueruugaidomain tenrati(yang dikenali pada singkatan paling kanan dalam atamit OfrS. '-'-

at Austria pl Polandia de Jerman
au Australia pt Portugal be Beloia
ch SWiSS SC Swedia bq
dk Denmark uk Inggris br Brazil
ee Eslanclia- us AmenKa. fl Finlandia
CS Spanyol cl CiIe fr Prancis
tn INdE tr Irlanclia lp Jepang
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E-Commerce
E-Commerce ada la h perdagangan yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama

internet. Internet memungkinkan orang atau organisasiyang berada ditempatyang berjauhan

dapat berkomunikasidengan biaya yang murah.

Keuntungan dari E-Commerce bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Memungkinkan perusahaan untuk menjual produknya kepada lebih banyak orang.

2) Perusahaan tidak perlu membuka cabang untuk distribusi

3) Dapat mengurangi pengeluaran perusahaan sebab tidak perlu toko dan pegawai.

4) Dapat menjual barang dengan harga yang lebih murah

5) Meningkatkan daya saing perusahaan

Sedangkan keuntungan bagi konsumen adalah :

1) Tidak perlu mendatangitoko, hanya tinggal membuka web page perusahaan.

2) Menghemat waKu dan biaya transportasi

3i Memlunyai lebih banyak pitinan dengan membandingkan dengan produk lain di internet

4) Dapat membeli barang dari luar negeriyang mungkin belum dipasarkan di negeri sendiri

5) Harga barang lebih murah

E-Banking
E-Banking adalah aktivitas perbankan yang dilakukan dari tempat-tempat yang meng-

gunakan internet. E-banking juga memudahkan nasabah sehingga tidak perlu lagi datang ke

bank. untuk melakukan transaksi perbankan. Keuntungan lainnya adalah nasabah dapat

melakukan transaksiperbankan kapan saja dimana saja,

Belajar Jarak Jauh
Agar internet dapat dimanfaatkan sebagai rnedla bdajar jarak leuh yang efektif harus

memenuhi beberapa taktor berila.Ir inl :

Kita harus memahami Drosedur vanq diberikan bank atau toko online
Kita ha ru s me masTika nEl5ffi ' oriffi e n ut u p browser

rj.

k

menyediakan peralatan yang nernadai untukterselenggaranya proses belajar mengajar.

Keamanan Data Dalam Tranaksi fnfumet
Hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga transaksi internet yang aman adalah sebagai berikut:

Jangan meninggalkan

Lengkapi eompDtdr bisa saja ada yang mengirimkan keylogger ke

komputer kita

Gunakan PC untuk mengaKes E-banking dan toko online.
Jaga infdfffr-asi tentang nomor kartu kredit, ID, dan password milik kita

ffi;;m*k*"*,
1. C-arilah bahan'bahan materiyang berhubungan dengan internet kaitannya dengan perkembangan

terbaru Internet !

Carilah materi yang berhubungan dengan manfaat dan dampak penggunaan Internet !

Diskusikan dengan teman Anda, mengapa kita harus bersikap disiplin tanggung jawab dalam ber-
Internet !

B. Perangkat Keras (Hardware) Untuk Akses Internet
Internet dapat diakses siapapun melalui segala jenis komputer sepeti Mac, PC, Notebook, Palmtop,

Mini komputer yang menjalankan sistem UNIX, DOS, Windows, OS2 atau System Mac. Karena jenis
komputer yang paling populer adalah PC dengan sistem Windoiars maka referensi ini berdasarkan
kriteria PC, sistem lain mengikuti standar yang setara dengannya.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

2.

3,

;-tl
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Gambar 7.3. Dasar Sistem telekomunikasi menggunakan sinyaldigitat dan sinyal analq
Isyarat analog biasa juga disebut isyarat kontinyu, karena bentuknya berupa gelombang, yangmembawa informasi denganmengubah karakteristik6"iilb;;g. Isyarat analogmemilikiciri yaitumemilikiamplitude dan frekuensi. jika dikaitkan aengaiiuaii, keiinggian gelombang ditentukan olehamplitude, yang menentukan keras. tidaknya suaraisedangl6n iiederii-r"r.ri i[J j-umtah 

sit<lusgelombang dalam satu detik, yang berimpiir.usi-pi'dffifi*;;; suara (melengking atau tidak ),Isyarat digital biasa disebut dengan isyarat disGt. iri"i.iiritersusun dari dua feaoaan , yang
biasa disebut dengan bit yaitu berupl keadian 0 dan keadian r. reaaaan 1 dapat diperoleh denganmisa_lnya diwakili oleh tegangan +5 volt dan keadaan o aiwar<iri oLn o volt.

Jaringan internet adalah komunikasi antarkompute, v.ng ,;anraaikin laringan telepon, makajenis data dan tata cara yang digunakan dalam i.orrnir.uli 
'a-ntarkomputer 

yang menggunakan
iaringan telepon diperlukan beberlpa komponen tambahan. Komponen tiroairin'teriebut dapatberupa peranskat keras (Hardware)'dan puiung[utir 

"iit*niiii).k#d;il."viiiiun tersebutantara lain:
1. Memiliki l_<ompgter-dgngan spesifi kasi minimum sebagai,berikut :a. PC minimal336 (486 DX-4 recomendea)

b. Monitor Super VGA

llM _1.M? 
(BMB rxomeydedrlergantung program aptikasi)

Memiliki Communication port (RS-232)
Modem dengan kecepatan 14400 BpS atau lebih
Mouse

g. Multi Media (tergantung aplikasi pelayanan INTERNEfl,h. Mampu menjalankan slstem Win'dows '
?' Berlangganan dengan ISP (INTERNET Service Provider) atau Online Service3' Software atau Program eplikasi (tergantung fasilitas irrrrEnrvEryung akan digunakan), misalnya
-. Eudora Light, Netscape, InterneiExp-lorer, r-nterne[Fnone, Net 2 phone, Net Meeting

-- 
'l " '-"-/

( 
^.lModem\-/ Perangkat hardware yang harus tersedia untuk melakukan koneksi ke intemet adalah Modem.Modem atau modulator demodulaforbeffungsi untur, r*niubah sebuah sinyal digital menjadisinyalanalog (sinyal suara) dan mengubah iinyal analog (sinyal suara) menjadisinyaldigital.

Pada saat sebuah komputer mengirimlan data [e internet] rlrara mooem akan mengubah sinyaldigitaldari komputer menjadisinyal suara sehingga sinial tersebut dapat dilewatkan melaluikabel telepon untuk kemudian menghubungral 
"iortuter 

rita oengan isi (int"rn"t seruice
Prowder), selanjutnya rsP (Internetsa*e eivtae4 t *oG menghubungkannya dengan internetdiseluruh dunia. Penerima. Pada sisi penerima, ,oa"rniLin mengubah sinyal suara dari kabeltelepon menjadi 

,sinya.l 
digital sehingga. komjuter Gn.nrnu dapat membaca sinyattersebut.

Berdasarkan cara kerja tersebut moaem dapat membuat oua uuan romputer oipii oert<omunitasisatu sama lain melaluikabeltelepon. I ssreL I

Dalam pengunaannya modem dibedakan menjadi 3 jenis modem yang memiliki fungsi yang
berbeda yaitu :

7) Modemdlatup
Modem ini biasa digunakan oleh. personal computer (pc) yang langsung dihubungkan

melalui saluran telepon, bentuk modem ini dalam [ujunuunnya untuk jaringan dibedakan
menjadi dua jenis modem yaitu : 

'--""'

c.

d.

e.

t.

*.ffi"',.:+L;J-;J

1 n rir rfl n n
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2)

3)

(a) Modem Internal
Modem internal artinya modem tersebut sudah terpasang pada mainboard atau

motherboardkomputer. Keuntungan modem internaladalah harganya lebih murah namun

kelemahannya adalah pemasangannyd lebih sulit dan penggunaanirya tidak dapat dipindah-

pindah dari satu komputer ke komputer yang lain.

Gambar- 
.. ,.1?:e* ,n:ernal

(b) l,fodem Erternal
Modem eksternal yaitu rirodex'n tailg
sengaja dipasang di luar komptlter

biasanya mempunyai send port CO{"t 1 e*al

COM 2. Keuntungan dari modern eksErnal

adalah pemasangnnnya lebih mudah dan

penggunaannya dapat dipindah-pirdah dari

komputer yang satu ke komputer yang lain

tanpa harus membuka casing CPU, namun

kelemahannya adalah harganya jauh lebih

mahal.

Apabila dalam komputer Ar;da telah terpasang modern, Arda akan ndihat tempat colokan

(Line Port), seperti yang biasd terdapat di belakang atau samping pesawat telepon (Phone

port). Line portiniterdapat dibagian belakang komputer. Ke dalam l-ine port, Anda dapat

memasukkan kabeltelepon yang diujungnya terdapat konektor. .

Modem Kabet (modem able)
Modem ini biasa menggunikan saluran TV kabel yang memiliki kecepatan akes yang

tinggi dibandingkan dengan modem jenis dial up dan modem ASDL sehirgga computerdapat

terkoneksidengan internet melalui modem kabel ini, namun user harus nrendaftarkan dahulu

ke penyedia jasa TV kabel dan ISP (internet Seruice Providefl.

Modem ADSL (Asymetric Digital Subscribel Line)
ADSL merupakan salah satu tipe xDSL teknologi koneki broadbaM fang menggunakan

line telepon normal. Ide utama teknologi ini yaitu untuk memecah sinyal lirre telepon menjadi

dua bagian untuk suara dan data. Hal ini memungkinkan user untuk mdalalkan atau menerima

panggi-lan telepon dan terkoneksi ke internet iecara simultan hnpa saling mengganggu.

bamDar i rfixlem eKgernal

Gambar : Berbagai jenis Modem ADSL dan jaringannya



ADSL bersifat asimetrik karena lebih banyak menggunakan salurannfa untuk transmisi
downstream ke pengguna dan hanya sebagian keeilyang digunakan untuk menerima informasi
dari pengguna.

Sebuah sirkuit ADSI- menghubungkan modem ASSL pada masing-masing ujung line telepon
twisted pair yanE ken,udian akan membuat tiga chanel informasi yaitu sebagai berikut :

(a) Chanel downstream berkecepatan tingg!
(b) Chanel duplex berkecepatan sedang

.- 
- 

(c) Chanel plain oici telephone seruice (POTS)

1 b. Telephone
'-.---/ Saluran telepon yang dimaksud disini adalah saluran telepon biasb seperti yang Anda gunakan

sehari-hari untuk bertelepon. Jaringan telepon merupakan ialah satu prasyarat untuk teihubung
ke internet karena jaringan telepon digunakan untuk meneruskan sinyal dari modem, Proses pada

saat modem terhubung dengan telepon dan kita memulai hubungan dengan InErnet S€ryhe Provider

" (ISP) pada intinya adalah sama dengan proses kita menelepon biasa. Jika ada yang menelepon
Anda dan pada waktu itu Anda juga menggunakan modem, maka penelepon Udak bisa rnenghubungi

Karena modem dan telepon berkaitan erat, kecepatan modem juga sangat berpengaruh
terhadap rekening telepon yang harus kita bayar setiap bulan. Sehingga, modenr yang cepat
akan lebih menghemat uang daripada modem yang lambat,

^-\:^o,t 
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r c. Network Interface Card (NIC)
\ I NetworklnterfaceCard(NlC)beftindak
\ -/ -t^^ t.^t^^t r^-i-^^- -^-f ri-^^--^ -^r^ ^r^r

I Network Interface Grd(NIC) beftindak sebagai interface fisik atau penghuburp antarkompuEr
'-/ 66Tlkabeljaringan. c-ard oipisanb pada slottam5ahan yang terdapatdimisir,g*;sing tonriuter.

Setelah card terpasang, pasangkan kabeljaringan ke port lang terdapat di NIC agar komputer
yang satu dengan yang lain dapat terhubung secara baik.
Tugas NIC adalah l

- Mempersiapkan data dari komputer agar dapat dilewatkan ke media penghubung
- Mengirimkan data ke komputer lain, dan
- Mengontrolaliran data antar komputer dan sistem perkabelan.

Gambar : Network Interface Grd (NIC) sebagai interface fisik atau penghubung anbrkomputer

ProcesorPentium
Procesor merupakan nama singkat dari mikroprocesor dan sering kali disebut CPU (@ntral

Procegor tJnrfl. Komponen ini berupa sebuah cip. Cip (chip atau IC atau Intqntd Circufiadalah
sekeping silicon berukuran beberapa millimeter persegiyang mengandung puluhan ribu transistor
dan komponen elektronikyang lain.

Procesor adalah otakdari sebuah komputer: Fungsi procesor adalah rnengolah semua informasi
yangdimasukkan pengguna komputersefta memberikanhasilsesuai dengankehendak pemakai
(user). Semakin cepat atau tinggi kemampuan procesor pada komputer, semakin cepat data
dari internet yang dapat dibaca. Procesor tipe 486 memang dapat digunakan untuk mengakses
internet namun sangat lambat berbeda dengan menggunakan procesor yang memiliki kecepatan
1,7-2,8 GHz yang merupakan kecepatan pada procesor seperti Intel Pentium III, IV dan procesor

AMD.

ffi@
Gambar z Procesor sebagai otak komputer
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Browsinglah informasi di wwty.ilmucomquter.com. Tentang syarat instalasi jaringan internet dan
perangkat yang dibutuh kan berikut specifi kasi yang ideal.

C. Teknologi Jaringan
Setelah persyarata.n (perangkat lunak.maupun keras computer) untuk akses internet Anda dapat

menghubungkan ke jaringan internet melalui beberapa jalurjaiingan seperb t4!rt (tocaterea ruetwoili).
Adapun teknologijaringan local area network (LAN) teidiri dari beberapa;Ar-rs yaitu-:ttirernegtreli
Ring, LocalTalk, FDDI
z: Effr6ffi6t

. . . Ethernet disebut juga protocol, Asal Ethernet bermula dari sebuah pengembangan WAN di
Universityof Hawaii pada akhir tahun 1960 yang dikenal dengan nama "AL6M" yai-tu aturan-
aturan main.yang mengatur komunikasi diantara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan,
aturan itu termasuk di dalam.nya petunjukyang berlaku bagi cara-cara atau metode m6nga-fsei
sebuah jaringan, topologi fisi( tipe-tipe kabel dan kecepatan transfer data. Untuk melaksanakan
pertukaran data ( pesan) antara dua buah sistem dalam suatu jaringan. protocol ini mens6ruii I
pertedaan format data pada kedua system hingga pada masaiah k6neki listrik. -- -- I

Protokol Ethemet dapat digunakan untuk padamoileljaringan Garis lurus, Bintang, aau pohon. I
?i:#?3ii3i[1;smisikan 

melewati kabel twisted pair, 
'koakiial,ltaupun 6beifir#iopti;H; 

I
. Proses standardisasi teknologi Ethernet akhirnya disetujui pada tahun 1985 oleh Insatutu of 1

Electricaland Electronia Engingers(IEEE), dengan sebuah stahdar yang dikenal dengan proieA !
802. Standar IEEE selanjutnya diadopsioleh InternationalOrganization fbrSbndardDitionfisOl, I
sehingga menjadikannya sebuah standar internasional da-n mendunia yang dituiu[an';;trk I
membentuk jaringan komputer. Karena kesederhanaan dan keandalannyi, e[hern6t pun ojpii I
bertahan hingga saat ini, dan bahkan meljadi_grgiteKur jaringan yang paiing Uanvil Oigun;E;. I
- -_ 

Standar protocol yang terkenal adalah oSI (open System tn'tercbinecing), lloOetiefeiensi I
oSI merupakan salah satu_arsitektur jaringan komputer. Model oSI ini sesu-ai'de;G; ;tan6; I
ya ng d itentu ka n o le h ISO ( I n te rn a tio n a I S ta n da rt O rg a n im tio n).

Model referensi oSI mengidentifikasikasi semui proses ying dibutuhkan untuk melakukan
komunikasi dan membaginya ke dalam kelompoksecbra logika lang disebuiOengin Eyer. OsI
menjelaskan bagainrana data dan informasi daiisebuah apliliasi pidisebuafr komp-uter fraewati
media_jaringan berkomunikasi ke aplikasi yang berada bi komiuter lain.

OSI ini mendefinisikan 7.la.pisan, pada model ini pemakai berinteraksi dengan sistem melalui
aplikasi yang beroperasi pada. lbpisah' aplikasi. setanjutnya iprifiiioiproi"s rn,irurri rap*il i'*i
lapisan, hingga ke lapisan terbawah yang menghubringlian cjua buah'sistem secra nif-.-

Tabel lapisan-Lapisan pada OSI

Menjamin pengiriman data dalam bentuk deretan bit melalui media
transmisi darisatu simpul ke sim

Menjamin blok data yang mengalir ke lapisan jaringan benar-benar
bebas kesalahan

Mengatur rute paket data dari simpui sumber ke simpul-simpultujuan
dengan Eemilihkan jalur-jalur koneksi

Menyediakan. hubungan yang handal antara dua buah simpul yang
berkomunikasi

Membentuk, memelihara, dan menghentikan koneksi antara dua buah
sedang berjalan pada simpul-sim

Melakukan pengonversian pesan (misalnya dari for.mat ASCII ke EcDIa
atau berupa enskripsi atau deskripsi)

Menyedia kan laya nan kom u n ikasi dalam bentu k prog ram apr ikasi : misa I nya
berupa transfer berkas, e-mail, dan pengekseliusian pro!ram jarak jau'h.

!i!.s*W
Fisik

Data Link

Jaringan

Transport

Sesi

Presentasi
' .1

Aplikasi
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2. Token Ring
ProtokolToken di kembangkan oleh iBM 

pada pertengahan tahun 1980. Metode Akesnya
melalui lewatnya sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti Cincin , Dalam lingkaran token,
komputer-komputer dihubungkan satu dengan yang lainnya seperti sebuah cincin. Seuujrr sinvii
toxen bergerak berputar dalarn sebuah lingkaran (cincin) dalam sebuah jaringan dan bergeiak
dari sebuah komputer-menuju ke komputer berikutnya, lika pacia persingga6an di salah-satu
komputer ternyata ala dqta yang ingin ditransmisikan, token akan mengligkutnya ke t"rpai
dimana data itu ingin ditujukan, token bergerak terus untuk saling mengkofletsifan diairmra masiirg-
masing komputer.

3. LocalTalk
Local Talk adalah sebr-rh protokol network yang di kembangkan oleh Apple Computer, Inc.

untuk mesin-mesin komputer Macintosh , uetoa6 ya-ng digunakan oleh [-oca#aif uaufuiiCSlie,rCe
(Grrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Hampir sann denganr CSM,a/CD.. Rdapter
Locallalk dan cable twisted pair khusus dapat digunakan untuk'nrenghuh,rrqrlan UeUempa konrplter
melewati port serial. Sistem Operasi Macintosh memungkinkan koneksi secara llrinian peer-to-
peer tanpa membutuhkan tambahan aplikasi khusus. Protokol LocalTalk Aapat Oigunakan untuk
modeljaringan Garis Lurus, Bintang , ataupun model Pohon dengan m€,*ggLlnakai faOeltwisted
pair. Kekurangan yang paling mencolok yaitu kecepatan tmnsnr;sr:r1a, Krepabn trarsmisinya
hanya 230 Kbps.

4. FDDE

Fiber Distributed Data intefface (FDDI) aoalah -b,,ah ProtoKo{ jarirqan yang menghubung-
kan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada p.ak yang;auh. t4d;Je uf"eri,Vaiung Oligunaka-n
oleh FDDI adalah model token. FDDI rnerqgunakair Crn Ur.rah topologi ring secirafisii<.

_ ferangkat kerasyang dibutuhkan untuk nrernbagrun -h.rahprirgan koirputerpihr : Komputer,

Q!Networ( Hub, dan segala sesuatu yarq befruh.mgan dengin koneksijaringari seperti: piintei
qDR9M, Scanner, Bridges, Router dan lainr,"a ,prq dibutuhkJn untuk pr6cesitransiormasi dati
didalam jaringan. Berikut adalah p€ranE-peranti tersebut :

a. FileSeryerc
Sebuah file server merupakan Santungnya kebanyakan Jaringan, merupakan komputer

yang sangat cepat, mempunyat mernori yang besar, harddisk yang memiliki'kapasitas besar;
'q9ruan kartu jaringan yang cepaL Slstem operasijaringan tersiripan disini, jriga termasuk

didalamnyabeberapaapiikasIdandatayangdibutuhkan1ntukjaririgan.

b, Worlcstations
Keseluruhan komputer yang terhubung ke file seruer dalam jaringan disebut sebagai

workstation. Sebrmh workstation minimalhempunyai ; Kartu iaringai, Aplikasi jaringin
(.tpnryre.jaringan), kabel untuk menghubungkan kejaringan, biisanyi si:Otiafr wo*stafron
tidak begitu membutuhkan Floppy karena data yang ingin d-'r'simpan bida dan Oipat Ai|etak|<an
di file server. Hampir semua jenis komputer dapat aigunat<an sebagai komputel worktation.
Networkfntuffae Cads (NIC) abu KaftuJaringan

. Kaftu Jaringan (NIC) merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubung-
kan antara komputer, kebanyakan !a$u 

jaringan iaaUd kartu inernal, yaitu kartu-jaiingan

Y9-ng 
di pasng pada slot ekpansi di dalam komputer. Beberapa komputbr seperti t<6mputer

MAC, menggunakan sebuah kotqk khusus.yang ditancapkan'ke port serial itau SCSf port
komputernya. Pada komputer notebook ada slot untut< tcartti3aringan yang biasa disebutFO,fcn
slot. Kaftu jaringan yang banyak terpakai saat ini adalah :-t<art-u laiingln Ethernet, l-ocaffam
t<jp[tor, dan kartu jaringan Token Ring. Yang saat ini populer dig-unat<6n aoitatr rttiemet, iaru
diikuti oleh Token Ring, dan LocalTalk.

Ethernet Card atau Kartu Jaringan Ethernet
Kaftu jaringan Ethernet biasanya dibeliterpisah dengan komputer, kecuali seperti komputer

Macintosh yang sudah mengikutkan kartu jaringan ethernet didalimnyb. kartu Jaringan ethbmet

lf.muTlya telah menyed.igkal poft koneksi untuk kabel Koakial ataupun kabelf,visted pair,
jika didesain untuk kabel koaksial konekornya adalah BNC, dan apabiia didesain untuk kibei
twisted pair maka akan punya konektor R -45. Beberapa kartu jaringan ethernet kadang juga
punya konektor AUI. Semua itu di konekslkan dengan koakialjtwis-ted pair, ataupun aErigan
kabel fiber optik.

d.
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e, Reapeter
Repeater digunakan untuk mempertuat sinyal digital

dengan transmisi metode baseband' Ketika repeater

meminta sinyal, repeater akan memperkuat sinyal dan

melewatkan sinyal tersebut ke segment berikutnya'

Repeater ini dapat digunakan untuk nrerghubungkan

antar segmentwalaupun kedua segmentyang hendak

dihubungkan berbeda media a-lkan memilikj metode

akses yang sama. Gambar : Repeater WUN
Bn:gde

-RaaUn 
sebuah perangkat yang mernbagi -tu bmh jaringn kedalam dua buah jaringan,

ini diqunakan untuk mendipatkan jaringan farg efiskxl, dimana kdang pertr.rmbuhan network

sangEt cepat makanya diperiukan iembatan untuk itu. Kebanyakan BrirJgres dapat mengetahui

maslng-masing alamat dari tiagtiap segmen komputer pada jaringan sebelahnyg da.l iy$a
pada jlringan yang lain di sebelahnya pula. Diibaratkan bahwa Bridges ini seperti polisi lalu

iintas-yang mengalur di persimpangan jalan pada saat jam-jam sibuk. Dia mengatur agar

informasi di antara kedua sisi network tetap jalan dengan baik dan teratur. Bridges juga dapat

digunakan untuk mengkoneksidiantara networkyang menggunakan tipe kabelyang berbeda

ataupun topologi yang berbeda pula.

Device ini memiliki'kemampuan lebih dibanding dengan repeater, bridge melakukan

tugas sebagai berikut:
1)- Mengingatkan alarnat dari mesin pengirim dengan selalu mencaEt alamat mesin pengirim

ke dalam sebuah table MAC addres,

2) Melewatkan dan menyaring frame, pada saat bridge ini menerima frame, deviceiniakan

memeriksa MAC address. Jika alamat tujuan yang terpasang di frame juga terdapat di

table MAC address maka frame tersebut akan dikirim ke sebuah port yang terhubung

denganmesintujuan,tetapiapabila alamattujuan tidakditemukan ditableMAC address,

bridge akan mengirimkan frame yang diterima ke seluruh port yang dimitriki bridge

tersebut.
3) Mencegah terjadinya looping, pada saat bridge di pasang secara paralel untuk

menghubungkan duasegment berbeda danbertujuan untukmembentuk sistemjaringan

yang menyediakan mekanisme faulttoleraneakan memilikimasalah,salah satunya adalah

broadcast storm (ketika ada satu mesin melakukan pengiriman secara broadcast, frame

tersebut akan dikirim ke seluruh device dan akan menimbulkan looping data broadcast
yang terus menerus dan jika didiamkan akan mengakibatkan jaringan down

**#i*ini 
lebih pintardibanding devicedevice lainnya. Ti.rgas utamanp adalah melewatkan

data antarsegment yang memiliki alamat network yang berbeda Selain itu router memiliki

kemampuan untuk mengelola collisin domain, dan pengelolaan broadcast domain. Broadcast

domain adalah suatu kelompok jaringan komputer ketika tefidi pengiriman data yang

dilakukan sectra broadcast oleh suatu computer maka seluruh komputer alam satu kelompok

broadcast domain akan menerima dan memproses data tersebut hingga application layer.

Device router berfungsi untuk memisahkan broadcast domain dan akan menahan pengiriman

data yang bersifat local broadcast

Jika sebuah perusahaan mempunyai LAN dan menginginkan terkoneksi keinternet mercka

harus membeli router. Ini berarti sebuah router dapat menterjemahkan informasi diantara

LAN anda dan Internet. ini juga berarti mencarikan alternatif jalur yang terbaik untuk
mengirimkan data melewati internet. Ini berafti Router itu :

1) Mengatur jalur sinyal secara effisien

2) Mengatur Pesan diantara dua buah p;otocol

3) Mengatur Pesan diantara topologijaringan linear Bus dan Bintang (star)
4) Mengatur Pesan diantara melewati Kabel Fiber optic, @bel koaksialatau kabeltwisted

pair

Secara umum, router dibagimenjadi dua buah jenis, yakni:

1) Static roiterlrcuterstitis): adalah sebuah iitii4ungntemiliki tabel routingstatis yang

diset secara manual oleh para administrator jaringan.

2) Dynamic router(routerdinamis): adalah sebuah routeryangmernilikidab membuattabel

routing dinamis, dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling

berhubu ngan dengan ro uterlainnya

g.

. t,



HB
HUB merupakan perangkat yang memiliki banyak port yang menghubungkan beberapa

titik atau node dalam suatu jaringan, sehingga dengan HUB akan terbentuk suatu jaringan.
Pada jaringan yang umum dan sederhana salah satu port menghubungkan HUB tersebut ke
komputer server. Sedangkan port lainnya digunakan untuk menghubungkan komputer client
atauworktationyangsudahmemilikiNICuntukmembentuksuatujaringan.

Untuk membangun suatu jaringan tanpa.tersedia kabel corector dan NIC (kaftu jaringan)
mungkin tidak bisa diinsbl.
HUB dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1) Passive HUB

Jenis ini tidak membutuhkan power listrik tambahan,hanya berfungsi menghubungkan
jalu.r secara fisik dan melewatkan sinyal, tidak melakukan proses penguatan sinyal.

2) Active HUB

Jenis ini menghubungkan power tambahan. Disamping befungsi sebagai penghubung

ialur secara fisik dan melewatkan sinyal, device inijuga dapat memperkuat sinyal yang
akan dilewatkan ke jalurlain.

i, Gateway
Device gateway berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang memiliki arsitektur dan

lingkungan yang berbeda. Gateway akan membungkus dan mengubah data dari lingkungan
satu ke lingkungan yang lain, agar kedua lingkungan yang memilikiformat berbeda dapat
saling berinteraksi atau berkomunikasi. Sebuah gateway digunakan untuk menghubungkan
dua sistem yang memiliki perbedaan dalam hal :1) Protocol komunikasi , 2) Format struKur
data, 3) Bahasa, 4) Arsitektur

. Gateway dapat menghubungkan jaringan yang beragam, sebagaicontoh, Microsoftwindovls
NT Server dengan SNA (Sysfem Network /rcitedure milik IBM1. Gateway mengubah format
data sehingga kedua jenis jaringan tersebut dapat saling berkomunikasi.

Dalam jaringan komputer yang bersifat workgroup, setiap host atau PC dapat bertindak
sebagai server dan juga sekaligus bertindak sebagaiclient. Jenis jaringan workgroup dikenal
pula dengan istilah jaringan peer to peer. Untuk membangun system jaringan workgroup
Anda perlu menyediakan minimaldua komputeryairg saling terhubung dengan sebuah media.
Sedangkan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan adalah :

1) Dua atau beberapa komputer yang telah dipasangi NIC (Network Interface Grdl
Z) Kabeljenis UTP

3) Hub

4) Windows 98 atau bisa juga dengan windows seruer
D. ModemDanRouter

Beberapa peranti yang digunakan dalam internet maupun jaringannya adalah modem dan
router. Kedua peranti ini amat diperlukan karena tanpa modem, proses pengubahan isyant tidak
akan terjadi, demikian pula jika tidak ada router isyarat tidak akan dapat di transfer ke jaringan
yang lain.

Dasar sistem telekomunikasi adalah isyarat. Isyarat yang mengalir dari sintu tempat ke tempat
lain dapat berbentuk analog maupun digital, Isyarat analog atau disebut juga d6ngan isyarat
kontinyu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinyu, yang membawa infomasidengan
mengubah karakteristik gelombang. Isyarat analog mempunyai ciri yaitu merniliki amplitudo dan
frekuensi.

Dengan adanya perangkat keras ini maka sinyal digital dapat diubah menjadi sinyal analog
sehingga data dari komputer bisa dikirimkan melalui saluran telepon abu saluran lainnya.

Data dari komputeryang berbentuksinyaldigitaldiberikan kepada modem untukdiubah menjadi
siqyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi
sepefti telepon dan radio.

B

Dalam prakteknya, komunikasi antarkomputer kadang mengalami perubahan dari isyarat
analog ke digital dan sebaliknya. Sebagai contoh komunikasi dua buah komputeryang melibitkan
jaringan.telepon, melakukan perubahan isyarat sepefti berikut, komputer pertama mengirimkan
isyarat digital dan kemudian oleh peranti modem akan diubah menjadi ibyarat analog. Isyarat
analog inilah yang mengalir pada jaringan telepon. SelanjuUrya isyarat-analog diubah oleh m6dem
menjadi isyarat digital pada bagian penerima.

Kegunaan Modem adalah mengubah isyarat digital menjadi isyarat analog pada sisi pengirim
dan mengubah isyamt analog menjadi isyarat digital pada sisi penerima. Pada saat sebuah kom[uter
mengirimkan data ke internet, maka modem akan mengubah sinyaldigitaldari komputer menjadi
sinyal suara sehingga sinyal tersebut dapat dilewatkan melalui kabel telepon. Pada sisi penerima,

I
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YaAzU. lah pertanyaan berikut dengan tepat I I1. lelaskan perkembangan terbentukriya Internet I I
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E

3.

4.

5.

Jawab:

-

a. Bridge
b. ruB
c. Repeater

Ethernet Card
Switch

a. PCMCIA slot
b. SCSI port
c. Repeater

d. Ethernet Card
e. Switch

_UjiKompetiffi

-
1. Peralatan yang berfungsi memperkuat sinyal_

sinyat yang masuk t<e iaring'an d;;rt;r
disebut...

2 Yang merupakan salah satu jenis kartu jaringan
adalah...

d.

e.o

e=r*ILlL;d
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proxy server, PC, router,internet

internet, PC, router, proxy server
internet, proxy server/ router, PC

Internet, roqter,prory server, PC

e. proxy seruer, PC, intemet, router.

4. Suatu protocol yang digunakan untuk
'melakukan pengambilan arsip atau file secara

eleKronik atau transfer file dari satu komputer
ke komputer lain di internet disebut ....

a. chatting

b. FTP

c. download

5. Berikut ini merupakan sahh -tu kabeljaringan
komputer, kecuali...
a. Fiber Optik
b. STP

c. Coaxial

Peralatan yang berfungsi membagi sebuah
jaringan besar menjadi dua buah jaringan,

disebut...
a. Bridge

b. t-uB

a. Repeater

Peralatan ini dibutuhkan jika akan meng-
hubungkan jaringan computer t-AN dengan
jaringan Internet, peralatan yang dimaksud
adalah ...

a. Bridge

b. r-uB

c. Repeater

B. Dengan kemajuan teknologi sekarang orang
dapat dengan mudah mergalses internet tanpa
harus menggunakan komputer. Mencari
inforrnasi di internet dapat dengan mengguna-
kan media....
a. soundcard

b. handphone

c. televisi

Situs: www.sman 1ka rangdowo.sch.id adalah
situs milik....

Modem

d. Handphorre

e. Hub

c. Access point

11. Istilah berikut ditemukan pada jaringan
computer dengan menggunakan label, kana li

d. server

e. Rl45koneKor
c. work stations

12. Peralatan yang berfungsi menghubungkan
kabel-kabel jaringan dar.i setiap komputer work
station, server, dan perangkat keras lainnya,
disebut .".

a. Bridge d. Ethernet Card
b. Fil.JB ,e. Switch
c. Repeater

13. Kabel Twisted pair biasanya menggunakan
konektor...
a. BNC

b. Rr 3s
c. NBC

14. Kartu Jaringan yang hanya dapat beroperasi
pada kecepatan 230 Kps adalah ...

.-

3. Berdasarkan tampilan berikut, urutan nama

Peralatan yang terapat adalah .,,,
a. militer
b. perdagangan

c. penyiaran

10. Berdasarkan tampilan berikut menunjukkan
bahwa perangkat keras yang digunakan dalam
jaringan ada beberapa macam. Berikut ini
perangkat keras yang tidak ada pada jaringan
itu adalah ....

I

5 Potnt\

'ffiClient

d. intertaimen
e. sekolah

--lw
Client

a.

b.

c.

d.

d. telnet

e. gopher

d, Microwave

e. UTP

d. Ethernet Card

e. Switch

d. EthernetCard
e. Router

d. motor cycle

e. radiograf

i/

E-
Client

a. Modem

b. Laptop

a. AUI

b. RJ 35

c. NBC

tr-@

d. Rt 45

e, AJI

d. EthernetCard
e. Token ring

a. wifi
b. hub

a. PCMCIA slot
b. LocalTalk
c. Repeater

15. Sedangkan untuk kabel Coaxial biasanya
menggunakan konektor..

d. Rr 45
e. BI{C

16. Sekarang inidi sekolah-sekolah, di kampus, di
hotel, dan tempat penting lainnya, laptop sudah_

dapat terhubung dengan internet tanpa harus

menggunakan kabel. Jenis jaringan yang
demikian disebut dengan jaringan ...

wireless

wired
peer to peer

a.

b.

c.

d. web

e. LAN

"_\
Router/Hub Acces Point

tl
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17. Jika komputersudah terhubung dengan intemet
maka computer tersebut sering dikatakan
dengan....

c. Repeater

d. Bridge

e. Gateway dan repeater
' 24. E-commerce adalah fasilitas internet yang

digunakan untuk melakukan ....

a. browsing

b. jual beli

c. kirim berita

d. percakapan Iangsung

e. game

25. Perangkat keras yang digunakan sebagai
penghubung antara computer dengan jaringan

telepon disebut...
a, Network Interface Card
b. STP

c, Coaxial

d. Modem

e. UTP

26. Perangkat keras yang berguna untuk
melewatkan data antar segment yang memiliki
alamat network yang berbeda dinamakan....

, a. Repeater

b. Hub

c. Router

d. Gateway

e. Bridge

27. Suatu ukuran kapasitas media komunikasi
dalam ISP adalah.....
a. kbps

b. gigabyte

c. bandwicth

d. broadband

e. herE

28. Kecepatan chaneldownskeam dalam modem
ADSL adalah ....
a. tinggi

b. sedang

c. rendah

d. lambat

e. sangat lambat

29, Berikut iniyang bukan merupakan keuntungan
dari pemasangan modem ADSL adalah :

Koneki berkecepatan tingg i
Kecepatan bersifat va ria ble
Menghemat biaya

Mampu menggunakan telepon selama
koneksi

Tidak membutuhkan pengkabelan ekstra
ADSL

30. Keseluruhan computer yang terhubung ke file
seruer dalam jaringan disebut sebagai.....

file server

workstation

repeater
gateway

internetworking

a.

b.

shutdown

take off
d. edit

e. underline

a,

b.

c.

d.

c. online

18. Berdasarkan tampilan berikut, Repeater
ditempatkan pada nomor ....

A$cess. P."qint

.. '(Root Unit)""..,. 
Wired LAi,{

,:'16ffi--i-
', 

/\ 
j

trdl .\':i 

/\

"#J..I S....

a.

b.

c.

d.
6

1

2

3

4

1dan2

19. Untuk menterjemahkan mesin-mesin yang
berbeda-beda dalam jaringan internet
dibutuhkan mesin penterjemah yaitu .....
a. Transtool

b. Gateway

c. Busway

d. DNS

e. Multicasting

20. Berikut iniadalan peralatan pendukungan agar
jaringan dapat berjalan dengan cepat, kecuali

speaker

hub

switch
repeater

e. modem

21. Kecepatan duplex berkisar antara ..... hingga

1,5 hingga 8 Mbps

1,5 hingga 12 Mbps

12 hingga 16 Mbps

16 kbps hingga 1 Mbps
e. 16 Mbps ke atas

22. Peralatan jaringan yang diperlukan untuk
membentuk jaringan nirkabel antara lain ....
a. wireless

b. NIC

c. kabelCoaxtial
q. wifi cErd

e. hub

23. Alat yang berguna untuk memperbaiki dan
memperkuat sinyal yang melewatinya diantara
dua sub jaringan disebut....

Router

Gateway

a,

b,

c.

d. a.

b,

c.

d.

a.

b.

a.

b.

c.

d.
a

I
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Jawablah perhnyaan ini dengan benar !
Sebutkan tiga macam Server Proxy yang anda ketahui!

Berilah nama yang tepat pada peralatan peralatan berikut dengan msnilih nama yang sudah disediakan
Wireles Router '

Wireles Komputer

Internet r

Modem '

Jawab :

1. ...........,,.;.,,
2.

3.

4.

Jelaskan fungsi

Jawab :

Sebutkan nama-nama Perangkat keras yang ada pada jaringan berikut!

=.!!,

*$o,
*x

4

,rG,
$

keuntungan dan kelemahan dari sistem jaringan client server I

H]gE

E
1.

2.

macam-macam HUB yang terdapat dalam jaringan internet !

perangkat keras Bridge dalam sebuah jaringan!

Jawab :

Sebutkan

lawab ;
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Internet yang kita kenal hanyalah suatu perangkat lunak yang mampu mengakses segala informasi
dengan cepat dan tanpa mengenal waku. Untuk mampu menjatankan softrruare teisebut sebuah komputer
perlu memiliki komponen-komponen yang mampu menjalankan sistem internet tersebut tanpa adanya
komponen pendukung sangat mustahil komputer dapat dijalankan apalagidigunakan.

^ Untuk bisa mengakses internet, kita memerlukan perangkat keras (hardware)dan lunak (software).
Sedangkan untuk.pemilihan komputer ciisesuaikan dengan kebutuhan kita, makin cepat procesor yang
digunakan dalam komputer tersebut maka makin baik pula kecepatan kita mengakses intbrnet.
A. Sistem Penyambungan Komputer dengan Internet

Pengertian akses Internet sebenarnya secara fisik adalah komunikasi antara perorangan atau
organisasi dan sebua.h ISP yang menghubungkannya ke Internet. Sebuah ISP memberikan layanan
akses Internet kepada pelanggan individu atau lembaga dengan biaya langganan atau abunemen
setiap bulan. Setiap pelanggan yang terdaftar di sebuah ISP menggunakan iaringan milik ISp untuk
mengakses Internet.

Ada berbagai cara untukdapat menghubungkan
(mengakses) internet diantaranya adalah Waiung
internet (warnet) merupakan salah satu sarana yang
memungkinkan orang yang tak memiliki komputer
untuk mengakses internet dengan mudah. Seseorang
cukup datang ke warnet tersebut dan mengakes
internet dengan basis pem baya ran berdasarkan jumlah
jam akses. Cara kedua adalah dengan menggunakan
srana intemet yang telah terpasang pada kantor. Dan
yang ketiga adalah denqan cara berlanqqanan danyang ketiga adalah dengan cara ngganan dan
pengakses internet di rumah. Pada prinsipnya hubungan
ke internet dilakukan melalui ISP (INernet Serur:ce
Provider).
1. Software UntukAkses Internet

Pada bagian sebelumnya telah diperkenalkan aplikasFaplikasi internet yang dapatdimanfaatkan.
Masing-maslng aplikasi internet tersebut hanya dapatdijalankan apabila iom[uter yang digunakan
mempunyai perangkat lunak untuk menjailankan aplikasi tersebut. Reiangkat lu-nali untuk
menjalankan aplikasi internet tersebut diantaranya :

a. Microsoft Internet Explorer dan Netscape Navigator adalah perangkat lunak browser yang
dig u na ka n untu k menga kses web ata u'a pl ikasiWWW.

b. Cute FTP, GoZilla dan WSFTP adalah peiangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan
aplikasiFTP

c.. MIRC, yahoo Mesengger atau ICQ adalah program untuk menjalankan chatting
q. Outlook Express adalah perangkat lunak uhtuk aplikasi email. 

-

Ragam Cara Menghubungkan Komputer ke intdrnet
Di dalam Komunikasijarak jauh atautelekomunikasi antar mmputer sepefti internet dibutuhkan
oco-l komunikasi. Protocol komunikasisebagai rnedia penqhubdng tersebut berupa lSp (Intemetprotoco-l komu ni kas i. Protocol kom u n ikasi seba gai rnedia peng h u bdng berupa ISP (Intemet

Seruice Providefi, ISP memberikan aturan dan tata carb simbungin jaringan yahg frarus diikuti
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oieh semua pihak yang berkomunikasi, Cara-cara yang dapat dilakukan oleh user dalam koneksi
ke internet banyak ragamnya, diantaranya adalah : -
a. Sambungan langsung ke Network

. . 
Anda dapat menggunakan sebuah komputer yang secara hngsung mempunyai hubungan

ke internet. Sebagaicontoh, Anda mungkin menggunakan sebuaI pC 
fang nierufafan Uagr-Jn

dari sebuah jg1nggl komputer yang mempunyai hubungan ke internet. Daiam t<aius ini, iiJtem
_ Anda-menjadi host internet penuh,'yaitu merirpunyai alamat elekbonik tersendiri.
b. Sambungan dengan menggunakan SUpatad ppp

. Untuk.menggunakan h-u.pqng_an dial-up telepon, Anda mernertLrkan sebuah alat untuk meng-
konversi sinyal komputer (d.igital) menjadi sinyaltelepon (analcg), dan sebaliknya. Alat untrik
mengkonversi sinyal d.igital ke sinyal analog disebut mdulatu Sedang, alat'untuk meng-
kolvgrsikgn sinyal analog ke sinyal digital diiebut demdulator Untuk mlngakses ke internet
mela.luihubungan telepon, Anda memerlukan sebuah modem (naAtlatorMuta1or). Selain
itu diperlukan juga TCP atau IP dan softwdre SUP atau PPP seperti linu<, Warp, dan 6in-lain.c. Sambungan langsung keOn-lineSeruiceseperti BBS, Compuserve.
. Ljntuk menjadi sebuah host internet tanpa harus memiliki hu5urger.r full-time ke internet
(yang umumnya sangat mahal), ada sebuah cara mensefup sebua-n hst internet melalui
hu.bungan telepon. Untuk melakukan hal tersebut, Anda perlu'nrengaca*an peryanjian aenga;
sebuah host internet yang.lain yang bertindak sebagai titik huburqian. 

=arfiutnya, 
Oipe6u-fan

sejumlah progra.I.y?ng disebut sebagai PPP (Point to Point protocoi'l aari SUp (Sertat t-ine

Ilt t|!t Protoggl] dalam worktation. Setelah worlstation mer,gttu,bLriq* hrg intemet melalui
ialur telepon, PPP menyediakan kemampuan Tcp/Ip untuk ivo*sadr Erseh.rt
Sgmlyn_ggn-On line Service dapat dibedakan menjadi beberaoa c=m ko*.eksi faitu :

7) Melaluijaringan
Salah satu cara untuk terhubung dengan internet adatan denEan nrenghubungkan

lorynutel kita dengan lom.puteryang tbrhubung jaringan irtei-d.Cffi-in mp-f agunit<an.
Pada jaringan ini.sebuah komputer yang dtlaaiGn ser-t'er Crhuhurqkan ke internet,
sedangkan komputer yang lain dihubungkan ke server i[r.
. Biasanya komputer yang berfungsi sebagai server dihufulngkan dengan ISp melalui
kabeltelepon atau melaluiantena. SedEngkan untuk mend.nuhrEdm konrU.[er kekomputer
seruer digunakan dengan menggunakan kartu l-AN (ll,['Cad dan kabd UTp. Biaya dkses
internet ini lebih qulah karena biaya konelaiditanfui,nE ohir 6"5"-* komputer.

2) Melalui saluran telepon langsung (Dial tJp)
Yaitu account online melalui ISP atau sering disehl sebagai shellaount. penggunaan

account lebih terbatas dan diutamakan pa_da 6iaya yeng rergan. Online account Siasanya
disediakan dari be.berapa instansi, yaitu Internet hoider, Online Seruice ying bersifbt
komersial,universitas,pemerintah,atauorganisas''on-p.or't.

Cara ini sering.disebutdengan D1'al U.p, yarg n'erniliki keunggulan jaringan yang luas.
Asal kita memiliki 

[abe!leJgpon maka kita dapat rnengakses i-niernef. t<eiepatan akses

99n9?n mengg.unakan Dial Up dapat mencapai se r4sl saat init<oneGiinlerirei-aengan
Dial U.p telah didukung oleh teknologi kompresi data sehingga kecepatan aGei aaipit
ditin-gkatkan menjadi 4-5 kali dari biaslnya. Tekro{ogi ini dikeiSl dengin telinolo g eoiwer
Surf Dr'al Up

3) Menggunakanjaringan GZRS
GPRS atau General Packet Radio *rv@ ini memiliki kemampuan untuk meng-

komunikasikan 
{3tg {an suara pada saat alat komunikasi sedang Uei:geiak. Gmunifaii

data dan suara dilakukan dengdn menggunakan getombing raai6.
GPRS mempunyai kece-patan transfir data yang cepat] yang dapat mencapai 115

kbps. GPRS ini menstransfer data dengan sistbm laket, k6ren-a itu'siitem pehtatitan
layanan GPRS dilakukan bukan berdasarhn lamanya iengjunaannya metiinrbri Uesamya. data yang ditransfer.

Tgknologi GPRS memungkinkan kita mengakses internet dimana saja, yang penting
kit3 m.epptlnyai memiliki komputer, telepon ieluler yang dilengkapi faiititis dpirs oai
sebqgf SIM Card_ya!9 menyediakan jasa.layanan GpRS. 

-
Kelemahan GPRS adalah untuk mendapattan koneki internets€cara mobile kita harus

4) LlelaluiWiFi

tinggi. Frekuensi ya.ng. digunakan berada:paOispectiurn 2,4 GHz:KftaObpat ierfruUung
ke internet dengan WiFi menggunakan sebubh trtotbbook aan'PDA yang dilenglcpi a;n6;
kartu WiFi (Wi'Fic,arq

l



-

Dengan menggunakan WiFi, Anda dapat mengakses internet dengan cepat, sebab

WiFi mempunyai kecepatan hingga 11 Mbps. Dalam penggunaan WiFiAnda tidak perlu

menggunakan kabel namun Anda harus berada pada daerah yang mempunyaisinyal
WiFi yaitu daerah yang berada pada radius 100 meter dari titik akes. Daerah yang

mempunyai sinyal WiFi sering disebut Hotspot.

5) Menggunakanjaringan TVKabel,
Jaringan TV kabel adalah

jaringan dengan jalur komunikasi
. data yang lebar sebab W kabel

harus melewatkan gambar
bergerak dan suara. Keuntungan

dari hubungan internet melalui
jaringan TV kabel adalah kita
dapat mengakses internet setiap

saat dan bebas dari gangguan

telepon sibu( biasanya biaya yang

dikeluarkan untuk akses internet

melalui W,kabel merupakan satu
paket dengan layanan TV
kabelnya sehingga pengguna
jaringan TV kabel bebas ber-
internet tanpa harus membayar
akses lagi.

Gambar : Skema koneksilnternet
menggunakan saluran W Kabel

Jika kita mengakes internet
dengan menggunakan jaringan Tl/
antara lain :

kabel, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

a) Berlangganan dengan penyedia W kabelyang dilengkapidengan layanan internet.
b) Perangkat komputer yang sudah dilenglopi dengan sistem operasi yang mendukung

untuk internet.
c) Cable modem dengan DdC$S system, yaitu modem yang dirancang khusus untuk

jaringan W kabel.

d) Ethernetcard
Me n g g u na ka n Wireless B roa dba nd

Wireles Broadband sering disebut dengan WiBro yaitu suatu teknologi nirkabel. WiBro
dapat diakes dengan kecepatan 512 kbps. Cara ini banyak dipakaioleh warnet-warnet
di kota-kota besar. Koneksi ini biasanya memerlukan antena yang langsung terarah ke
antena ISP. Kecepatan transmisi tergantung pada teknologiWiFi yang dipakai. Biaya
yang diperlukan meliputi biaya peralatan dan pemasangan serta biaya bulanan. Tidak
diperlukan biaya pulsa telepon.

Anda juga dapat
menggunakan ,

telepon seluler, Anda

untuk koneksi ke !
Internet. Hal ini
biasanya dilakukan
dengan melakukan
pendaftaran ke
providerGSM (Gloful
System for Mobile
Comunication) atau
CDMA (Code Divrlsion rtl

MultipleAcces) Anda.

Gambar : Skema konelcsi Internet melalui jaringan nirkabel
dan akses internet.melalui Handphone CDMA

Kzffi
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3. Jaringan komputer

l_ertumpyfan 
jaringan internet di Indonesia, sekalipun masih dalam tahap awal dan belum

nasyaralGt seperti halnya di neoara-neoara maiu. menunirrkkan trend vjnn canaar nncirifmemasyarakat seperti halnya di negara-negara'majy, inenunjukkan irenJ vihg !in^I^--i L^-:!-- r--

nr:|,.:leEllgl ?:r_Uqgul 
peru'sahaan yang ber-minat untuti menyi:ien-ggaialG;

41 ijin
tet ini.

dikelola oteh P:t lhdones'l, be
a. Merupakan jalur yar:-c .e atf

didalam harddi

memasyaraKat seperul nalnya ol negara-negara majy, menunjukkan trend yang sangat positif.

fgl:-!til5lgs.un.anya. ygls begitu.Pgrqf dari pe.nduduk Indon6sia yang padi sair iniii6irmiiri
sekitar 600 juta. jiwa tidak dapat diabaikan.begitu saja. Pemerintah teTah mengeluarkan'4l ijin
p.nnsrP Kepaoa oeroagal perusanaan yang bermlnat untuk menyelenggarakan jasa internet ini.
Untuk mengembangkan pasar yang besar ini; salah satu prasyarat 

-adalah 
OiUeniut<nva suatu

interkoneki nasional antar penyelehggara jasb internet (PjI) dilndonesia, sefrinqgi p6lanqqaninterkoneksi nasional antar penyelenggara jasa internet (PjI) di Indonesia, sehingga pdlanggan
dari satu.P_JI dapat dengan mudah dan murah berkomunikisid'engan pelanglan i:t"vang liin iSng
berada dilndonesia. 

- - -. -.-"J-'

. Tanpa adanya interkoneksi nasional ini, kecepatan lalu lintas informasiantar PJI dilndonesia
akan se. penuhnya tergan!!30 Rada interkoneksi internet di luar negeri, yang tidak sepenuhnya
dapat dikendalikan ohh PJI Indonesia.

Dengan adanya tuiarg punggung lalu lintas infotmasi nasional
lola oleh PJI Indones,a, berbagai manfaat yang dapat diperok
Merupakan jalur yar:g .e atif lebih murah dibandt-nokan dehoan

I lalu lintas infoFmasi nasionalyang pengembangannya dapat
i manfaat yang dapat diperoleh antbra 

-lain:rnraat yang dapat diperoleh antara Iain:
rah dibandingkan dengan menggunakan tulang punggung

iaringan internet di nqara ialn (yang tentunya inlin mengimOit feilfilongJ;d;ri p'dggunaan
fasilitasnya).

b. Merupakan jalur alie'':'e:re bagisebuah Pji apabila jalur koneksike internetyang dimiliknya.
(langsung ke luar nrye'. -ergalami masalah. Lebar pita (bandwidth) yang ting"giantar pJI
Indonesia akan mer:iag-r=. ,-sentf baEi penyedia infoimasi (content pioviOe"rimt"nempittin
basis.data.nya diln c,:es.: :e .i :a3'-ren'iedla informasi locilmaupdn internisionaic. Interkoneki nasiora, - --: : -e;t=x;:r urtuk layanan-layanari baru vang mlmUutuhkan
lebar pitg yang tinggi, izrE ---g(- cDai cl eaisin aflaOita mehgandalkaninte"rt<onet<simelalui
negara lain yang ffirrsi'r? =e:':-n;gr,

. . Jaringan komputer aiee: 
=a,-=- 

{"-::-ip; an tc.mputef, printer dan peralatan lainnya yang
terhubung. Informasica- -= fs!e?( -ee,-; <aeei-i<acel sehinqEa meinungkinkan pehgguna
jaringan komputer dapai -: rrg aer.ran dc,rolnrgr o,an aaE, me"iEut paaa ffiE; ylig *rn.
dan bersama-sama 6s gg.^€kar: Forcinare software yanj terlrubung'oengln jaiirigan, paOa
dasarnya-suatu. Jaringan ksllp,.fter Erdiri at,E sejumrah 

'nosldan 
roneitiviatya.'-' 

"'--'

q. Hostda-pat-beryqe se,-h komputer: pc, miniatau jenis komputer lainnyi.
b. Konektivitas da ta n ;e -.rgan kom pubr berdasa rkan med ia pengh u bu ng nya

-,*il*-=*+*---\

J*'| l*
PemsJrri hr.::hif

J,#

W
IIoet

Gambar ; Skema jaringan komputer

... Jaringan dalam kom.putel.bgt{g:g pada rentang geografis yang dicakup oleh jaringan dapat
dibedakan menjadi3 yaitu : l-AN, MAN, WAN
a, LocalArea Network(AN)

. . 
sebuah LAN, adatah jaririgan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, um

oleh area lingkungan seperti sebuah-perkantoran di sebualiqedunq, atau sr

. . SeDuan LAN, adalah Jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi
oleh a.rea lingkungan sepertlsebuah-perkantoran di se.bualigedung, itiu seUua'n set ot-Jtr,
dan biasanya tidak jauh dari sekitar i km persegi. Beberapi modEi Ldfiquraii Lqr,liatudan biasanya tidak jauh.dari sekitar 1 km persegi. Beberapa modei konfigurasi l-AN, satu

!9[P!lgl,biaTlya jUadikan sebuah file seru_er. Yang man'a digunakan uituk menyi'mpan
perangkatlunak(nftfiare)yang mengaturaktifitas jariilgiri, aiaupun seUagiiffi.g-kjiffik
yang dapat digunakan oleh komputerkomfuter yan!1-terh.ubung kb dalatn n-etwork. (omputer-yang dapat digunakan oleh komputer komputer yang terhubung kb dalatn network. Komputer-
komputer.yang terhubung ke dalam jaringain(netwoit) itu biasatya disebut dengan woit<s6-tibn.

9!qt_qly9 ,t :nllllRuan workstation lebih-di paryah daiifile server dan mempufryaiaptikaii tain
'1

ll

I
I

Biasinya kemampuan w6rkstation iebih-di b'awah d;
didalam harddisknya selain aplikasi untuk jaringan.



. . Media LAN merupakan jaringan dalam komputer yang mencakup area dalam satu ruang
gedung yang berdekatan. Misalnya jaringan dalam satu sekolah yang terpadu atau disebud
lokasi perusahaan. Kebanyakan IAN menggunakan fiedia kabel untuk menghubungkan antar,
satu komputer dengan komputer lainnya.

Secara administrasi LAN ini dapat dilakukan sendiri oleh seorang atau beberapi
administrator (orang yang bertugas dan bertanggung jawab memelihara jaringan agar tetal
berjalan normal).
Menurut Tipenya LAN dapat berupa Clientatau serueraAu peer to peer
.1) Client atau seruer (seruer based) merupakan suatu modeljaringan yang memiliki ctier,

dan seruer. Client adalah komputer yang meminta layanan (dapat berupa data atar
perangkat keras misalnya printer), sedangkan serueradalah komputer yang bertindal
untuk melayani permintaan client Fungsi server sendiri sebenarnya berupa perangka
lunak yang dijalankan oleh perangkat keras.
Macam server dan fungsinya :

a) File server
Menangani berkas yang dapat diakes oleh
client

b) Print seruer
Sebagai pengontrol printer yang dapat
digunakan oleh dient

c) Web seruer
Menangani halaman-halaman web yang dapat
diakses oleh browser

d) Mailseruer
Menangani surat eleKronis.

Gambar : Skemajaringan UN
dan desin UN

2) Peerto-per(wo*group) merupakan modeljaringan yang dapat memberikan kedudukar
y_a.ng sama terhadap komputer, tak ada yang bertindak sebagai seruer atau client sehinggr
tidak ada media penyimpanan yang bersifat umum. pada model ini dua komputer dapat
berhubungan secara langsung tanpa tergantung pada seruer. Model ini tbbitr muiat
daripada clieltatay :eryef le_tapi model ini hanfi dapat berjalan apabila komputernyi
berjumlah tidak lebih dari 25 buah. ,

- 
Peer to peer juga dikenal dengan istilah workgroup, jenis jaringan ini relative

sederhana.. Pada jenis ini tidak memerlukan software systeh operasi-yang dirancan(
dan disediakan untuk dedicated server. Dedicated server hanya Grfungsisebigai servei
saja, tidak digunakan sebagaiclient atau worktation. Karakieristik jari-ngan peirto peer
adalah sebagai berikut i

g) Minimal ada satu cgmputer 
_yang berlaku sebagai seryer (pusat data)

b) Ada computer workstation (tempat kerja)
c) System opgrgs! 

.pendukung 
jaringan seperti Win N! Netware, Linux dan sebagainya

d) Peripheral (alat tambahan) seperti network Interface Card (f,ttC) , HUB dan hIn-lair
e) Media penghubqng antar computer sepefti kabel, conector , tbiminator dan lain-

lain. 
t,

I

&\*\=rr.

Skema jaringan Peer to peer

-

I
'\



-

il

6

I

I

b, Metropolitan Area Network(MAN)

r2)
ffiM
qx*i v*rr

i&dtrif,-&

ffi-"

Gambar : Skema jaringan MAN

WideArea Netwo*(WAN)
WAN merupakan jaringan yang

mencakup antara kota dengan kota
atau antar provinsi dan bahkan negara
atau benua. WAN juga merupakan
sistem jaringan yang menghubungkan
beberapa LAN dan tidak tergantung
pada sebuah lokasi,

Wide Area Netr^iork (WAN) adalah
jaringan yang lingkupnya biasanya
sudah menggunakan sarana Satelit
ataupun kabel bawah laut sebagai
contoh keseluruhan jarinEan BANK BNI
yang ada di Indonesia ataupun yang

ada di Negara-negara lain. Meng-
gunakan sarana WAN, sebuah Bank

berbeda satu diantara yang lainnya.

MAN merupakan jaringan yang mencakup area
satu kota atau dengan rentang sekitar 10-45 Km.
Jaringan ini umumnya menggunakan media
tra nsm isi den ga n m ikro gelom ba ng ata u gelomba ng
radio. Sebuah MAN, biasanya meliputi area yang
lebih besar dari l-AN, misalnya antar wilayah dalam
satu propinsi. Dalam hal inijarirpan nenghubungkan
beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam
lingkungan area yang lebih besar, sebagaicontoh
yaitu : jaringan Bank dimana beberapa kantor
cabang sebuah Bank di dalam sebuah kota besar
dihubungkan antara satu dengan hinnya. Misalnya
Bank BNI yang ada diseluruh wilayah Ujung Pandang

atau Surabaya.

z&r&*"t
.1 \g\

-rA\ -.*r
i.*"L tnIAN 5f,=L\-fffi'\ret'W
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Gambar : Skemajaringan WAN

yang ada di Bandung t{sa mengubungi
kantorcabangnya yang ada di Hongkong, hanya dalam beberapa menit. Biasanya WAN agak
rumit dan sqngat kornpleks, menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara l-A,N

dan WAN ke dalam Komunikasi Global sepefti Internet. Tapi bagaimanapun juga antara [AN,
MAN dan WAN tidak banyak berbeda dalam beberapa hal, hanya lingkup aieanya saja yang

Secara administrasi jaringan WAN membutuhkan pihak ketiga (Networkprovkhr)unl;;k
menyediakan media penghubung yang mampu menghubungkan jaringan -jarirgan yang
berbeda lokasi. Contoh jaringan WAN adalah ATM, Internet.

d, fnbrnet
' Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang dapat terhubung
ke seluruh dunia.

*.
?-;

Skema jaringan Internet



e, JaringanTanpaKabel
Jaringan tanpa kabel atau sering disebut deng an Wreless network yaitu suatu jaringan

yang tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan komputer yang tergabung dalam suatu

jaringan.

Pada umumnya semua jaringan diatas memiliki komponen, fungsidan kemampuan sebagai

a) Seruer, yaitu komputer yang menyediakan resource agar dapat diakses oleh semua

pengguna jaringan

b) Client yaitu komputer yang dapat mengakses server dan dapat menggunakan resource

yang tersedia.
c) Media, yaitu cara komputer-komputer dalam sebuah jaringan terhubung.

d) Shared data, file atau folderyang disediakan seruer melaluijaringan.

e) Shared printer dan device lain, resource lainyang disediakan oleh server.

f) Resource, file, printeratau item-itemyang digunakan oleh pengguna jaringan.

.l{Jrrats

E
E

@6Gtrcre

FI
lr.i| { n; --

- 

-\a :a- t,l-'*rRF I I lr-
fr8b ffi

t ! EEr-lt
J)r

\-i +-t 1

,

::::LW. l'

a*rl, r{tl{* EB
Gambar : Skema jaringan Nirkable

4. ManfaatJaringan Komputer
Jaringan komputer (computer network) atau sering disebut jaringan merupakan dua buah

simpul (umumnya berupa komputer) atau lebih ditujukan untuk melakukan pertukaran dath atau

untuk melakukan pertukaran data atau untuk melakukan bagi pakai perangkat lunak, perangkat

keras, dan bahkan berbagi kek0atan pemrosesan. Berikut adalah penjelasan tentang manfaat
penggunaan jaringan komputer :

a. Berbagai perangkat keras.
Perangkat semacam hardis( printer, CD-ROM, Drive dan bahkan modem dapat digunakan

oleh sejumlah komputertanpa perlu melepas dan memasang kembali. Peranticukup dipasang
pada sebuah komputer atau dihubungkan ke suatu peralatan khusus dan semua komputer
dapat mengaksesnya. Sehingga cara ini dapat menghemat biaya.

b, Berbagi program atau data
Program ataupun data dimungkinkan untuk disimpan pada sebuah komputer yang

bertindak sebagai seruer (yang melayani komputer-komputeryang akan membutuhkan data
atau program). Penempatan data pada seruer juga memberikan keuntungarl antara lain :

menghindari duplikasi data da n ketidakkonsistenan
c, t"teidukung kfupatan be*omunikasi
. Dengan adanya dukungan jaringan komputer, komunikasi dapat dilakukan lebih cepat.

Para pemakai komputer dapat mengirimkan surat elektronik dengan mudah dan bahkan
dapat bercakap-cakap secara langsung melaluitulisan (chating) ataupun telekonferensi.

d, Memudahkan Nngal<sesn informasi
' Jaringan komputer memudahkan pengaksesan informasi, Seseorang dapat bepergian ke

mana saja dan tetap biaba mengakses data yang terdapat pada server ketika ia
. membutuhkannya. Pertumbuhan internet, salah satu implementasijaringan yang terbesar

di dunia, memungkinkan segala informasiyang ada di dunia dapat dengan mudah didapatkan.

ffi-***SErtr
Carilah informasi ke gerai atau outlet (indosat, telkomsel) dikota Anda tentang tata cara Dial Up

internet melalui telepon seluler dan himpunlah informasi tentang specifikasi perangkat yang
dibutuhkannya .

L:h- -;i'
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Internet Seruice Provider (ISp)
1. PengeEian Internet Seruice provider

Untuk bisa bergabung dengan internet, kita harus mempunyaiakses dengan cara berlangganan
ke penyedia jasa internet atau yang sering disebut deng an Internet kruicZ provrder (In:- -

ISP (Internet Service Provider) adalah perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi
internet atau sejenisnya kepada pelanggan. ISPawalnya sangat identik aeriga;jirinian telepon,
karena dulu ISP menjual koneki atau access internet meliluijaringan teiepon. S"eperti salah
satunya adalah telkomnet instant dariTelkom. Sekarang, dengan be*emUangjn tef<noiogitrsp itu
berkembang tidak hanya dengan menggunakah jaringal telepon tipijuga mefuunakan ti,f,nofogi
seperti fiber optic dan wireless. Karena teknologi ini"paling muiair". fiAat-*au membangu-n
jaringan kabel, mudah dipindahkan, tidak ada biaya ijin, namun hanya tagihan bulanan untuk
biaya pulsa telepon.
Berikut adalah contoh perusahaan jasa ISp yang ada di Indonesia antara lain :

a. Wasantara. Nef Penyedia Layanan Internet (InternetSeruire Provrdefl, inimenrpakan provider
yang dikelola oleh PT pos dan Giro Indonesia.

b. Telkom-Net Instan, Penyedia Layanan Internet (Internet Seruice Providell ini dikdola oleh pT

' TELKOM. Salah satu kelebihan dariTelkom-Net ini adalah tidak diperlukan registerasi atau
pendaftaran berlangganan. Asalkan menggunakan telepon rumah dengan tf-XOtt, sudah
dapat langsung koneksi ke internet dengan Account dan password standa-rtfelkom-l,let Irstan.c. Indosat-Net Rad-NetMega-Net Bitne! Cabinet, Cbnnet, dntrin, Dnet, Globalnet,Idola,Inffi

Kriteria pemilihan Internet Seruice provider

. Karena banyaknya ISP yang ada, kita perlu memilih ISP yang memberikan layanan terbaik
dan cocok bagi kita, ada beberapa kriterii yang dapat diguna[an untuk memirili rip. Kriteria
tersebut adalah :

a. Kecepatan transfer data
Dalam komunikasi,diperlukan suatu proses transfer data, artinya mempeftukarkan data-

data a1pr9 dua buah 
\omputer. ?urqT ierpindahan data diriseuirin iomt;6;G ffi;rt.,

memerlukan kecepatan bansfer data. Kecepatan transfer data dari komputer s"*r ie fom'puter
lain sangat tergqntung kepa.dg kecepatan dransfer data dari provider tirg kfiA;ul*n sutu.n
kecepatan transfer daE dalah btprsmnd(bps) artinya ubrap" ulrira6G;dJ$J jipmaarr-
kan darisuatu komputer ke komputer lain daiam satu detik.'paaa umulnnvElbp iang aaa

- di Indonesia menggunakan modem yang mempunyai kecefitan 2g,g rups atJJEe 6ps.b, hndwidth

. Bandwidth (di-but juga Dab Tmnsferatau Site Tmffic)adalah data yang keluar+masuk
atau upload+downhad ke accountanda. Bandwidth dapat jdgJOia[iliin s6b"6;rub.r saturan
{aia yang dilewati secar?t bersama-sam3 

91.9.h 
data-'dati fang aitransie;-s"r;ki; uanvii

data yang lewat maka semakin lebar bandwidth. 
- --. 

' -'.

Contoh: Ketika anda menerima atau mengirim email, asumsikan besarnya email yang
diterima atau dikirim^ad-alah 4 KB, berarti secari teori, untukbindwidth 1.000 i,tB IiOOO.OOOil#ru;ff;iliil;1nn nnn t.i,;- r En 

^A^ 
!--:-^-100.000 kirim, 150.000 terima. rni hanya iontoh uniu[-penJ"il;; b.#;eiffi;i;

[":f***li,j?gfl.9^Sl1.i TTuk ke account bisa. aitang A; p",,sr.r*g'fling[":rF.*ll1,i?_E lSng ,!*q lTuk lie account oLu irJtu.g a; p"il.r*;
mendownload halaman website ke pc-nya), atau anda uproao gainG;.'d;H;6'il';;i
dan sebagainya,

Untuk memilih bandwitch sesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan keuangan anda.
Tiend-saat ini adalah para.ISP - ISP.hampiriemua mengetuarkan paket dikisari'n harga
Rp 350.000 per bulan. Jadi harus diulas beberapa hal yan! agak taknls sep.,tit, 

-'-" ".

l) Rasiobandwidth.
Rasio bandwidth itu pengertian secara kasamya adalah perbandingan antara bandwklth

y.a.ng.memang benar-benar diterima oleh pengguna intirnet derrlan OanawiOifi
dijanjikan atau dikatakan atau disebutkan oieh t'S-n

yang

Contohny.a:

(a) Paket 128kbps 1:1
(b) Paket 128kbps 1:2

(c) Paket 128kbps

) bisrcm i;br;i"; bandwidm''
(a) Dibagi dengan garansi

;r.'l
l,{

>ki:,1

Maksudnya adalah, pelangg.an dengan sfstem shar:ing tersebut mendapatkan
garansi bandwidth pada saat melakukan koneksi internet. Sebabada t<emungkifi.



pelanggan, Misalnya paket 128kbps 1:4 yang tadi. JIka dibagi dengan garansi ma

pada saat 4 orang itu koneksi ke internet, maka masing-masing orang ak

mendapatka n 1/+ dari l28kbps tersebut.
(b) Dibagitanpa adanya garansi.

Jika tidak dibagi dengan garansi maka, dalam satu group 4 orang ini terji
perebutan bandwidth bebas. Jadi kalau orang pertama darigroup itu melakukan kone

dan mengaktifkan sebuah program download accelerator, maka pada saat angg<

group yang lain melakukan koneksi, mereka bisa tidak kebagian bandwidth sat

sekali karena mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan konekidengan bag

ke internet.
Pembagian bandwidth dengan adanya garansi ataupun tidak ini tergantung d

peralatan bandwidth management atau bandwidth manager yang dimiliki oleh masir

masing ISP.

Memiliki *ruer poxy
Seruer Proxy adahh sebuah komputer seryer atau program komputeryang dapat bertint

sebagai komputer lainn'ya untuk nrelakukan request atau permintaan terhadap content atau

dari Internet atau inkanel
Seruer Prorybertindak sebagai gater.ray terhadap dunia Internet untuk setiap kompu

klien, Serier Proxy tidak terlihat oleh komputer klien sehingga seorang pengguna ya

berintemksi dengan Intemet melaluisebuah proxy server tidak akan mengetahui bahwa sebt

e rue r Wxyseda ng mena nga n i req uest yang dilakuka n nya, We b x rue rya ng menerim a rq L
dari seruerproxyakan menginterpretasikan rquest-rquesftersebut seolah-olah request

datang secara langsung dari komputer klien, bukan dari seruer proxy,

Seruer proxy berguna untuk menyimpan alamat'alamat favorit pelanggan. Deng

adanya seruer proxy ini pelanggan dapat dengan cepat mengakses website-website favo

hal ini disebabkan server telah menyimpan halaman web yang sering dikunjungi,

i:.;::::,= i :.'r+ rr irrirlrrli:;iiJlr::j.i.S.l+::;ii.i.*i lii;iiliiilii,iti;r,lifiiji
.:Yr-- '.1"

l-illt

Fraxy ftrrs

cepinightTik Euiimr

Gambar : Seruer Proxy dalam jaringan komputer

d. hdrbne
Backbone adalah saluran koneksi utama jaringan ISP dengan internet. Backbone beri

pada lapis atas pada network, terutama dalam sambungan ke sebuah sistem lanjut. Link

berkecepatan tinggi yang menghubungkan link-link yang lebih kecil kapasitasnya. Backb<

Internet biasanya menghubungkan antar negara atau benua.
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Gambar z Backbone dalamlAringan komputer

Layanan yang diberikan
' Anda harus tahu juga, apakah layanan yang diberikan cukup lengkap, apakah ISP ffiut
memberikan account email, berapa besar account email yang disediakan, apakah account

email tersebut mendukung POP3, apakah account email trersebut dilengkapi dengan spam

filter dan lain sebagainya.
Keamanandata

Kata firewall mengandung kata kunciwallyang berarti dinding. Fungsi dindirg dabfi
melindungi segala sesuatu di dalam dinding tersebut. Sehingga firewall berfurpsi unftk
melindungi komputer atau jaringan dari akes komputer lain yang tidak memiliki hak untuk
mengakses komputer atau jaringan Anda. Keberadaan firewall sangat penting dalam jaringan

terlebih jika di dalam komputer tersimpan data-data perusahaan atau pribadi ytng bersifat
rahasia. Tentunya pemilik tidak menginginkan orang lain bisa mengakses data ini dengan

memanfaatkan celah pada jaringan dan komputer Anda.

Firewall bisa memblok koneksi darijaringan atau IP tertentu. Selain itu mekanisme filter
juga memudahkan kita dalam mensetting Firewallsehingga lebih fleksibledalam pengalsesan.

Secara visual user akan diberikan notifikasijika terjadi akses dari luar atau akses'dari dalam

ke luar. Kita bisa menentukan apakah kita rnengijinkan akses ini. Adapun fungsi Firewall di

dalam jaringan adalah sebagai berikut :

, Packet Filtering: memeriksa header dari paket TCP atau IP ( tergantung arsitektur
jaringannya, dalam contoh ini adalah TCP IP ) dan memutuskan apakah dab ini rnemiliki

akses ke jaringan.

Network Address Translatton ( NAT ) : biasanya sebuah jaringan memiliki sebuah IP pt#k
dan di dalam jaringan sendiri memiliki IP tersendiri. Firewall berfurgsi untuk rnereruslan
paket data dari luar jaringan ke dalam jaringan dengan benar sesuai IP kornputer loka!.

Application Proxy: firewall bisa mendeteki protocol aplikasitertentu yang lebih spesifik.

Traffic managemenf : mencatat dan rnemantau trafik jaringan

Garnbar : Firewall bertrndak sebagai filter dalamiaringan komputer

2)

3)
4)
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g, Biaya
Kita perlu mengetahuisistem pembayarannya sebelum kita memilih sebuah ISP. Apa

pembayarannya per bulan atau sistem pembayaran dikenakan per waKu pemakaian. Ha

harus diperhatikan sebab selain membayar biaya akses ke ISP kita juga masih memba

biaya pulsa telepon.
h. ttirdware

Kita harus menngetahui berapa banyak modem yang dimilikioleh sebuah ISP., ber,

kecepatan modem yang digunakan dan rasio pelanggan per tiap modern. Hal tersebut pr

kita ketahui karena akan mempengaruhi layanan yang akan kita dapatlGtt dariISP tersel

i, Teknologiyangdigunakan
Dengan mengetahui teknologi dari ISP maka kirterja sebuah ISP akan diketahui, apa

teknologinya sudah memiliki kompresi data yang memungkinkan dapat menstransfer c

iebrit cepat.

3. Tata Cara menghubungkan Ke Intemet Service Provider
Untuk dapat-n:enghublngkan diri pada salah satu ISP atau provider localdidaerah Anda,m

harus mendaftark;.r d . . J=- gan q.enjaftarkan diri pacia provider di daerah Anda, maka perhitun

pulsa akan dilakuk?il siCc': i3l.ii,
Ada dua Jenis lSp ya,tu gratis .1an membayar, serta ada dua cara yang yang dapat dilaku

untuk dapat teikoneksi derEan iSP yatu dengan Dial Up atau Dial On Demand dan leased li
a. Dial UP atau Dial On Demand

Yaitu koneksi temporer karena jaringan ini akan terkoneksi apabila diperlukan s

layanan internet ini memungkinkan pelangrgan tidak terkoneki secara terus menerus ke inter

Sistem pembayarannya adalah pelanggan akan dibebanibiaya berdasarkan lamanya mer

terkoneki ke internet. Contoh layanan internet ini adalah : Telkornnet instant dariTelk
layanan-layanan diai up dari ISP yang lain, juga beberapa layanan dari ISP wireless loca

b. Leased Line
Layanan t-eased line disebut juga dengan sistem dedicated Adalah merupakan jarin

permanen atau realtime yang online selama 24 jam penuh. Sistem pembayaran dari laya

inijuga biasanya dilakukan per bulan dimana pelanggan akan rnembayar sesuaidengan pt
yang ditawarkan, baik seianm sebulan tersebut pengguna memang benar menggunakan inter

24 jam penuh atau tidak.

Setiap provider mempunyai kelebihan dan fasilitas yang tersedia, sehingga biaya pendafta

abonemen dan biaya overtime serta biaya lain akan berbeda antara provider satu dengan prco
yang lainnya. Oleh karena itu sebelum Anda mendaftarkan diri pada provider, maka terk
dahulu perlu, mencermati fasilitas yang ditawarkan oleh provider tersebut

1, Memperciapkan Kanfrgurasi Kcneksifntemet
Langkah yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan atau acces dengan telkon

instan dengan fasilitas internet connection wizard adalah sebagai berikut :

a. Klik tombol Start > All Program > Accecories > Comunication > New Connection Wiz
hingga muncultapilan sebagai berikut :

WElcome to the New Connection
Wizard

This wizard helpslru:

' Connect tq th€ lnternet.

' Connect fo a privBte network, sr.rch a yu rcrkd€ce
network.

' Sel up o home ot smolloffica netwsk

(-

I
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Klik tombol Next untuk melanjutkan perintah
Tentukan.1enis hubungan yang akan diiaiiukan ce,*,::r ,lt < piiihan Connect to internet,
perhatikan tampilan berikut Ini :
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!s€ ire:i to mther erflputer u;ing you erial, para[d, or lntr*"g *,, o:l f r s+ui?r so fhd olhe,r:rf,putas can canmct lo it,

Kliktombol Nefi urtuk melanjutkan, serta pilihlah koneksiinternetdengan memilih tombol
connecting usi:i a Dlal Up modem sepertiberikut :

e. Klik tombol Next,

tampilan berikut:
kemudian tentukan nama ISp, misalnya ketik TelkomNet. perhatikan

lnt?rrE{ C{t@lion
-3. I --r+ €-l tc corneci to the lnternet?

O C*vt .t using a dial-up modem
_ E _.4a i :tr€ction uses d modem and a regudr or ISDN phore ltne.

C Cs-,ecr.urrng a broadband conneclion that.equires a urer name ondo,wd
-B : . -,Er.sp*d:onnection wing eithel r DSL or coble mcdcm. your lSp moy"9r 3 'E a-'te c'I contection aE PPFoE. -'-', '

C Cryr.E.l udng a hrGadband conneciion that !-s dlilegs on

lT . . .= r*a onreciior usrng eith:, a cahla modem. bSL u, iANEe}l-]|trdwaysacti"e,anddesn,ttequireyoutos}qnin..
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f, Klik tombol Next, kemudian tentukan nomor telepon dial dari ISP tersebut, apabila Anc
menggunakan nomor dial 080989999,perhatikan contoh berikut :

g. Klik tombol Next, kemudian tentukan User name dariTelkomNetyaitu dengan menget
Telkomnet@inStan, kemudian tentukan password dan confirm password denga
mengetikkan telkom. Perhatikan tampilan berikut :

Keterangan:
User iD adalah berisi identitas yang khas, singkat yang menandakan alamat internr
yang dihubungi.

. Password adalah kata sandiyang rahasia , dan merupakan kata kunci untuk membuk
hubungan dengan internet service provider (ISp).

Klik tombol Next, kemudian proses konfigurasi atau definisi ISP selesai dilakukan denga
memilih tombol Finish.

h.

tlt*ltwtrilu#:i&l
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Completing the New Connection
Wizard

You havo suc@ssluu ctrdded UE ceot B€ded to
c,edte lhc followhg ffiedin

telkmnet
' MikE this tho ddaul wyEdin
' Ths cmnectim is ft#ded
' Share with d users d ttis urpra
' L,se the rame u€t nmc & pawd fu ctafryp

The connection will be sryed h lhe Ndrsk
Comectiore lolda.

f)Aad a shrtcut to tiris conffitim to ru dcsktop

To q?ote lhc conrcction ond chsc llis wizad, cfick Fir{str

{--.ffi1f--Fh#-l f cd:

Ncw Conoection Wizard

@

New Conneclion Wizdrd

lnlernetAccountlnlormalbn !$
Ye wili nBcd an accoht hamo .nd p.ssrc.d to si} h lo F lnlsnd account. 
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Essay
Jawablah pertanyaan-peftanyaan di bawah ini dengan tepat !
1. Jelaskah fungsiISP dalam jaringan internet !

lawab I ................

2. lelaskan mengapa harus mempertimbangkan ISP yang memiliki firewall ?

lawab: ................ ......"""""':

3. Sebutkan fungsi-fungsifirewall dalam jaringan internet !

lawab : ................

4. Jelaskan perbedaan antara koneksi DialOn demand dan akses dedicated !

lawab: ............,... """:"""""'
5. Jelaskan apayang di maksud dengan backbone !

Praktekkan akses internet mdalui Handphone Anda

Gunakan kode-kode Diat Up, user name dan password sebagai panduan penggunaan chip Anda

Telkomsel
*gg***1# wap Wapt23

Mentari -99--*1# indosat indosat

XL -99+x*1# xlgprs proxl

Matrix
r99***1# dikcongi dikosongi

IM3
:r99*x*1# gprs Im3

AXIS -99-**1# axb 123456

3
*99r**1# 3gprs 39prs

Flexi #m telkomnet@flexi telkom

Starone #m starcne indosat

Fren #m M8 M8

Esia #m esra esra

-

Uji Kompetensi 2

1. Ernoat lanqkah awalyang diklik secara befturut-

tu'rut un[uk memuhcu-lkan tampilan berikut

Start > All Programs > Accessories >

communications
Accessories > Start> All Programs >

communications

c.

d.adalah ....

Start > AllPrograms > communications >

Accessories
All Programs > Start > communications>

Accessories

e. Communications>Accessories> Start>All

Programs

2. Alamat domain "BKN.go.id" memiliki afti bahwa

situs tersebut milik ...

a. Depaftemen Negara

b. Perusahaan

c. Organisasi masYarakat

d. Pendidikan

e. Penyedia jaringan

a.

b.

$ f'tetwork connecUons

Q tletworksetqp Wizard

ffi trtew Conrectbn Wizard

'$ Wireless Network SetuP Wizard

KffiX
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awaban a, b, c/ d dan e yang paling benar!
: I Berilah tanda silang pada (x) pilihan j
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3. Berdasarkan tampilan berikut berarti",.,

Cgn r$i'cono*nAdbr

*lffif.*
!9lrciltN.qryrr(qxri*ion; 

.1 : ^
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'. en***a a|

{:?n t{ri*h.k d SF ..zS Cd?

Computer siap dikoneksikan dengan LAN
karena sudah ada ethernetnya.
Komputer belum siap untuk dikoneksikan
dengan WiFi.
Komputer belum siap untuk dikoneksikan
denganjaringan kabel
Komputer telah dikoneksikan dengan
internet
Komputer telah dikoneksikan dengan WiFi.

6. Sinyal WiFi masih dapat ditangkap denga
radius .... dari titik akds.
a, 100 m
b. 1km
c. 150 m
Perangkat berikut yang tidak pada sebua
hotspot Wifi adalah ....

-

a. WiFicard
b. internet link
c. nirkabel

d. 5km
e. 500m

d. access controlle
e. access point

a.

b.

c.

d.

Computer siap dikoneksikan dengan LAN
karena sudah ada ethernetnya.
Komputei telah terhubung dengan intemat
tanpa menggunakan kabel
Komputer belum siap untuk dikoneksikan
dengan Wifi.
Komputer belum siap untuk dikonekikan
denganjaringan kabel

e. Komputer telah dikoneksikan dengan
. internetdengan menggunakan kabel 

-
Alat.a utentifi kasi ya ng berguna untuk mengecek
apakah seorang pengguna merupakan Srang
yang mempunyai hak atau izin untuk melakukan
akses, disebut....

9. hobpot d. controller accesb. acces point e. . hyperte>,t
c. internet link
Berdasarkan tampilan berikut berarti ....

B. fgnggun_1ia{!ggn internet dapat membbya
biaya kg ISP jika hanya menggrinakan interire
saja dan tidak harus terus meneru
menghubungkan komputernya denqan internel
Cara koneki yang demikian disebu-t dengan ...
a. hardware d. seruer
b. lised line e. seryer proxy
c. dial up on demand

9. Kegunaan serveradalah :

a. Mengaksesdata
b. Memfoimat data
c. Mengirimkan data
d. Mengedit data
e. Melayani komputer yang membutuhkar

data atau program
10. Berikut adalah manfaat jaringan komputeq

kecuali..,.
a. Berbagai perangkat keras.
b. Memudahkan mengalaes informasi, c. Berbagi program atau data
d. Mendukung kecepatan berkomunikasi
e. Memudahkan menggunakan komputer

11. Selain besarnya procesor kecepatan koneki
internet dipengaruhi juga oleh....
g. Besarnya monitor d. besarnya ROM
b. besarnya 

!e99_ngan e. Besarnya Casing
c. Besarnya MM

12. Dalam internet dikenal istilah FTp yang
merupakan singkatan dari .,.
a. FileTeaching protocol

b. Firewall Traisfer protocol

c. Field Transfer protocol

d. Field Transfer protocol

e. FrequencyTransfer protocol

13. Berikut yang digunakan sebaqai sistem
pentarifan GpRS adalah .....
g. besarnya data yang diakes
b. lamanya
c. protokolnya, d. hkal_ '-
e. jumlah komputer client

14. Suatu.program yang dapat digunakan untuk
menjalankan FTp adalah ....
a. Microsoft Intrnet Explorer
b. mIRC
q. Netscape navigator
d. yahoo mesengger
e. Cute FTP

15. Proses memasukkan user ID dan password
pada sadtakan mengakses layanan dinamakan

!.

I'

B

a.

b.

c.

d.

e.

Vi* iur, !;1 qgo".1;nr$ma1i6tr 
aad st up
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a. Registrasi

b. Daftar
c..Logout

adalah ....

a. Modem
b. Software
c. Hardware

Ciri-ciri ISP yang akan
kecuali...
a. Aksesyangcepat
b. Biaya langganan yang mahal

c. Memiliki bacbone sendiri

d. Memberikan account email

e. Memilikiproxy
18. Berikut iniyang manakah yang bukan merupa-

kan karakteristik darijaringan peer to peer ....

a, Memiliki comPuter workstation

b. membutuhkan media kabel penghubung

c. Membutuhkan sistem oPerasi

d. terdapatnya client dan server

e. Mermbutuhkan kaftu NiC

19. W-LAN atau Wireles LAN adalah termasuk
jaringan komputeryang :

a. Tidak memakai kabel

b. memilikiclient
c. Memakaikabel
d. memilikiserver
e. Tidak memiliki client

20. Modem yang terpasang
dinamakan....
a. Modem Internal
b. Modem Eksternal

c. ModemTerpasang
d. PheriperalModem
e. Modem Overload

21. Tampilan berikut mencul ketika computer akan

disambungkan dengan ....

Itelivisi
internet
Telepon

22. Kegunaar cari flrewall adalah .....

a. Melin:.:^;i kompuierdari akes komputer
lain yarg : Cak berhak untuk mengakses
jaringan ce"'ilrk user

b. Sebagai j: -- :'s:s
c. Sebagai sal:.." <:neksi utama

d. Untuk menyir,:a' a an',at favorit user

e. Memanajemel i =-'re
23. Berdasarkan tamp r3: :-'r"i<ut menunjukkan

bahwd computer .,.. c:^:a^ internet.

a. Putus

b. Terhubung
c. T'idak terhubung
d. Jauh

e. Mempunyaisambungan
kabel

24. Faktoryang mempengaruhi kerja intemd selain

komputer itu sendiri adalah ,...

a. Listrik
b. Keramaian

d. Printer

e. Letak kompdter

c. Telepon
25. Satelit dipergunakan untuk ....

a. Menghubungkail warnet dengan ISP

b. Stasiun Relay

c. Mengirim suara

d, semua jawaban benar

e. kornunikasijarakdekat
26. ISP singkatan dari ...

a. Internet Service Protocol

b. Internet Such Prcrvidet

c, Internet Service Provider
d, Internet Shield Protocol

e, internet Sharing Provider
27. Jenis jaringan LAN yang paling sederhana

berupa jaringan ..,,

a. Peer to peer

b. Wireless

c. Client-server
d. C,qN

e. Token ring
28. Jika disekolaliAnda telah terhubung dengan

internet yang dilengkapi dengan root access
point dan repeater access point, kemudian Anda

mempunyai laptop dan Anda menggunakan

laptop Anda untuk mengakses internet maka

konekijaringan laptop Anda dilihat dari segi

cakupan geografisnya termasuk jarinngan .,.,
a. Gan

b. Lan

c. Wan

d. Man

e. ruR

29. Untuk dapat mengakses internet melaluilSP
maka biaya yang akan dibayarkan selama
penggunaan internet adalah ....

a. Gratis tanpa biaya

b. Biaya ke ISP saja

c. Biaya pulsa telepon
d. Biaya ke ISP dan biaya pulsa telepon

e. Biaya pembelian modem

d. Login

e. l-ag

15. Suatu alat yang berfungsi untuk menstranfer

data dari komputer satu ke komputer yang lain

il

U

d. Browser
e. Windows

kita pilih di bawah ini,

pada Motherboard
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a.

b.

c.

ffi
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d. HP
' e. Radio

-



30. Akses internet via telpon seringkali disebut.... a. telnet
b. dialup
c.@

Jawablah peftanyaan berikutdengan tepat !
Jelaskan kelebihan dan kelemahan internkoneki menggunakan jaringan GPRS !

)a>mb-.

2. Sebutkan dan jelaskan komponen yang terdapat dalam hotspot ?

Jawab:

leased line
plug in

komentar tentang intemet berdasarkan bmpilan berikut inil

c** 
i.,"........"...". ...-.....

gffitm .

:er4{q@r&*x k
lFi6€affiihsly; rc.EE
*larltarr, *
SSOI s rls;
ll.bm i=ilG
5ro: Sirb

s!.{,qJ&l 
d
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DaB-- iftL!.ftEErE

kE6

-,, * q* *.*o
Byb: 18,806 i r,3rEr9t

i.4tlsri* j r*;*#$x;i i;ffi;

Apakah yang kamu ketahuitentang SSID? Jelaskan!

Sebutkan cara {ara koneksi ke Internet Servoce provider !

Jawab: ................ ...,.............. .................,........
Jenis jaringan apakah tiga buah computer yang saling dapeit berhubungan sepefti pada tampilan
berikut?

Tuliskan hierarki penulisan nama domain besefta irenjelasannya!

Jawab:

ffi?h

Client i.. i Client

1,. j'
'i .j

ffi:"
w,Po

Client

Sebutkan 5 contoh ISP di Indoneiial

Jawab;

ta+-v..#

l;,3.6 ,:-{

lawab:

i' ,...,.......

d.
e.

l



RINGKASA}{ \fdIERI
Fasilitas internet mem!lii, :e;::a-;uta file informasi

yqng {is_eb-ut dengan sumb:- Caia ( Resources 
,\

internet. Informasi tersebut c=::: berup'a teks, suaral
(aud.io),..Ogmb.ar .(Visua:., 3::u k'ombinasinyj
(multimedia) maka dunia :r:=-- :: : :.3Dut c..r:ia oa, l
(Viftualworldl.

Aturan yang terdapat :: :.r intei-net a:a ar
memenuhi ketentuan !f\,.r,'. ,, 3 

- ; ;^. 3; , .:r
disingkat Wab. Sail sutru. -'^ I ;.:',;"-^'l;- - ; -:
ketentuan W\,VW disebut der-ca- :e i::a,-: ;re:|'t.i!
page). Sekumpulan haia-.!- ,,,:l ,:-. .. --I
beinr.iuungan oiseuuiaeneu- 

== 
. ,,;: ,,';+, s-j

web tersebut disediakan cte^ :€-. ?: : -.:-^:s,,
Halaman-halaman web ini ke*_: ?- i S 

*.1,3- li:ir-r-t
komputer yang disebut denga. ,,t,€j -t-,2-.

A. ProEram Penjelajah
1. Teknik Menjalankan program pujdajah

Microsoft Intemet ExpbFr merupakln salah satu browser yang banyak digunakan saat ini.
Disamp.ing sudah tennsblasi pada saat instataii winoowq;;=* penggunaannya cukup mudah.
untuk dapat mengunjungi rveb site Internet Explorer langfuhnva iaiiir,-l"uagji h;riirt ,

a) Pilih Internet Explorer dan klik atau daridesktop yang disimbolkan dengan ffi
b) ketik alamat web site sesuai keinginan, misalnya web site yahoo.com.Lrpffiy.ng muncul

sebagai berikut i

F l weu Fge unavsltaLrte offilne

,1..*.].,,.

'i:.ll:=-r].E.F.Y.'|.h|.ofrin..
-.nu, di* .dd to.-e:dt.., .nc

H.k. -u.il.bt. ofrrnr *o* u.:.2. On $. r.o!' 
-c^!,:ti* rr..bre6r:r.

.Et.d s. o.o. froh y



Basia n- bas i.a n .$ 1i 
Pros r1q Pe$:1.1, :-l

'i:l,i,,ifl i:lr:ilffii,Yiliili.iiliffi 'r**I9*lt**tg1.9,"J1?:1llff [?'llg:H:::;
n,..'ffI"il3iJ'ffi':J"lExnroterr"-qlry.iligifu3:,,r]**f:::liifi""ti:iTlffiH'fl:l
i:[:6:ffi :;;;;;i;i.tJ,[ili-proi"'.iugiuiglgl'ti*igf ,::::l]3i

akan ditamPilkan
#;A;i;t;. :e"a"ri tntetn'et Explorer juga dilengkapi dengan scroll bar yang aKan orramP,Kdlr

secara otomatis iir<a nail]nin *"-u vurg oit.;;il6; oiiena6u Internet cukup lebar dan panjang'

a. Title Bar
"r[E'our. atau judul bar terdapat pada 

laqlan ?{ry 3!1t^]::99:,i*:T:,:*1":1ti':1i?p.riiliilifi ffi iffi ;ii,i;lil6#;y*-#lglii1*l*:':'Tiliggffi*Jt:T[l
EiltH;J#'{Uffi ;]'i'#i'.*;;tiri:9lT?'"T:YIi;l^*5:::"[Tfff Ii[f,[']':J
fi fiH:";';::'#H"'[iliilY,##ifu i1,:i,^1*:y*:l*:i:'r::'$[iliglil:l';lenoela wll luuw I I rEr uPqNqr I Lvr I rvvr 

"-""--la"utuu miiimire befungsi untuk memperbesar'berguna 
untuk meminimalkan u.kyra1, Restg 

^ i-- rraaa;ilffi;r#L;iid; ukutun defaultwindows dan close'

MenuBar 
r,rn *amnri monr-mp le:]oea intemet Explorer

Menu bar merupakan tempat menu-menu ra'-: i=-:=--;;-:

ditempatkan. ttasing-;irinq *.nu men'rua: ct- -::i-:e- -=- :et!:tu y'ang dikelgntpokkan

berdasarkan fungsi-fungsinya. iuleau yu.g ,i:.ta: :' -ei:era intenet explorer antara lain

File, Edit, View, Favorite, Tcc'is, -el!

Menufile
Menufihmerupakanfungsiperintahpengendaliaplikasiintemetexp}orer'dirnanaperintah

vung l-i$i[u. ,"rErri *;;, td;erro.i:,1]ryr:i perintah utama. Beberapa submenu vans

t iolpit oi oalamnya antara lain sebagai berikut'

i;'"i,'J,;,;l,iiffi ;i'ffi t,riili,iirJ;fr i,.;ib",I':l:111-,?lf:,1*:T**1F,:':s$jhT
;j ffiHfi!ilHililis.;6;;k; iliir;; ;tau forder 

'yans 
berada di daram computer

3)

4)

s)

p.inggrnainaupun di dalam jaringan komputer

Ei[ii,gr^"frn ,ntrf. ir"ng,inti ia;pitan teks editor dalam web dengan menggunakan

aplikasi HTML editor

Save, digunakan untuk menyimpan halaman web yang sedang diakses'

S;;;'Ai;;isunar.an ;^i;k;;.[yirpin halaman'we5 sesuaiformat vang.diinginkan

IJrli,tilbr*1t, *en puge, iorpi6tu, *eb archive, single file, web page, HTML only dan

text file.

6)

7)

8)

e)

paoe Setup, diqunakan untuk mengatur halaman pencetakan pada halaman web

pri"ni, aigunaka-n untuk mencetak file pada halaman web
'pi-iripid*"*. 

digunakan untuk melihat tampilan web sebelurn dicetak

Send, digunakan untu'i m"'igiiiriJn seOuin halaman web yang sedang diakses ke

lokasi tertentu sebagai bahan referensi

ilp"ri;il E-p"ft. Oigunaia; untuk mengimport dan mengeksport file tuvorite dan cokies

daiiaplikasi web browser didalam sistem computer'

Fi"'p"fti"i, Oigunal6n uniukmelihat informasi secara umum mengenai file halaman web

10)

11)
yang sedang diakses 

situs web tanpa melakukan
12) (r;rl offlin-e, digunakan untuk mengakses informasi dari

koneksi Pada internet

ffy Ciose, digunakan untuk, menutup aplikasi internet explorer.

d. Menu Edit
Menu edit digunakan untuk mengelola halaman web yang sedang diakes' Beberapa sub

menu yang terdJpat didalamnya antara lain :

1) Cut, digunakan untuk memotong iuft yung telah diseleksi pada halaman web dan

memindahkan ke cliPboard

Z) C"pV, Oigrrifar u.[* menyalin bagian data pada halaman web yang telah diseleksi ke

dalam clipboard r! r_,-
Paste, digunakan untuk menyisipkan data yang tersimpan di dalam clipboard ke lokasi

yang diinginkan.

6Jit nri, Oigunakan untuk memilih atau blok seluruh elemen yang terdapat

web.

3)

4)

lntemthplorer



e. Find, digunakan untuk mencari kata atau kalimat tertentu yang terdapat dalam halaman web.

Beberapa submenu yang terdapat didalamnya antara iain adalah sebagai berikut :

1) Menu View

Menu view digunakan untuk mengatur tampilan dalam mengakes halaman web.

Toolbars, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen status bar dari
aplikasi windows dengan cara klik atau beri tanda checklist pada submenu tersebut
Ststus bar, digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan jendela explorer bar

Go to, berguna'untuk melakukan browsing di internet
Stop, digunakan untuk menghentikan proses pengaksesan pada sebuah situs web yang

belum selesai

Refresh, digunakan untuk mengulangi proses penampilan pada halaman web.

Text Size,digunakan untuk mengatur ukuran teks pada halaman web

Encoding, digunakan untuk menampilkan encoding teks

Source, digunakan untuk menampilkan kode HTML pada halaman web yang sedang

dibuka

Privacy Report, digunakan untuk melihat pernyataan tentang privasi yang disediakan

oleh sebuah situs web,

Script Debuger, digunakan untuk menampilkan kesalahan dari kode atau perintah yang

kita masukkan

12) Full Screen, digunakan untuk menampilkan halaman web satu layar penuh.

f. Menu Favorit
Menu favorite merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan halaman-halaman

favorit Anda, sehingga pada saat Anda mengunjungi kembali Anda tidak perlu mengetikkan

alamatyang dimaksud, selain itu dengan menggunakan menu favorit kita dapat mengakses

situs web secara offline, Bagian submenu favorit terdiri dari :

1) Add to Favorit, berguna untuk menyimpan situs web yang diinginkan ke dalam folder
favorit untuk dapat diakses kembali.

2) Organize Favorit, digunakan untuk mengelola halaman situs web yang terdapat pada

folder favorite agar tebih rapi dan mudah diakses kembali
g. MenuTools

Menu tool digunakan untuk menampilkan fasilitas yang dimilikioleh aplikasi internet
explorer. Beberapa submenu yang terdapat di dalamnya adalah :

1) Mailand News, berguna untuk mengelola pengiriman dan penerimaan pesan e-mail
dan e-news melalui aplikasi internet explorer

2) Synchronize, digunakan untuk memperbaiki halaman situs web favorite sehingga
informasi yang diakses secara offline dapat tersaji secara up to date

3) Windows Up date, digunakan uintuk mengupdate sistem operasi lvindows beserta

aplikasi penunjang lainriya.

Internet option, digunakan untuk mengatur aplikasi internet explorer secaltt menyeluruh

Show Related Link, digunakan melihat daftar link referensi situs web yang memiliki
keterkaitan dengan halaman web yang sedang diakses,

h. Menu Help
Menu Help, berguna untuk melihat membantu user mencari solnsi bila menemukan kesulihn

atau hal-halyang kurang dipahamidalam menjalankan aplikasi internet explorer. Beberapa
submenu yang terdapat di dalamnya adalah :

1) Content and index, digunakan untuk menampilkn jendela bantuah internet explorer
2) Tip of the day, digunakan untuk menampilkan 'berbagai petunjuk penggunaan aplikasi

internet explorer
3) For Netscape Users, digunakan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna yang

melaku kan browsi ng men gg u na ka n NeEca pe Navigator,
Online Support, digunakan untuk mengirimkan pertanyaan dan masalah penggunaan

aplikasi internet Explorer secara online kepada tim pengembang internet Explorer
Send Feedback, digunakan untuk mengirimkan saran, kritik dan pesan kepada tim
pengembang internet explorer
About Internet Explorer, digunakan untuk mengetahui versi pembuatan dan betierapa hal
yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi internet explorer.

2)

3)

4)

s)

6)

7)

B)

e)

10)

11)

4)

s)

4)

9)

6)



Tool BarI Ear 
--.- r,,^^ rir^-arrani Aa )muat tombol-tombol

:IiO"f u i nternet Explorer j u 9a di leng kapi denEan,tooP:T,:9^f lo^^ to-t,^,t aimenu l
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ffi ffi ,io;,;'-r?[F::?*T;x*x**i:TX"s'":Tifl*1',T"T,:
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halaman web

untuk meruj u naiaman dibuka

*tuk r.nghentikan atau membatalkan proses plmglggilffi
nretafufan proses pemanggilan kembali atau pernUacaan ularlg web site

un i fe nome Page Yang Peftama n

untuk nrenampilkan jendela baru Yang

Cilk menrmPan web site

ang berhubungan dengan multimedia

yang yan9

atau surat

untuk mencetak halaman Yang
untuk diedit

drgunakan und[nrenampilkan perintah pud'

Addres Bar
Addres bar atau bar alamat adalah kotak teks yang digunakan untuk memasukkan alam

*uu?[l'v:u,ig";ffi;.,t ;ffr*i.iat .:,].Eiiij".o"r5 rnlernet Explorer. Addres bar dilenskt

sebuah tombol paOa #gi;n ,:rtg f<arianfiVti, Vang apabila diklik bkan menampilkan alami

if u*ii *"oiite'yanE di(u njung i tera khi r ka li'

Status Bar
Status bar terdapat pada bagian kanan bawah jendela In!9-1t!?9P:ti-S,[tf-f:T:1?
)tclLu5 uol LEr ucrPql Pqus w:rrvr r '-' ' r -' -: ...<an 

SebUah halaman W
pif'xan pioses yang deddng dilakukan pada saat browser menamplll

Task Pane'--iutL 
p"ne adalah jendela kecil yang muncul di

Uagia; iiri jendela Iniernet Explorer apabila kita

n.rengklikto*bol Search, Favorite dan nistg'V: Bentuk

ffiiih. task pane tersebut tergantung dari tombol

yang diklik,
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3.

4.

5.

Jelaskan perbedaan antara web page' homepage' web site I

Jawab: ................

sebutkan macam-macam operator bollean yang digunakan dalam akses internet !

Jelaskan perbedaan antara domain name dengan URL !

lawab: ...............'

-

tan 1

q

I

I

2.

Lakukan dan diskusikan !
i;;;;;k situs tategori apakah situs-situs berikut ini?

Mem Pra ktikka n Akses In tern-et

[,.tffi fJf5?.:,#f#[=#'Ji*si{eil:']rr*itlitt'l*}#*ffi'trH':Hll5:
,.,#i:il,T:llffi:i':j}ii[Hr!H#fr'i,:,]i';'t.;:;,ffiil'I.iJoh.n iroses permrran inturmasi.

i.'-'ii;;il6 rliujit" melalui ryeb .broyv-1g
fr'.T,Hffi [t",]lf,iHrq;1,:lgiy:l^:*"":91':]":,"]3?3:?Ei:H,lAOaDUn langKcllr urrLu^ rrrErrYu'usrrrr "-- - 

,ar pada Inteinet Explorer
u. 

-kf 
if<, utu", arahkan pointer pada.addr-ess I 

,^^,-.,- .^,o,. c*a vahrro .o
fl: [XIf'3,1',iltlfil'H1'"1B?i:,ffiffi:fl?iJff;.ij"'u=!'i". v'ii* lom ampitan vans muncur

sebagai berikut:
animasi Proses Loading

alamat web site atau

home Page Yang dicari

at
lpi
rt-

I
m-
eb.

il

l

'i
t

Ketik alama! web site di sini

^H*-{J-E=g=F_

www.jawaPos'com, www.komPas.com,

www.temoo.com
www.hotmail.com,

.@,#.G'ffiu

ngan

situs.

Mf"W.

,com,

com,



c, Klik link-link yang akan dicari, misalnya web site. yahoo.com

Anda juga dapat mengunjungi web site dengan cara sebagai berikut :

1) Aktifkan -Internet ExPlorer,

kemudian klik menu File, OPen

(Ctrl-O). muncul tampiian sebagai

berikut :

2) Isikan alamai \teb site pada kotak

dialog, MisalnYa web site
yahoo,com. Tunggu beberaPa saat

dan tampilan yang muncul sebagai

berikut ;

<\ Klik hyperlink yang diinginkan.

I

B

Ciri hyperljnk dalam web site adalah sebagai berikut : r'

Q rinf ttnq berupa teks biasanya berQris bawah dan berwama putih

4 Bialanya link akan bergambar tangan ketika ditunjuk mouse

i Link yang pernah dikunjungi akan berubah warna

Membuka Web Site melalui URL(Unifxm Resource Locatof)
Untuk memperoleh informasi atau data, dapat juga mengaksesnya melalui URL. URL atau

Uniform Resource Locator merupakan Slrana fntuk menentukan alamat'rpng akan kita pakai

untuk mengakses internet. Jadi alamat URL adalah alamat khusus untuk file tertentu yang bisa

diakses oleh internet. Contoh alamat URL misalnya : http: / /luwwdahoo.co.id.
Format alamat URL yang lengkap adalah berbentuk sebagai berikut:

4 Protocol :i/nama-host/path/nama-fi le

4 Protokol adalah jenis protocol yang digunakan,seperti http, ftp, mailto dan sebagainya.

e Nama-host adalah nama host (domain) yang dipanggil

4 Path adalah lokasi atau direktori tempat file-file diletakkan pada web seryer.

4 Nama-file adalah nama file yang dipanggil

Melalui URL kita dapat memperoleh dan mencari informasi.,Ada banyak URL yang dapat kita

gunakan untuk mendapatkan informasi,antara lain adalah http://www.vahoo.com; http:/l

www.google.com;http:/iwww,catcha.co.id;http://tempointeraktif.com; dan sebagainya. Dari

hampir semua URL tersebut memiliki fasilitas mesin pencari informasi (Search Engine). Perhatikan

cara penulisan dalam tampilan berikut :

Halaman Hasil Pencarian
. Pencarian dengan mesin pencarian akan menampilkan daftar dokumen di halaman web

hasil pencarian. Jumlah halanmn hasil pencarian ditentukan oleh berapa banyak dokumen yang

harusditampilkan sebagai hasil pencarian. Secara default, google (rnisalnya) akan m_enampilkan

:J;xjfi:.i1T11"1;5liffiffiiap 
haraman pencarian. Kita dapatmensarur jumrah daftartersebut

E]T:?

"rF ,,s :II{Ero,ot. ?

3.
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I

I

I

B

I

I

Perhatikan tampilan berikut :

Tampilan disamping
merupakan contoh halam-

an web hasil pencarian.
kata kunci yang digunakan

adalah "kenaka la n remaja".

Dari tampilan tersebut kita
harus dapat membaca apa

maksud dan makna dari
tampilan tersebut. Beberapa

keterangan dapat diuraikan

sebagai berikut :

lGtegori
bagian ini menampilkan kategori pencarian yang dapat kita pilih. Kita juga dapat
menggunakan direktori web yang terdapat di bagian ini untuk memperoleh hasil pencarian

yang iebih tepat.
Kata kunci pencarian

Bagian ini menampilkan kata krnci pencarian yang kita masukkan.
Tombol cari
Bagian ini merupakan tomi:oiyang kiu gunakan untuk memulai atau mengaktifkan pross
pencarian

Teks link pencarian canggih
Bagian ini merupakan teks link ke haiarnan pencarian canggih
Teks link kesukaan

Bagian ini diqurakan untuk n"eilgat.rr txhasa yang digunakan

Statistik Percarian
Bagian ini menanpilkan data-Cata pencarian yang kita lakukan. Data-data tersebut
mencakup ju-tah dckurnen ;ang ditemukan, kata kunci pencarian dan lamanya waktu
pencarian yai'! c 3(-Ka:.
Judul halaman

Bagian ini rnenampi!kan;udul halaman dokumen yang kib temukan. Kadang-kadang yang

muncul hanya alanrat UP.l- dari sebuah dokumen bukan judulnya. Ini berarti dokumen
tersebut tidak memounv:i judul

4, Mengakseslnformxi danGambar

B.

c.

D.

tr

F

Googls
$r.b qt:lbrr Gruo D..16.

|G

-

Tclu.ui: f dmb o h.lar s rndoGd!

Informasi rnaupun Eannbar dapat mendukung tugas maupun
y/awasan Anda sehingga rnenghasilkan laporan yang bermakna.
Untuk dapat mengakes informasi rnaupun gambar caranya bukalah
jendela internet explorer kemudian pilihlah salah satu mesin pencari

yang Anda sukai, setelah tampil fitur mesin penearinya Anda Klik
pada tombol web (untuk mencari data berupa web) dan Ketikkan
data yang akan dicari seta Tekan atau klik tombolCari atau search.

Gambar dalam Internet diistilahkan dengan Bitmaps. Bitrnaps merupakan titik-titik kecill yang

diletakkan sangat berdekatan sehingga membentuk gambar hitam putih atau berwarna. Jadi,
pada saat memperoleh file gambar : rumah.bmp artinya gambar tersebUt terbentuk dari titik-titik
yang digabungkan yang akhirnya mernbentuk gambar. Tltik ini sangat kecil sehinggi membentuk
gambar yang cukup halus.

Informasi dalam bentuk garnbar dari internet sangat banyak dan beragam, dengan gambar

anda dapat melengkapi tugas-tugas sekolah Anda sehingga menjadi lebih representatif. Untuk
dapat mengakes gambar Sebenarnya sangatlah mudah, yaitu Klik tombol Bitmaps atau Gambar
kemudian ketikkan nama gambaryang anda inginkan lalu tekan enter untuk melanjutkan pencarian

Mengakses Video dan animasi
Proses akses video melalui internet caranya adalah i

Bukalah internet explorer > kemudian bukalah salah satu URL m.isalnya www.yahoo.co.id
Pilih dan klik video pada direktori kemudian isikanlah kata kunci pencarian

Setelah Anda menemukan video yang Rnda inginkarr > Klik pada tombol putar.

H,ffiE

a.

b.

c,
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1. Berikut iniyang merupakan situs beriE adalah

a. yahoo.com

b. bing.om
c. dogpile.com

2. Icon yang tidak ada pada standart buttons
adalah...
a. Refresh

b. History

c. Favorites

3. Toolbar pada Internet Exploreryang digunakan

untuk mengetikkan nama website adalah ...a.

Status Bar

b. Link

c. Addres Bar

4. Untuk melakukan setting Internet Explorer

adalah dengan cara pilih menu ...

7. Icon yang digunakan untuk menampilkan
kembali halaman yang mungkin sedang macet

tribunnews.com

downloader.mm

d. Copy

e. Search

d. Menu Bar

e. StandartButtons

d. Tools

e. Edit

disebut...

a. Refresh

b. History

c. Favorites

Kegiatan untuk berburu
intemetdisebut ....

d.

e.

Forward

Search

informasi

Broker

Rocker

l

dalam
;: ,

a. Hunted

b. Hiker

c. Browsing

9. Dalam internet yang sering dipakai brou.tsing

adalah ....

c. Format

Toolbar pada Internet Explorer yang
menampilkan alamat hyperlink adalah ...

a. Status Bar d. Menu Bar

b. Link

c. Addres Bar

e. Standart Buttons

6. Situs berikut termasuk kategori situs ....

Berita

E-mail

Perangkat lunak

Perangkat keras

Search engine

a. Internet Explorer

b. Acrobat reader

c. News reader

10. Di bawah ini merupakan contoh web browser,

kecuali.,.
a. Mozilla

b. NSCA Mosaic

c. Yahoo

d. Netscape Navigator

e. Windows Explorer
11. F"ormat gambar yang banyak digunakan di

Intemet adalah.,..
a. JPEG dan GIF

b. JPEGdan BMP

c. GIFdanBMP
12. Berikut ini adalah nama-nama web browser,

kecuali...,
a. LookSmart
b. Apple safari
c. Firefox

13. Kode yang digunakan untuk membuat sebuah

halaman web disebut....

a. HTTP d. URL

b. HTML e. HYPerlink

c. \A/W

a. File

b. View

d, Quicktime
e, Browser

d. BMPdan PDF

e. EXEdan Mpeg

Chrome google

Opera
d.

e.a.

b.

c.

d.
6
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a. Internet explorer
b. Opera
c. Google chrome
d. Apple safari
e. Fire fox

15. Software yang digunakan untuk membaca

dokumen PDF adalah ,....

a. ' InternetExplorer d, Quicktime
b. Acrobat reader e, Brolvser

c. Newsreader
16. Sebuah aplikasi yang dlgunakan untuk

berselancar dalam internet atau browsing

disebut dengan .....

a. Jaringan d. l'/eb
b. Domain e. '",'eb browser

c. DNS

14. Ikon berikut adalah merupakan ikon dari web 17. Bagian dari jendela browser yang berfungsi
untuk menampilkan proses loading sebuah

halaman web adalah ..,,,

a. TiUe bar
b. Addres bar
c. Toolbar

19. Tombol di dalam toolbar browser yang

digunakan untuk menampilkan website yang

berhubungan dengan mutUmedia adalah.:..

a. Media

b. History

c. Favorite

18. Alamat situs internet sering disebut dengan ....

a. Webpage

b, TCP

c. TI
20. \ A /W singkatan dari .....

a. World write vieb d. World wide web

b. Word wide web e. World web eide

c. World wide windows

E Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat !
1. Sebutkan macam-macarn i',er Srowseryang anda ketahuil

Jawab: ------------ ------------i-

2. Apakah yang anda kebahr, :e:=ng URL?

Jawab: ------------ -:------------ -:------------

3. Sebutkan macam-macarn s€ari engine yang anda ketahuil

4. Search Engine manakah yan'g dlgunakan untuk mencarigambar pada tampilan berikut ini?

d.
e.

Status bar
Menu bar

d. Ftorne

e. Bad

d. LRL

e. Homepage

*
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Sebutkan bagian-bagian yang ada pada web browser!

Jawab : ----:-------
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Jaringan internet sebagaijendela informasi dunia,menyimpan banyak sekali informasi yang dapat di
akses oleh orang seluruh dunia. Sehingga proses pencarian informaii dibutuhkan ketrampitan dalam
mengakes sehingga lebih cepat dan akurat pencarian tersebut.
A. Browser

Internet sebagaijendela informasi superkaya yang sangat menarik bagi semua orang di dunja,
Internet merupakan jendela pembuka wawasan sebab di dalam internet terdapat 1), Rjh,ran database
teks, suara, g9[baf dimanapun berada, dapat Anda lihat dan dengar dengan mudah, 2). Dapat mernbuka ;

segala jenis_ dokumen, file baik dari cerita biasa hingga dokumen inteleKual dan aclual seaia gratis 
,

dan bebas, 3). Dapat digunakin untuk bergabung dan berdiskusi mengenai berbagai topik yang sangat '. kompleks macamnya, 4). Dapat digunakan untuk bermain games.
Secara umum keseluruhan informasi, file dalam internet diatur dan mengikuti ketentuan W\A/W

(Wottd Wle Web) yang disingkat Web. World Wide Web (W,tW) merupakan sGtu proyet hypermedia'
yang dikembangkan dengan mengkaitkan informasiglobal melalui hypertext aan memitifi kemampuan

lehggitkgn dengan site. FTP, ghoper dan jenis layanan lainnya, ttypertext ditulis melalui ltTt|L(Hypr
Tert Markup Languange) yang dengan perkembangan program inteface dari HTML berupa program
CGI memungkinkan penggunaan fasilitas lain sepefti e-mail, new group dapat diakses metalui W\ AlV.
Satu satuan informasi yang mengikutiketentuan W\rVW disebut dengan halaman web (web page),
Sekumpulan halaman web yang saling berhubungan disebut dengan iitus web (web site). Sltus fteU
tersebut disediakan oleh penyedia informasi. Halaman-halaman web inikemudian disimpan dalam
komputer yang disebut dengah web seruer,

_ . Un!u[ dapat menjalankan prograni browser sama dengan program-program aplikasi yang lain.
Dalam bahasan ini kita gunakan sistem operasiWindows yiitu rasilitas lnter-net rxilorer. futa-dapat
menjalankan Internet Explorer dengan dua cara, yaitu (1). Mengklik Short Cut Int'ernet fxplorei di
desktop, dan (2). Mengklik ikon Internet Exploreimelalui'menu start.
Langkah-langkah untuk menjalankan Internet Explorer dari menu start adalah sebagai berikut :

1. Klik menu Start
2. Pilihlah Program
3. Carilah Internet Explorer dan kli( hingga munculjendela browser.

"http://www.alamat domain/berita/index. Hbn

Keterangan:
httr

www
Alamat Domain
Berita

Index. Htm

sourcelyp! ata.!, service transfer yang digunakan di dalam web, selain http

Alamat informasi yang dituju, WWW singkatan dari World Wide lttjeb.
Alamat lnformasi yang- dituju atau alamat web site yang diaktifkan (host domain)
Alamat directory atau folder sebagaitempat informisitErsebut (path or directory)
nama horgre page yang dibuka (file name).

Alamat web site biasanya telah diubah dari angka ke abjad atau huruf, untuk memudahkan
mengingat angka terse.but, dibuatlah sistem penamaan abJad bomain Name Server (DNS). Berikut
nama-nama domain dalam internet.
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1. Browsing Informasi di Intemet
Untuk mencari infonnasi yang Anda inginkan dan tidak tersesat di "rimba" data nnupun informasi

internet. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk mencari jawaban dan pertanyaan
yang Anda cari di intemet. Metode pencarian tersebut adalah :

a. Subject tre (atau indek kategori atau juga subject category)
Yaitu suatu metode pe,ncarian dengan menggunakan metode penelusuran dari subjek

utama, kemudian makin lama makin menyempit hingga pada bagian darisubjek informasi
yang diinginkan.

b. Search engine{meslin pencariatau mesin penelusur)

Dalam penggunaannya Anda hanya perlu mengetikkan beberapa kata atau frasa (kata
kunci) dari yang berkaitan dengan informasi apa yang akan Anda temukan dan Search
Engine akan merrcarikannya untuk Anda dari database yang jumlahnya jutaan. Penggunaan
search engine ini lebih populer di kalangan user karena kemudahannya.

Mesin Pencari (Searcfr Eqgine)
Mesin pencari dalah program komputer yang dirancang untuk membantu seseorang

menemukan file-file yarg disimpan dalam komputer; rnisalnya dalam sebuah seruerumum diweb
(WWW) atau dalam kornpr.ter sendiri. Mesin pencari memungkinkan kita untuk meminta antent
media dengan kriteria yang spsifik (biasanya yang berisi kata atau frasa yang kita tentukan) dan
memperoleh daftar fifle fang memenuhi kriteria tersebut. Mesin pencari biasanya'menggunakan
indeks (yang sudah d$hrat sebelumnya dan dimutakhirkan secara teratur) untuk mencarifile setelah
pengguna rnernasukefi kiErh pencarian.

Struktur umum s€bJah nresin pencari adahh sebagai berikut :

r-l
1
I

I'. ir

a) Kotaktek pencaran

Kotak ini digunakan sebagai tempat
memasukkan kata kunci yarg akan
dijadikan acua n perc,ra n,

b) Tombolpencarian

Tornbol ini yang akan rnenjahnkan
perintah pencarian

Gooqle. T IEEI

r-rt 

-l-ry

*aa*Sr-r+-ar-r-

tl{t *r tirtih hln}itt*lH ltjf

Arelry"lrflI*"int:lr|
,#it a

--tu

2)

3)

4)

Untuk mendapatkan mesin pencari yang handal dan bagus sehingga dapat membantu Anda
dalam surfing informasidi internet, Anda harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1) Mengetahuicara kerja mesin pencarisehingga Anda bisa mengekploitasikelebihan mesin
pencari tersebuL

Mempunyaidatabase yang besar dan sering diperbaharui
Tidak memiliki spam (pengiriman berantai) sehingga memberikan hasil pencarian yarq rekvan.
Mempunyai kecerdasan buatan yanE baik sehingga mengertiapa yang kita cari.

Macam-macam Mesin Pencari (Search Engine)
SktEi.n besar mesin pencari dlijalanlon otetr perusalraan swasta yang rnenggunakan algoriuna

kepemilikan dan database tertutup yang paling populer adalah Gooole (MSN Search dan Yahog!

teftinggal sedikit di belakang).

Saat ini banyak sekaliwebsite yang menyediakan mesin pencari, setiap nresin perrcari memiliki
kelebihan sendiri-sendiri, tergantung cara pengindeksian dart algoritma pencarbn yang digunakan.

EducaUon / Pendidikan

Organization / organisasi

ffiffi
.edu .ac.atau ,edu

.com .c Commercial / Perusahaan

.90v Government / Pemerintahan

Mllitary / militer

.net .rrct Network / Provider (ISP

.org .or



. Berdasarkan cam mengumpulkan data halaman-halaman web. Mesin pencaridapatdikelompok-

kan menjadi empat kategori,yaitu : dikelola manusia (Human Organizedl, dikelola komputer

( Co m p u te r Crea ted), campura n ( Hyb rid ) dan M e ta c ra wle r/M eta s e a rc h

a) Human Oryanizdturdt Engine
Karakteristik mesin pencarian ini mengggunakan basis data halaman web yang dikelola

oleh manusia, datanya dipilih yang relevan dan dikelompokkan sedemikian sehingga lebih

bermakna dan bermanfaat bagipenggunanya.Situs inidalam praKeknya mempekerjakan para

pakar dalam bidang-bidang tertentu, kemudian para pakar tersebut dapat mengelompokkan

situs-situs tertentu sesuai dengan bidangnya.

Search engine Tahun Peluncuran AlamatSihts

Yahoo! 1994 wvrrw.vahoo.com

LookSmart 1996 www.looksmart.com

About t9B7 www.about.com

Open Dirrtory 1998 Dmoz.org

b) Computer oead *arch Engine
' Search engine kategori ini banyak memiliki kelebihan karena banyak menyajikan informasi

walaupun kadang-kadang ada beberapa informasiyang tidak relelan sepertiyang kita'inginkan.

Search engine ini telah menggunakan software laba-laba atau Spidersofiwareyang befUngsi

untuk menyr-rsup pada situs-situstertentu.kemudian mengumpulkan data serta nrengelompokkan

dengan sedikiu bantuan tangan manusia

Search engine Tahun Peluncuran AlamatSitus

Web Crawler L994 www.webcrawler.com

Excite 1995 www.excite.com

Inldcxni 1996 www.inktomi.com

Northem Liqht L997 www.nofthemliqht.cofll

Fast Search 1999 www.altheweb.cont

Hybrid turch Engine
Hybrid merupakan gabungan antara tangan manusia dengan komputer, sehingga

menghasilkan hasil pencarian yang relatif akuiat. Peran manusia dalam hal iniadalah sebagai
penelaah dalam proses pengkoleksian data base halaman web.

Me ta crawler ata u lt eta se a rch
Metacrawleratau metasearch merupakan perantara dengan mesin pencarian yang

sebenarnya, situs ini hanya akan mengirimkan perrnintaan pencarian ke berbagai mesin
pencarian serta menampilKan hasilnya menjadi satu di layer browser.

c)

d)

Search engine Tahun Peluncuran AlamatSihrs

Lyros 1995 www.lvcos.com

Alta Vista 1995 www.altavista,com

HoEd 1996 www.hotbot.com

GoTo L997 www.ooto.com

Snab L997 www,snaD.com

Direct Hit 1998 www.directUrrt.eonn

Goosle 1998 www.oooqh.com

Go 1999 go.com

Search engine Tahun Peluncuran Alamat Situs

SawySearch 1995 savwsearch.com

Doqpile Tidak terindentifikasi \aruw.dogoile.com
The Big Hub ndak terindentifikasi ! ryv!ry,]nrino.com

C4 Total Search Tldak terindentifikasi www.snao.com

-,ll.



1) Altavista (www.attavisE.com)
Didirikan oleh digital corp. ajtavista mempunyai kelebihal !glam pencarian cangEih(aduanced search) dengan p.enOS.ynakgn operator Bootean AND,OR, fl, ftOf, ruiehj; Oun *
Kata AND atau sering disimbolkan dengin (+) digunakan untut nieiiiroruiran pehcarian,

misalnya s.eorang seniman yang ingin_meicariinforirasi terdif aengi. i"jijii';:"kepaian
kesenian disurabaya pada tahun z-ooa. oeng-an tiaj[memin]aatfaiGna-j W'i"rilbut, ia
da pat memasukka n sea rch i ng key dengan ig1Tgt sepertit ueiirur * s riJuava'I[esenian
+program +2008 Gra initentu.sajalauh lebih efektif ketimbang hanya menggu#fan searctring
surabaya, kesenian yang..hasilnya akan berupa jutaan link L6 situi yang iien;;;efi, i;aa:'
kata tersebut. Simbol,"i" ini dapat dingr_gqnikan r"ouryir+u-nvikirva, ta[n'u piinrlp v.ngkerap d.ipergunakan dalam searching'di titernet aail;hG}rw" iemiri'n spesinfvang aicari
(semakin banyak merqgunakan tand5 "+J berafti se*aiin uai[puiJsrut EncariJn', bunn"n
learching kev vang semakin s-pesifi( hasilyang ditampitiJni;;;attard;-Jkan r"uir,'i.,tor.ur.2) Google (wvwr.qooole.com)

Sekitar tahun 2001, mesin pencari.Gggglg berkembang lebih besar. Keberhasilan inididasarkan pada bagian konsep'dasa, d*ffipspGtty din paoeRank. Setian haraman

. - Mesin pencari web bekerja dengan cara menyimpan
informasi tentang banyak hitaman'web, yang ai;r;bii
langsung da ri WvVw. Haia man-halama n inT'AiimUjf aengJ;
web crawler - brcwrerweb otomatis yanq menqikutisefiao
pranala yang ditihatnya. Isi setiap rrdurian lrt-u diil;ii;i!
u nut( menentuka n ca ra meng indeksnya (misalnya, kata_kata

lf- O 
1l 

da ri j ud u t, 
.s 

u bj ud u t, ata u neia inusis yii,g dGb,x
ngta tag). Data tentang halaman web disimpai dalam
sebuah database indeks untuk digunakan dalani pencarian
selanjutnya. Sebagian me.sin flencari, ieper.ti eoogle,
menyimpa n. sel uruh'ata u sebagia n halarira n iumber lyinj
disebut ache) maupun informisitentang halaman web itu
sendiri.

gp, 
I

-.i,I3il,ii'i!,fl:T"",88":Hi:*fl.:ifl ,.il"?fl :fgkttLtrj,*#.,ti.uEiiilii
"1ffi!ffililrx,:??iir,ff r',"xtg;ur.*:mu:xmsr#.f,*l

website yang terdapat di tiiood.com. "'|ws" "'!E"s"iv^s, I
a) Yahgg(www.rrahbo.comi I

, ^ 
vul'log merupakan mFin pel_?r!v?ng menggunakan indek directory, Directory merupakandaftar link vans di susun mdnurut kbb;pok [e-r[iliqtti;?i,}" pendidikan, kesehatan) dandapat juga. digunakan sebagai titik awal untuk menujr- i" Nf5rrasi tertentu.
Yahoo berawaldari koleksi link pribadi :erry van!,'iiei.oir,.n yahoo yaitu mempunyaidata base yang besar dan membagj'data uaie a6nga;g""gG:"-" 

r er rw rqILs I I rs;r I

Cara kefia mesin pencari

Namun dari kesekian macam search engine 
$esin.pencari).tersebut yang populer tingkat

dunia adalah dari golonga n hybrid search enjne,'Berikut'adaiJh'karakterisfit< oifi;E;[il enginetersebut:

H,H:|;m:*1a3g^yi:gI.I9ryg$!1man w.eb,pcaq.marct. rvrantat yans dimakild

#li'#::"I:ff *q:#:i.i:?:9^?:i:3v$rir.reffi ffi"iifi ffiffi 'ffi Jffid"ffi Hf
dibanding.search.engine aoatan memU"iif.i.iiiif
yang relatif lebih bai-k. fapi karena iemuJ

Tidak menggunakan lpider atau crawieiieperti rriiiiJ drl['engine. xeunl
d i ba nd i ng.sea.rch 

.e 
ng ine ada ra h mem oeiit a n"r'rir p.iihi,.iil-vi'ig r.ui h rereva nil pencarian yang lebih relevan-Jenqan li

.aj![,F.r.,t .ra manua| menggunikan

Keunggulan directorv
levan dengan kuailtai

ffi::ffi lilg.^1i.i.?#;X"**1ruei.::',Tii5, jllf *m.f fg,f,l,ffgg:EH,*Fi
engine. Itutah sebabnv-a sekaraig ini banyai-?.F#r# y*n rrs*jffi;;'''riffoffi9"fl}ffiflsistem ganda, yaitu m'enggunitiin air-#i,w i seaicrienrjin6] oiiton nrata adalah yahoo nano
sistem sanda, vaitu m'ers,e_unar<inairea6rv i,*i;+ffidi;i:c"jid;;r#l;ffiIh'Hiltriffi
menggandeng.G.oqgle sebagai search engi'ne defautt-nv5. conioii bebera;;id;iJil,r.,,orsearch en g ihe defau tt-r1 y5. corrtoh behi 

" 
p.?i 

"d",y 
i:;d;;Hselain Yahoo aOannbpen oi7eaory prl..i, r*firad;;;il6ci:

t
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lawablah pertanyaan berikut ini dengan benar !

1, Jelaskan car-a penulisan alamat situs web dengan benar !

,-,,..i.
-di;d!-) :,.,.....,,.,.,,.

;. ,l:a iang dimaksud dengan search engine ? Jelaskan dan beri contohnya!

k,ardb: ...........,,.,. .,....:.......'...

3. :ehskan arti istilhh Done pada baris status dalam'internet !

apa yang dimaksud dengan web site !

,1awab : ...........,....

Jelaskan manfaat dari mesin pencari pada web ?

Grilah peta dengan menggunakan mesin web browser "safari" yaitu peta letak LKP.t'4ars t@
CentralJava, Indonesia. Caranya: Jalankan web browser Safari> klik Google Maps> tulis pace dl
pencarian dengan LKP Mars, Klaten, CentralJava, Indonesia. Lihatlah 

1

B. Pengelolaan Informasi Internet ;
pada saat membuka sebuah halaman web, mungkin Anda akan tertarik dengan isne- rmdl

dapat mengcopinya, menyimpan dan bahkan mencetaknya untuk kemudian diolah kembalt smmWl

mdnjadi su6tu'Uairah referenii untuk tugas atau tulisan Anda. 
]

7, Membuka Halaman Web Hasit Pencarian j

Membuka halaman web hasilpencarian tersebut dapat kita lakukan dengal cara nery{
tels link untuk menampilkan halaman web tersebut dijendela browser yang aKif, atau lrst@t
dijendela browser yang baru, langkah-langkah untuk membuka halaman web hasil p**I
adalah sebagai berikut : ]

a) Pilihlah halaman web hasil pencarian yang ingin ditampilkan 
I

b) Klik kanan diteks dariwebsite yang ingin ditampilkan. I
c) Pada menu yang muncul, klik open untuk membuka halaman web dijendela brovisa mq

aktif atau klik Open In New Window untuk membuka halaman web dijendela botse'u{
I

baru.
i

2, Menyimpan fnformasi halaman Web l
ApaUita telah menemukan suatu informasi penting dan dibutuhkan, informasiterseh-t a{

kita simpan maupun kita cetak dari halaman web tersebut, Langkah untuk menyimpan ffiulr[l
tersebut adalah ' ia) Aktifkanlah halaman web yang akan di simpan j

b) Klik menu bar, arahkan ke file lalu pilih dan klik Save As 
1

c) Tentukan folder dan nama file daridokumen yang akan disimpan. Perhatikan tam@ Er[t

Gambar 2.26. t Kotak dialog Save Web Page

-

reffii



e)

f)

d) Pada kotak Save in, tentukan folder tempat penyimpanan halaman web tersebut atau di drive
mana halaman web tersebut akan kamu simpan dengan cara klik tombol dropdown.
Pada kotak File Name,ketikan nama file yang Anda inginkan
Pada kotak save as Type, tentukan tipe fie yang akan disimpan, Ada empat tipe penyimpanan
file yaitu :

(1) Web Page Complete (*.htm;x.html); merupakan fasilitas untuk menyimpan halaman
secara lengkap, baik gambar, suara dan animasi pada halaman tersebut maka semuanya
akan disimpan. Halaman tersebut disimpan dalam beberapa dokumen sesuai dengan

rrl 
tti""[Tr?i,13; 

,,rn* fite (x.mht); merupakan fasititas untuk menyimpan hataman secrra
lengkap dalam satu kesatuan file dengan ektension " mht", file hknl, gambar, suara dan
animasidisimpan dalam satu file

(3) Web Page, HTML only (x.htm;html); merupakan fasilitas untuk menyimpan file htrnl
saja, sedangkan file pendukungnya seperti gambar, suara, dan animasi tidak disimpan.

(4) Text File(*.bt), merupakan fasilitas untuk menyimpan halaman web dalam formati.bc,,
sehingga bisa dibuka hanya dengan menggunakan notepad dan tidak membutuhkan
kapasitas penyimpanan besar karena ukuran filenya kecil.

g) Kliktombol Save untuk menyimpannya
Apabila Anda akan menyimpan web secara langsung, biasanya membutuhkan kapasitas

memory yang cukup besar karena semua format dalam HTML akan disimpan seluruhnya.
Untuk menghindari hal tersebut, maka Anda dapat rnenyirnpan informasi pada bagian teks

. saja menggunakan aplikasiMS.Word, adapun langkahnya adalah sebagaiberikut:
(1) Pilih dan blok teks dari halaman web yang ingin disimpan.
(2) Dari menu Edit pilih submenu Copy, atau Anda dapat menggunakan klik kanan pada mouse,

maka akan muncul menu pop up, kemudian pilih copy.
(3) Bukalah Aplikasi MS Word, kemudian letakkan pointer mouse pada dokumen Word. Dari

menu Edit pilihlah submenu Paste. Setelah itu lihat hasil kopian teks dari halaman web
ke halaman MS Word.

Mengcopydan pasE

. fSdasaat menyimpan hasil download tidak semua yang ditampilkan dl hataman web kita
bntuhkan. Kita mungkin hanya membutuhkan teks di frame tertentu saja.

Selain itu, halaman.web yang kita simpan ke hardisk merupakan file HTML (.htrn) yang kadang-
kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita ingin informasi ving [ita #Uit aarl
halaman 

.web disimpan dalam file dokumen word (.doc) agai teuin mudah died-it.
Kita dapat mengambilinformasidihalaman web kemudian menyimpan dalam file dokumen

word dengan cara mengcopy dan paste. Langkah-langkah untuk mdtatirrannya ad;h[;abag;;
berikut:
a. Aktifkanlah halaman web yang akan dicopy
b. Blok semua teks yang ingin kita copy
c.. Dari menu Edit, klik copy atau klik Ctrl +C di keyboard.
d. Jalankan word
e. Dari menu edit klik paste (klik tombol paste ditoolbar standar) atau tekan tombol Ctrl + V.f, Simpanlah dokumen tersebut.

Penggunaan fasiliEs copy dan paste ini memiliki keuntungan yaitu dapat menyimpan informasi
yang relevan dari beberapa halaman web dalam satu file dokumen.'selain itu riremudahkan
dalam mengedit dokumen.

MenetakHataman Wgb' 
Untuk mencetak halaman web secara cepat dapat Anda lakukan dengan menekan tombol

Print pada toolbar. Hanya saja untuk beberapa halaman web, hasil Va-ng aiperoiJn'furang
sempurna. Hal ini disebabkan.$r.ena pada umumnya ukuran halaman wbU iiOai<samu Oengj;,
ukuran standartkertas etak. Untukmemastikan habilpencetakan seuai dengan iing dil.,arapkan!
maka Anda dapat melakuka.n. pengaturan penceta(an me{atui print preview Ail-p.d tilff
Langkah untuk mencetak adalah sebagai berikut :

a. Untuk mencetak web page tekan tombol Ctrl + P atau klik menu File kemudian pilih print yang
akan digunakan, namun perlu diketahui bahwa sebelum proses cetakseyogyanyi OiaturOdnul[
halamanpencetakannyadengancarapilihtaboptionpidatotataiaro![iinf,

3.

4,

!

l
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b.

c.

d,

Gambar : Kotak dialog print Web Page dan tab option untuk pengatumn pencetakan

Dari kotak dialog tersebut dapat dipilih kriteria pencetakan sebagai berikut :

Untuk mencetalisemua Frame padb sebuah halaman situs,pilih salah satu opsi antara'As laid

Out On Screen" (hanya yang ada di layar) atau 'All Frames Individually'' (semua frame yang

berhubungan).
untuk mencetak sebuah frame, geser kursor ke frame yang ingin Anda cebk dan klik satu kali

sebelum Anda mengaktifkan kotak dialog Print. Kemudian Anda tentukan opsi untuk mencetak

"Only The Selected Frame" (frame yang terpilih).
Untuk mencetak semua dokumen yang terhubung ke halaman situs yang saat ini sedang

dibuka, tinggal menambahkan tanda centang pada Print "Print All Linked Document" untuk

mendapatkan daftar halaman yang akan dicetak, beritanda centang untuk kotak"PrintTable

Of Links" lalu OK jika halaman yang sedang Anda buka memiliki lihk ke halarnan lainnya, Anda

bisa mencetak halaman tersebut dengan cara mengklik kanan pada link tersebut dan memilih

opsi " Print Target".
f. Kliktombolprint.

Selain halaman web terkadang kita juga membutuhkan gambarsebagai pendukung kelengkapan

informasi, Anda juga dapat mencetak gambar dari halaman web caranya gerakkan pointer

mouse ke gambaryang akan disimpan kemudian akan muncultoolbar gmbar diatas gambar

yang bersangkutan kemudian Klik tombol Print this image hingga muncul kotak dialog Print

kemudian pilihlah Printer: yang digunakan setelah cocok dengan printer yang terpasang barulah

Anda klik tombol Print.

Menyalin Ga mbar Pada Website
Dalam website terdapat beberapa gambar dan animasi yang sangat menarik ddn kita

berkeinginan untuk menyimpannya untuk dibuka di komputer di rumah. AMa dapat melakukan

penyimpanan gambar tersebut dengan cara :

a. Aktifkan website yang berisigambar atau animasi kemudian tempatkan rrouse pada gambar

yang diinginkan , kemudian klik kanan dan layar akan terlihat menu pop up dan klik Save

Picture As pada menu tersebut.
b. Tentukan folder tempat penyimpanan gambar dan beri nama file tersebut.
c. Apabila Anda menginginkan untuk disimpan dalam wall paper di layar desktop, maka klik

kanan pada gambar tersebut, kemudian klik pilihan Set As Wall paper pada menu pop up

Selain cara tersebut diatas terdapat cara'lain yaitu letakkan kursor tepat pada gambar yang

diinginkan, dan aktifkanlah gambar tersebut dengan cara klik kanan hingga muncul tombol-tombol
'sebagai 

berikut :

Kobk dialog penyimpanan dan penyalinan gambar web

Keterangan

Tomboll
Tombol2
Tombol3

+

digunakan untuk mendownload sekaligus menyimpan

digunakan untuk mencetak gambar

digunakan untuk email

E}i.

.--



Dari kotak dialog tersebut di atas pilih dan kliktombol save picture, kemudian tentukan folder
serta berilah nama file yang akan AMa simpan dan akhirilah dengan menekan tombol Save untuk
proses penyimpanan.

MendownladFile
[egiatan. penjelajahan Internet salah satunya adalah mendownload file-file dari Internet ke

computer' Ada beberapa file yang dapat didownlbad dari Internet, namun s"*ru gur[ besar file
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, file ASCII dan file biner. File ASCII ad;lahif" tels Uiasa
y1ry_Aapqt dibaca oleh program notepad, wordpad, editor teks seperti DOS. Contoh-contoh file
ASCI_I.ada.lah file yang^memiliki ektensibd, htnil, textdan php.

File biner adalah filefire serain teks biasa din memerrurian program atau aprikasi khusus
untuk membaca maupu.nmenampilkannya contoh file bineradann hre r"rSomceia&,bpi,xrsl, nregambar (bmp,gif,jpeg,) fi.le musik (wav,au,mpe), file-file video atau movie ia\ri,mrliioan nre
terkompres (misa I nya zip,6r,tgz).

File-file tersebut tidak dapat ditampilkan dijendela browser secara langsung" Fite tersebut
dapat ditampilkan di- pr.ogr?T.program vans desuai dengan iormat rirenvT.-FiTe-riie ierseuut
sebaiknya kita downtoad tertebih dahuru, baru-kemudian oiuurJ d;;dilGrurj vi"ng sesuai.
MenggunakanAoobatReader 

J i -'-r

Hasildownload informasiseringkali memilikiekstensi @f*. yaitu file yang hanya dibuka olehprogram khusus yaitu acrobat reader, acrobat reader ini herupafan fasititai om[ vung O.p.t
dipergunakan untuk membuka dan membaca file yang beSgrattei pdfx. Cara ,e*ou[ Fih pdfx
melalui Acrobat Reader dapat dilakukan dengan tari xtit Star kemudian pirih prog-ram AcrobatRea(er. '""'r'

Sete!4 program terbuka la.1gkah berikutnya adalah membuka file yang berkarakter pdf*,
caranya Klik open kel.u{ian pilih file.Jika Anda berkeing-inan untuk menc"i"66d;; dup.i
melakukan perintah Klik file kemudia.n pilih Print, pertu oTfeiirrui paaa p6;;il6;a'aritr sama

gll :,::

reMli' ,..

h eif,d qbEIed&

dd@mFl{h @t+qrF-+4-

htt rarrtu6sh.-elffe

ihd obEtutdlI.4lt._r-h#

&Et4tu4dH-dp-irb*r

@xgoms
@ My pictwos

fl uy cargra
d, 3r Fbeey tA)
e$d.atC:)

"{j} 
co.aworrclo:1

+ dd. {E:}

Gambar : Kotak dialog saue picture

=

Gambar ; Tampilan lemfur kerja Acrobat Reader dan kotak dialog print,4crofut R;d;;

Iir



4.

Essay
Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat !
1. Sebutkan menu-menu yang terdapat pada Acrobat R.eader!

2. Apakah perbedaan Rotate Clockwise dan Rotate Countercloekwise pada Acrobat Reader?

lawab : ............."..
Bagaimanakah cara meminciah sebagian teks patla halarnan web ke program Ms. Word?

Bagaimanakah cara untuk membuka kode program HTML sebuah halaman web?

Sebutkan elemen apa saja yang ditampilkan pada halaman web hasil pencarian ?

Jawab i .""",.,;.".. ".;.

Lakukan !
1. Bukalah internet expiorer

2. Kunjungilah situs -situs berikut secara bersamaan:

a. www, e-dukasi"net

b. ivww^ Tryout.com

e" www. ilmu komputer.com

Dari t'lasing-masing URL carilah infsi'masi yang berbeda (tentang materi, soal-oal darimata pelaja

yang,Anda sukai), Fiarcisk eore 2 duo, Pedorma RAM terabyte, Modem ADSL

Lengkapitah dengan ganrbai'-garnbar yang berkaitan dengan point tersebut !

Simpanleth hasil downioad Ancia ke dalam Flash cisk atau media penyimpanan eksternal yang lair
Cetaklah fiie-iile terseout

1. Kotakdialog berikut ketika akan melakukan ..., b. web page, HTML only
c. Text files
d. All files
e. as nelv sheet

4. Eerikut ini rnerupakan search engine, kecr

a. Excite

b. google

c. degpiie
Jenis search engine yang nlenggunal
software spider adalah....
a. Human-created search engine
b. Metasearch search engine
c. Automatic search engine
d. Computer -Created search engine
e. Hybrid search engine
Jenis search engine yang merupakan gabunl

antara tangan manusia dengan compL
adalah ,.,.

a. Lycos

b. Yahoo

c. l-ook smaft
7. Tata cara penulisan dalam pencarian infom

mengunakan frase adalah .....

3.

A

(
F.

a. Pencetakan

b. Penulisan

c. Pembukaan
2. Untuk menyimpan informasidari interne! maka

dua kegiatan yang perlu lakukan adalah ....

a. klik Save As dan klik new
b. klik save as dan rnernberi nama file
c. klik open dan ganti nama

d" klik file dan klik save

e. klik save dan klik OK

3. Berikut inimerupakan jenis penyimpanan yang

dapat dipilih ketika akan menyimpan hasil
pencarian dari internet, kecwali",... 

"

a. Vrleb Page complete

d. Fengeditan

e. Penyimpanan

d. Mozilla firefor
e. Hotbot

d, Dmoz.org

e. About

Uji Kompetensi 4
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a' memberi tanda kutip di depan dan 15, Teknik pencarian yang berfungsi untuk
. dibelakang frase memasui.kan f,uG Va;g UlerliOatelipimem_b. memberi tanda kurung di depan dan puny,qr atiyang rjru"menggunatjri...'.--,"

dibelakang frase ;. 'On 
d. d,fO . 

.'.--.

c. memberi tanda string di awal dan diakhir b. plus (+) e. fanOa kutip C.)frase c. rqinui (_)
d' menyisipkan tanda + didalam kata kunci 16. Berikut ini'yang merupakan search enginee. rnemberitanda x pada frase adalah ....8t[*ffili**i,****ru aW d@

diakses
d 

I|;[f"?",. 
halaman vreb yans sedans 

k 6ffe. membantu user mencari solusi bila D' 
ffi

menemukan kesulitan atau hal-hal yang

5;;i:3,J:HXiTi,,f,:I',""'''::T c ,M
9. Proses penyimpanan haiaman web ke d

flash disk dapat dilakukan melalui perintah ..... L7' Apabila akan menyimpan gambar dari web ke
a. open d. save in dalam disk maka dapat ditbkan tombol ....
b, save e. save web page 9. Save As

c. save as 
-- ' - ' ! yy tsvrv 

b. Set walpape r
10. Tombol pada internet eplorer yang digunakan q. Save Picture As

untuk browsing atau surfing aiseUut.I.. d. Save Paint

a. go d. 
- forward e. Print screen l

b. back e. search 18' Pengertian spam dalam internet adalah .... '

.c. refresh a. Akses yang lama
11. 

"lGta 
AND dBunakan dalam kab kunci pencarian 9. peng.iriman, berantai

diwakilidengan simbol karakter.... ' c. Eksploitasi informasiyang berlebihan
a. Sama dEngan (=) d. pencarian canggih

b. tandakuti[ganO5g'; e. Menggunakanoperator

c. fanda miriui (-) 19. pRemtor Bolean yang digunakan untuk nrencari
d. Tanda tambati (+1* kata dengan fungsi pengecualian adalah ....
e. Tanda string (x) a' OR

12. suatu progrum- iencarian yang senantiasa I l,lf t*l
s.elatu'm6nerpoate informi.i-i;i;;il !: Hilus(-)dinamakan....
a. Spider atau bot atau crawler e' Tanda kutip f')
b. aitaOase-- 20. Daftar lin\y.urg disusun berdasarkan kelompok

c. ieaiifr engine tertentu dalam web disebut.....

d. spyweai " - a' web portal d' hsk pane

e. Internetexplorer 
'b' 

lypertinf rB. Page range

13. File gamoir-diri internet dgput tangsung 2r. fkonDtm;il, **un" untuk.....disimpan ke datam desktop metalui perintatr..I "' ;:"";:;gutang pengaksesana. Save As d. Save Paint b. menampilkan jendeta yang berisi daftarb. set walpaper e. Print screen halaman yang telah diaksesc. Save Picture As
14. pernyaraanueri[rtqriyangbukanmerupakan c' 

$:HX,[. 
fa.silitas email atau surat

kegunaan dari web blowser, adalah..... 
' 

d. ,,.n[u[ hahman yang sedang dibukaa. untuk melacak dan mengambil informasi ;: mineruston pengaksesanb. untuk download dan upload informasi. 22. i;.t ';it* 
yang memiliki fitur seperti direktori,c. untukmelakukan perdagangan atau bisnis 

: 
ffi]; p"ncari, email disebut..... 

1. illegal a. Web portald. untuk m.engirimkan dan menerima surat b: nyp",:iirfelektronik c. Oiiecorye. untuk.menampilkan dokumen-dokumen d, tasi pane
yang disimpan secara elektronik e. page range



23. Pencarian dengan menggunakan kata kunci c. KlikAllprogrgqs
- aOalatrteknikfrncarianZengan.... d. KlikMicrosftgffice

i. iuU:ea tr'ee e. Tulis user name pada IP address

b. seaich engine 27. Situs berikut.yang bukan merupakan search

c. Random engine adalah ""
6. terstruktUr a. 

- Yahoo d. Altavista

E e. Purposive random b. Google e. Tabcrawler

E Z+. nftifitai menjelajahi internet untuk mencari c' Lycos

E 
- 

infor.uri bai(beiupa teks, gambar, atau video 28, Mengambil data atau informasi dari internet

E disebut denqan .. .. disebut dengan....

6 a. Loadinq ' d. Browsing a. Chatting d' Downloading

E O. Malingi e. Downloading b. Browsing e, Uploading

X c. Chatting c. Surfing

[l zs. penetusuraiinformasidarisubjectyangutama 29. Berikut inf adalah nama aplikasi yang biasa

[l temrdian menuju ke object yang specifik meru- digunakan untuk browsing, kxuali ....

li pakan teknik pencarian ,". a. Opera d. Apple safari

[l a. Subject tree b, Google chrome €. Mozilla firefo '

ld b. search engine c, Lycos,

U c. Random 30, Mozilla Firefox merupakan salah satu .....

E d. terstruKur a, Program Microsoft offlce
p e. Purposive random b. Aplikasibrowsing
B 26. gerikut ini langkah yang paling awal untuk c. URL

$ menjalankan web brovrser melaluitombol staft d. Search engine
6 adalah .... e, Web block-er

E I Ill.lis^\/ry/.google.conn 
pada address bar.

i 
"';,))ill,n"n*,n 

berikut dengan tepat !
I t. :etast<an perbedaari tombol web cian image pada fitur googie i

| ,u*rt,.............

I Z, Jelaskan langkah-langkah mendownload sebuah file dari halaman web !

\ lawab:...,.........
I :. Baoaimanakah cara mencari informasi berupa video atau youtube tentang'oCrra memasang processor"

I :itS renggunakan mesin pencari Google?

I Jawab:................ ....,.i,.,'.,..!.r """"""""":"""

I +, Apakah nama web browser dan search engine yang dipakai untuk mencari informasigambar berikut

l iniZ ir*;;-

ffiffiffi&ffi
ffiffi.ffiffiffiry

Jawab: ................ .1.......:.r.'..r,

Apa yang anda ketahui tentang hosting ?

KLEH

,.tri

.nl
a;

lawab : .................
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Kel a s / Semdef .'t",iiffi .i
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X nlNGxlSa.xrrerrru
A. E-Mail (Elektronik Mail)

7, Definisidan sejarah E'mail
E-mail (Eleftronik Mail) dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik atau dising.kat sarel

atau surat-eatau nama umumnya dalam bahasa Inggris"e'mailatau email'$ugaz pselatau pos

elektronik, dan imell merupakan sarana untuk berkirim surat melaluijalur internet dimana pesan

e-mail ini terformat dalam data elektronik yang akan terhubung dari satu computer ke computer

lain. Pesan yang ada dalam e-maildibuatdengan pengolahan kata yang menghasilkan suatu

dokumen kdmudian dikirimkan secara elektronik dengan menggunakan computer'

Dengan surat bia- seseorang perlu membeli prangko sebagai biaya pengiriman, tetapisurat

elektroni-k tidak perlu memakai bibya untuk mbngirim. Biaya yang rnungkin dikeluarkan hanyalah

biaya untuk membayar koneksi internet.'setelah 
itu pard pakar mulalmengembangkan e-mail. Eudora Mail, merupakan salah satu

" program email pertama yang terbesar fang dapat digunakan oleh umum adalah Eudora. Email ini

. b"rtama kaliditulis pada tahun 19BB oleh Steve Dorner.Pada saat itu ia adalah seorang karyawan
I di University of Illinois.

Surat dtektroms banyak diEunakan karena alasan mudah dalam pengiriman dan cepat dalam

penyampaiannya. Surat elektr.onis tidak memerlukan kertas ataupun perangko. Pemakaicukup
'merigetik 

melaiui keyboard dan dalam hitungan detik setelah dikirimkan, surat akan sampai ke

tujuan meskipun jarak antara pengirim dan penerima mencapai ribuan kilometer,

2, E-Mail *bagai alat Komunikasi,
Elektronik mail merupakan salah satu sarana komunikasi yang cukup handal dengan wallty

yang sangat cepat. Proses penyampaian surat elektronik mesin pengirim dan penerima tidak

ierlu Ueitcomunikasi secara langsung. Pada prinqipnya proses penyampaian surat elektronik

hampir sama dengan proses pelayanan kantor pos. Setelah alamat surat dibubuhkan kemudian

surai di masukkan ke kotak p6s, dbn mobil Pos mengambilnya untuk kemudian di bawa ke kantor

pos dan dikirim ke alamat tujuan, proses ini dinamakan dengan store and forward.

Tabel : Kelebihan dan kelemahan E'mail

Dapat terjadi salah kirimtidak perlu ke kantor pos

Rawan terjadinya penyadan apalagi yang bersifat
dokumen rahasia

Waktu pengiriman dan balasan sangat cepat

Sering kali terjadi pemalsuan identitas emailBiaya sangat murah bila dibandingkan dengan
bicara melaui telepon atau pengi

Sering terjadi kdbanjiran emailDapat menghemat berbagai sumber daya

Sering menerima kiriman email sampah fiunk e-mail)

biasanya bersifat email komersial atau email penipu-
Lebih aman artinya surat tidak akan hilang

atau rusak terkecuali bila mengalami kegagal-

an dalam penqiriman email

Respon balasan lambatArea cakupan email sangat giobal, mendunia

B,

ffiffiffi :;:,KdehflIitiii [# l#.l:ffi.{"iLti#f{.{uw :ir,

t
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Macam-Maam E-Mail dan €ara Mendapatkannya

Sesuai dengan namanya,email dikirim i"*ru eiektronik. Flal ini.meny"$bFl.-email yang

Nta Lirim aapai Oicopy O6n6un mudah sehihgga kita dapat mengirimkan file-file yang berupa

suatu dokumen atau t6rs ujfir<an gambar yang-dapat diterirfla oleh komputer lain dengan jalur

yang terhubung dalam internet

l-aylnanE-Maiiterbagi menjaditiga-macamsistemyait!i - -,-r -^a r rr-i,
pOp Mail ,.rrputanLmail yang diteriina melalui Internet Service Provider (ISP_) 

_I.319
menjadi langganan kita. ISP berfungsi sebagai 

!-<anto1 
pos yangmenampung semua surat-

,riit vi"g uGn a*iri* petanssanny'a sebelum diteruskan kepada 
1l?i.l1.l9-9jtYJ._q;?'l51lsural yang a-lian dikirim pelanggannya sebelum diteruskan kepada alamat yang ofiuJu' slstem

layanan inimempuny"ii"*tli,,l.n q9.qT mensirim 0a,1m91e111-TlTl:1*fitflAl
ftii.iiilliil#;il'i.ili;rni;" itiJ.k rc'.h;uuno-!93931]l!"ll'!,819:ll:::19::
#ffiffi;[.; ..il,,;i;;sk;i, 

-r.ii...'r*.t 
akan cepai aitrinsfer secara local ke ISP sehinssa

diri pada ISP tersebut

b. h7Jnl#:XtET{::i?flT:#llt'-'H?, yane pensaksesannya merarui web sire) misarnva

www. plasa.com, www'.Yahoo.com

Email berbasis weOIOatan tayanan emailyang ditawarkan oleh website-wehsite penyedia

iasa faiinan email, sepertiyahoo; HotMail, BohhMail, LoveMail, Plasa.Com dan lainnya. sistem

iuVIli" ini n umitiXi t<LleUii"ran yaitu surat ini diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis oleh

;6b;iia yang bersangkutan, seiain itu kita dapat mengecek email kita di mana saja, tanpa

memperdulikan pelanggannya berasal dari ISP tertentu.

Layanan email jenis web inijuga memiliki kelemahan yaitu :

1) Untuk mengecek emailj kita harus selalu terhubung (connecfi, dan sudah tentu akan

menambah jumlah biaYa.

Z) Ojnm fecebaan tranifer (kirim dan terima) surat sangat bergantu_ng. dari. bandwith
-t 

ff"Uu1. pita, iiartian sebagii kecepatan tranifer data) dari sebuah ISP ke dalam World

Wide Web.

c. E-MailForwading
E-Mail for-warding adalah layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke

alamat email kita yan! lain. Emaii ini bennanfaat bagiorang yang suka bergantigantialamat

email.
Kelebihan email forwarding adalah kita bisa menyembunyikan alamat email yalg

sesungguhnya. Selain itu, bila ftita mengganti alamat email, kita tidak perlu memberitahu

alama[-emaii yang baru, kita culup memberikan alamat email forwardingnya'

Cara mendapatkan e-mail adalah sebagai berikut :

1) MelaluiPenyedia E-MailGratis

Cara ini meruoakan cara paling mudah untuk mendapatkan e-mail, Anda tinggal masuk

pada situs yang diinginkan ,'setdlah itu mengisi formulir pendaftaran dan Anda akan

inendapatkan elmail secara gratis dari situs tersebut.

2) Melalui ISP (Internet Service Provider)' 
Cara ini'umumnya disediakan o6n tSp Anda, khususnya pada saat Anda mendaftarkan

3)

4)

Melalui perusahaan- 
i:niaii ini OiUeritcan oleh perusahaan tempat Anda bekerja, ciri.khas dari e-mail ini adalah

atarnat e-mailnya memiliki identitas dari ferusahaan tersebut. Tentu saja Anda harus

terdaftar sebagai bagian dari perusahaan tersebut.

Memesan Sendiri' '""&"ii'in'iiAiiafr 
untut< mendapatkan alamat e-mail khusus yang bisa Anda tentukan sendiri,

antara lain nama domainnya, identitas, dan fasilitas darie-mailAnda tersebut. Untuk itu Anda

harus memesan domainnyi terlebih dahulu. Pada saat memesan otomatis Anda akan

*"ftUuyJinyu setiip Uutan ; e-mailberdasarkan cara pembayarannya dapatdibedakan nienjadi

dua yaitu : E-Mail berlangganan dan E-mailyang gratis:

E-Mail berlangganan iiitu e-mait yang seiara-otbmatis sudah mendapatkan Account.aFbila

kita telah terdafiSr a13ti berlanggailail ke salah satu provider (ISP). Misalnya : Nafisa@

hotmail. net.com, Hadiputra @wasanta ra. net.com

E-mail Gratis E-Mdil Bebis, Apabila kita berhubungan dengan internet melaluitelkomnet

instan a[au metaluijasa warn6t, maka kita harus membuat account ke salah satu provider.

Misalnya : ErTe@ yahoo.com, Sasono adi@ plasa.com
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TabeE : Daft:rSitus Populer Fenye.dia Er*aiE

ir :*] i s.:.:'il,;i, rii{.i

Pengalamabn E-Llail

\Jntukmengirimkan sebuah e-mailmakadiharuskan menuliskan alannattujuan ataualamat
email (e-mail address) yang dituju. Alamat e-mail ini terdiri dai"i tiga bagian yaitu identitas
pengguna, tanda @_(dibaca: at) yang ber,'ati "lokasinya di", dan nama ilomain tempate-mail
pengguna tersebut berada.

. Untuk mengirim dan atau menerima surat elektronis, pei'nakai perlu n:enggunakan perangket
lunake-mailsemacam 

-Eu(9.r9, 
outlook Express aEu Kmail, Alternatiiyang lain-iEitu deng'an meng-

gunakan e-mail berbasis Web yang ditawarkan oleh oerbagai portaf sefrerti yahoo Oari fyeos.
Beberapa halyang perlu diperhatikan Calam pengiriman'si:rat pbda eiektes-rls rnailadaiah

sebagai berikut :

a) Terdaftar pada salah.satu penyedia e-mail, rnisalnya iSP atau provider atau pada hbebsite
teftentu yang menyediakan fasilitas e-mail

b) Alamat dan tujuan dari surat yang akar.r dikirinr tersebut.
c) Isi surat.

Agar datam pengiriman surat sannpai ke tempat t.rjuan dengan benar; penEalarnatan E-l4ail
mempunyai bentuk dasar sebagai berikut :

citrasekawan oenerbit @ vallqo-eo. id

nama kotak surat(maiibox)atau nama pengguna {usemamdl
yang ingin dituju dalarn mailsewer
nama ma i lse rre rtem pat pengg u ne ira ng dituj u, rincian mya :

seeond leve/ camarn, rnenunjukkarr bahwa dornain ini
termasuk kategori comersii!
top /evel domain, menunjukkai'.t Eair':.,.1 i,.tt;;ifii;i- ini tei-dafiar
di otoritas domain |w)anesio {.id j

Penulisan antara userlD dan host dipisahkan dengan symbol"@" ejibaca "at':

-'Citrasekawan_penerbit

- Yahoo.com
. .CO

- "id

5, Mailboxdi kantorPos dan MailBox E-Mail
Setelah Anda terhubung ke Intei:net,Anda dapat menqirim atau meneri;-na e-rnaii, proses

penerimaan email terjadi di dalam kotak surat atau Maiibox" Mailbox ad=lah temprsl rnenyirnpan
surat-surat penting pada folder atau directori{i komputer maslng-masinE. i,niuk memahami'bentuk
mailbox pada e-mail berikut ada Sign innya.
a. Mailbox di kantor Pos

Mailbox di kantor pos. ada[ah penyirnpanan surat seeara flsik, 5u:'at dapat disirnpan atau
diletakkan di rumah, dijalan, dan di kantor posnya sendiri" Mailbex d j kanter pos mempunyai
nomor identitas dan password masing-masing. Uber akan mendapatkan user ip Oan padswdre:
pada saat rnendaftar, selain itu user akan mendapatkan kotak pcs yang dipasang atari dipa5ang
di depan kantor pos masidg-masing. Dimana setiap kotak pos tertera ntmor [ntak atau Use"r
ID dan kunci yang secara fisik dapat dikatakan padsworel kotak tersebut.
Mailbox secara fisik di kantor pos terdiridari 3 jenis,yaitu yang disebut denqan istiEah-istilah:

1) Kotak surat, yaitu yang terpasang dideparr rumah
2) Bis surat, yaitu kotak yang terpasang dijalan-jalan tertentu
3) Kotak surat, yaitu koEak yang dipasanE arau dipajang di clepan kantor pos *rasing-

masing,
b. Mailboxe-Uailatau-SurEt(Logik)

Mailbox E-Mailatdu suretlbgicladaiah rnenyirnpan surat dengan cara nrei:gakses rneialui
jaringaninternet Untuk rnenOipatfhn User ID d'an ilasword, AndJ harus rnelaklkan reEistrasi
atau membuka E-Mail lewat ISP aku E-Mail gratisan. Dengan demikian Anda dapat m-emiliki
User ID dan Pasword secara otomatis.

{,
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persamaan antara surat menyurat melalui pos dan melalui internet adalah keduanya

memiliki alamat tujuan surat isi surat dan pengirim; sedangkan perbedaannya adalah dari

segi keamanan suiat emaii lebih tei'jamin sebab tidak semua orang dapat membuka surat

ie[-eUii [ecr:ati yor,;- her:angru:aniebab dalam email terdapat Account Yaitu I lser ID.dan

passruorC, cienqan merniliki Us6rtO maupun Password ini memungk!nkan kita dapat mengakses

pelayanan secara online. ! _! -!,_,_ -,__i-rseitO : Berisi identitasyang unilq singkatdan mudah diingat karena darisinilah alamat

emailakan diketahui
Kata sandi yang bersifat rahasia dan menjadi bagian yang penting untuk

membuka atau Sign in Pada email.
Password :

Lakukan kegiatan berikut !

1. Bukalah Internet dan identifikasikanlah situs apa saja yang memiliki layanan email !

Z. Diskusikan dengan teman Anda jenis email apa yang disuguhkan oleh situs-situs tersebut !

3. Diskusikan perbedaan antara emaildengan mailing list I

B. Tata Cara Pembuatan dan Penggunaan Email

Sebelum menggunakan fasilitas e-mail yang ada, kita wajib untuk menjadi salah satu anggota

pada penyedia j;# E-Mail. Carilah dan identifikasilah situs-situs yang menyediakan layanan email

ie.ari gritis. S6tetah anda menjadi anggota, anda akan.mendapat sebuah.mailbox yang berguna

untuk niengirim, menerima dan membaca e-nrail yang dikirimkan kepada anda melaluialamat yang

anda buat dan disetujui saat anda melakukan pros€s reglstrasi awal.

Registrasi merupifan tahapan awal untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada pada web mail

tersebut seperti mengirim email dan menerirna email.

1; Registrasi Pada web Mail
Salah satu iyaraimutlak untukdapat berkomunikasimelaluie-mailadalah Anda harus merniliki

email sendiri. Hal termudah untuk mdndapad<an enrail adalah masuk pada salah satu ISP pemilik

jasa email gratis, misalnya www.yahoo.com adahh salah satu situs web penyedia jasa e-mail

gratis.

Untuk dapat masuk Anda harus mendaftar menjadi salah satu anggota ISP tersebut, proses

pendaftaran ini disebut dengan Registerasi, Regisbasi merupakan tahapan awal untuk dapat

menggunakan fasilitas yang ada pada web mail tersebut seperti mengirim emaildan menerima

emait. Rdapun langkah untuk melakukan registrasi adalah sebagai berikut :

a. Aktifkan browJer, misalnya internet explorer, lalu ketik alamat web site sesuaikeinginan anda

misalnya Yahoo!.com (dalam contoh ini ditampilkan registerasi email yahoo versi

b. Ktik linK Daftar pada bagian Yahoo mail. Lihat tampilan berikut :

r+-.w'-t+

7; - .6^0 ,.;4

- -

Gambar : Tampilan Yahoo.com



c. Setelah klik link masuk, akan muncul tampilan registrasi dan anda siap untuk mengisi Form

tersebut

Gambar t Tampilan Registerasipada Yahoo.com

Keterangan:
User ID (ID) :

Password (Sandi) :

diisidengan dengan identitas pribadi, contoh misal nama etty maka

diisidengan etty
diisi dengan kode rahasia sesuai keinginan pemilik user misalnya

d.

e,

tanggal lahir. atau inisial yang lain

Setelah di isi semua, klik tombol buat akun saya.
Apabila daftar identitas anda diterima maka anda mehjadi Account dari yahoo mail ini, dan

diikuti dengan pesan atau surat masuk yang isinya ucapan selamat bahwa user telah berhasil

memilikiemail :

Tampilan Ucapan selamat dari mailseruer



b.

c.

1' .a

Membuka Email (SiEn in)
Setelah selesai proses registrasi maka anda melihat email yang masuk untuk dibaca dan

dibalas. Langkah berikutnya adalah anda harus Sign in terlebih dahulu pada kotak surat anda.

Langkah yang digunakan untuk Sign in (membuka email) sebagai berikut :

a. ektifkan biowier internet explorer pada baris address ketikkan htb://www.yahoo.com. Tunggu

hingga muncul halaman web site yahoo.com.

fenilkan User ID dan Password (Sandi) sesuai pada saat registrasi'

Kliktombol Masuk (Sign in) untukmenampilkan Inboxanda. Perhatikan Tampilannp berikut:

d. Tampilan setelah klik tombol Masuk (Sign in)

fl Andamar*i l dyaqbdan dibaca:

Emall fiasul fl]

rdii. l-d - lfuhl

eEmaalHftl
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Petunjuk alanya Suratyang Masuk
M'engirimEmail

Sebelum anda mengirim ada beberapa halyang perlu Anda perhatikan khususnya dalam etika

mengirim (SurEl atau E-Mail). Etika dalam surelsama dengan etika dalam menulis surat biasa.

Ada surel yang isinya formal ada yang informal. Berikut Beberapa poin penting yang perlu

dipertimbangkan ketika menulis email secara formal

. Jangan mengirim surel dengpn lampiran (attachmen\ yang terlalu besar (lebih dari 512 kB).

ndaksemua orang mempunyai akes Internetyang cepat, dan ada kemungkinan lampiran tersebut

melebihi kapasitas surel penerima, sehingga akan ditolak mailxruerpenerima. Selain-itu, perhatikan

juga bahwa beberapa penyedia sureljuga menerapkan batasan tentang jumlah, jeiis, dan ukuran

surelyang dapat diterima (dan dikirim) penggunanya,

+ Jangan mengirim lanjut (forwardl surel tanpa berpikir kegunaan bagi orang yang dituju.
+ Selalu isi kolom subjek, jangan dibiarkan kosong.

o Gunakan kata-kata dengan santun. Adakalanya sesuatu yang kita tulis akan terkesan berbeda

dengan apa yang sebetulnya kita maksudkan.
+ Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan anda berteriak.

3.

ID Yahoo dan Sandi ({.}ser Name) sebagai kunci pembul<a antail

.:qgg31r!!
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a. Mengirtm EmailStandar
Emailstandart artinya adaiah email hanya berisi teks biasa tanpa adanya file tain untuk

tambahan yang diikutsertakan , Langkah untuk mengirim emailyang standaradalah sebagai
berikut :

1) Pastikan bahwa anda telah masuk (bahasa dalam email international arlatah Sign in)
2) Klik tombolTulis Surat disisi kiri tampilan surat (Yahoo Mail)
3) Tunggu beberapa saat hingga muncul kotakdialog untukmenulis .,,,r

+

+
+

Kepada (To) : diisi dengan alamat email tujuan, misalnya :

eko_shyta@ya hoo.co. id
CC / Copy Carbon : diisialamat email dari orang yang ingin dituju;
Topik (subject) : diisi dengan maksud tema surat yang akan dikirim ;misalnya

pemberitahuan.
:-
a

I

I

4)

s)

Body Text yaitu area dimana anda dapat menulis isi surat.
Apabila sudah sdesai menulis isisurat, kliktombol kirim untuk melakukan proses pengiriman
e-mail.

Gambar : Petunjukstatus kirim

Mengirim Fite Attach ment (La mpiran file)
Pengiriman email dengan File Attachment artinya bahwa pengiriman emailyang disertai

dengan dokumen lain sebagai lampirannya, keberadaan file attachment ini sangit mEmbantu
danmenghematwaktudalammenulisemail sehinggatidak perlu mengetikulang fileyang
akan dikirimkan, misalnya Anda akan mengirimkanlite-Rte liin seperti gambar, [able,'dan
pengolahan angka, program dan sebagainya.' 

iangkah ving diguiak;. ilirk;rgirim emaildengan menyertakan file dokumen atau
file sisipan adalah sebagai berikut :

1) Pastikan file dokumen yang akan dikirimkan telah siap dan tersimpan dalam disk.
2) Pastikan Anda telah Sign in dan klik compose (Tulis)

Gambar t Kotak dr'alog untuk menuhs Email

r--



s)
6)

7)

Klik tombol attach file (lampirkan file), hingga rnuncui

Gambar : Kotak dialog lampiran file (Attachmen File)

4).Tentukan nama file yang akan dikirim, atau klik tombol Browse untuk mencarifile

Gambar : Kotak dialog Choose file untuk menentukan.file yang akan dikirim I

Klik Salah satu file yang akan dikirimkan kemudian klik Open
Setelah file yang dimaksud masuk ke dalam email kemudian Klik tombol Attach untuk
mengirimkan file dokumen tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan
Kliktombol kirim(Send) untuk melakukan prces pengiriman email tersebut, kemudian di
layar akan terlihat keterangan Compose Mail : Confirmation yang befungsi untuk informasi

bghwa surat tersebut telah dikirim pada alamat tujuan.

Membaca Emailatau Surcl
Langkah yang digunakan untuk membaca e-mail adalah sebagai berikut :

a. Pastikan anfla telah masuk (Sign in) pada email masuk (inbox)
b. Setelah muncultampilan daftar e-mailyang masuk pilih salah satu e-mailyang ingin di baca

dengan cara mengklik judul (topic) e-mailsehingga email akan terbuka.

atu tud.n&M
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Gambar : Fituremailyang telah dibuka

PENDIDIKAN KARAKTER
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Membuka Email atau Surel berupa sisipan (Fileatau Gambar)

. t-9rykal yang digunakan untuk membuka email berupa sisipan file dokumen atau gambar
sebagai berikut :

a. Pastikan Anda telah Sign in pada kotak surat (inbox)
b. Perhatikan pada kotak dialog folder di sebelah kiri dari mailserver, dan klik Emailmasuk. Jika

ternyata di dalam email masuk Anda terdapat email yang tersisipi file maupun gambar akan
menunjukkan nama fib yang disisipkan, Untuk melihat atau membaca fib dokumen atau gambar
klik ikort tersebut di atas, hingga muncul tampilan kotak dialog File Download

Gambar : Fitur download attachment file (file yang terlampir)

9) kotak dialog ptlihan download berislpilihan untuk membuka abu menyimpn. (b), Fitur proses download
(c). Jenis file terlampir

c. Klik salah satu pilihan pada kotak dialog tersebut, misalnya Open this file from its current
location untuk membuka. atau mengaktifkan filetersebuiditdyar atau anda klik pilihan
Savethisfile todiskuntukmenyimpanfile dokumen atau gambardalamdiskuntukbibaca
atau dilihat dengan offline atau disconnect internet sehingga menghemat pulsa, gunakan
caraberikutuntukmelakukanpenyimpananemailkedalamiplikasitutsword
1) Buka E-Mailyang akan dibaca pada web mail, misalnya yahoo.com, plasa.om, hotmail.mm

dan lainnya.
Sorot seluruh isi surat, kemudian lakuian Edit - Copy atau Ctrl +C
Buka pengolah kata, misalnya Micr:osoft word, kemudian Edit -paste atau ctrl + V
Setelai E-Mail tercopy pada aplikasi Microsoft Word tersebut, simpan pada Hardisk pC

atrau Floopy Disk.

5) Lakukan offline atau Disconnect komputer anda dari intemet

. 9l Lakukan proses baca dariemailyang tersimpan dalam pengolah kata tersebut.
d. Klik pilhan save this file to disk, kemudian klik tombol OK,'da;di hyar akan terlihat kotak

dialog Save As

e. Pada kotak dialog tersebut di atas, tentukan nama dokumen atau gambar, misalnya diisi dengan
nama ramalan bintang, kemudian klik tombol save untuk menyimpannya dair di layar akan
terlihat kotak dialog Download complete,

2)

3)

4)



6. Membalas Emailatau Surel
Langkah efektif tsrtuk membalas email adalah sebagai berikut :

a, Kliktombol SuratMasuk(Inhox)
b. Klikjudul email (topic/subject) untuk membaca emailyang masuk
c. Untuk membalasnya Klik tombol Balas Sura$ hingga muncul area body text seperti berikut :

Anda tidak perlu menulis alamat tujuan email karena telah terisi secara otomatis.
Setelah selesai menulis isi surat klik tombol Kirim

Jawablah peftanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat !
1. lelaskan apa yang dimaksud dengan registerasie-mail !

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ID (user name) dan.Sandi(password) !

Jawab t

d.

e.

C'ambar t Area Body text untuk menulis surat

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan attachment file (file terlampir) !

Jawab:

4. lelaskan perbedaan fungsi antara sign in dan sign Up!

lawab:

5. Jelaskan cara menulis email !

Jawab:

Lakukanlah !

A, Rqisterasi dan Pengiriman Emait Sbndart
1, Daftarkan diriAnda untuk menjadi anggota email di Yahoo
2. Setelah Anda mendapatkan In-box em-aitYahoo, buka dan tulislah surat dan kirimkan pada

. teman-teman anda yang memilikiemail
3. Cek-lah apakati email anda sudah terkirim

E Pengiriman EmailAttachment
1. Akseslah informasi tentang materi pelajaran atau artikel yang menarik dan kirimkan ke

teman Anda melalui email
2. Sisipkanlah pesan-pesan anda didalam emailtersebut .

3, Setelah beberapa hari bukalah ke,mbali email anda untuk mengecek apakah sudah dibalas
atau belum

C MemhaEmail
1. Bukalah'Box Email Anda, adakah surat masuk ?

2, Jika ada buka dan balaslah emailtersebut !

'i -
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Latihan 1
Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d atau e pada satah satu jawaban yang benar!

1. Apabila kita ingin membuat e-mail kita harus

4.

c. Home software
2, Tempat untuk menulis nama pengirim email

adalah .....
a. Subject
b. Size

c. Received

Dalam fasilitas mengirim e-mail BCC merupa-
kan kependekan dari ,....
a. Blind Copy Carbon
b. Blue Copy Carbon

c. Blind Carbon Copies
d. Brand Carbon Copies

e. Brand copi carbon

Identitas unik, singkat dan rnudah diingat dalam
Email adalah merupakan alamat email yang
dinamakan ....
a. Password
b. UserID
c. Master key

5. Password merupakan .,..
a. l(ata kode untuk menyimpan email
b. Kata sandi yang bersifat rahasia yang

berperan untuk membuka email
c. Kata sandi untuk Logout

. d. Kata sandi untuk mengirim email
e. Kata pembuka

6. Emailyang bermanfaat bagi orang yang suka
ganti-ganti alamat email adalah.....

11. Berikut iniyang merupakan keuntungan dari
' POP Mailadalah....
a. Dapat dibaca dalam kondisi offline
b. Dapat dibaca dari mana saja
c. Hanya dapat dalam kondisi online
d. Sampainya lama
e, Waktunya cepat

12. Pekerjaaq berikut yang tldak dilakukan ketika
akan mengirim berita melaluiemailadalah ....

a. Menulis User ID dan password
b. MengkliktombolEnd
c. Menulis teks yang akan dikirim
d. Menulis alamat yang akan dituju
e. MengkliktombolKirim

13. Dalam Email Subject Surat adalah .....
a. Pembuat surat
b. inti surat
c. Orang yang mendapat tembusan surat
d. orang yang dikirimi surat
e. Tanggalsurat

14. Pengiriman berita secara teftulls sejenis surat
melalui media eleKronik sering disebut dengan

a. Download
b. Sms
c. E commerce

E-mail

Chatting

15. Kelemahan dari POP Mailadalah....,
a. Hanya dapat dalam kondisionline
b. Hanya dapat dibaca dari satu tempat
c. Emailditerima a$ak lama
d. Sampainya lama
e. Membutuhkan biaya yang banyak.

16. Katika akan melampirkan dokumen yang akan
dikirim melalui email maka perlu diklik tombol
nomor .....
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a. 1

b.2
c.3

mendaftar ke.....
a. Kantoi pos

b. ISP

d. provider

e. Telkom

d, From

e. Status

d, Primary key
e, Kerylock

d. Junk E-Mail

e, Air Mail

d, Daftar
e. Keluar

d.
e.

I]
.-l
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7.

a. POP Mail

b; Web Mail

c. EmailForwading
Berikut adalah kelebihan dariweb Mail....
a. Emailmudah dibaca dimana saja
b. Email dapat dibaca secara offline
c. Dapat menyembunyikan alamat email
d. Lebih akurat
e. Mudah dan cepat sampai
Dalam Email Body Text digunakan untuk ....
a. Tempat menulis email
b. tempat menyimpan Email
c. Tempat mendaftar email
d. tempat sampah email
e. Tempat menuliskan alamat tujuan email
Berikut yang bukan merupakan contoh
program surat elektronis adalah .....
a. Eudora

b. Outlook Express
c. E-mail
d. NeEcapeCommunicator
e, MailExplorer
Istilah Sign Up dapat diartikan dengan ....

17. Login merupakan instruksi untuk .....
a. Keludr Email
b. Menulis Email
c. Membaca Email

d.4
e.5

a. Ikrt
b. Terus
c. Masuk

K:,ffiX



d. Membuka Email
e. Mengirimkan email

18. Ketika akan menulis email baru maka tiga
langkah berturutan yang harus diklik sebelum
sampai pada lembar penulisan email baru
adalah....
a. Send, mail, email.
b. Compose message, email, mail

Mail, compose message, email
Mail, email, compose mesaage
Mail, compose message,send

19. Berikut merupakan keuntungan dariweb mail
kxuali.....

Dapat dibaca dari mana saja
Email lebih cepat sampai :

Diberikan secara gratis
Dapat dibaca dalam kondisiofline

e. Dapatdibaca kapan saja
20. Bagian dari tampilan dari kotak surat" status"

berfungsi untuk ..,..
a. Melihat status surat yang masuk
b. tempat nama pengirim email
c. menampilkan topik Email
d. menampilkan kapasitas email
e. menampilkan tanggal masuk email

a.

b.

c.

d.

c.

d.

e.

1. Untuk melihat tanggal surat ketika diterima, kita
. dapat melihatnya di kolom ....

a. Status
b. From
c. Size

Z. Di awal penggunaan e-mail,user dihadapkan
pada kotak dialog yang berisikan password,

Password merupakan ....
Kata kode untuk menyimpan email
Kata sandi yang bersifat rahasia yang
berperan untuk membuka email
Kata sandi untuk Logout
Kata sandi untuk mengirim email
Kata saMi untuk penghubung interface
komputer

Beri kut in i adalah kelemaha n email kecua 1i....

a. Respon balasan lambat
b. Sering terjadispam
c. Sering terjadi pemalsuan identitas email
d. Rawan penyadan email
e. Area cakupan luas
Pernyataan yang tidakmenyatakan karakeris-
tik Web Mailadalah.,.
a. Tidak memerlukan mail client
b. Harus senantiasa terhubung dengan

internet
Menggunakan server'
Koneksi cepat dan handal

e. Cara kerjanya lambat
Attachment dalam pengiriman e-mail berarti

7. Untuk mengetahui pengirim pesandalam e-mail
dapat dilihat di kolom ....
a, Status
b. From
c, Size

8. Berikut ini yang bukan merupakan ciri POP

Mailadalah ....
a. Cara kefianya cepat
b. Dapat dibaca secara offiine
c. Memiliki bandwitch yang besar
d. MemerlukanMailclient
e. Cara kerjanya lambat

9. Syamt utama untuk dapat menggunakan e-mail

a. Memilikisituspribadi
b. Memilikialamatemail
c. Memahamisearchengine
d. Memahamiacces
e. Memahamiwindows

10. Yang bukan ciri-ciri e-mail POP adalah ...

E-mail berasaldarilsP
Dapat dibuka secara Offline
Untuk melakUkan chek e-mail harus
berhubungan sengan server POP

Membutuhkan program khusus untuk
membukanya

e. Dapat memeriksa E-mail di sembafang
tempat

11. Untuk melihat daftar email yang masuk,
caranya adalah...
a. Klik sign in > klik tombol surat masuk

(inbox)

b. Klik sign in > kliktombol outbox
c. Klik sig out > klik tombol inbox
d. Klik sign out > kliktombol outbox
e. Klikcompose

12. Untuk dapat mengirimkan email yang sudah di
tulis adalah dengan menekan tombol....
a. Kirim (Send)

b. Pilih ( browse)
c. Attachment (lampiran file)

d. Received

e. Subject
d. Received

e. Subject

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

c.

d,

a. Mempermudah kirim e-mail
b. Animasipada e-mail
c. Menghapus e-mail yang.tidakterpakai
d. pengiriman file melaluie-mail
e. E-Mailcara cepat

6. Salah satu contoh program client mail yang
digunakan untuk menjalankari POP mailadalah

;: Frontpage
b. Outlook Express
c. Nero

ETEHW

d. Acces

e. Excel

i
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d. Reply ( Balas)

e. Subject
13. Kelebihan e-mail dibanding surat kantor pos

a, 1

b.z
c.3

22. Untuk dapat menghemat pulsa dapat membaca

email secara offline caranya adalah....

a. Klik open this file from its current location

b. Klik Save this file to disk

c. Klik open

d. Klikdisconnect dan open this filediaplikasi
word

e. Klik save

23. Berdasarkan tampilan berikut maka alamat

emailyang akan dibalas adalah ....

'o,1t-i.@$W

CCr

gEJE[t F;:ari-itrii

.. . 0roue*. rigel

d.4
e.5

c. Nightmail

15, Untuk dapat membalas ernail s€cara langsung

a. Cepat sampai
b. lebih akurat
c. lebih rapi

14. Situs yang tidak terdapat faslilitas e-mail adalah

a. Yahoo-

b. Hotmail

POP3 maupun IMAP adalah ....

d. lebih menarik
e. lebih gaul

d. Plasa

e. C,mgh

d, E-mail
e. MailClient

d. Received

e. Subject

ffir I
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c. Mailing list
17. Untuk melihat surat yang masuk, setelah anda

malakukan login langkah berikutnya adalah...

a. kliktombolfrom
b. klik delete
c. kliktombolkirim
d. klik logout
e, kliktombol kotak surct

18. Pada saat registerasi, terdapat kotak isian

,securitas Requestion, fasilitas tersebut
'digunakan untuk....
,a. mengisipasword
b. mengisi alamat email
c. memilih pertanyaan rahasia jika lupa akan

passwordnya

d. jawaban atas pertanyaan rahasia

e. konfirmasi ulang d.ari password

19. Fasilitm Emailyang bertugas untuk menyalur-
kan surat disebut ....
a. Server ISP (Internet kruice Provide)
b. Server
c. Provider
d. Satelit
e. mediator

20. Agardapat melihat jumlah kapasitas suratyang
akan di kirim, kita dapat melihatnya di kolom...,

a. Mail Server
b. Mailer

a. Status
b. From
c. Size

21, Berdasarkan
tampilan berikut,
jika user akan
keluar dari email
ma ka perlu
mengklik tombol
nomor....

@
a. Send

b. Save as draft
c. eisa@indosat.net.id
d. Re:salam kenal

e. Emoticons

24. Untuk dapat membuka email yang disisipi
gambar adalah dengan cara .....

a. Klik from

b. login

c. Klik kotak surat
d. klik gambar hingga muncul kotak dialog

, download

d. Save this file
25. Alamat e-mailterdiri dari 3 bagian yaitu identitas

pengguna,letak atau lokasi dan yang paling

akhir adalah ....

a. Jenis ryotocol d. file ekstensi

b. path e. Nama group

c. Nama domain
26. Bagian dari E-Mail" Copy Grbon" artinya ......

a. Maksud surat
b. alamat E-Mail yang dikirimi surat dan

alamat tersebut tampil
c. alamat E-Mail yang dikiiimi surat dan

alamat tersebut tidak tampil
d. Status Surat

e. Isi surat
27. Sign in merupakan instruki untuk .....

a. Keluar Email

b. Menulis Email

c. Membaca Email

d, Membuka Email

e. Mengirimkan email

.. I .. i

n l). UnLUK LIdPdL Illellludld5 trll!dll >5.6lo lollg)ul19

ll dapat digunakan perintah . .

ll a. Reply d. Ortbox

ll O. Forward e. Send

ll c. Inbox

ll ro. Program untuk menerima dan mengirimkan e-

! mail baik yang menggunakan server e-mail
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28. Tujuan dari password dalam emailadalah .... i
a. Agar email tidak dapat dibaca orang lain

b, Membuka email
c. Mengisi alamat email

d, mendownload email
e, Menghapus email

29, Berikut adalah cara-cara untuk mendapatkan

e-mail, kecuali.....
a. Melalui penyedia e-rnail gratis

b. melaluioperatorserver
c. MelaluiISP
d. memesan sendiri
e. Melaluiperusahaan

IL Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat !
1. Jelaskan cara membuka atau mengecek email !

Jelaskan perbedaan dan persamaan surat menyurat melalui kantor post dan Email I "
Jawab:'....'.......'...l....'"'..i,...!'.'':'.'....''.....
Jelaskan apa yang dimaksud dengan Spam !

Jawab : .......,........

Jelaskan tentang cara mendapatkan email ! Apa fungsi E-Mail dalam dunia bisnis ?

Jawab : .......,........

lrelaskan makud carbon copy (cc) dalam E-mail I

Jawab : .........,."....

6. Jelaskan prosedur penyisipan gambar atau file ke dalam email !

Jawab i ..,..r..,..,,,.,

7. Jelaskan perbedaan Mailbox Kantor pos dan Mailbox E-mail!

Jawab : ...,.........,..

Pengayaan
Perhatik-an tampilan berikut ini kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya!

o
i.

rril '6xFg

*i;xw3pJi@r&ri !&rql)

Apakah kegunaan internet berdaearkan tampilan diatas?

Ada berapa jumlah eniail masuk?

Ada berapa Jumhh e-mail yang dikirim?

File-file apakah file yang sedang terlihat tersebut?

Untuk membalas email ke pengirinr, maka

tombolyang perlu dipilih adalah tombolyang
diberi nomor.....
a. 1

b,2
c.3

d.4
e.5

KLIE

30. Ferhatikan tombol-tombol berikut:

'iffi,ryt:r
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I

InstruksiSave As digunakan '...
a. Mengcopy hasil Pencarian
b. Menampilkan kembali hasil coPi

c. Membuka halaman baru

d. Mencetak halaman Pencarian
.e/ Menyinipan hasil Pencarian
Berdasarkan tampilan berikut informasi yang

dicari berupa gambar, sedangkan mesin pencari

yang digunakan adalah ....

7. suatu perangkat khususyang menghubungkan I
lokasi hotspot dengan internet adalah.... H

a. Interrdt Link 
- d. wifi card H

b. .Ea rrobile e. Acces Point H

c. Acces controler H

B, 
5:i::ill* 

e-mail dibandins sur.:t k'antoruot 
H

a. Cepat samPai d. lebih menarik 
[)

b. lebih akurat e. lebih gaul tl
c. lebih raPi

9. Dalam google terdapat sistem yang uer"6a ll
untuk merangking sebuah ha[man web yang ll

3i*In*i;tpencarian H

l

-l
1

)

<1, )l lul LLUL PEI lLol lol I a
b, Algoritma Pencarian H

c. Algoritma informasi E
d, Kotak pencarian 

H

e, Page range E

10, Ii'lstrulisi yang digunakan untuk mencetak $
ganbaradalah . ., B

;, Send this image in a e-mail I
b. Save this image t
c. Print this image t
d. Zoom this image I
e. Open this imaqe I

11 Fsnvsir3r?? 
HilJH8iflf:*:." 

meruRakan ciri 
I

;l Mffiilkiaiinptituoo dan frekuensi I
b. Menrilikitegangan I
c. Tersusun atas dua keadaar yaitu keadaan I

L dan keadaan 0 t
d. Satuan lebar jalur dinyatakan dengan bps I

(bit per detik) t
e. isya'rat berupa pulsa yang.berircntuk kouk I

a. Yahoo

b. Dogpile

c. Google

Sistem pemberian
merupakan....
a. HTML

b. HTTP

c. URt

d. Opera

e. Image

nama alamat web site

Syarat utama untukdapat menggunakan e-mail

adalah ....

a. Memilikisituspribadi
b. Memilikialamatemail
c. Memahami search engine

d. Memahamiacces
e. Memahamiwindows
Yang tnrmasuk kelebihan dari Search Engine

Altavista adalah....
a. Mempunyai fasilitas untuk mencari web

site yang hilang
b. Menggunakan aljabar borlean

c, Mempunyai database yang besar dan

dapat berbagi dengan Yahoo
d. Mudah menemukan website dalam

troipod.com
e. Mudah digunakan
Bagian yang menampilkan data-data pencarian

yang kita lakukan adalah....

a. Teks link pencarian canggih

b. Directory web
c. Statistik pencarian

d. Alamat URL

e. Teks link kesukaan

d. ISP

e. SPAM

12. BerikJt ini adalth bagia;r komouter yang

tergolong sebagailrardw are, kecuali .....

a. Ram d. KeYboard

b. Processor e. mouse

,r. ii**11[ kon tersebut disunakan untuk,....
jl 'r.r65ri ke halaman web site sebelumnya

b. membatalkan preses pemanggilan web

site I
c. kembali ke home page yang pertama

(tampilan awal)
d. menimpilkan j6ndela baru yang berfungsi

sebagai Pencarian
e. mencetak halaman yang sedang dibuka

14. Prcaram jahat yang dirq,ncang. untuk minimal

f, :"#.?,YS:,:1T': *,il"ilffl ffi 5x: fl :: 
o' "

a. Weba. Web
b. rlirus

c. Zip File

e. Sign {n

15, Dibawbh ini pernyatan yang bukan merupakan

cara penyambungan internet, adalah.'..I,I
_t,t

I

I

Irl
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a. Menginstalsoftware
b. menginstal Dial-Up Adapter
c. MenginstalDialUpNetworking
d. menginstalTCP atau IP
e. Mengisi data TCP atau IP

16, Pemngkat keras berikLrtyang beri<aiEn langsung
dengan internet adalah ....
a. ITlouse d. Speaker
b. Modem e. printer
c. Keyboard

17. Langkah untuk menyimpan informasi dari
internet adalah .....
a. Klik Menu > Save AS

b. Klik Edit > Save
c. Klik File > Copy
d. Klik File > Paste
e. Klik Edit > Select All

18. Suatu protocolyang digunakan untuk melaku-
kan pengambilan arsip secara elektronik dari
satu computer ke computer yang lain disebut....
a. FTP d. Surfing
b. Advanced Engine e. Telnet
c. Ghoper

19. Berdasarkan tampilan berikut pengguna
internet sedang ....

a. Melihat emallyang terkirim
b. Menulis email baru
c. Melihat emailyang masuk
d. .lrltembuat alamat email
e, Membuka emailyang masuk

20. Peralatan berikut adalah ....
a. Flash disk
b. Driver
c. Modem
d. Ram

e, Rom

Suatu yang menyatakan lokasi dari nama
domain dinamakan....
a. Hypermedia d, Web portasl
b. Web site e, Search engine
c. Web page

KaraKeristik suatu ISP yang memungkinkan
kepemilikan atamat-alamat favorit dari
pelanggan adalah ...

a. Memilikibandwitch
b. MemilikibacboneseMiri
c. Memilikiseruer proxy
d. MemilikiHUB
e. Memilikifirewall
Proses pengiriman adta Aari user ke jaiingan
internet dinamakan ....
a. Down Load
b. Up Load
c. Dial

24. Colokan pada CPU yang digunakan untuk jalur
internet dinamakan..,.

2t.

22.

23,

a. Line poft
b. Phone port
c. USB pott

25. Mengunduk file atau data dari internet sering
disebutdengan....
a. Upload
b. Loading
c. Download

d. DialTone
e. Cybercafe

Line out
Line in

Repty

Browsing

d.
a

d.

e,

E
1.

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat !
Bagaimanakah cara pengalamatan email yang benar ?

Perhatikan alamat email berikut kemudian manakah yang disebut username dan mana pula yang
disebut rnailseruer?

tkp.mars@yahQo.com

Sebutkan jenis-jenis file apa saja yang dapat di download melalui internet !

Jawab: ....,........... .................; .............,.:........................,..

Perhatikan alamat situs berikut: www.smanlkarangdowo,sch.id
Berdasarkan situs berikut manakah yang disebut manakah yang termasuk second level domain dan
mana pula yang termasuk top level domain?

lawab: .................................. ......r...........

5. Apa yang dimaksud Hot Spot ! Sebutkan komponen komponen dalam hotspot I

Jawab:

iltl,i.ii;::..*- 1''5-1 :.
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