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I(ILAT BALIK
;;;;;t;;k;i ,ntuk mengingatkan kembaLi kepada siswa tentang materl yang akan dipeia;ari

ITANDAR XOTTPETEXTI & KOATPETENTI DAIAR

Kemampuan dasar yang harus dikuasai dan dlpahami oleh siswa

PETA KOXTEP
Bagan yang berisi tentang sistematis pokok bahasan materi untuk memucjahkan sLsrrya ialam

memahami materi.

NINGI(AtAX A{ATERI

i,;;j;r* materi yang disajikan secara sistematis sesuai dengan siandar )iang ciitetat-rkan

TUGAT I(ELOA{POK
Berisi soat-soaI latihan untuk metatih siswa secara bersama-5arn3 !ur']6 menarnban penralraman

materi yang tetah diPetajari

7ITGAT iIANDIRI
iJf]un rir*u yang menitikberatkan pada pengembanqan kemandirian si:cara ir;dividu'

LATIT{AH UJI KO&{PETEhISI :

Berisi soat-soal tatihan untuk melatih sisya glna 6etrarrh''an lernahaman nrateri i
:

yang telah diPeiajari.

PENBAIKAIT :

Berisi soat-soai evatuasi guna rnemperbaiki capaiar: sLsuta daia;n *e:-'ahtsrIan mal€it :

yang dipelajari :

PEXGAYAAN i

soal-soal yang bertujuan untuk memperkaya pente iahuan si.cr.t.] rrengenai hai-hai i

yang berkaitan dengan materi yang dibahas terakhir' 
i

UJI XO}IPETENII TENGAH & AX}IIft iEAiET?Eft

Berisi soal-soaI untuk siswa dalam menghadapi u.,1ian sekolah'
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Pei"kembangan teknologi cji masa modern

sekarang ini berkembang sangat pesat. Salah

satunya adalah teknologi internet. Bahkan

sekarang ini penggunaan internet sangat vital

untuk semua kegiatan dari kegiatan
perkantoran sampai pendidikan. Dengan

adanya internet, maka informasiakan semakin

cepat diperoleh oleh pencarinya. Dengan

menggunakan internet, kita dapat memperoleh

informasi dari waktu dan jarak yang tidak

terbatas. Apakah yang dimaksud dengan

internet dan intranet?
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Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan tujuan dikembangkanyaARPANet!

2. Sebutkan universitas-universitas yang tergabung dalam jaringan Uninetl

3. Jelaskan fungsiTCP!

4. Jelaskan kejadian yang terjadipada tahun 1978 yang berhubungan dengan perkembangan

5. Jelaskan fungsi ikon home pada program Mozilla Firefox!

Sejarah lnternet

1. .sejarah lnternet Dunia

Sejarah internet dimulai pada tahun
'1964. Licklider bertemu dengan Robert, dan

mulai Desember 1966, Robert mulai

menguraikan rencana jaringannya dalam

konferensi-konferensi para peneliti. Akhirnya,

internet dikembangkan dalam suatu penelitian

militer Amerika Serikat yang disebut Ad-

vanced Research Project Agency Network

(ARPANet). ARPANet menghubungkan pusat

penelitian departemen pertahanan dengan

pusat-pusat penelitian d i universitas-universi-

tas di Amerika Serikat. Tujuannya adalah

menghadapi kemungkinan terjadinya

serangan nuklir. Jaringan interneftidak mudah

dilumpuhkan hanya dengan merusak satu

titik pusat layanan. Apabila satu titik diserang,

maka sistem jaringan tetap dapat berfungsi.
Internet memiliki protokoldan sistem pencari

rute-rute alternatif untuk mengalirkan data dan

informasi. Beberapa elemen utamaARPANet

disumbang oleh para periset, seperti Leornard

Kleinrock dan Paul Baran diAmerika Serikat

serta Donald W. Davies di lnggris. Masing -

masing membuat pendekatan untuk packef
witching yang menjadi solusiuntuk berbagai
hambatan bandwidth. Caranya adalah dengan

membagi pesan yang akan ditransmisikan

menjadi paket-paket data kecil dan
mengirimkannya melalui kabel-kabel yang

sama. Sementara itu, Roberts merninta
bantuan Vinton G.Cerf dan Robert E.Kahn



untuk mengembangkan sebuah protokol

kontrol jaringan yang berfungsl menata

kekacauan rencana packet switch i n g.

Di akhir'1970-an, mereka berhasil
menyempurnakannya menjadi protokol
jaringan yang disebul tranmission Control

Ptotocol dtau i ntemet p rotocol (TCPll P). Pada

tahun 1970 Robert memilih Bolt, Beranek and

Newman (BBN) membuat perangkat keras

sakelar dan server untukARPANet. inovasi

selanjutnya dilakukan oleh RayTomlinson dari

BBN. la membuat sebuah program E-Mail

pada tahun 1971 yang kemudian menarik

para ilmuwan lainnya ikut berkiprah didalam

internet.

Perkembangan internet sempat surut

hingga tahun 1990-an, kemudian populer

kembalisejak Tim Berners Lee menemukan

program editor dan browser yang bisa

menjelajah antara satu komputer dengan

komputer yang lainnya, yang rnembentuk

jaringan itu. Program inilah yang disebutivww,

arau World Wide Web.

Tahun tggZ, komputer, yang saling

tersambung membentuk jaringan sudah

melarnpaui sejuta komputer di tahun yang

sama muncul istilah surfing the internet.

De,fence Advanced Research Proieci

Agency (ARPHA - Departemen Pertahanan

USA) terus mengembangkan jaringan internet

dan pada tahun 1973 membangun jaringan

ARPANeI. Tujuannya adalah menghubungkan

beberapa jenis jaringan paket data, seperti

BlTNet, CSNet, dan NSFNet Yang telah

dikembangkan oleh pemerintah, perguruan

tinggi, atau pihak swasta sebelumnya.

Tahun 1994, situs internettelah tumbuh

menjadi 3000 alamat halaman dan untuk

peftama kalinya virlual- shopplng atau e-re-

tail muncul di internet. Dunia langsung

berubah. Di tahun yang sama, Yahoo!

Didirikan, yang juga sekaligus kelahiran

Netscape Navigator 1.0. Jerry yang adalah

salah satu pendiridan pemimpin dariYahoo!,

salah satu situs'terbesar di internet. Jerry

Yang dilahirkan pada tahun 1968 diTaipei,

Taiwan dengan nama Yang Chin Yuan.

Saat usianya menginjak 10 tahun, Yang

ehih Yuan dan keluarganya pindah ke
Amerika, dan Yang Chih Yuan merubah
namanya menjadiJerryYang. Sejak itu, Yang

dibesarkan di San Jose, California. Saat dia
pertama masuk sekolah di San Jose, dia

hanya memilikisatu kosakata bahasa lnggris,

shoe (sepatu). Ada guru yang berkata bahwa

dia adalah murid yang malas, dengan tingkat

konsentrasi yang rendah, namun dia dapat

sukses di iuar bidang akademisnya.

2. Sejarah tnternet di Indonesia
Di lndonesia, jaringan internet mulai

dikembangkan oleh Dr. Joseph F.P. Luhukay

pada tahun 1983 di Universitas lndonesia

berupa UlNet. Ketika itu, ia baru menamqtkan

program doktor: Filosofi llmu Komputer di

Amerika Serikat. Jaringan dibangun selama

empat tahun. Pada tahun yang sama,

Luhukay pun mulai mengembangkan Univer-

sity Network di lingkungan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Uninet
merupakan jaringan kornputer dengan
jangkauan lebih luas dan meliputi Universi-

tas lndonesia, lnstitut Teknologi Bandung,

lnstitut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah

Mada, I nstitut Teknologi Surabaya, Universi-

tas Hassanudin, dan Ditjen Dikti.

Pada tahun 1992-1993, Muhammad
lhsan, seorang peneliti di LAPAN Ranca

Bunguryang pada tahun 1990-an bersarna

dengan pimpinannya lbu Adrianti menjalin

kerjasama dengan DLR (Lembaga Penelitian

Antariksa Jerman) mencoba
mengembangkan jaringan komPuter
menggunakan teknologi radio paket pada

band 70 cm dan 2 m. Di kemudian hari,

Muhammad lhsan menjadi motor penggerak

di LAPAN untuk membangun dan

mengoperasikan satelit buatan LAPAN lndo-

nesia yang dikenal sebagai LAPAN TUBSAT

maupun INASAT.

Lakukan perintah berikut!
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari4 - 5 siswa!

2. Carilah artikelhengenii sejarah perkembangan internet, mailing list, dan server provider di

lndonesia!

3. Diskusikan bersama kelompokmu apa fungsi utama dari internet bagidunia pendidikan terutama

untuk siswa!

ffin Komunikasi 9/l



Jawablahpertanyaan-pertanyaand!bawahlnidenganjelasdanbenart
1. sebutkan tokohtokoh yang mengembangkan jaringan internet untuk pertama kali!

j3H3l;. urnYa internet!

-f .f atfrn y*g O,raksud surting the intornett'

Jawab: - : rl

Jelaskan kejadian pen mbangan internet!

{'iti; et di lndonesial

lnternetdan lntranet

1. Pengertian lnternet dan lntranet

istilah internet berasal dari bahasa Latin

"intof' yang berarti "antara"' Secara kata

perkati, iiternet berarti jaringan. antara

[engnuOung. lnternet singkatan dari kata'.1;
'terionnacted 

network" yang mempunyal

pengertian hubungan komputer dengan

berbisaitipe yang membentuk sistem jaringan

yu,',g 
-r.n.rkup 

seturuh dunia melaluijalur

ieleiomunikasi' seperti telepon, radio link'

satelit, dan sebagainya' Jadi, internet

merupakan sekumpulan komputer yang

terhubung menjadi satu dalam sebuah

iaringan k-omputer yang berada di seluruh

dunii tanpa mengenai batas teritorial' hukum'

dan budaya sebigai sarana komunikasi dan

menYebarkan informasi'

. Oleh karena internet merupakan sebuah

jaringan, maka sebuah komputer yang

iernuOung dengan internet akan terhubung

dengan tiomputer yang berada di seluruh

dunia. Dalam mengatur integrasi dan

komunikasi jaringan komputer ini digunakan

protokol, yaitu TCP/lP. TCP bertugas

mernastikan bahwa semua hubungan bekerja

dengan benar' Adapun lP secara umum

berfungsi memilih rute terbaik transmisi data,

memilih rute alternatif jika suatu rute tidak

dapat digunakan mengatur dan mengirimkan

pat<et-paXet pengiriman data. Dengan

demikian, komputer yang terhubung dengan

1 jaringan internet akan dapat mengakses

berbagai informasi secara gratis dengan

irrf.fi yang tidak terbatas' lnternet dapat

lrixrGrjn sioagai sumber data dan tnformasi

,rtt, t.rrn, p6rtukaran data dan informasi'

ianpa aOanya jarak fisik dari komputer dan

dalam waktu 1lang sangat cePat'

Ada dua peranan yang sangat penting

dari internet, yaitu sebagai berikut:

;. Sebagaisumber data dan informasi'

b. Sebalai sarana pertukaran data dan

informasi.

Selain internet, ada juga sistem

komunikasi jartngan yang bersifat lokal' mirip

Otng.n internet, yaitu intranet' lntranet

.lif-.n sebuah jaringan prival (private net-

work) y ang men gg unakan protokol-p-rotokol

ini.rn6t Otpllpi, untuk membagi informasi

ianasia'perusahaan atau operasi dalam

oerusahaan tersebut kepada karyawannya'

kaOang' kadang, istilah intranet hanya

metuju[ kepada liyanan yang terlihal yakni

situs weO internal perusahaan Untuk

membangun sebuah intranet, maka sebuah

jaringan haruslah memiliki beberapa

komponen yang membangun internet' Va$i

protokol internel (ProtokolTCP/Iq alamat IP'

dan protokol lainnya), klien dan juga server'

Protokol HTTP dan beberapa protokolinternet

lainnya (FTP, POP3, atau SMTP) umumnya

*.trprkrn komponen protokol yang sering

digunakan.
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2. Manfaat Fenggunaan Internet/ 3.

Intra rr et
Iniernet adalah jaringan komputer yang

menlrediakan berbagai sumber rnformasi dan

komunikasi yang bersifat global. Sarana

internet tidak men genal batas-batas geografis

suatu negara dan jarrgkauan informasinya

tidak terbatas. Pengguna internet semakin

banyak karena didukung oleh beberapa

sebab, yaitu sebagai berikut:

a. lnternet merupakan sarana komunikasi

b.

murah.

Di .dalam internet terdapat sumber

informasi Yang sangat luas.

Dengan adanYa internet, membuka

tantangan baru untuk berusaha.

lnformasi yang ada di internet, tanpa

batas/tanPa sensor.

e. Jangkauaninformasidankomunikasidi
internet tanPa batas.

Adapun manfaat-manfaat yang didapat

dari internet sebagai berikut:

a. lnternet bisa sebagai media informasi

selain koran, majalah, televisi dan

lainnya.

b. lnternet menjadi media Promosi.

c. lnternet sebagai media pendidikan.

d. lnternet sebagai media dakwah.

e. lnternet sebagai media komunikasi.

f. lnternet sebagai media hiburan.

Kerugian Penggumaan Interltetl
I ntra net

Adapirn kerugian dari adanya internet

sebagai hrerii'.Lit:

a. Adanya ancaman virus

Ancarnan virus akan selalu datang

pada setiap komputer yang terhubung

dengan internet. Virus tiap hari semakin

canggih, untuk itu apabila komputer tidak

dilengkapidengan anti virus yang super

kuat, maka data-data kita akan rusak

karena virus.

b Carding (pencurian ilomor kariu kredlt)

Dengan internet, seseorang juga bisa

melakukan kejahatan untuk mencuri uang

dari kartu kredit yang tidak dilengkapi

dengan sistem keamanan tinggi.

c. Pembajakan karya intelektual

Karya-karya intelektuai juga bisa

dibajak dengan mudah oleh pembajak

dengan memanfaatkan internet. Karya

kita juga bisa dengan mudah disebarkan

oleh Pembaiak tersebut.

d. Merusak mental generasi penerus

bangsa

Dengan adanYa situs-situs Porrio

yang semakin menjamur di internet,

maka mental Para generasi rnuda

cenderung untuk bertambah rusak,

karena mereka dengan bebas untuk

mengakses informasi-informasi negatif

tersebut.

Fasilitas lnternet
Dari sekian banyak apilkasi inteinet yang

ada saat ini, yang paling banyak dikenal dan

sering digunakan antara lain sebagaiberikut'

a. Sharing file (Data, Program): Suatu data

yang kita Punya bisa dibaca atau

diakses oleh user (pengguna komputer)

lhin yang telah terhtrbung melaluijaringan

(network).

b, Sharing deviee (CD-Drive, Harddisk,

Printer): Penggunaan suatu device

bersama agar daPat meningkatkan

efisiensi dan efektifitas kerja.

c. E-Mail (Electronic Mail), merupakan

metode pengiriman dokumen atau file

melalui jaringan internet.

Wortd Wide Web (rrvww)' meruPakan

bagian dari internet yang menyediakan

berbagai jenis resource yang dapat

ditampilkan oleh Pengguna.

d.

4"

d.

Fer*ah Fqrnlh

William Henry "Bill" Gates lll,

(lahir 28 Oktober 1955)

adalah seorang Amerika raja

bisnis, dermawan, Penulis
dan ketua dari Microsoft

perusahaan software Yang

didirikan dengan Paul Allen.

Dia secara konsisten

peringkat di antara terkaya orang dunia dan

merupakan terkaya keseluruhan 1995-200S'

termasuk 2008, ketika ia berada di peringkat

ketiga. Selama karirnya di Microsoft, Gates

memegang jabatan CEO dan kepala arsitek

piranti lunak, dan tetap menjadi pemegang

saham individual terbesar dengan lebih dari 8

persen dari saham biasa. [5] la juga menulis

atau turul menulis beberaPa buku.

iT:formasfdan Komu nikasi 9/l
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e. File Transfer protacoi(FTp j :"re i-p-:icr, s,.rii,r cara ya;1E i'*iruelah, murah' dan cepat

mentransfer fiie aiau aisip da:a 
'-1-t:- 

t' ;;-..;;.-i;"li:{":llf i:LTr?:?:Iffi iffi;:
f'.ilt'#'J?J;;;[;H;;:,:;.'; .-, p.,"=,.aidapat mensatur pertukaran data densa r

, f,m::25;'3;:i[J3!n:;" =.. 
s-a:,' r::]lil1::y:;:?:li: i:Xi:?-if:il''#:i::T'u"

orang lain o, *rnlp'rnli. i=.r.= .:,,r.=t, orarrq ataupr:n banyak orang secara on-liite

(ierhubung tangsung) clan rea :rn,e to="u =n'rii 
r ligr) in*t ini mirip dengan telepon yarg

berfasilitas party tine,nam,!.rn i.:e :,::' u ii"jlri',,"i-'gltit",-' al: yang henciair krta bicarakan

q. SMS (Shorf Message Serr,lce ala:, zsilirJi pe r;gii-ii-'ian pesan dari iniernet ke itandphone'

v 
irtli i^i tidak bisa dilak'k'n secara c'-la arah'

h. wAp (Mreless Applicatio n Protocoi,ti.rur,lriititu. pengaksesan internet melalui handphorie'

wAP ini terbatas hanya uniuk viebs te tertentu vang menggunakan protokoi yang sarila'

n"*rn diramalkan protokoi ini akan ''e;us ber"ker"nbang

i. volp (voiceoveitniernetProioco['tiniur,p.oggtinaaiite'iepor-rmeialuiintenet 
volPmerupakan

, rn"Il'::::::*:fl'*?::i? iii'"11il,'::1',0 ?'i:9 
'|a 

n untuk bertatap muka' tetapi

dipisahkan oleh luirx oun waktu Tele Conierenie ini merupakan teknologi penggabungan

k iltT,'ft'll'; fl:fiff:illll*or.gan darr E-rrrair, cimana meraui rvlairing Lists inikita

dapat memb"nrut iu"ru grup teitentu c"lgnl 
"*nggailungkan 

alamat- alamat E-Mailorang-

orang yang afan Leig'O"ung ke dalam Maiiing Lists tersebut'

t. Newsgroup adaiah aplifasi internet untuX [eigimunikasi satu sama larn dalanr sebuah forum '

Newsgroup memungkinan untuk *"nyo"iriian rnfoi'masidengan cepat kepada orang-orang

m +#yr*;t ii[1 i:?#:|"ut;ff 
nI* 

n g,,'.**u konr p urer van s reraknva iau h crenean

n tffi [1"?5XiTI"*",' ty 
k TT:: ! 1l:1y::]i:: i'* ?f 'H:"i:ll?lY'?iX::ii:'JH:,

I B:5i;J:fJ::,Ti[ffiiHlilT?ifii'";i;; ;';;; untuk nengetatrlirniensecek apakah

komputer xitu to,i'urirns it"*6i "r*ii;;;^ 
in"i'.iut lain di internetyang dilakukan densan

cara mengirim sejumlah paket data'

5. *"H5,:*,1; 
lt?H:;r,an dapat mendapaikan inrornrasiyans berupa halaman-halaman

web(websitel oia,"m wlisite sebagair.;;l;;;,i;rniasie,beiiktsn 5uatil pengarai-natan atau yang

disebut dengan lrtiirr., un' @nifoim nurrrttu rocafi,i;) Berikiit ini akan dijelaskan software

browsingdengan menggunakan Moziila Fireifox'

a. Klitistrat' ali program > tvlozilla fireioz' aiau

;. Klik icon Mozilla firefox yang ada di desktop

c Anatomisebuahbrowser

Title Bar _ untuk memperlihatkan jucii-il l,|.Jeb ;lang sltiang .Jtakses,

Address Bar - untuk memperlihail<an aiamat-sY].lY-tL,' 
,-,,,,

?:;'ff,"J.]i g r.i :;ti' I n av i g a s i d i we b' s e p e rti r<e i n b a i i' m aj u'

'-**t:"g@

1)

2)

3)



4) Menu Bai" * berisi oeberapa i'neiru tambahan, seperti Bool<mark, File, Print dan

sebagainya.

5) Google Bar - untuk mengetikkan kata kunci pencarian di Google

d. lcon yang sering digunakan dalanr Mozilla Firefox sebagai berikut:

1) Back, untuk kembali ke haiar:ian web sebelumnya.

ffii

2) B# Forward, untuk kernbalike halaman berikutnya.

3) X Stop, untuk menghentikan lcacling suatu haiaman web.

4) "L8",' Home, untuk menuju sebuah alanrat utama web yang telah diternukan

5) ;:' Search, untuk menuju situs search engine.

Untuk memulai menjelajah situs web yang kalian inginkan, kalian dapat menuliskan alamat

tujuan pada barisAddres bar, lalu tekan tombol Enter atau klik tombol Go. Pada Address Bar

kita dapat mengetikkan alamat W9b yang akan kita akses, misalnya http://www.google.com

atau http://www.wikipedia.com. Tungguiah tampilan yang muncul pada area tampilan hingga

pada baris status tertulis Done, yang berarti bahwa keseluruhan halaman web tersebut sudah

ditampilkan.

Lakr"rkan perintah berikutl
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari4 - 5 siswa!

2. Lakukan kegiatan praktik membuka situs webl

3. . Carilah artikel mengenaibahaya penggunaan internet bagi pelajar!

Tirgas Mandiri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di

1. Sebutkan peranan penting internet!

bawah dengan jelas dan benar!

Jawab:

Jelaskan fungsi lSPl

Jawab:

Jelaskan alasan mengapa internet dapat dijadikan sebagai media pendidikan!

Jawab:

Jelaskan yang dimaksud dengan Newsgroup!

Jawab:

Jelaskan fungsi tombol navigasil

Jawab:

ologi lnforrnasi dan Kom!rykaqi

=' 
-1

:..,- J
t a.C



Lctihcn Uii Hampetenri I

A. Berilah tas-rda silang {X) pada huruf a, b, c,

1. Pada awalnya, ARPAi.!et hanya
menghubungkan situs berikut, kecuali

a. UCLq

b. UniversitasamerikaSerikat
e. UCSB

d. SRI

2. Berikut yang merupakan
iniernet, kecuali ....

t<eteOln an

a. sumber informasi vang tidak
terbatas

b. sarana kornunikasi yang murah

c. biaya aksesnya mahal

d. dapat mengirimkan informasi
dengan cepat

3. Jaringankomunikasiglcbal berasaldari

negara ....

a. lnclonesia

b. lnggris

c. Jerman

C. Amerika Serikat
4. lnternet pertama kali digunakan dalam

bidang ... .

a. perdagangan c. pertahanan

b. sosial d. pendidikan

5. Pertukaran data yang dilakukan
antarlembaga pemerintah mengunakan

fasilitas....
a. e-commerce

ing

b. e-mail

6. Pada awalnya, internet hanya
menawarkan layanan berbasis teks yang

meliputi hal-hal berikut, kecuali ....

a. remote acces
b. enaillmesaging
c. diskusi melalui lrlewsgroup

d. gopher

7. Jaringan internet pertama kali di-
kembangkan pada tahun ....

a. '1959

b. 1969

B. lnternet pada awalnya disebut dengan .

a. intranet

b neLuork

c. ARPANet

d. computer network

atau d di depan jawaban yang benar!

9. Intranet diperkenalkan pada tahun ....
a. 1965

b. 1975

'1 0. DoD (Departementof Defense) memberi

tugas kepadaARPA untuk membangun

sebuah mata rantai komunikasi DoD

dengan militer pada tahun ....

a. backbone
b. ISP

a. 1957

b. 1959

a. '1995

b. 1962

c. 1985

d. 1995

c. 1969

d. 1958

c. 1983

d. 1998

11. Penyedia jasa internet disebut dengan

c. intranet

d. internet

12. lnternet di lndonesia dikembangkan
pertama kali pada tahun ....

c. internet bank-

d. egovernment

13. ARPA merupakan sebuah oragani
pengembang internetyang bernaung di

bawah departemen ....

a. PerekonomianAmerikaserikat
b. SosialAmerikaSerikat
c. PertahananAmerikaSerikat
d. MiliterAmerikaSerikat

14. Kepanjangan dari internet adalah ....

a. lnternationalnetwork

b. lnter-network

c. lnternet netscape

d. lrrter local network

15. Nyaman, cepat, murah, dan hemat
sumberdaya, ini merupakan keuntungan

daripemakaian ....

a. e-mail : c. internet

b. chatting d. komputer

16. Surat elektronik yang berisi pesan-pesan

elekkonik di internet disebut juga dengan

;. pop mait

b. web mail

c. e-mail

d. website

17. Sebuah protokol yang bertugassebagai
pengenal dan pengantar paket data ke

alamat yang dituju adalah ... .

a. HTP c. IRC

b. FTP d. IP

c. 1979

d. 1989



18. Kode yang digunakan untuk membuat 25.

sebuah halaman web disebut ....

c. V./\t/W

d. URL

19. Bagian jendela browser yang berfungsi

untuk menampilkan proses loading
sebuah halaman web adalah .... 26.

lkon ditoolbar browser yang digunakan

untuk menampilkan website yang

berhubungan dengan multimedia adaldha. HTML

b. HTTP

; media

b. search

c. favorites

d. home

20. Program yang digunakan untuk akses

internet adalah ... .

a. linux 27.

b. Ms. word

c. Mozilla Firefox

d. Powerpoint
21. Kegiatan menjelahi situs internet untuk

mencari informasi disebut dengan ... . 28.

Menu pada mozilla firefox yang

digunakan untuk memperlihatkan judul

web yang sedang diakses adalah ....

a. gpogle bar c. address bar

b. menu bar d. title bar

lkon pada mozillafirefox yang digunakan

menuju sebuah alamat utama web yang

telah ditemukan adalah ....

a. home

b. forward

c. search

d. stop

Berikut merupakan sifat-sifat email,

kecuali ....

a. dapat menyertakan file-file

b. panjang suratyang dikirim dibatasi

c. sarana komunikasiyang mura h

d. dapat dikirim dengan cepat

Fasilitas di internet di mana kita dapat

melakukan percakapan langsung dengan

orang lain atau sekelompok orang yang

dikenal disebut ....

a. FfP
b. newsgroup

c. file sharing

d. instant Messaging

Orang yang merentas data di internet

disebut ....
a. pembobol

b. pencuri

c. hacker

d. perampok

22. Kumpulan jaringan komputeryang saling

terhu.bung secara lokal area disebut....

a. title bar
b. toolbar

a. chatting

b. browser

a. internet

b. intranet

a. yahoo

b. shop

c. addres bar

d. status bar)

c. gateway

d. searching

c. bacltbone

d. ISP

c. mailing lists

d. newsgroup

29.

23. Undo digunakan bila kita ingin... tampilan

web.

a. menyegarkan

b. memformat

c. mengulang

d. memperbaiki

24. Melakukan diskusi lewat internet kita

dapat mengunakan fasilitas .... 30.

B. lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang benart

1 . Tokoh pemrakarsa sistem jaringan komputer ....

2. Tahun jaringan Tymnet dibuat .. . .

3. Tokoh lndonesia yang menjadi motor penggerak INASAT ....

4. Cara untuk mengambil data-data dari internetdisebut....

5. Organisasiyang membuat jaringan komputer pada tahun 1969 adalah ....

6. Telkom Speedy rnerupakan contoh dari ....

7 . Kunci yang digunakan untuk beraktivitas di internet ,.. .

8, Virus komputer yang menyebar secara online di internet biasanya meyebar lewat ....

9. Fasilitas yang digunakan untuk melakukan chatting disebut ....

10, Awal mula terbentuknya internet adalah diAmerika Serikat, yaitu sekitar tahun ....

i

asidan Komunl



C. Jodohkan pernyataan-pernyataan berikut dengan pitihan yang tersedial

D. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan benart

1. Apakah pengertian intranet?

Jawab:
Siapa pengembang internet di lndonesia pertama kali?2.

J-

1.

(

o.

B.

o

10.

Siapakah JerryYang?

.iawab:

Jawab:

Jarvab:

Jawab:

Jawab:

Jawab:

Apakah yang dimaksud chatting?

Apakah yang dimaksud e-mail?

Apakah tujuan TCP?

Jawab:
Apakah yang dimaksud web?

Jawab:
Apakah yang dimaksud VOIP?

Men ga pa i niernet da pat d ijaii ! f'.1p ;ql-;agi: i Ir t*, i r:' l r ! bu rari ?

Apakah fungsi address i"'.:r?

Jawab:

E. Jawabtah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!

1. Sebutkan layanan berbasis teks yang disediakan oleh internet pada awal kemunculannyal

Jawab:
2. Jelaskan fungsiprotokoljaringan yang dirancang oleh Roberts!

Jawab:
3. Jelaskan perbedaan antara News dan Milis!

Jawab:
4. Jelaskan apa yang dimaksud tnternet!

Jawab:
5. Sebutkan dampak positif perkembangan internet bagidunia pendidikan!

Jawab:

1. Tokoh yang membuat e-mail.

2. Tahun istilah sur-fing the internet mitnc,-tl.

3. Pimpinan dariyahoo.

4. Tahun TCP/lP disemPurnakan.

5. Tahun jaringan internet diperkenalkan di lndenesia

6. Protokol untuk memilih rute transmisi.

7. Protokol yang memastikar-r sernua bcrjalan baik.

8. Fasilitas untuk mencari informasi teks dalam

internet.

9. Fasilitas mengirim pesan dari internet ke HF.

10. lkon untuk kembali ke halaman web sebelumnya.

()
()
()
()
()
()
()
()

()
()

1 983
Jerry Yang
Gopher
SMS
1992
IP

back
Ray Tomlinson
TCP
1970
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lsilah titik-titik di trawah ini <iengan jawaban yang benar!
' Pihak yang mengernbangkan ARPANeI ... .

I Tokoh yang menemukan program broswer . ..

3 Kata interdalam bahasa latin mempunyaia(i ....

I Penggunaantelepon melaluiintenetdisebut....

5 Menghentikan loading suatu halaman web ....

e Mailing list merupakan fasilttas di internet untuk melakukan
r E learning merupakan pemanfaatan internet dalam i:idang ...

: Yahoo disebut juga sebagai program .. ' .

! Jenis komputer yang meliputi wilayah secara global disebut

1a lJniform Resource Location merupakan kepanjangan dari ... .

J awablah pertanyaan-PertanYaan

Jelaskan yang dimaksud Uninetl

bawah dengan jelas dan benar!

Jawab:
Jelaskan tujuan awal ARPANetI

Jawab:
Jelaskan kejadian penting yang berhuburrgan dengan internet pada tahun 1978?

Jawab:
Sebutkan kerugian menggunakan internet!

Jawab:
Jelaskan fungsi DNSI

Jawab:
Sebutkan kegunaan newsgrouPl

Jawab:
Jelaskan manfaat internet sebagai media promosi!

Jawab:
3 Jelaskan kegunaan fasilitas ping!

Jawab:
g Jelaskan alasan mengapa internet dapat merusak mental generasi penerus bangsa!

Jawab:
'i0. Jelaskan cara memulai penjelajalan situs!

Jawab:

Sebutkan fasilitas{asilitasyang terdapat pada internet. Dan berikan contoh program yang digunakan.
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ffiasaF-dasar $istem .laringalt
Ese€mrsa*t dan Imtranet

z\
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lnternet merupakan jaringan yang meng-
hubungkan beberapa komputer. Dalam
menghubungkan komputer tersebut. lnternet
maupun intranet mempunyai sistem jaringan
yang merilungkinl<an sistem internet maupun
sistem intranet dapat be(alan dengan baik.
Dengan jaringan yang baik, maka sistem
internet akan berjalan dengan baik. Jaringan
internet dan intranet terdapat beberapa
macam, Apakah yang dimaksud jaringan
internet dan intranet?

,,,\
.. Stamdar itornpetensi

,a'aaaa

@$r*eotemsi Basar

Dasar-dasar Sistem
Jaringan lnternet dan

lntranet

Dasar-dasar Jaringan
Konrputer

Perangkat Jaringan Komputer
dan Topologi Jaringan
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,laivablah Pertanyaan di bavyah ini cengar: singkat etan tepatl

ielaskan yang dinral<sud pihak serueri

iawab:
Jelaskan spesifikasi asii dari standar Tr:ken Ringl

Jawab:
Sebr:tkan kar"akteristik LAN I

-lavsab:
Sebutkarr nredia ToPologi I

Jawab:
Jelaskan keunggu lan topolcgi hierai-chicall

Jawab:

Dasar-dasar Jaringan KomPuter
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Fengertian Jaringan KomPuter

Jaringan kornputer adalah sebuah sistem

iang terdiri atas komputer dan perangkat

. a.ingan lainnya yang bekerja bersama-sama

--tuk mencapai suatu tujuan yang sama'

-'lluan clari iaringan komputer sebagai
- - .;1,,,+
-= r\ut.

a Membagi sumber daYa, contohnYa

bei'bagi Pemakaian Printer, CPU,

memori, dan harddtsk.

i Komunikasi, contohnya surat elektronlk,

instant messaging, dan chatting'

l Akses informasi. ccntohnYa web

browsing.

Agar dapat mencapai tujuan yang sama,

setiap bagran darijaringan komputer meminta

dan memberikan layanan (servhe). Pihak

yang meminta layanan disebut klien (client)

oan yang memberikan layanan disebut

oelayan (server). Arsitektur ini disebut dengan

sistem client-server, dart digunakan pada

nampir seluruh aplikasi jaringan komputer.

2 Frotokol Jaringan
Pr"otokol adalah sebuah aturan gtau

standar yang mengatur atau mengizinkan

terjadinya hubungan, komunikasi dan

perpindahan data antara dua atau lebih titik

l<omouter. Protokol dapat diterapkan pada

perangkat keras, perangkat lunak atau

kombinasi dari keduanya' Pada tingkatan

yang terendah, protokol mendefinisikan

koneksi perangkat keras.

Protokol perlu diutamakan Pada

penggunaan standar teknis, untuk

menspesifikasi bagaimana membangun

komputer atau menghubungkan peralatan

perangkat keras. Protokol secara umum

digunakan pada komunikasi realtime di mana

standar digunakan untuk mengatur struktur

dari informasi untuk penyimpanan jangka

panjang.

Protokol-protokol yang sering d ig unaka n

sebagaiberikut:

a. Ethernet
Protokol Ethernet menggunakan

metode kontrol akses media Carrier

Sense Multiple Access wfh Collision De-

tection untuk menentukan stafibn mana

yang dapat mentransmisikan data pada

waktu tertentu melalui media Yang

digunakan. Dalam jaringan Yang

menggunakan teknologi Ethernet, setiap

komputer akan'mendengar" terlebih

dahulu sebelum "berbicara", artinya

mereka akan melihat kondisi jaringan

apakah tidak ada komputer lain yang



Se,lang irentlaltsrntsikan Caia .jii<a iidak

:rCa i.t.ni!.,:le:t t?- J sc:3ite
inenirairsmisikan cate, nrat<a seiiap

i<omputer vang inau mengirimkan daie

dapat mencciba untuk niengambil aiih
jaringan untuk mentransmtsikan sinval.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa
jaringarr yang menggunaKatr teknoiogl

Fthernet adalah laringan yang dibuat

berdasarkan basis First-Corne, First-

Served. daripada melirnpahkan kontrci

sinyal kepada Master Siation seperti

dalam teknolog! jaringan lainnya.

Token Ring
ProtokolToken Ring adalah sebuah

cara akses jar!ngan berbasis teknologi

ring yang pada awalnya dikembangkan

dan diusulkan oleh Olaf Soderblum pada

tahun 1969. Perusahaan IBM

selanjutnya membeli hak cipta dariTo-

ken Ring dan memakai akses Token

Ring dalam produk lBi\4 pada tahun

1984. Elemen kunci dari desain Token

Ring milik lBIt4 ini aclalah penggunaan

konektor buatan lBll sendiri (proprietary),

dengan menggunakan kabel Twisted pair,

dan mernasang l-lub aktif yang berada

di daiam sebuah jaringan komputer.

AppleTalk
ProtokolApple Talk adalah sebuah

protokol jaringan yang dikembangkan

khusus untuk jaringan yang terdiri atas

komputer-komputer Apple Macintosh,
yang mengizinkan para penggunanya

untuk sa!ing berbagi berkas dan printer

agar dapat diakses oleh pengguna
lainnya. AppleTalk merupakan teknologi
yang sudah dianggap usang yang kini

telah digantikan oleh Apple Open Trans-
port, yang juga mendukung AppleTalk itu
sendiri, protokol TCp/lp dan beberapa
protokol jaringan lainnya.

FDDI {Fiber Distributed-Data lnter-
face)

Protokol FDDI adalah standar
komunikasi data menggunakan fiber op_

l:I:d, LAN dengan panjang sampai
200 km

e. Asynchronous Transfer Mode
(disingkatATM)

ATM Adalah protokoljaringan yang

berbasis sel, yaitu paket-paket kecil

yang berukuran tetap (48 byte data + 5

byte header). Protokollain yang berbasis

paket, seperti lP dan Ethernet,
menggunakan satuan data paket yang

berukuran tidak tetap.

Karakteristik Lapisan TCPfIP

TCP/lP mengatur komunikasi data

komputer di internet dan memastikan
pengiriman data ke alamat yang dituju.

Lapisan-lapisan protocol TCP/IP melayani

permintaan pengguna untuk mengirim dan

menerima data, mengatur komunikasi antar

host, melakukan pengecekan kesalahan,

mqnyampaikan paket ke alamat yang benar,

dan mengirim/menerima data dari media fisik.

Protocol model TCP/IP mempunyai empat

lapisan, yaitu lapisan Aplikasi, Transport,

Internet, dan antar muka jaringanlfisik. Untuk

lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut.

Gambar 2.3 Lapisan TCP/IP

Area Jaringan Komputer
a. Local Area Nefwork biasa disingkat LAN

adalah jaringan komputer yang
jaringannya hanya mencakup wilayah

kecil seperti jaringan komputer kampus,

gedung, kantor, dalam rumah, sekolah,

atau yang lebih kecil. Saat ini,

kebanyakan LAN berbasis pada teknologi

IEEE 802.3 Ethernet menggunakan
perangkat switch, yang mempunyai

kecepatan transfer data 10, 100, atau

1000 MbiUs. Selain teknologi Ethernet,

saat ini teknologi 802.11b (atau biasa

disebut Wi-fi) juga sering digunakan

untuk membentuk LAN. Tempat-tempat

3.

b"

4"

d.

I

a
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3)

4)

yang menyediakan koneksi LAN dengan

teknologi Wifi disebut HotsPot.

Pada sebuah LAN, setiaP node atau

komputer mempunyai daya komputasi

sendiri, berbeda dengan konsep dump

terminal. Setiap komputer juga dapat

mengakses sumber daYa Yang ada di

LAN sesuai dengan hak akses Yang

telah diatur. Sumber daya tersebut dapat

berupa data atau perangkat seperti

printer. Pada LAN, seorang pengguna

juga dapat berkomunikasi dengan

pengguna yang lain dengan meng'

gunakan aPlikasi Yang sesuai

LAN memPunyai karakteristik

sebagaiberikut:
1) Mempunyai pesat data yang lebih 

S.
tinggi.

2l Meliputiwilayah geografi yang lebih

semPit.

Tidak membutuhkan jalur

teiekomunikasi Yang disewa dari

operator telekomunikasi'

Biasanya salah satu komPuter di

antara jaringan komPuter itu akan

digunakan menjacli server Yang

mengatur semua sistem di dalam

jaringan tersebut.

berkomunikasi dengan pengguna dan

komputer di lokasi Yang tain.

c. Metropolitan Area Network atau

disingkat dengan MAN. Suatu jaringan

dalam suatu kota dengan transfer data

beikecepatan tinggi, Yang meng-

hubungkan berbagai lokasi, seperti

kampus, perkantoran, pemerintahan,

dan sebagaihya. Jaringan MAN adalah

gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan

dariMAN iniantar 10 hingga 50 km, MAN

ini merupakan jaringan yang tepat untuk

membangun jaringan antar kantor-kantor

dalam satu kota antara pabriUinstansi

dan kantor Pusat Yang berada dalam

jangkauannYa.

Model Koneksi Jaringan

a. Hubungan Peer to Peer

Sistem jaringan model Peerto Peer

merhungkinkan seorang Pengguna
membagi.sumber daYa Yang ada di

komputernya, baik itu berupa file data,

printet dan sebagainya serta mengakses

sumber daYa Yang terdaPat Pada

komputer lain. Namun model ini tidak

mempunYai sebuah file server aiau

sumber daya terpusat, seluruh komputer

mempunYai kemamPuan Yang sama

untuk memakai sumber daYa Yang

tersedia dijaringan' Model ini didesain

untuk jaringan yang berskala kecil dan

menengah.

Dalam beberaPa hal, komunikasi

Peer to Peer diteraPkan dengan

memberikan masing-masing titik

komunikasi sebagai c/ienf mauPun

sebagai server. Dengan demikian,

masing-masing titik dapat berlaku

sebagai server sekaligus client.

i-l <-
I Ctientl I I Client2 |
ll-

Kelebihan sistem Koneksi Peer to

Peer sebagai berikut:

1) Antarkomputerdalamjaringandapat

saling berbag pakai fasilitas yang

dimilikinya, seperti: harddisk, drive,

faxlmodem, dan Printer'

2) Biaya operasional relatif lebih murah

dibandingkan dengan tipe jaringan

I

)
l

II
,..' t**T.j

*G'* LAN

lI. '
i:,-t

,,m'
I ....i

i

-

Gambar LAN

WAN adalah singkatan dari istilah

teknologi informasi dalam bahasa

lnggris: Wide Area Network merupakan

jaringan komputer yang mencakup area

yang besar, sebagai contoh jaringan

komputer antar wilayah, kota atau bahkan

negara, atau dapat dideflnisikan juga

sebagai jaringan komPuter Yang

membutuhkan Router dan saluran

komunikasi Publik.

WAN digunakan untuk menghubungkan

jaringan lokalyang satu dengan jaringan

lokalyang lain, sehingga pengguna atau

komputer di lokasi Yang satu daPat



client-server, salah satunya karena

tidak memerlukan adanYa server

yang memiliki kemamPuan khusus

untuk mengorganisasikan dan

menYediakan fasilitas jaringan'

3) Kelangsungan ker.ia jaringan tidak

tergantung Pada satu serv.er'

Seh-ingga bila satah satu komputer/

Peer mati atau rusak, jaringan

secara keseluruhan tidak akan

mengalamigangguan'

Kelemahan sistem koneksi Peerto

Peer antara lain:

1) Troubleshooting jaringan relatif lebih

sulit, karena pada jaringan tipe Peer

to Peer setiaP komPuter

dimungkinkan untuk terlibat dalam

komunikasi Yang ada' Dijaringan

client-server, komunikasi adalah

antara server dengan workstation'

2) Unjuk kerja lebih rendah

dibandingkan dengan jaringan

client-server, karena setiaP

komPuter/Peer disamPing harus

mengelola' Pemakaian fasilitas

iaringan, juga harus mengelola

Pekeiiaan atau aPlikasi sendiri'

3) biste. keamanan jaringan

ditentukan oleh masing-masing user

dengan mengatur keamanan

masing-masing fasilitas Yang

dimiliki.

4) Karena data jaringan tersebar di

masing-masing komPuter dalam

iaringan' maka backuP harus

dilakukan oleh masing-masing

komPuter tersebut'

b. Client Server
Jaringan c/ienf se'ver memungkin-

kan jaringin untuk mensentralisasi fungsi

dan'apli[asi kepada satu atau dua dedi-

cated fite server. Sebuah file sefver

menjadi jantung dari keseluruhan

sistem, memungkinkan untuk meng-

akses sumber daYa dan menYediakan

keamanan.

Penggunaan server Yang umum

adalah sebagai File Server, yaitu suatu

komputer yang digunakan secara khusus

untuk mengirim dan menerima data'

Komputer ini tidak memProses atau

mengubah data yang dikirini, bahkan

komPuter ini tidak tahu aPa-aPa

berkenaan dengan jenis data Yang

dikirim, atau dengan kata lain file server

tidak dapat membedakan apakah file

berupa dokumen teks, gambar grafik'

atau' spreadsheet keuangan' Operasi

yrng ikrn diteraPkan terhadaP file

"epinunnYa 
diserahkan kePada

komputer c/ienf.

@=@:@
Kelebihan Koneksi Client Server

sebagaiberikut
1) Kecepatan akses lebih tinggikarena
' 

penyediaan fasilitas jaringan dan

pengelolaannYa dilakukan secara

i.nuirt oleh satu komputer (server)

yang tidak dibebani dengan tugas

lain sebagai workstation'

2\ Sistem keamanan dan administrasi

iaringan lebih baik, karena terdapat

seorang Pemakai Yang bertugas

sebagai administrator jaringan'

yang hengelola administrasi dan

sistem keamanan jaringan'

3) Sistem backuP data lebih baik'

karena pada jaringan client-server'

backup dilakukan terpusat di server'

yang akan membackuP .selu.ruh
Oati Yang digunakan di dalam

jaringan.

kelemahan Koneksi Client Server

sebagaiberikut:
1) aiaya operasional relatif lebih

mahal.

2l Diperlukan adanya satu komputer
' 

khusus Yang berkemamPuan lebih

untuk ditugaskan sebagai server'

3) Kelangsungan jaringan sangat

tergantung pada server' Bila server

mengalami gangguan, maka secara

kesiluruhan jaringan akan

terganggu.



- a ku kan perintah berikutl
' Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 ' 5 siswa!

. Lakukan identifikasi un-tuk menemukan ciri-ciri dari sistem koneksi Peer to Peer yang ditinjau

:arr berbagaiasPek berikut ini!

1 Pelaku koneksi

2. Lingkup koneksi

Ketergantungan dengan server

.+. Software yang digunakan

Kemukakan pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan koneksi client server bagi keamanan

lannganl

J al,,'ablah pertanyaan-pertanyaan di bawah

' Sebutkan tujuan jaringan komputer!

dengan jelas dan benarl

Jawab:

- ielaskan yang dimaksud protokolApple Talkl

Jawab:
Jelaskan kegunaan TCP!

Jawab:
Jelaskan yang dimaksud WAN!

Jawab:
: Sebutkan kelemahan koneksi client server!

Jawab:

PerangkatJaringa n Komputer dan ToPologiJaringan

1. Perangkat Keras Jaringan Komputer

Macam-macam Perangkat keras

jaringan komputer sebagai berikut:

a. Server
Server adalah suatu unit kornputer

yang berfungsi untuk menYimPan

informasi dan untuk mengelola suatu

laringan komputer dan melayani seluruh

workstation dalam jaringan. Biasanya

sumber daya dalam server digunakan

bersama-sama oleh pemakai di worksta-

tion baik berupa printer, floppy disk, atau

USB.

Workstation
Keseluruhan komPuter dalam suatu

jaringan yang terhubung ke file server dan

memanfaatkan sumber daYa Yang ada

di server disebut workstation' Sebuah

workstation minimal mempunyai kartu

jaringan, aplikasi jaringan, dan kabel

untuk menghubungkan komputer lain.

Kabel
Dalam workstation akan berfungsi

bila ada kabel Yang menghubungkan

komputer satu dengan komputer lain.

Jenis kabel yang digunakan sebagai

berikut:

b.



1) Kabel koaksial \Co-Cabie'1.

2) Kabei UTP (1./nshie!dei T'.',iste:' =a ')
3) Kabel Fiber OPtic

d. Network lnterface Card (NlC) atau kartu jaringan

Kartu jaringan merupakan perangkai yang menyediakan media untuk menghubungkan

antarkomPuter.

2. TopoloEi Jaringan
Topologijaringan adalah hal yang menlelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur desar

penyusun jiringan, yaitu node, link, dan station. Topologijaringan dapat dikragi menjadi enarTl,

yaitu bus, ring, star, extended star, hierarchicaltopology, dan mesh'

Setiap topotogi memliki kar"akteristik yang berdeda-beda dan masing-masing juga memitiki

keuntungan clan kerugian. Topologitidak tergantung kepada medianya, dan setiap topologi biasanya

menggunakan media sebagai berikut:

a. Twisted Pair. c. OPticalcable

b. Coaxialcable d. Wireless

Topologi dibagi menjadi dua jenis yaitu Physical Topology dan LogicalTopologi. Jenis-jenis

pgysical topologi sebagai berikut:

a. Topologi busatau daisY chain d.

b. Topologiring e.

c. Topologistar f.

lnternet Protocol Address
lp ad,Jress adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan

yang menggunakan protokol TCP/IP. lP address terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat dituliskan

senigai e*pat ketompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 1 92. 168.0. 1 ,

Contoh lP address

lP address terdiri atas dua bagian, yaitu network lD dan host lD, di mana network lD

menentukan alamat jaringan komputer, sedangkan host lD menentukan alamat host (komputer,

router, dan switch). Oleh sebab itu, lP address memberikan alamat lengkap suatu host beserta

alamat jaringan di mana host itu berada.

Uniuk mempermudah pernakaian, bergantung pada kebutuhan pemakai, lP address dibagi

dalam tiga kelas seperti diperlihatkan pada tabel 1.2.

Tabel Kelas /P Address

lP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Range

lp 1.xxx.xxx.xxx. - 126.xxx.xxx.xxx, terdapat16.777.214 (16 juta) lP address pada tiap kelas

A. pada lP address kelas A, network lD ialah 8 bit pertama, sedangkan host lD ialah 24 bit

berikutnya. Dengan demikian, cara membaca lP address kelasA, misalnya 113.46.5.6 ialah:

Network lD = 113

Host lD = 46.5.6

Sehingga lP address di atas berarti host nomor46.5.6, pada network nomor 113.

Topologiextended star

Topologl hierarchical

Topologimesh

J.

255.0.0.0xxx.255.255.254

255.255.0.0

255,255.255.0
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i
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lP address kelas B biasanya dialokasikan untuklaringan berukuran sedang dan besar. Pada
: a:C:ess kelas B, network lD ialah 

.16 
bit pertama, sedangkan host lD ialah 16 bit berikutnya.

3:-gan demikian, cara membaca lP address kelas B, misalnya 132.92.121.1 adalah:

'.e:,';oi'k lD = 132.92

:-3si 1D = 121.1

Sehingga lP address di atas berartr host nci-nor 121.1 pada network nomor 132.92. dengan

3ar ang host lD 16 bit, network dengan IP address kelas B dapat menampung sekitar 65.000

irs: Range lP 128.0.xxx.xxx - '191.1S5.xxx.xxx.

lP address kelas C awalnya digunakan untuk jaringan berukuran kecil (LAN). Host lD ialah 8

c I :ei'akhir, Dengan konfigurasi ini, bisa dibeniuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing
. eli;o rk memiliki 256 I P add ress. Range I P 1 92. 0. 0.xxx' 223.255.255.x.

Pengalokasian iP address pada dasarnya ialah proses memilih network ld dan host lD yang

:epat untuk suatu jaringan, Tepat atau tidaknya konfigurasi initergantung dari tujuan yang hendak

: :apai, yaitu mengalokasikan lP address seefisien mungkin.

Memanfaatkan Layanan Jaringan Intranet
Sebagaimana telah dijelaskan pada pokok materisebelumnya bahwa sharing file/folderdapat

c akukan untuk mempermudah dalam mengemhangkan sistem informasiyang lebih luas dalam

:gkup jaringan yang dibangun. Kita dapat mengakses berbagaifasilitas sharing tersebutdengan

dengan menggunakan fasilitas jaringan yang ada. Berikut ini akan kita bahas berbagai kegiatan

;'a n g berkenaan dengan pengelolaan jai:tngan.

a. Memanfaatkan Sharing File

Setiap Komputer yang tersambung dalam jaringan selalu memiliki nama Client sekaligus

memiliki nomor lP tertentu yang tidak mungkin sama, dengan yang lain dalam satu jaringan.

jika ternyata terdapat nomor lP yang sama rnaka kedua lP tersebut akan mengalami

bentrokan. Untuk menjalin koneksi antar client atau server dapat dilakukan dengan

menggunakan menu My Network Places. Adapun iangkah untuk masuk pada komputer

client lain maka dapat ditempuh langkah sebagai berikut.

1) Dari menu Start, pilih menu Mv Network Places. Tunjuk menu tersebut dan tekan click.

2) Untuk kemudian akan tampiljendela My Network Places. Perhatikan dengan seksama

komponen apa saja yang tertampil dalam jendela tersebut. Daftar nama client yang

terhubung dengan LocalArea Network hanya akan terlarnpil, jika keaktifan Network

berada pada Workgroup. Jika belum masuk pada Workgroups pilih menu Views

Workgroup Komputers. Untuk mengidentifrkasi keberadaan menu tersebut perhatikan

tampilan jendela My network berikut.
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Gambar iendela Mv Network Places



Tekan click pada menu Views workgroup computers. Kemudian tentukan wcrkgr':u;t

untuk kemudian ditampilkan iendela wori'.group dengan daftar namaclient yang terhubung

;;il jaringan tersebut. untur terin lelas perhatikan gambar berikut.

untuk masuk kedalam komputer client, maka dapat dilakukan.dengan menekan double

click pada salah satu nama komputer client tujuan. Berikut ini adalah indikator

keberhasilan masuk p.o, *orLrtation 1, dengan tampilan bagian dari komputer

Workstation Yang disharing.

G a m b a r ie n det a Ct ie nt'Wo rkstatio n 0 1 de n g a n F old e r Sh a i ng

untuk menyalin, membuka isi folder dapat dilakukan layaknya menggunakan win-

dows explorer. Dalam itrpif". jendela Woikstation hanya ditampilkan folder/file yang

OLnaring saja sementr* iit.ffoiO"r yang tidak disharing tidak dapat dibuka.
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Gambariendeta My Network Places dengan daftar nama client
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, 
=:a -ana untuk masuk ke komputer server lokal, dalam daftar nama client terdapat

- 
=:, '"".,prter server, Coba perhatikan bagian dari gambar berikut'

File Edt ifie* Fc@1te fsls 
: 
lhl9. . . . . .

b
r.r6{k- - 1 I Hrh 'F.*lfli ',J-:j'
w

Gambar penuniukan server iaringan

Shortcutyang ditunjuk dengan lingkaran disebut server. Untuk masuk pada komputer

-iar-!,er dapat ditekan double click pada icon tersebut'

]aftarFilesharingdapatdilihatpadatampilanjendelatampilanberikutnya.

af* Ed* Sq'i Fs/arlc+ I66k .Hdp ,.

,,., A"

&*o' r*"' 7 e' s+eqi ' Fc;

Gambariendela komputer server dengan folder sharing

: \'engontrol Kendali Client

Oatam sebuah jaringan server mempunyai

. e,','enangan untuk mengatur dan

- :r gendalikan jaringan. Penggunaan perangkat

-iak PC-Any Where memposisikan server

-^tuk bisa mengatur jaringan Server

-empunyai kewenangan untuk masuk ke

:a:am komPuter client dan melakukan

seran gkaian perintah layaknya mengoperasikan

.:*puter langsung. Sehingga server dapat

- engendalikan kerja komputer client dari jarak

.aun Penggunaan software ini sangat cocok

rrluk memberikan tutorial jarak jauh tanpa

rarus datang ke lokasi clieni Kewenangan

server tidak berhenti disitu saja, server juga

ceMenang untuk melakukan shutdown pada

<cmputer client pada jarak jauh Pada program

Charles SimonYi (Bahasa

Hungaria: SimonYi K6rolY;

lahir tanggal 10 SePtember

1948, di Budapest; umur 61

tahun) adalah seorang

eksekutif di bidang software,

yang memimpin divisi aplikasi di Microsoft

dimana ia menciPtakan sekaligus

mengatur pembuatan aplikasi Microsoft

Office. Saat ini ia menjabat sebagai

direktur di perusahaannya sendiri, yatftu l*
tentiona! Softwarc, yang mengembangkan

,iuga memasarkan konsep lntentional Pro-

gramming.

an Komunikasi



ffiaBillingExplorer,mampumemonitoraktifitaskomputerclientdalanr
menshituns durasi -'1f'-1"iii1i::iiil**:l' merar<utan disconnect (nremutus

ff'ltfi: 
,,llu['ii, 

r"' I Ji' Iu= n' to 
"*

Itus koneksiPemakaian

Kesiatandia"'ff;nffilibj:l3li-,s,:Hff t:,J"lXililiT,:;;;;;;k"mputer
komputer Pada komPt 

,!,- --ri,.^h
p;il*"trttation 1 akan dihentikan'

,u*")ir* u*o*s di atas menunjukkan kegiatan menutupltomputer (shutdown) pada

komputer workstation i]Lkr-oit"kan oK *r[r" [o*puter no 2 akan dishutdown' Hal ini

akan rebih praktis i'n"'otl'iu,.o'l t#::::"'f,i:1"X1,[Xffi'.::,:[::Uii[ffiru:;
:l;l. ] ::.,i' B';}ffi 

jr,, :H ffi ffi, liiffi ;il "; 
ii; * s n u td o*n se rta m e n g a k h i ri d e n g a n

. oKmaka seruruh k;;ffi;;;ram;aring;n akan disnutdown secara otomatis'

penggunaan eifIng ,nii;r*ny, A,p"rg,lir[;n puO"W,tnetyang membutuhkan software

dengan kemampuan 
'ilil;'iil; dd:r i;; oerolgai kesiatan. ap'iit<asi vans serba cepat'

sementara itu masrn oanyak terdaqat.soryail;#;;*rgan lainnya yang dapat difungsikan

untuk mernpermudah pengelolaan lanngan'

Lakukan Perintah berikutl

;;;ilh k"fumpok yang terdiri dari4-5 -t'-ty: atui diskusi siswa kemukakan

1 Setetah *"*"nri-,inanan aiar yang telah disampaikan, mel

'' 
r.'"'tJft"tistik topologi dalam jaringant



=:{enCed Star

-r erarchical

-:/,:: ah pertanyaan-peftanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

l=:-:<an jenis-1enis kabelyang digunakan dalam jaringan komputer!

- a l,'a b:

-: as<an keunggulan dari topologi extended starl

,awab:
Jebskan yang dimaksud lP addressl

Jrwab:
Je&askan kegunaan dari perangkat lunak PC-AnyWhere!

Jryab:
-: :s(an kelemahan dari topologi ring!

- a,rab:

r. 3erilah tanda silang (X) pada huruf a,

' Jaringan komunikasidata yang meliputi

antarkota, antarnegara atau antarbenua

Cisebut ... .

a LocalArea Network

b MetropolitanAreaNetwork

c WorldArea Network

C WideArea Network

i Sebuah ring FDDI memiliki kecdlatan

sebesar ... .

a. 10 Mbps

b. 50 Mbps

b, c, atau d di depan jawaban yang benarl

3. Jaringan yang tidak mempunyai sumber
' daya terpusat adalah ciri dari ....

a. peer to peer c. bintang

b. client server d. bus

4. Koneksi yang dilakukan antara dua
komputer client disebut ....

a. peerto peer

b. servertoserver

c. client server

d. internalconnectionc.

d.

100 Mbps

150 Mbps

- : : : . a ^ :- rgsi dan konstribusi topologijaringan berikut bagi pengembangan jaringan!

ffiTeknologi lnformasi dan Komunikasi

.IJ"

tierarchical



5. Sistem operasi server digunakan pada

bagian ....

a. Re;:earter

b. Server

Berikut merupakan ciri khas dari
jaringan peer to peer yaitu .. .

a. terdapat campur tangan komputer

server

b. masing-masing client mempunyai

kemampuan yang sama

c. dibuat dengan biaya yang mahal

d. memilikiakses bebas

Berikut aplikasi yang menggunakan
metode koneksi peer to peer yaitu ....

a. Yahoo! Messenger

b. mlRC

c. Oracle

d. Winpopup

Berikut merupakan manfaat dari jaringan

komputer adalah .. .

a. tidak dapat berbagi sumber Caya

b. dapatmenggunakandatabersama-

sama

c. tidak mempunyai keandalan yang

lebih tinggi

d. dapat mengakses data orang lanr

tanpa diketahui
Berikut macam-macam jaringan
komputer, kecuali ...

a. Login Area Network
b. LocalArea Network

c. MekopolitanArea Network
d. WideArea Network

Jaringan peer to peer lebih cocok diguna-
kan untuk koneksi berikut ini, yaitu ....
a. akses data bebas serta kemam-

puan pemrosesan yang terdapat di
komputer lain dalam suatu jaringan

b. akses terbatas

c. komputerdengan RAM rendah

d. jaringan nonstop 24)am

Komputer yang mengirim data lewat
jaringan disebut ... .

a. client c. server

b. partner d. hacker
proses pengiriman dan penerimaan data

dari dua buah komPuter pada suatu

iaringandisebut' '''a 
komunikasi data

b. memback-uP data

c. chatting

d. download

Keuncgulan nrodem eksternal adalalr .".,

a. harganya pasti lebih murah

b. lebih awet

c. dapat diperbaiki apabila rusak

cj. mudah dipindah-pindah ke com1.rutur'

lain

Pada umumnya kecepatan modem di
pasaran adalah ....

a. 56 kbps c. 66 kbps

b. 65 kbps d. 75 kbps

Berikut yang bukan merupakan 1+riis
operating sistem untuk jaringan kompr.:tei"
^!^t^Ldudtdlt ....

a. TCP/IP

b Microsoft Windows XP

c. MicrosoftWindows NT

d. NovellNetware

Topologi jaringan komputer dengan
karakteristik semua terminal terhubung ke
jalur komunikasi adalah ....

a bus c. ring

b. star d. square

Kelebihan topologibus adalah ....

a kontroi terpusat

b tidak perlu repeater untuk;arak jauh

c. layout kabel sederhana

d. kemudahan deteksidan isolasi

Pada jaringan komputer yang menjadi
sumber Caya adalah ... .

c. Router

d. Client

6.

t4

15.

16

17.

18.

19. Berikut yang tidak termasuk jenis-jenis

topologi adalah topografi ....

a. client

b. server

a. star

b. bus

c. processor

d. LAN

c. tree

d. mest

c. spb

d. spb

10.

20. Kecepatan modem mentransfer data diukur

dengan satuan....
a. bps

b. pbs

lPAddress: 192.168.0.31 Host lD ditunjuk

dengan nomor.....
21.

lt

12.

a. 192

b. 168

c.0
d. 31

22. Perhatikan gambar berikut!

a:: :t i r.:;;::^.:,t ;..:..:,..t ,at*;. )

* r:,,i).,id',,:,. (,l,ll,',, 

:,

?e.;** ,!!l!,)

Efihre{d!4sry (l\4

nl y.aclt

Untuk koneksi dengan

client lain dalam
jaringan maka diguna-

kan menu bemorhor...

a. I c. lll

b.Id.tv

9.



- -, -' ; - : -. 
= 
::- -'esiri( padav/crK-

: - : -- 
='= 

:)-aa: ll:eKan ....

c. drag

d. shift + click
-::'^.: :engan tidak usah

:e epcn adalah dengan

sEm{":I ".."
a Analog dial-uP connection

:LAN)
: WAi.l

d Dedi<=tecconnection

Senmbh komputer Yang terhubung ke

(orputer induk dengan maksud agar

d+ef dng berkomunikasi dinamakan ....

a personalkomputer

t computerserver

c computerclient
d. PC stand alone

Dengan sistem jaringan, sebuah com-

rubr klien ... menyimpan datanYa ke

cornputer lain.

a. tak dapat

b. kadang-kadang dapat

c. harus

d. dapat

27. Perangkat berikut yang berfungsi untuk

menghubungkan dua LAN adaiah ...

28. Pengolahan data di perusahaan besar harus

dilaksanakan secara ....

a. padat c. gawat

b. cepat d. hangat

29. Kabel yang digunakan dalam sebuah
jaringan komputer adalah ....

a. kabelantenna c. kabelUTP

b. modem d. kabelserat

30. Berikutyang bukan jenis jaringan komputer

adalah ....

a. MAN

b. WAN

a. hub

c. bridge

b. router

d. kabel UTP

c. LAN

d. CAN

= :- ritik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang benarl

: =: - a: ku m pulan komputer dan peralatan lainnya yang tergabung jadi satu disebut ....

- =' 
- iz. yang menghubungkan hreberapa jaringan komputer dalam wilayah yang lebih luas

:1- :eia LAN disebut .. . .

- : - - I a i yang menghubungkan beberapa komputer dalam suatu lokal area dalam satu gedung

:-= - 3-:argedung disebut ....

' '::...l yang letaknya berada di luar CPU dinamakan modem ..'.
' := :.:ea Network merupakan kepanjangan dari ....

' ' :::- dial-up mempunyai kecepatan ....

- 
- - :-ier yang dilayani oleh serverdinamakan ....

. 
- - :;ter yang berfungsi untuk melayani pengiriman dan penerimaan data dalam sebuah

:'-;an disebut....

',' : : e xoneksi yang semua jaringan bisa menjadi seryer disebut '.. .

- 
- 3':'r!30 yang berupa lingkaran tertutup yang berisi node-node disebut....

I -:iohkan pernyataan-pernyataan berikut dengan pilihan yang tersedial

Sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan

perangkat jaringan.

Cara akses jaringan berbasis teknologi ring.

Protokol jaringan yang dikembangkan atas

komputer-kom puterApple Macintosh.

Lapisan antarmuka jaringan lapisan paling bawah.

Lapisan untuk mengatur komunikasi antarhost.

Metropolitan area network

Jaringan hanya mencakup wilayah kecil.

Pihatiyang meminta layanan, I

Pihak yang memberikan laYanan,

Topologi yang berbentuk cincin.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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a. lapisan transport

b. LAN

c. jaringan:komputer

d. client

e. . lapisan fisik

f. topologiring
g. token ring

h. server

i. protokolapple talk

j, MAN

()

(. .)
()

(,.)
( ,.)
()
()
()
()
(..)

lniormasidan Komuni



D. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan benar!

1. Apakah fungsi rePeater?

Jawab:
2. Apakah yang dimaksud WAl.l?

Jawab:
3. Apakahfungsi hub?

Jawab:
4. Mengapa internet disebut sebagaijaringan komputeryang cakupannya luas?

Jawab:
5. Apakah yang dimaksud server?

Jawab:
6. Sebutkan manfaat jaringan komputerl

Jawab:
7. Apakah fungsidari lapisan aplikasi pada modelprotokolTCP/lP?

Jawab:
8. Apakah yang dimaksud jaringan bus?

Jawab:
9. Sebutkan dua macam kabelcoaxcial!

Jawab:
10. Mengapa topologi mesh hampir sama sekali tidak dipakai?

Jawab:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benart

1, Jelaskan pengertian dari LocalArea Network (LAN)!

Jawab:
2. Sebutkan macam-macam topologijaringan!

Jawab:
3. Sebutkan kelebihan dari koneksi peer to peer!

Jawab:
4. Sebutkan karakteristik topolcgi tingl

Jawab:
5. Jelaskan keuntungan dari komputer dalam jaringan dibanding stand alone!

Jawab:

E.

lsilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Komputer yang saling terhubung dinamakan ....

2. Tiap komputer, printer, atau peripheralyang terhubung dalam jaringan disebut....

3. Standar komunikasi data menggupakan fiber optik pada LAN disebut ....

4. Komunikasiantarhost pada protokolterjadi pada lapisan ....

5. Topologi yang menyerupai cincin mempunyai kelemahan jaringan yang bersifat ... .

6. Model koneksiyang terdapat pihak sebagai penyedia pelayanan dan penerima jaringan internet

adalah ....

7 . Jaringan komunikasi data yang jangkauannya dalam satu kota besar dinamakan ....

8. lP 192.168.0.11. maka network lDnya adalah ....

9. Komputeryang berfungsi sebagai penyedia data disebut....

10. Pengguna jaringan biling kebanyakan berasaldari....



I

.ffilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

'i .xre6kan perbedaan mendasar jaringan client serverdengan peerto peer!

Jarab:

"te&askan 
yang dimaksud kabel konektor!

Jarab:
Sebutkan kelebihan koneksi client seryer!

le;ab:
Jhkan fungsi lapisan internet pada model TCP/lPl

Jarab:
JH<an yang dimaksud workstation I

Jerab:
-tsbkan pengertian jaringan komputerl

Jerab:

"lelaskan yang dimaksud client!

Jawab:
.rehskan perbedaan topolog i ri ng den g an topologi star!

.lasab:

.Jehkan menurut kalian topologi manakah yang cocok dipakai untuk sekolah!

Jewab:
.lehskan yang dimaksud connected mesh!

.larab:

perintah berikut!
::'oedaan masing-masing topologi! i(emudian sebutkan di mana topologi tersebut



A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benari

::

!,ui

1. Munculnya internet diawali dari negara

^ 
Amerika Serikat

b. Eropa

c. lnggris

d. Uni Sovyet

2. Jaringan komunikasi kecepatan tinggi

disebut....
a. internet

b. intranet

c. backbone

d. ISP

3. Cikal bakal jaringan internet yang kita

kenalsaat ini pertama kali d ikem bang-
kan tahun 1969 oleh Pentagon dengan

nama ....

a. ARPANET

b. www

c. http

d. homepage

4. Kepanjangan dariwww adalah ,...

a. World Wide Web
b. V/orld Wild Web
c. WideWorld Web

d. WestWorld Web
5 Tombol yang digunakan untuk

menghentikan proses loading sebuah

halaman web adalah ....

a. forward

b. back

c. stop

d. home

6. Cara untuk mengambil data-data dari
lnternet disebut ....

a. unload c. donwload
b. transfer d. surfing

7. Berikut yang perlu dilakukan untuk
melakukan dial up internet, kecuati ,.,.
a. berlangganan ke lSp terdekat
b. memasang modem
c. menginstallsoftwareinternet

d. membuat e-mail

8. Satelit Spuntnik diluncurkan Uni Sovyet
pertama kali pada tahun ....

Tombol yang digunakan untuk melihat

website yang kita kunjungi beberapa

saat terakhir adalah ....
a. forward

b. back

c. stop

d. home

Berikut etika beremail yang harus kita
penuhi, kecuali ....

a. rajin melakukan spam

b. tidak menggunakan huruf besar

c. membuat layout email yang baik

d. menggunakan kata-kata sopan

Berikut yang perlu kita pertimbangkan

sebelum bergabung dengan milis
tertentu, kecuali ....

a. tujuan milis

b. siapa saja yang menjadi anggota

milis

c. jumlah emailyang masuk ke milis

d. waktu yang kita miliki untuk
membukaemail

Dalam jaringan peer to peer antar-
komputer berbagai fasilitas yang

dimilikinya sepertitersebut di bawah ini,

kecuali ....

a. harddisk

b. modem

c. hub

d. printer

Koneksi peer to'peer memiliki biaya
yang relatif lebih murah hal ini karena

a, hub lebih sedikit
b, tidak menggunakqn komputer

server

c. kabeljaringan lebih pendek

d. tidak memerlukan UPS

K€l€mahan dari 'koneksi pe6r to peer

yaitu ....
a, tidak membutuhkan hub

b. biaya"operasionalnya relatif lebih

mahal

c. keiang€unganjaringantergantung
oleh server

d. unjuk kerja lebih rendah dibanding-

kan jaringan Client Server

10

11.

12.

13.

14.

a. 1957

b. 1958

c. 1959

d. 1969



npd<an pengertian yang tepat

lhubungan client server, yaitu

ngan dua komputer yang

adak sama-sama sebagai

- - -^ a.' d ua komputer yang satu

:. -:a"r sebagai server dan ypng
-::-:-: ellont

bungan dua komputer clientYang

trg menguntungkan

B.E komputer server Yang maslng-

ntasing berdiri send iri

$esiilraf asli dari standar Token Ring

Glah kemamPuan Pengiriman data

dqnt kecepatan sebesar ....

a 2fffi c. 4Mbit
h- 3lfrit d. 5 Mbit

tI pusahaan besar dengan sistem 25-

lrfrqgz;t, maka sebuah Pengumuman
ilddsampaikan melalui .:..

cfent server

servercomputer 26

dient computer atau server com-

pter
pens,eras suara

==-'-: adalah kelebihan dari koneksi

- -: - . ssrver, yaitu ... .

-- . at'a operasional yang lebih murah

: s siem operasinYa relatif lebih

-anal
- <elangsunganjaringantergantung

:ada server

- s stem keamanan dan administrasi

aringan lebih baik

:=-, rt menunjukkan hubungan protocol

-: = !P, yaitu ....

, TCP/lPmerupakanprotocoltunggal

: TCP/lP meruPakan sederetan
protocol

: TCP/lP bukan meruPakan Protocol

: TCP/IP meruPakan bagian dari

pemrosesan
1",CP merupakan nama lain dari ....

a. TCP

b. lP

c. TCP/IP

d. ARPAnet

:' Kecepatan modem mentransfer data

ciukurdengan satuan.... .
c. spb

d. psb

22. Dalamtopologi jaringan komputet bentuk

topologi yang pertama kali terbentuk

adalah....
a. hierarki

b. linier

Alat ini bekerja menggunbkan skema aliran

data (contention) untuk mengelola
transmisi data dapat dirangkai untuk jenis

jaringan bertopologi bus ataupun star. Alat

iniadalah ..

a. hub

b. router

Penggunaan server secara umum, yaitu

a. file seruer

b. connection seruer

c. folderseruer
d. browsing server

Pada akses web, maka browser akan

meminta layanan dan dilayani oleh ....

a. workstation c. komPuter PC

b. hosting d. server

Pada akses web, rnaka browser akan

mengirim permintaan menuju ....

a. client c. web server

b. workstation d. web master 
.

Model arsitektur jaringan, di mana

komputer dikendalikan oleh sebuah

komputer disebut....

a. serverclient c. Peerto Peer
b. client server d. toPologi star

Komputer yang digunakan untuk server

dalam sebuah jaringan bertugas untuk....

a. menangkap sinyal dari digital ke

analog

b. pusat kontrolsemua aktivitas

c. untuk merubah gelombang elektro

menjadiaudio

d. penghubung komputer ke Printer
Tipe jaringan yang digunakan oleh instansi

tertentu yang mempunyai cabang dalam

satu kota atau wilayah, menggunakan tipe

jaringan....

a. LAN

b. internet

)1

24

27

c. bus

d. ring

c. switches

d. ethernet

28

29.

c. MAN

d. WAN

a bps

b pbs

30. Wireles Network adalah sistem jaringan

a. rnenggunakan kabel

b. tidak menggunakan kabel

c. sebagian besar menggunakan kabel

d. sebagian besar tidak menggunakan

kabel



B. [silah titik-titik pada soal-soat beriku{dengan jawaban yang benari

1. Seiarah internet dimulai pada tahun '

2. Jaringan Tymnet dibuat pada tahun '

3. BaPak internet dunia adalah '. '

4. Jaringan komunikasiyang bersifat lokal disebut dengan "

5. Tekn6ldgi penggabungan antara suara, data, dan gambar disebut ... .

6. Sebuah aturan-itau stincjar yang mengatur atau mengizinkan perpindahan data antara dua

atau lebih titik komputer disebut '

7-Pihakpadajaringaninternetyangmemintapelayanandisebut....
B. Lapisan paoa mJoet TCp/lp yang be''tugas menjalankan data di dalam dan di antara.lanngan

yang berbecia adalah ....

9, bepinlang kabel terdapat node-node merupakan karakteristik dari topologi " '

10. Alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan iaringan yang menggilnakan

protokol TCP/lP disebut ....'

c. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benarl

1. Jelaskan pengertian dari internet!

Sebutkan kerugian adanya internetl

Jawab:

Jawab:

Jawab:

Jawab:

Jawab:

J. Jelaskan yang dimaksud mlRC!

Sebutkan kelemahan dari sistem koneksi peer to peerl

5. Jelaskan keunggulan daritopologi extended starl
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Jawablah pertanyaan bawah ini dengan singkat dan tepat!
Jelaskan yang dimaksud dengan sambungan peroranganl
Jawab:

Sebutkan ciri khas sambungan perkantoran!

.lawab:

Jelaskan yang dimaksud dengan upstream!
Jawab:

ielaskan yang dimaksud RAM!

Jawab:

Jelaskan keunggulan dari program browser
sejenis!

Jawab:

mozila firefox dibandingkan dengan program

Pengertian Akses Kecepatan lnternet dan Faktor-faktor yang
Mempengaru h i Kecepatan Akses I nternet

Gambaran Umum Sambungan lnternet
Secara umum ada dua (2) cara untuk

dapat tersambung ke internet, yaitu melalui
sambungan perorangan dan melalui
sambungan perkantoran. Sambungan
perorangan (home user) biasanya digunakan
dirumah atau kantormenggunakan satu buah

komputer saja. Sambungan perkantoran/
kampus (corporate user) biasanya berupa
sekumpulan komputer yang terkait dalam
sebuah jaringan lokal (biasa disebut Local
Area NetworULAN) yang tersambung pada

kecepatan tinggi ke internet.
Dari sisi peralatan, konfigurasi

sambungan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Komputer- Modem - lnternet.

b. Banyak Komputer - Router - Modem -
lnternet.

Pada sambungan perorangan ke internet
ada beberapa alternatif teknologi sambungan
yang banyak digunakan di lndonesia,
beberapa diantaranya adalah seperti berikut.

Menggunakan modem dial-up. pada teknik
dial-up, modem dipasang di komputer, baik
di dalam maupun dr luar kotak komputer.
Melalui komputer tersebut, kita dapat
menelepon tempat akses internet.
Menggunakan handphone. Dengan semakin
maraknya penggunaan handphone di
Indonesia, internet melalui handphone juga
semakin marak. Hampir semua operator
selular di lndonesia rnemberikan akses
internet sebagai layanan tambahan di
jaringan selular mereka. Secara umum ada
dua (2)teknologi, yaitu GPRS dan 3G.

Menggunakan Wtreless, atau WiFi, atau
HotSpot. Pada saat ini kebanyakan laptop
yang dijual di pasaran telah mempunyai
peralatan Wireless lnternet atau lebih dikenal
WiFi. Dengan peralatan WiFiyang ada kita
dapat Iangsung teihubung ke jaringan
internet di tempat-tempat yang tersedia
akses WiFi atau dikenalsebagai Hotspot.
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r.tErErsambung sekaligus l(e sebuah sambungan internet.

hdan bersama satu sarrlbungan lnternet bagi banyak kemptiter biasanya dibantu

ses Kecepatan lntern*t
:.!iS -i3ri1el sama dengan kecepatan ;rlises ii"arrsiei dat*. ilaiaril ticjene

-=- -:*:-:er ke.epatantransferdataadalahjunilatidataCalembityangrnel*waii
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i:a::'Transfer Data

*,::::a::f Simbol , K*teratit:. t;

I kbiUs atau 1 kbps 1 kilobit atau se:"ibr-i

liit per detik

,Eata-raia

up c!; :nde
i.L,^^
r\ LJ LJ;J

I Mbit/s atau 1

Mbps

1 r*egaLit aiav
:ejuta bit pcr d*lii;

**-;.*
komunikar

pada 2,4
sedar':gk;

srgiiei: sia

1 Gbit/s atau 'i

Gbps

1 Gigabit atau setli

milyar bit per detik

H-ieei:Feti l

teknr:logi,

neda kita mempelajari kecepatan transfe: data, rnaka kita tidak akan lepas ejari istiian

iltrh ffinload, upload, downstream, upstream, dan usag*" Fdari kita bahas arti dar! istiiah-

flililbrsebul
Do*nld adalah kegiatan menyalin data/flle/aplikasidariseb;rah komputeryang terhubung

ffin sebuah jaringan ke komputer lokal. Untuk melakukan kegiatan download pengguiTii

rcrnflrter harus melakukan permintaan terhadap datalfilel*plika*i tersebi"tt pada su*tu

ralnnanweb.
t@tradadalah kebalikan dariproses downlaad. jadi uplrad d*p*tdi*rtikan *ebagai kegiater
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Donnstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan s*dang m*iakukan dewnlaad

denEan kecepatan maksimum sampaidengan 284/512 ki:ps

Upstream adalah kecepatan aliran data kelka pelanggan sedang m*lakuk*n unl*ad der:gar-r

kecepatan maksimum sampaidengan 64 khr-"r;.
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<asi tanpa kabe! {w!r'eless}

,4 GHz aelalah 2 Mbps

kan l.:ecepatrri s3:-.,::',

;iandar.aejaial'i 1 tfi i;Ihp=

lr sei:li;:i: 
=wiich 

delg:ii
gigabit a,Jaiah j *i:rrs

Tabel



3. Faktor-taktcr yang fulempenganuhi
Kecepatan Akses lnternet

Saat kita mengakses tnternet kacang

terasa cepat dan kadang terasa lambai
Banyak factor yang mempengaruhi keeepatan

akses internet tersebut. f{cnel<si inlerret
menggunakan banyak perangi-iat dari
penyedia layanan yang berbeda Faktor-fakrcr'

yang mempengarulri kecepatan akses
internet adalah:

a. Unit komputer

Komputer sangat berperan dalarn

kecepatan akses intemet karena didalam

komputer ada harddisk, RAM dan Pro-

cesscryang berperan penting pada proses

kerja komputer tersebut. Bila hardisk

yang dipakai berkecepatan rendah maka

kecepatan akses internet punjuga rendah,

begitu juga bila menggunakan RAM atau

Processor yang kegepatannya rendah, ini

sangat mempengaruhi kecepatan akses

internet.

b. Modem

lViodem juga sangat mempengaruhi

kecepatan akses internet. Modem
mempunyai kecepatan yang berbeda-

beda. Modem yang sering digunakan

adalah modem yang berkecepatan 56

.iaringan komunrkasi yang digunakan

ui-ri',,tk akses internet

iJnt,;k mengakses internet kita bisa

i-nenggnakan iayanan line telephone,

CDft4A, GPRS, dan satelit. Masing-
masing l6r;anan tersebut mempunyai

l<ecepatan yang berbeda-beda.
Keeepatan yang paling rendah adalah

menggunakan line telephone.

Sesar bandwidih

Bancr.vrdtn adalah luas atau lebar

cakupdn frekuensi yang digunakan oleh

sinval dalam medium transmisi. Band-
vyidth biasanya diukur dengan satuan

Hertz Semakin besar bandwidth yang

disediakan oleh lSP. maka semakin

cepat pula akses rteineri,,a.
Jum!ah pengguna yang mengakses
server secara bersamaan

Kecepatan akses internet pada .1arr-
jam lertentu biasanya sangat lambat, ini

dikarenakan banyaknya pengguna

internet -vang nrengakses internet secara

ber.rar-.raan Pada jam 08.00 - 15.00 WIB

blasan,.,a jai-rngan internet sedang sibuk-

sibuknya IJntuk itu bila tidak mendesak

lebih bajk mengakses rnternet Ci luar jam

tersebut.

c.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Sebutkan dua cara untuk dapat tersambung ke internet!

Jawab:
?-. Sebutkan konfigurasidai"isarnbungan!

Jawab:
.:. Sebutkan ciridari sambungan peroranganl

Jawab:
4. Jelaskan maksud dari 1.000.000 biVsl

Jawab:
5. Jelaskan hubungan antara bandlidth ,lengart ker:epaf;y1 al<ses!

Jawatr:

Lakukan perintah berikut!
1. Buatlah kelompck yang terdiri dari 4-5 sisvyai

2. CarilahartikelmengenaiRT/RWnet!
3. Diskusikan bersama kelompokmu mengenai manfaat dari RT/RW net tersebut bagi kemajuan

pendidkanl



Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan lnstalasi Modem

fi Keras
gkat keras yang digunakan untuk

ret melipuil, komputer, modem,

an komunikasi. Masing-masing

tersebut dapat dijelaskan sebagai

',: engan perkembangan
^ro'masi, komputer menjacji

:apat digunakan dalPnt

<egiatan, misalnya
s:sa^ rnanipulasi, pengolahan

:, - ::a :sfer.ipemindahan data/file.
. 

- -: -:ei' berasal dari kata to com-

, 
=- 

g :erarti menghitung. Jadi dulu

a- 3 Disa digunakan untuk

:mghitung bisa disebut komPuter.
. : -: -::'-iga alat yang bisa digunakan

-e:gakses internet. Berikut

:. -.-=:z (omponen yang ada dalam

: -: -::'

Prcsesor merupakan otak dari

:::-an komputer, kecepatan
. : * pJter juga sangat ditentukan

::- crosesor yang diPakai.
: -: sescr yang bisa digunakan untuk

:. -.:s nternet minimal pentium 133

llemori yang digunakan dalam
. : - c rter biasa disebut RAM (Ran-

:: -: Access Memory). RAM daPat

-. e n oaca/menyimpan/menulis data

a::r program. RAM Yang bisa

: 3;nakan untuk mengakses
-:ernet adalah minimal 16 MB.

: - arC isk

Hardisk meruPakan temPat
:"enyimpan program/data yang ada

:alam komputer. Hardisk yang

:esar mempengaruhi banYaknYa

s:ftware yang disimPan.

: ','cnitor

Monitor meruPakan Perangkat
<eiuaran yang menamPilkan
cerintah/data yang dimasukkan.

Cieh karena itu, informasi Yang

diproses oleh komputer dapat dilihat

lewat komputer. Saat ini banYak

mammnya monitor yang digunakan dari

monitor yang masih menggunakan

tabung sampaiyang berbentuk LCD.

Modem
Modem (Modulator Demodulator)

merupakan alat yang akan memasukkan

(memodulasi) informasi digital (berisi bit'1'
dan "0") ke sinyal pembawa yang sifatnya

analog (pada kecepatan rendah berbentuk

sinyal suara), dan juga mengambil informasi

yang dikirim dari sinyal pembawa. Tujan

utama modem adalah untuk membuat sinyal

yang dapat dengan mudah dikirimkan di

bagian pengirim dandengan mudah diubah

menjadi sinyal digital lagi di bagian
penerima. Modem berkecepatan minimal

28.800 bps.

Jenis-jenis modem:

1) Mociem internal, yaitu modem yang

dipasang didalam komPuter (ePU).

2) Modem eksternal, yaitu modem yang

dipasang di luar komputer (CPU) yang

mana dihubungkan dengan meng-
gunakan kabel USB.

Jenis-jenis modem ekstemal antara lain

modem 3G modemADSL,dan modem Wire-

less Fidelity (WiFi).

Jaringan komunikasi akses internet sebagai

berikut:

1) Kabeltelepon.
2) Layanan GPRS (oPerator seluler

GSM).

3) Layanan CDMA.

Jaringan kabetoptik (TV Kabel)

Dengan semakin berkembangnYa

teknologi, sekarang kita bisa mengakses

internet dengan memanfaatkan jaringan

kabel optik yang merupakan kombinasi

kabel kobksial dan fiber optic yang umumnya

disebut HFC (Hybnd Fibre Coaxia\ yang

memungkinkan kapasitas chanel lebih

banyak dalam dua arah.

Satelit(VSAT)

Satelit juga merupakan media akses

internet yang handal dan cepat. Sekarang

sudah banyak ISP yang menawarkan jasa

internet melalui satelit.

b.

d.

eknolo dan Komun
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f. LAN card

LAN card atai: kartu iaringan adalah

suatu alat yang dip,asang pada CPU yang

menghubungkan antai"a satu komputer
dengan komputer )/ang lainnya untuk
melakukan koneksi

g. Hub

Hub adalah sebuah perangkat yang

menyatukan kabel-kabel network dari

tiap-tiap workstation, server atau
perangkat lain.

Perangkat Lunak
Perangkat keras komputer akan bisa

berfungsijika terdapat perangkat lunak (soft-

ware). Beberapa software yang digunakan
untuk bisa mengakses internet adaiah
sebagai berikut:

a. Sistem operasi

Sistem operasi adalah perangkat

lunak yang berfungsi sebagai jembatan

antara aplikasi dan perangkat keras

dapai dijalankan. Apabila sebuah
aplikasi dijalankan misalnVa ketika
rnelakukan penyimpanan data ke disket

maka proses akan dilakukan oleh
apiikasi melalui perantara sistem operasr

saat ini, acia banyak sistem operasi,
namun yang paling banyak digunakan
adalah Windows, lrnux untuk PC

berbasis intel. Dan Macos untuk sistem

operasi berbasis Macintos. Pemilihan
sistem operasi akan menentukan
aplikasi apa yang digunakan.

b. Aplikasi browser

Aplikasi browser berfungsi
menampilkan informasi yang diperoleh
dari internet. Misalnya, lnternet Explorer
dan Mozila Firefox. lnternet Explorer
adalah browser yang paling banyak
digunakan oleh pengguna internet.
lnternet Explorer memberikan
kemudahan penginstalan browser.
Dengan menginstal sistem operasi Win-
dows. lnternet Explorer pun secara
otomatis terinstal dalam komputer Oleh
karena itu, pengguna tidak perlu repot
meng instal browser secara terpisah.

Sementara itu, Mozila Fii-efox

merupakan browser iavorit setelah
lnternet Explorer. Mozila Firefox memiliki

fitur yang memberikan beberapa

keuntungan bagi pengg,;nanya, yari,;
pengguna tidak perlu membuka satu jendela

browser hanya membuka satu URL. Oleir
karena itu, apabila pengguna ingrn
membuka banyak URL sekaligus, rnaka
desktop tidak mudah menjadi padat ole,.r

banyak jendela browser. Selain itit
pengguna dapat menjelajah internet o'an

mengelompokkan URL yang terbuka dalarn

waktu bersamaan. Misalnya, dalam satu
jendela b'rowser penguna membuka URI--

URL dengan topik teknologi informasi dan
satu jendela browser lain untuk URL-URL
dengan topik bisnis.

Apa yang dimaksud URL? URL
singkatan dari Uniform Resource Locators
yang berarti suatu "pathname" untuk
mengidentifikasi sebuah dokumen di web.

Di dalam URL terdapat rnformasi nama

mesin/host (dalam hal ini komputer) yang

akan diakses, nama dokumen beserta lcgr
cal pathname-nya serta jenis protokoi yang

akan digunakan untuk melakukan akses ke

web. Untuk lebih jelasnya perhatixan contoh

berikut ini.

Contoh : http://www mediakom. com/buku/
default _hLml#atas

1) Bagian pertama adalah http:
menunjukkan protoKol yang digunakan

untuk mengakses dokumen yang

diinginkan. Protokol ini berfungsi untuk

mengatur komunikasi antara computer

Vinton Gray Cerf (lahir

23 Juni 1 943) adalah seoranE

ilmuwan komputer kebang-

saan Amerika Serikat yang

sering disebut sebagai salah

satu bapak pendiri intei'rei
atas peran kurc r,, a az a*

pembuatan protokol TCP/IP yang ne3 a.
basis dari jaringan internet.

Cerf juga merupakan pendiri lnternet
Society pada tahun 1992, organisasi yang

berperan sebagai organisasi payung bagi
berbagai kelompok teknis yang bertugas
mengembangkan internet (antara lain lnternet
Engineering Task Force). Cerf menjabat
sebagai ketua lnternet Society hingga 1999.
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f. LAN card

LAN card atau kartu jaringan adalah

suatu alat yang dip,asang pada CPU yang

menghubungkan antara satu komputer

dengan komputer yang lainnya untuk
melakukan koneksi

g, Hub

Hub adalah sebuah perangkat yang

menyatukan kabel-kabel network dari

tiap-tiap workstation, server ata u

perangkat lain.

Perangkat Lunak
Perangkat keras komputer akan bisa

berfungsijika terdapat perangkat lunak (soft-

ware). Beberapa software yang digunakan
untuk bisa mengakses internet adaiah
sebagai berikut:

a. Sistem operasi

Sistem operasi adalah perangkat

lunak yang berfungsi sebagai jembatan

antara aplikasi dan perangkat keras

dapai dijalankan. Apabila sebuah
aplikasi dijalankan misalnya ketika
rnelakukan penyimpanan data ke disket

maka proses akan dilakukan oieh
apiikasi melalui perantara sistern operasi

saat ini, acia banyak sistem operasi,
namun yang paling banyak digunakan
adalah Windows, lrnux untuk PC

berbasis intel. Dan Macos untuk sistem

operasi berbasis Macintos. Pemilihan

sistem operasi akan menentukan
aplikasi apa yang digunakan

b. Aplikasi browser

Aplikasi browser berfungsi
menampilkan informasi yang diperoleh
dari internet. Misalnya, lnternet Explorer
dan Mozila Firefox. lnternet Explorer
adalah browser yang paling banyak
digunakan oleh pengguna internet.
lnternet Explorer memberikan
kemudahan penginstalan browser.
Dengan menginstal sistem operasi Win-
dows. lnternet Explorer pun secara
otomatis terinstal dalam komputer Oleh
karena itu, pengguna tidak perlu repot
meng instal browser secara terpisah.

Sementara itu, Mozila Fii-efox

merupakan browser iavorii setelaii
lnternet Explorer. Mozila Frrefox memiliki

fitur yang memberikan beberapa

keuntungan bagi penggunanya, yait,;
pengguna tidak periu mernbuka saiu jendeia

browser hanya membuka satu URL. Oleh
karena itu, apabila pengguna ingin
membuka banyak URL sekaiigus. mal,ia

desktop tidak mudah menjadi padai oleh
banyak jendela browser. Selain itit
pengguna dapat menjelajah internet oan
mengelompokkan URL yang terbuka dalam

waktu bersamaan. Misalnya, dalam satu
jendela b'rowser penguna membuka URr--

URL dengan topik teknologi tnformasi dan
satu jendela browser lain untuk URL-URL
dengan topik bisnis.

Apa yang dimaksud URL? URL
singkatan dari Uniform Resource Locators
yang berarti suatu "pathname" untuk
mengidentifikasi sebuah dokumen di web.

Di dalam URL terdapat informasi nama

mesin/host (dalam hal ini komputer) yang

akan diakses, nama dokumen beserta /cg,'

cal pathname-nya serta jenis pi'otokoi yang

akan digunakan untuk melakukan akses ke

web. Untuk lebih lelasnya perhatikan contoh

berikut ini.

Contoh : htto://www mediakom.com/buku/

default_hLml#atas

1) Bagian pertama adalah http:
menunjukkan protokol yang digunakan

untuk mengakses dokumen yang

diinginkan. Protokol ini berfungsi untuk

mengatur komunikasi antara computer

Vinton Gray Cerf (lahir

23 Juni 1 943) adalah seoranE

ilmuwan komputer kebang-

saan Amerika Serikat yang

sering disebut sebagai salah

satu bapak pendiri internei

atas peran kurc nra aae*
pembuatan protokol TCP/IP yang nen,ac
basis dari jaringan internet.

Cerf juga merupakan pendiri lnternet
Society pada tahun 1992, organisasi yang

berperan sebagai organisasi payung bagi
berbagai kelompok teknis yang bertugas
mengembangkan internet (antara lain lnternet
Engineering Task Force). Cerf menjabat
sebagai ketua lnternet Society hingga 1999.
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Ceni {yang kalian pakai saat ini) dengan computer server (web server). Dalam contoh

,- : ! -:akan protokol HTTP (Hirpe r Text Tra n sfe r P rotocof).
:' *;,r tecr.l;r adalah / A,ww. medlakom.com menunjukkan lokasi mesin yang akan

iarses;iar yang rnenyediakan dokurnen yang dibutuhkan.

3, 3a;a: ketiga adalah /buku/default.html menunjukkan logocal pathname di

rrn'roe(fi*orn-com yaitu letak dokumen itu berada. Logical pathname ini terdiri atas

du bag[an" bagiran pertama adalah "/buku" yang berarti nama direktori tempat dokumen

He dan kedua'default.htm" adalah namafile/dokumen yang akan kalian akses.

.t. tsryr keempat#atas menunjukkan suatu lokasitertentu dari sebuah dokumen html.

Bagian inidisebut sebagai anchor name.

3rflrl.lt ini contolr-contoh aplikasi browser dan alamat web sites-nya

', Frefox http:1/www.mozila.gom/firefor/.

Z,GoogleChrome http://www.gooqlg.com/crome. /
5 lntemet Explorer htto://www.microsoft.com/windowsloroducts/winfamily/ie/

default.mspx

4 Aera http:lfuww.opera.com/download/.

5 S#ri http://www.aple.com/safari/download/.

5 llaxthon htto:/lwww.maxthon.coml

: FIck http:i7floock.com/

S A,rant Browser http:/lwww.avantbrowser.com/download.html.

3 Deepnet Explorer http://www..deepnetexplorer.com/
ltf Ptrmeout http://www.phaseout.neU.

p ronr,ast operasional

Seeain perangkat lunak berupa sistem operasidan aplikasibrowser, ada aplikasibrowser,

::a p"rla perangkat lunak yang opsional, artinya tanpa perangkat lunak penguna masih dapat
' , zrgakses internet. Aplikasi-aplikasi opsional antara lain sebagai berikut:

:: <asi e-rnail, seperti Microsoft Outlook, Out Express, dan Mozila Thunderbird.

- -: rasi chatting, seperti mlRC, iCQ, dan Yahoo Mesengger.

- :: ..asi pengelola, download seperti Flashgent dan lnternet Download Manager.

, _5

::3c,ta komputer kita tidak dilengkapidengan anti virus, maka kemungkinan besar

:z=-:?a yang ada di komputer akan hilang bahkan sistem komputer kita akan lumpuh. Anti

, -- s ..:ng bisa digunakan adalahAVG, AVIRA, NORTON, McAFee dan lain-lain.

,: a'-: asl Modem r .
: 

= 
- " -: - : ,elaskan langkah-langkah penginstalasian modem pada Windows XP.

: *:. -. ='r 
penyalaan komputer sesuai dengan SOP yang ada.

: S=:,a'a :tomatis Windows XP akan mendeteksiadanya modem pada komputer.

- . a- -;ncul dialog pada gambar berikut. Dan pilih opsi No, not this time.

Gambar Found New Hardware Wizard

M
Welmme lo the Found New

Hildwars Wizard

B.de dile&

Cawl& cd rovtu UFJd. ro dld

DY6- h tu (,

OYo..ffidffiytu{{:lrd.tr

'n

-rY::a

i:iti:::r:t:: L::r:ti,:fr'ir ..:..' ' ::,. -a1"" [JF]J Il 9ttlJ



Kemudian silahkan pilih opsi lnstalithe software automatically (Recommended). Tapipastikan

bahvra CD atau Floppy sofuiare pendukung sudah masuk pada drive.

Gambar Option Found New Harduvare vlizard

Lalu komputer akan melakukan pencarian software pendukung pada Drive yang ada. Jika

ditemukan maka akan munculgambar berikut. Klik tombol Contrnue Anrv;ay

G a m ba r H ardware I n stallatio n

f. Tunggu sampai proses instalasi driver selesai. Klik tombol finish.

Lakukan perintah berikutl
1 . Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 - 5 siswa!

2. Tuliskan macam-macam modem USB eksternalyang ada di pasaran dan berapa kecepatannya!

3. Diskusikan dengan kelornpok kamu apakah yang mempengaruhi kecepatan akses dari

modem tersebut!



:: tanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!
:-'::Jraan prOCeSOr!

-:^; :imaksud modem internall

.:letatan akses yang dapat dlperoleh dari moOem Wifit

,:-g Cirnaksud HFCI

- r csi aplikasi browserl

ffit tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!
^rernal langsung terpasang ke 5. Koneksi antarkomputer dengan perantara

kabel telepon dan modem disebut ..... sin card
. Hdsk
. mdrhrd
.cPt
Ertggdnr modem eksternal adalah ....

lagan),a pasti lebih murah
tsErawet
rtapat diperbaiki apabila rusak
fiddt difrndahpindah ke komputer
tst

' *r; := . L_: ntuk menyalin data dari sebuah
, : -: -:e. server di internet ke komputer
# disebut....
il up load

: dorynload '

a. seryer

b. client
c. wifi

d. dialup
Pemasangan modem internal dilakukan di

;. cPU
b. monitor

c. RAM

d. mottrerboard

Perdngkat keras yang berfungsi mengubah
data analog menjadi digital dengan
menggunakan saluran telepon adalah .-..
a. modem

b. pesawattelepon

c. router

d. repeater

Browser bawaan dari windows adalah.....
a. lnternet Meeting
b. lntemet Eiplorer
c. Mozila
d. Opera

b.

7"

8.fftngirim file dari komputer lokal ke
minputer server disebut ....
e brrxrser

i mduh

c. log in
d. logout

c. download

d. upload

Lotihon Uii Kompetenri 3



Modem berasal dari kata ....

a. modulasidemodulasi

b. modemulator

c. modulatordemodulator

d. modulemulator
Monitor yang memiliki resolusi sebesar
1 .024 x 768 adalah .. ..

a. VGA c. CGA

b. superVGA d. EGA

Otak dari komputer berada di ....

a. mainboard c. CPU

b. procesor d. RAM .

Kelebihan modem internal dibandingkan

modem eksternal adalah ....

a. mudahpemasangannya

b. bisa dibawa ke mana-mana

c. tidak mudah disambarpetir
d. murah harganya

Kabel yang digunakan daldm sebuah
jaringan komputer adalah ....

a. kabelantenna
b. modem

c. kabel UTP

d. kabel serat

Kecepatan komputer juga sangat
ditentukan oleh procesor yang dipakai.
Procesor yang bisa digunakan untuk
akses internet minimal ....

a. pentium I

b. pentium ll

c. pentium 133 MHz

d. pentium lV
lkon yang digunakan untuk menyimpan

a. komputer

b. provider

c. proxy

d. server
Kecepatan GPRS dalam pengiriman
data yang berupa paket menjadi lebih
cepat, yaitu ....
a. 105 kbps c. .125 

kbps
b. 115 kbps d. 135 kbps
Komunikasi yang dilakukan di internet
adalah komunikasi data-data yaitu,
kecuali ....

a. teks

b. suara

c. suara dan gambar

d. kertas

10 Gbit kepanjangan dari ....

a. 10 Giga Byte c. l0Gigbit
b. 10 Gigabit d. 10 Gigabite

19. Lebar pita saluran yang dapat dilewati Caia

pada waktu yang bersamaan dikenal
dengan istilah....
a. bandhwidht c proxy

b. bandwidht d. protocol

20. Kegiatan ke luardarisuatu web berpasword

disebut ....
?: download

b. up load

'10.

11.

12.

a. uang

b. biaya

a. ISP

b. ISDN

c. log in

d. logout

c. bandwith

d. tenaga

c. GPRS

d. ASDL

c. 560 kbps

d. 560 Mbps

' 21. Proses upload dalam internet mempunyai

arti ....'
a. mengirim file dari komputer lain ke

komputer Iokal

b. mengirim file dari komputer lokal ke
komputerserver

c. menyambungkan komputer lokal ke
komputerserver

. d. menyambungkan komputer lain ke
komputerlokal

22. Kepanjangan dari RAM adalah ....

a. Read and ReadingAccess Memory

b. ReadingAccess Memory

c. RandomAccess Memory

d. ReadAccessMemory
- 23. Keuntungan dengan adanya server proxy

juga akan menghemat....

13.

14.

'15.

16.

24. Terkirimnya sinyal melalui kabeltembaga
pada frekuensi yang berbeda-beda
dimungkinkan melalui teknologi ....

alamat-alamat favorit pelanggan kita 25. Dengan adanyaASDL maka saluran telepon
gunakan disebut

a. terganggu

b. kadangterganggu

c. sering terganggu

d. tidak terganggu

26. Rata-rata kecepatan internet dial-up di
lndonesia saat ini adalah ....

17.

I6.

a. 56 kbps

b. 56 Mbps

27. Fungsi RAM adalah untuk ....
a. mempercepat proses dalam kinerja

komputer

b. mempercep'at proses dalam kinerja
browsing

c. mempercepat proses dalam kinerja
download

d. mempercepat proses dalam kinerja up
load



23 Jaringan komunikasi akses internet
capat dilakukan melalui ....

30. Kecepatan komputer juga sangat
diientukan oleh procesor yang dipakai.
Prosesor yang bisa digunakan untuk akses
internet minimal ....
a. pentium I

b. pentium ll

c. pentium 133 MHz

d. pentium lV

a CDMA

c uStvt

c. modem

d. kabeltelepon

?? Berikut yang merupakan jenis-jenis

antivirus adalah .,..

a VAG c, AGV

c VGA d. AVG

3 lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang benarl

lrternet Explorer adalah salah satu contoh perangkat lunak .., .

Toit kepanjangan dari ... .

',1cdem yang memiliki masa tenggang biasanya merupakan jenis modem ... .

(ecepatan modem mentranst'er data diukur dengan satuan ....
rernpat menyimpan program/data yang ada dalam komputer adalah ....
{egiatan menyalin data/file/aplikasi dari komputer lokal ke internet (server) disebut ....
(epanjangan dari Bit adalah ... .

-ecar saluran yang dimasuki data yang ditransfer pada jaringan internet disebut ....

'.i:dem berasal dari singkatan ... .

- .leoepatan 3G sekitar ... .

I -:lohkan pernyataan-pernyataan berikut dengan pilihan yang tersedial

- at untuk menyambungkan ke jaringan internet.

S r"rbol kecepatan internet.

Kecepatan download data.

Kecepatan upload data.

C',ak komputer.

Tempat menyimpan data di komputer.

i;'lemori yang terdapat pada komputer.

Kecepatan maksimal modem 3G.

Kecepatan maksimal modem ADSL.

Alat yang menyatukan kabel network.

-a,vablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan benarl
' 

-pakah pengertian download?

Jawab:
Sebutkan macam-macam monitor ditinjau dari resolusinya!

Jawab:
Apa yang dimaksud bandwith?

Jawab:
1- Sebutkan beberapa perangkat lunak yang harus ada peda sebuah komputer untuk mengakses

intemet!

Jawab:
5. Apakahfungsi hub?

Jawab:
6 Sebutkan macam-macam jenis sambungan perorangan ke internetl

Jawab:
7 Apakah kegunaan kabel konektor?

Jawab:

(,)
(.)
(,..)

(.)
()
(.)
()
( ..)
()
()

a, hardisk

b. upstream

c. 1-2 Mbps

d. bps

e. procesor

f. hub

g. 15 Mbps

h. modem

i. RAM
j. downsfeam



I

9.

'10.

Apakah yang dirraksud dial uP?

Jawab:
Apakah fungsi httP Pada URL?

Jawab:
Bagaimana pengaruh jenis modem dengan kecepatan akses?

Jawab:

E. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benart

1. Jelaskan kegunaan LAN card dalam mengkses internetl

Jawab:

2. Jelaskan kelebihan wireless!

Jawab:

3. Sebutkan kegunaan kabel UTP dengan pengkabelan jenis straight!

Jawab:

4. Sebutkan 3 macam pemasangan kabel UTP!

Jawab:

5. Sebutkan sambungan alternatif yang biasanya digunakan oleh perkantorarn dl lnCones al

Jawab:

Perboihon

tsilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Pusat darijaringan internet disebut ....

2. Modem yang memungkinkan pengguna menerima telepon ketika saluran telepon dipakai

mengakses internet adalah ....

3. Otak dari sebuah komputer berada di ....

4. Kabel modem merupakan perangkat keras untuk menyambungkan PC dengan sambungan

jaringan....

S. Perangkattambahan yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet dengan

koneksi dial-up adalah ....

6. Jaringan yang menghubungkan kantor sekolah dengan departemen pendidikan nasional

menggunakan jaringan ..... .

7 . Jaringan melaluiWlFl menggunakan gelombang ... .

L Perangkat lunak yang berfungsisebagaijembatan antara aplikasidan perangkat keras dapat

dijalankan disebut ....

9. Kebalikan dariproses upload adalah ....

10. Kecepatan transfer data dari sebuah komputer server ke komputer kita sangat bergantung

pada kecepatan transfer data dari ....



FemgqSsf,n

Jawablah pertamyaan-pertany,aan Ci bawah imi

1 Sebutkan ciri khas dari sai-:- runcan ,r,,arneil

Jawab:

denEan jelas dan benar!

Jelaskan yang dimaksud downstreaml
Jawab:

3. Jelaskan yang dima
Jawab:

lo t^..,^L,
LrdlYdU.

perbedaan modem internal dengan modem eksternal!

sebutkan faktor-faktor yang mempengaru h i kecepatan a t<ses internett
Jayab:

Jelaskan fungsi modem keiika kita terhubung dengan jaringan inteineil
Jawab:

Sebutkan kegunaan kabel UTp pengkabelan jenis crossl
Jaryab:

Jehkan yang dimaksud dengan hotSpofl
Jareb:

Jefadran apa yang dimaksud dedicated connection!
Jrab:

;e'esl,an perbedaan moniior VGA dan CGA!
Jarab:

l-*tsr perintah berikut!
l- Hdildrancara menginstalmodem dan pengklasifikasian tiapwarna pada kabelUTp berikutit
L Tdskil hngkahJangkah dalam pemasangan modem dan pesangan kabel urp!
3. Tdskil cara penginstalan modem tersebut!
1- SeHt selesai praktek, buatlah laporan hasil praktek dan kumpulkan ke luru untuk

mendapafl<an pen ilaian I
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inginkan. Bag*ima*at{ah tata *a;-a kan*ksi
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Jawablah pertanyaan di bawah

1. Jelaskan kegunaan dari lSp!
Jawab:

dengan singkat dan tepat!

Jelaskan yang dimaksud www wasantara. net. idl
Jawab:

Jelaskan hubungan antara teknologiyang digu@
Jawab:

Jelaskan yang dimaksud Dedicated Conectionl
Jawab:

Jelaskan kegunaan dari aplikasi yahoo messenger!
Jawab:

1 tSP (lnternet Service provider)
Koneksi ke internet membutuhkan

-'rastruktur yang sangat mahal. Karena itu,
::a< munkin dibangun oleh pengguna
: :'.:angan. Kemudian berdirilah perusahaan_
:=-;sahaan yang menginvestasikan dananya

-r:..:k membangun infrastruktur tersebut.
,erlsahaan tersebut menjual jasa layanan
- creksi ke internet. perusahaan jasa layanan
<:re ksi ke internet disebut dengan internet
Se -.' :e Prcvider (ISP).

Ka:er.a itu jika ingin menghubungkan
(3r:. _:er kita ke internet, kita harus
rner j-_3.ri!kan ke komputerkesebuah lSp
terleri- iSP tersebut merupakan penghubung
ke ;rrernet Kemudian kita akan biaya atas
jasa layanan yang diberikan oleh lSp yang
krta gunakan Saat ini ada banyak jasa

layanan internet (lSp) yang ada di
lndonesia. Tergabung dalam Asosiasi
Penyelenggara Jasa lnternet lndonesia
(APJIl). Jumlah ISP akan terus bertambah
seiring dengan perkembangan jumlah
pengguna di tanah air.

Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi telah memungkinkan kita untuk
melakukan koneksi ke internet dengan
berbagai pilhan koneksi. lSp-tsp yang iOa
saat ini menawarkan layanan koneksi ke
internet yang berbeda-beda. Karenanya,
sebelum memilih ISP yang ingin digunakan,
terlebih dahulu kita harus memilih jenis
koneksi. Kemudian kita pitih tSp yang
memberi layanan terbaik dan cocok bagi kita,
sesuai dengan jenis koneksi yang dipilih.

ISP merupakan sebuah perusahaan yang
menawarkan jasa layanan kepada kita untuk

nologi tnformaffi



terhubung dengan internet. Untuk mengakses

kita hanya cukup menghubungi ISP melalui

komputerdan modem, selanjutnya ISP akan

ftengurus secara detailyang diperlukan untuk

terhubung ke internet termasuk sistem
pembayarannya.

Berikut langkah untuk berlangganan

lnternet menggunakan jasa ISP cukup
sederhana.

a. Meminta formulir untuk menjadi
pelanggan.

b. lsi formulir, biasanya perlu di lengkapi

dengan fotokopi KTP, fotokopi tagihan

listrik atau tagihan air/PAM atau tagihan

telepon untuk memastikan bahwa Anda

tinggal di situ.

c. Mengembalikanformulirdanmembayar
biaya administrasi yang dibutuhkan.

d. ISP kemudian akan memberikan
"username" dan "password" untuk
mengakses lnternet melalui jaringan dial-

up/HotSpotnya.

e. ISP RTIRW-net biasanya akan
menginstalasi peralatan akses RT/RW-

net, seperti antenna wajanbolic e-goen.

Beberapa ISP yang sering digunakan di

lndonesia adalah sebagai berikut:

a. WasantaraNet http://www.wasan-
tara.net.id/ (sarana akses internet yang

disediakan oleh PT. POS lndonesia

b. lndosatnet http://www.indosat.net.id/

c. Telkom Multi media http://www.
telkom.net.id/

d. Pacific Link lndonesia http:llwww.
pacific.net.idl

e. Centerin lnternet http://wwwcentrin.
net.id/

f. Spotnethttp:l/www.spotnet.id/
g. CBNhttp://wwwcbn.net.id

h. lndo.net http:#www.indi,net.id/

i. Visionnethttp://www.vicion.net.id/
j. Link net http://www.link.net.id/

Ada beberapa kriteria yang dapat
digunakan untuk memilih sebuah lSP. Kriteria-

kriteria tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Kecepatantransferdata
Dalam perpindahan data darisuatu

computer di internet ke komputer lain dan

demikian juga sebaliknya, kecepatan

transfer data merupakan hal yang

penting. Kecepatan transfer data dari

sebuah computer server ke computer

kita sangat bergantung pada kecepatan

transfer data dari profider yang kita

gunakan.

Badwidth

Bandwidth adalah lebar saluran data

yang dilewati secara bersama-sama oleh

datadata yang ditransfer. Kita perlu tahu

bandwidth yang dimilikioleh ISP Dengan

demikian, kita mengetahui kemanapun

ISP tersebut untuk mentransfer data. Kita

juga dapat membandingkannya dengan

ISP yang lain.

MemilikiServer Proxy

Server proxy berfungsi untuk
menyimpan alamat-alamat favorit
pelanggan. Dengan adanya server proxy

pelanggan dapat mengakses website-

website favoritnya dengan lebih cepat.

Memiliki Backbone

Backbone adalah saluran koneksi

utama jaringan ISP dengan internet.

Pembuatan sebuah backbone
mei'upakan teknologi yang tinggi dan

dana yang besar. Kebanya[an, ISP

menyewa backbone dari perusahaan lain

atau mengunakan bersama-sama
dengan ISP lain. Penguna backbone

secara bersama-sama dapat
menghemat biaya, namun mengurangi

kecepatan akses masing-masing lSP.

Keamanan Data

Transaksi internet rawan terhadap

pembajakan. Kita perlu tahu apakah

sebuah ISP mengunakan Firewall untuk

menjamin keamanan transaksi online

yang kita lakukan.

Layanan yang Diberikan
. Kita' juga perlu tahu layanan apa

saja yang disediakan lSP. Apakah ISP

tersebut memberikan account e-mail?

Berapa besar account e-mail yang

disediakan? Apakah e-mail tersebut

mendukung POP3? Apakah ISP tersebut

dilengkapi dengan spam filter? Dan

berbagai layanan lain.

Biaya

Biaya merupakan salah satu
pertimbangan untuk memilih sebuah lSP.

Kita perlu mengetahui bagaimana sistem

pembayaran yang dikenakan oleh

sebuah lSP.

b.

d.

g.



h HarCware

Kita luga Periu tahu beberaPa

banyak modenr Yang dirniliki oleh

sebuah lSP, kecePatan modem Yang

digunakan, dan rasio Pelanggan
permodem. Hal tersebut Perlu kita

ketahui karena akan memPengaruhi

layanan yang akan kita dapatkan dari

ISP tersebut.

i. TeknologiYangdigunakan

Kita juga tahu apa saja yang dimiliki

oleh sebuah ISP untuk meningkatkan

kinerjanya. Beberapa ISP untuk layanan

, koneksi Cial-up mengunakan teknologi
' koperasi data, Yang memungkinkan

ti'ansfer data menjadi lebih cepat.

Secara umum teknologi yang digunakan

di sebuah lnternet Service Provider (lSP)

sebetulnya relattf sederhana, yaitu sebagai

oe ri kut,

a Sambungan ke internet Yang besar

menggunakan kecepatan yang sangat

tln3gi BeberaPa ISP di lndonesia

: e: p,:nyai kecepatan sampai beberapa

-^^-
h Q:-^,^-r2n jnternet terSebUtt)_

c s= -: - - !.,3r-r angsu ng pada router

!,a'J .esai' biasanya kelas Cisco atau

J,^:='retwork, Router ini akan

-:^ga:-: komunikast antara lnternei

:e^!ai pelanggan

c 3 asanya di ISP akan diPasang juga

cererapa server, baik untuk Web, mail

raupun berbagai keperluan lainnya.

Sebagian besar server ISP btasanya

dibangun menggunakan sistem operasi

Open Source.

Jenis-Jenis Sambungan ke lnternet
Apabila komputer kita sudah terpasang

mciem dan sudah terinstal drivernya, maka

kita sudah bisa mulai terhubung dengan

internet dengan beberapa pilihan sebagai

berikut:

a. Melaluijaringan telepon secara langsung

(dial up)

Dial-uP Connection meruPakan

akses koneksi ke lnternet, di mana

pengguna menggunakan media

perantara modem terhubung dengan

komputer dan jalur telePon Yang

menghubungkan Pada ISP (PenYedia

Layanan lnternet) atau ISP node untuk

menstabilkan hubungan modem ke

modem, di mana kemudian meng-

hubungkannya ke internet.

Jaringan internet ini dapai kita akses

secara langsung lewat line telepon yang

ada di rumah kita. Perangkat Yang
diperlukan adalah komputer, modem, dan

line telepon. Kita tinggal menghubungi ISP

agar bisa terhubung dengan internet,

misalnya telkomnet instan. Semakin lama

kita memakai maka biaYa semakin

banyak.

Untuk Dial-upConnection ini yang kita

butuhkan sebagai berikut:

1) Perangkat keras (hardware), antara

lain komputer, modem, dan saluran

telepon.

2) Perangkat Lunak (software): pada

umumnya disediakan oleh lSP, di

mana kita berlangganan.

Melalui jaringan GPRS GSM

GPRS (General Packet Radrb Ser-

rzlce) juga bisa dimanfaatkan untuk

terhubung dengan internet. Kecepatan

GPRS lebih tinggidari pada dengan dial-

up. Keuntungan lainnya adalah dapat

digunakan secara mobile (bergerak). Tarif

yang diterapkan berdasarkan besar data

yang diakses, tidak tergantung oleh waktu.

Melaluijaringan CDMA

CDMA (Code Division MultiPle Ac-

cess) merupakan teknologi yang melebihi

GSM. Koneksi CDMA saat ini mancapai

230 kbps dan kecepqtan download 153

kbps. Kecepatan CDMA melebihi

kecepatan sistem dial uP. Dengan

menggunakan sistem CDMA kita dapat

menggunakan hand phone sebagai modem

yang dihubungkan dengan komputer/laptop

kita.

Melaluijaringan Wifi

Witi {wireless fidelity) merupakan
jaringan untuk mengakses internet tanpa

kabel yang rnenggunakan teknologi GPRS.

Dengan melengkapi komputer/laptop kita

dengan card wifi, maka kita sudah bisa

terhubung dengan internet tanpa kabel"

Saat inidi perguruan tinggisudah banyak

yang menyediakan fasilitas wifi sehingga

setiap mahasiswa atau dosen daPat

terhubung dengan internet secara gratis.

b.

2.

d.

6sd
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Dengan jaringan TV Kabel

'Jaringan TV kabel dapat digunakan koneksi internet dengan kecepatan m;:ksinum l-
Mbps downstream (kecepatan downloaC ke pengguna) dan 2,5 i\"4bps upstrea6 (kececata-
upload dari pengguna)

Jika mengakses internet dengan cara ini. maka beberapa syarat yang haru*" crrr-:enuh

arrtara lain sebagai berikut:

1) Berlangganan dengan penyedia layanan TV kabel yg dilengkapi layanan iniernei.
2) Perangkat komputer standar dengan fasrlitas internet.
3) Cable Modem dengan DOCSIS sistem yang dirancang khusus untuk jaringan T'ri kabe i

4) Ethernet Card.

ISDN dan ADSL

Sambungan juga dapat melalui saluran ISDN (/nfregated System Digital Netrvcrx) dar:
ADSL (Asyrnatric Digital Subscriber Llne), maupun via satelit melalui VSAT (Very Smat,
Aperture Terminal).

ISDN merupakan jalan untuk melayanitransferdata dengan kecepatan lebih tinggi melalui
saluran telepon regular. Kecepatan transfer data hingga 128.000 bps.

ADSL merupakan sebuah tipe DSL di mana upstream dan downstream berjalan pada
kecepatan yang berbeda. Downstream biasanya lebih tinggiyang memungkinlian hingga
1,544 mbp dan 128 bps untuk upstream.

3. Jenis Koneksi yang Diberikan oteh lnternet Service provider

l,N'9

:: i . lrrl

,.tgpls |{o119k9!
-i . irt.: ili:.. j,; .,f

1 lP Conection Kalau sernua hardware dan software yang kita punya ingin secara
langsung terkoneksi atau akses ke internet, maka kita harus
menggunakan lP (lnternet Protocol) addreas.

2. DialUp
Conectiort

Kalau kita menggunakan modem untuk dial ke lSp supaya
mendapatkan koneksi ke internet, maka hal itu disebut Dial Up akses.

I
J. Dedicated

Conection

Kalau kita menghubungkan ke internet melalui suatu lSp dengan
hanya menggunakan 1 buah modem dan saluran telepon sewa
(leased line) yang online selama 24 jam nonstop.

Javrablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jetas dan benar!
1. Jelaskan penyebab bertambahnya jumlah lSp dilndonesial

Jawab:
sebuikan data yang harus dilengkapi ketika akan berlangganan internet!

Lakukan perintah berikutl
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 - 5 siswa
2. Carilah contoh formulir pendaftaran internet di Telkom Spedy.
3. Tuliskan kecepatan yang ditawarkan oleh providertersebut.

Jawab:
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4

tr

Jelaskan hubungan antara pemilihan ISF dengan biaya!

Jawab:
Jelaskan yang dimaksud dengan sambungan melalui dial up!

Jawab:
Jelaskan kelebihan dari jaringan WiFil

Jawab:

Sambungan lnternet Melalui Proses Dial Up

., Bila semua hardware dar scf:'vare telah terpasang. Maka kita dapat mengakses ke lSP,

berikut langkah-langkan untuk terhubung ke lSP.

a. Klik Star'c - All Prcgrar,-r - Accessories - Communication - New Connection Wizard, sesuai

obngan gambar

b. Akan muncul kotak dialog new connection wizard.

Cara-cara Menyambungkan lnternet

Welcome to the New Conne€tion
Wizard

:iir i iat:a ral!, isur

. Cfftl la ! !...i:r .aL.qi. lJar ar !o!r nc*+ie*

t Sal., i r!:a o. Jaa'i i5:l tl:ri,

u,@) TeknologilnformasidanKomunikasi9/l



igl aoo+€t to ti€ lqtemet
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r;, (dn€t b tie netsork at my worlphce
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c. *i off* nel*ri. tr 3:i B a re:! pe,

i-\ kt up an Dd%oed @ckn
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c. Klik Next, sehingga akan muncul New Connection Wizard-Network Connection Type.

d. Klik pilihan connect to the internet, untuk terhubung dengan jaringan internet
e. Klik tombol next lagi sehingga New Connection Wizard-Getting Ready.

Gctbru Rrady

Tla. .!arj s ]ej: r: .? r.:.-r . r.. :-ia ..?: :oi-!i. r-

!3ri & tfr f ail ao l@aat 6 ta hbrn€u

r':r,r Choore fruil a li5trf Iotemet*dke qrcviderr (tge)

ir kt sp my cornedcr marualfy
;d a diai aS !!.,r€oaf,, to! :!rf ar.a t!!i alaclrl r-,r.*, pasj: !r a , .ri a
rlo-a v.:u 5c- ,ci" 'S;. . * ! D.@.i&{ a:::. r t, ,1u I a: i -e: d

,hcna rrmei,

Ci tlE t}te (D t qot Fon an IsP

l=ECi..,BEr.: i, t"i:i+:,rti

Gambar New Connection Wizard-Getting Ready.

Klik pilihan Set Up my connection manually, untuk koneksi ke internet secara manual
Klik tombol Next.

Klik pilihan Connect Using a dial-up modem lalu klik Next lagi sehingga muncul gambar
berikut

I.

g

h.

nologi lnformasi dan Komu
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i. lsi ISP Name missal: telkomnet lalu klik Next. Lalu isi Phone number dengan: 080989999
lalu klik next. Kemudian isi user name dengan telkomnet@instan, password dengan telkom,

confirn'r passvuord dengan telkom, lalu klik next. Akan muncul gambar seperti ini.

j. Beri tanda centang pada Add a shoftcut to the connection to my desktop dan klik finish.

k. Untuk memulai koneksi internet krta tinggal meg klik 2x shortcut telkomnet pada desktop.
Lalu klik dial, tinggal menunggu terhubung kemudran kita buka browser kita.

2. Setting Agar Komputer 'Japat Mengakses lnterneULocalhost (LAN)

Untuk dapat mengakses aplikasi lntranet, maka hal yang perlu dilakukan adalah sebagai
berikut:

a. Pertama klik menu Start.

b. Buka "Control Panel".

c. Double click icon "Network Connections".

$t*r

'4d#''"' *,*#

M
E@,

Gambar icon Network Connections

Conrpleting the {rlew Connection
SJizard

'.- taye su.{e5lf:lly cor:pieied Ure steps needed to
,:::;ie l-,: fcllc..:ilg iirnnecticn;

Dial-up Connectlon

' i.tate tlis ijie default connectjon. :,ii6rE liith ail u-<ers of drrs computer

' !s: ir:e sanre user nane & passrord ftr er;eryone

-t. :s:xe:tr:,r ';.;i)l be saved jn dre l'.ttrLork Conn&ons

/ j:C a s r.,.::uI io tlrs connecuon to my desktOp

-. a'a.:i= ii€ aorlreat]on a|d dose this *iaard, cli* Finish,

rmasi dan Komunikasi 9/l



Selanjutnya akan munculwindow baru bernama "Network Connections". Pada window ini kamu

mungkin melihat lebih dari 1 icon. Right click icon yang memiliki keterangan sesuai dengan

jenis EthernetCard yang terpasang pada komputeranda dan kemudian pilih menu "Properties".

Kemudian akan muncul windoW baru dengan nama sesuai dengan icon yang Anda double

click. Pada contoh sebelumnya, icon bernama "LocalArea Connection 2", sehingga window

yang muncul bernama "LocalArea Connection 2 Properties". Pada window ini, double click

checklist bernama "lnternet Protocol(TCP/lP)'untuk mengisisefting TCPIIP yang diperlukan

pada Ethernet Card Kamu.

Gambar icon Locai Area Connection 2

f. Setelah itu akan munculwindow baru bernama "lnternet Protocol (TCP/IP) Properties". Pada

window ini, isi setting sesuai dengan gambar berikut.

G a m b a r wi n d ow I n te rn et P rotocol (T C P/l P) P rop e rti e s.

d.



g

h

Kemudian click button "OK" untuk memasukkan isian tersebut dan tampilan akan kembali
ke window "Local Area Ccnnection 2 Properties". "Obtain an lP address automatically"
menun;ukkan bahwa jaringan intranet menggunakan DHCP Server yang bertugas untuk
memberrkan (assign) alamai lP ke suatu komputer. Alamat lP tersebut akan tetap valid
selama 1 bulan sepanjang tidak ada penggantian Ethernet Card pada komputer tersebut.
Pada window "LocalArea Connection 2 Properties", click tab "Advanced" dan check "lnternet
Connection Firewall" untuk meningkatkan keamanan komputer Kamu dariserangan jaringan.

3anbar u,tincjovy Lacal Area Connection 2 Properties

S= :- -:- ,2. :< cutlon Close". Sekarang setting TCP/IP pada Ethernet Card kamu telah
s:3s3 s z'{an mengakses situs-situs lntranet

l''lengakses lniernet Menggunakan Hotspot
ui:-( secagian besar aplikasi sambungan menggunakan WiFi/HotSpot kita tidak perlu

*.^,eit.rn menu untuk konfigurasijaringan karena biasanya sudah beroperasisecara automatis.
Pi-oses penyambungan menggunakan WiFi HotSpot relatif sederhana, yaitu sebagai berikut:
a Pastikan WiFidi laptop aktif. Biasanya ada tomboldi laptop untuk menga(tifkan WiFi bawaan

laptop.

b. Klik pada gambar dua layar yang saling berhimpit yang berada di pojok kanan layar desktop
komputer kita. lni akan menyebabkan sistem operasi Linux men-scan jaringan wireless dan
menampilkan nama-nama SSID HotSpot yang ada di sekitar kita.

c. Klik ke nama salah satu Hotspot yang mana kita ingin tersambung. Dalam gambar contoh,
HotSpot yang kita sambung bernama "linksys".

Selesaisudah proses penyambungan komputer/laptop ke jaringan WiFi HotSpot. Beberapa
HotSpot kadang kala membutuhkan proses konfigurasi secara manual, maka kita dapat
melakukannya dengan memilih menu "Manualconfiguration", proses konfigurasinya persis sama
dengan konfigurasi jaringan LAN biasa.

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam proses konfigurasi HotSpot adalah sebagai berikut:
a. Mencuri akses lnternet dari HotSpot pribadi atau berbayar bukan hal yang terpuji. Mencuri

akses merupakan tindakan yang tidak halaldan berkonsekuensi berat.
b. Sebagian besar HotSpot berbayar mengoperasikan mekanisme proteksinya, jadi memang

tidak akan dapat dengan mudah diakses oleh pengguna biasa.

c. Sebagian Hotel, Restoran dan Cafe memang mengoperasikan HotSpot untuk dapat diakses
secara cuma-cuma dengan harapan para pengunjung restoran dan cafe dapat lebih menikmati
kunjungan mereka.

J.



Mendownload dan Menginstal
Aplikas! Ghatting, dan aplikasi Yahoo

messangger
a. AplikasiChattingmlRC

Salah satu aplikasi terdaPat Pada

internet adalah chafting. Chatting sangat

digemari anak muda seperti katian paia

pelajar. Perangkat lunak yang digunakan

untuk chatting adalah mlRC adalah

sebuah progam kecil yang dijalankan

pada komputer penguna (ciient) agar

dapat terhubung dengan mlRC. Aplikasi

dapat didownload di alamat
www.mirc.com.

Untuk mendowload aplikasi chatting

mlRC langkah-langkahnYa sebagai

berikut:

1) Klik program browser internet,

kemudian ketikan alamat situs
www.ndrc.co!0

2) Kalian akan mendapatkan tampilan

pada komPuter sePerti berikut.

3) Pilih download mlRC, tamPilan

selanjutnya.

4) Klik download mlRC, Proses
download akan dijalankan.

Setelah mendownload, kamu akan

;nendapatkan sebuah berkas
penginstalan mlRC. Sebagai contoh,

penulis mendownload mlRC versi 6.35.

Berikut ini langkah Penginstaian
mlRC sebagai berikut:

1) Jalankan berkas penginstalair mlRC

versi 6.35 yang telah didownload

dari www. Mirc.com dengan cara

double klik ikon tersebut.

Kliklah tombol next, maka akart

tampil keterangan mlRC dan

pernyataan yang harus disetujui

u ntu k m e ng in stal. Bacala h

p6rnyataan dengan seksarna dan

pilihan tombol /Agree Yai'Ig

menyatakan pengguna setuju.

Selanjutnya, Kamu diminta
menentukan lokasi di mana
program akan diinstal. Secara

default, program akan diinstal pada

direktori di mana program umum

diinstal. Misalkan pada directori
"c:\program files", maka tekan

tombol "Browser" dan pilih lokasi

lokasi instalan. Setelah
menentukan lokasi Penginstalan,
kliklah next.

Selanjutnya, kamu diminta untuk

memilih komponen Y,ang ingin

diinstal, Kemudian klik next.

Selanjutnya, kamu akan disuruh

membuat shortcut yang dlletakkan

di desktop atau Start menu.

Kemudian klik Next.

Setelah selesai kalian akan

memulai untuk proses menginstal.

Pada tahap ini, proses meng-instal

sedang berlangsung. Tunggulah

beberapa saat.Apabila benar, maka

akan muncul proses sePerti Pada

gambar berikut.

Apalagi proses telah berhasil

dilakukan, maka akan muncul

halaman pernyataan yang berisi

bahwa penginstalan mlRC telah

berhasil dilakukan. KamuPun

mendapatkan dua pilihan, yaitu

membaca berkas bantuan mlRC

atau langsung menjalankan program

mlRC. Jika betum ingin menjalan-

kan dan tidak ingin membaca

bantuan, maka langsunglah
menekan tombol "finish".

3)

4)

Awal Word Processor

adalah tahun 1867 saat

Christhoper Latham menemu-

kan mesin tik. TetaPi Pada

awalnya masih sedikit orang

yang mau menggunakan mesin

tik. Hal iniyang menyebabkan

terjadinya evolusi pada mesin

tik. Tahun 1878 ditemukannya tombol shift

pada mesin tik. Perkembangan mesin pun

terus berlanjut dengan ditemukannya mesin

tik listrik oleh ThomasAlva Edison Tahun 1872.

Mesin tik terus berkembang hingga akhirtahun

1940an. Bila ingin menyimpan lebih banyak

harus menggunakan Mag Cards yang lain.

\:;

t)

A\

6)

t)

B)
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b. Mendownload dan MenginstalYahoo! Mesengger

Selain chatting dengan mengunakan aplikasi mlRC, kalian juga dapat menerangkan
Yahoolft4esengger. fasilitas Yahoo!lr4esengger dapat didownload dari situs Yahoo

Berikut cara menginstal/mendownload Yahoo! Messenger.

1) Buka situs Yahoo dengan mengeiik di alamat web www.Yahoo.conr akan tampil situs Yahoo.

2) Klik inside Yahoo!Messenger.

3) Double klik pada kotak Download Now.

4) Akan muncul kotak dialog Opening messenger.exe klik save File.

5) ProsesmencjownioadYahoolMessenger.

6) Akan muncultulisan YahoolMessenger is preparing the installation.

7) Klik pada program messenger.exe. akan muncul kotak dialog Welcome to
Yahoollv'lessenger.

B) Klik l'lext akan muncul kotak dialog licenseAgreement and Term.

9) Klik pacla yes, I accept the License Agreement terms and term and Privacy Policy

Above. Kemudian klik Next. Akan muncul kotak dialog Ready? Set installl
10) Klik kotak dialog lnstal yahoolMesenger telah berhasil diinstall akan muncul kotak

dialog more friend = more Fun.

Berikut cara untuk mendaftarkan atau masuk ke dalam Yahoo!Messenger.

1) Ketik pada address bar www.yahoo.com. Kemudian klik Messenger.

2) Kemudian akan muncultampilan berikut

3) Klik pada New user? Sing up

4) Muncul kotak data yang harus diisi untuk mendaftar mail address (registrasi)

5) lsi semua data pada kotak Do you agree?

6) Klik pada kotak create my account, seperti contoh: (enomaliss@vahoo.com/
snercnfez@yelAA.!9m)

7) Kemudian akan muncul kotak dialog congratulations Eno! Kemudian, klik Continue,

nraka kamu sudah menjadi anggota YahoolMessenger.

Lakukan perintah berikut!
't. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 - 5 siswa!

2 Lai<ukar ker-ja kelompok penginstalan internet!

3 Laxukan kerla kelcmpok mengenai langkah-langkah penyambungan internet melaluiWiFidan
dir rrn'
e eL e|\/.

4. Kemudian tuiislah langkah-langkah dan peralatan apa saja yang digunakan!

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benarl

1. Jelaskan langkah menyambung internet melalui dial up!

Jawab:
2. Jelaskan cara memperoleh nomor lP!

3. Jelaskan fungsi TCP ketika menyeting akses internet metalui LAN!

Jawab:
4. Jelaskan cara mengeset internet WiFil

Jawab:
5. Jelaskan fungsidari aplikasi MIRC!

Jawab:

tz'
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A Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Berikut merupakan ciri-ciri ISP yang

akan kita pilih, kecuali ....

a. memilikibackbonesendiri
b. memilikiproxy
c. biaya langganan yang mahal

d. akses yang cepat
2. Hardware yang dipasang untuk

menyambungkan line kabel telepon ke

komputer saat melakukan dial up internet

disebut dengan ....

a. mouse c. hub

b. ISP d. modem

lkon yang digunakan untuk men-setting

Dialup networking ....

a. My computer

b. ComputerManajement

c. UserAcount

d. Windows Explorer

Keuntungan dengan adanya server proxy

juga akan menghemat....
a. biaya c. tenaga

b. bandwith d. uang

Fitur yang disediakan ISP yang
berhubungan dengan keamanan data

adalah ....

a. memiliki bandwidth yang besar

b. memilikifirewall

c. backbone sendiri

d. memilikiserverproxy
Berikut yang memengaruhi kecepatan

akses sebuah lSP, kecuali....
a. memberikan ldyanan arcountemail

yang besar

b. bandwidth yang lebar

c. memilikiserverproxy

d. memilikiteknologikompresidata
Berikut yang kita masukkan pada saat
mensetting koneksike lSP, kecuali ....

a. password

b. user name

c. nomor akses ISP

d. nomor lPAddress komputer kita

Pilihan yang harus dipilih untuk
menambahkan shortcut koneksi ke ISP

didekstop adalah ....

a. Save this user name and password

forthe following users

b. Create a shortcut in dekstop

c. Make this the default connection

d. Add a shortcut to this connection to

my dekstop
Nama wizard yang digunakan untuk
membuat koneksi ke sebuah ISP adalah

a. Newconnectionwizard
b. Found new hardware wizard

c. Add new hardware wizard

d. Up date connection wizard

Tombol pilihan yang digunakan untuk
memutuskan.hubungan internet ....

10

11. Fasilitas dalam suatu jaringan komputer
yang dapat mengirimkan file, yaitu ....

a. white board c. teleconverence

b. transferfile d. televoice
' 12. Untuk melakukan browsing yang alamat

situsnya tidak kita ketahui, maka kita dapat

memanfaatkan mesin pencari alamat situs

yang kita maksud. Dalam internet mesin
pencari tersebut disebut ....
a. e-mail c. search engine

b. telebanking d. chating

Kode yang digunakan untuk membuat
sebuah halaman web disebut....

c.

d. URL

Di bawah ini beberapa software web
browser, kecuali....
a. Nelscapecommunicator

b. Outlodk

c. lnternet Explorer

d. Mozilla

Jenis koneksi komputer dengan perantara

kabel telepon dan modem disebut ....

a. Dial

b. Next

a. HTML

b. HTTP

c. Connect

d. Disconnect

13.

14.

15.

a. "o6lup

b. Server

c. Wifi

d. Client

B

16. Sebuah software yang mengontrol mo-

dem dan mengurusi semua proses
kornunikasi antara komputer dan ISP

adalah ....

a. Dial-upprogram c. MS-Outlook

b. Broadband d. GPRS



17. Proses yang dilakukan dalam rangka 24. Reparyangandariistilah-istilahchating"brb"
menga(ses internet disebut adalah ....

a Web brow,ser c. Brc',vsing a. buru-buru

b HTML d. Website b. berencana balik

18 Berikut termasuk program browser c. be back soon

ada ah . . d. be right back

a. MicrosoftOutlook 25 Salah satu situs ini tidak termasuk situs

b. Microsoft Ubliser search engine, yaitu ....

c. Turbo Pascal a. www.qooqle.com

d. Netcape Navigator b. www.altavista.com

19. Proses koneksi ke ISP agar men- c. www.twinoi,ne.com

dapatkan layanan akses tnternet cjisebut d. www.Dlasa.com

ZO. Untuf mEnlatanfan dial up networking

a. Dial Up perintah tersebut terdapat pada start menu

b. Add New Hardware

c. ControlPanel a. Controlpanel

d. Seting Modem b. My computer

20. Perangkat perantara antara komputer c. Accessories

dengan saluran telepon agar dapat d. Windows Explorer

berhubungan dengan ISP adalah .... 27. Untuk menginstalmodem, maka pada kotak

a, Enthernet Card c. Modem control panel yang kita operasikan adalah

b. Wlan d, Hub

21. Pada saat menginstal modem untuk a. ACd New Hardware

pemilihan jenis port, maka dipilih port,.,, b Add Remove Hardware

a. USB c. LPT c, Add New Printer

b. Pararel d, Com d Dialup Networking

22. Berikut merupakan salah satu lnternet 28, Perusahaan yang menangani permintaan

Service (lSP)yang dikenalkan oleh PT. koneksi internet disebut.,,.

Telkom adalah ., . a, Provider c. ISP

a indosat net b Stake holder d. sekolah

b tel<o'r,sel 29 Berikut yang kita masukan pada saat men-

c re <:n flex, setting koneksi ke lSP, kecuall .,..

c 13 <c'ire1@ nrlrl a, Nomor lPAddress computer kita

23 :,',33e- :terla c asanlla d;casang b Username

.z ar c, Password

a CPu d Nomor akses ISP

o s c: AGP 30 Di antara ISP berikut yang dapat diakses

c, bagian luar CPU tanpa harus mendaftarkan adalah..,.

d, slot memory a. MTnet c. Meganet

b. lndonet d. telkomnet

B. lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang benarl

1. Alamat sebuah Web Site sering pula disebut ....

2. Suatu jaringan computer yang saling berhubungan mengunakan media misalnya satelit,

radio adalah ... .

3. Satuan kecepatan transfer data disebut ... .

4. lnternet explore dan Netcape Com u nication merupakan kelompok ... .

5. ADSL kepanjangan dari ....

6. Untuk mengetahui kecepatan akses koneksi maka kalian dapat melihatnya dengan

melakukan double klik icon ... pada taskbar.

7 . Surat elektronik adalah istilah dari ... .

8. Alamat web yang digunakan untuk men-download aplikasi mirc adalah....



g. Setelah user lD dan Pasword sudah terisi dengan benar, maka langkah selanjutnya menekan

tombol ... .untuk melalakukan koneksi.

10, MfUs kornputer yang menyebar di internet terutama spam biasanya menyebar lewat ....

C. Jodohkan'pernyataan-pernyataan berikut dengan pilihan yang tersedial

1- Penyedia laYanan internet.

2. Koneksidengan kabeltelePon.

3. lsPwvrnucentrin.net.id

4. lsPwwwtelkom.net.id
5.,Salurandatayangdilewatisecarabersama-sama.
6.' Mdnyimpan:alamat-alamatfavorit pelangan.

7. Koneksidengan jaringan GSM.

8. koneksidenganwirelessfidelity
9. , Koneksi dengan kecepatan hingga 1 28.000 bps.

10.: Web penyediaiasa chat.

()
()
()
()
(,)
()
()
(.)
()
()

a. Telkom Multimedia
b. Server proxy

c. Wifi

d. dialup
e. ISDN

f. ISP

g. Bandwidth

h. MtRc
i. Centerin lnternet
j. GPRS

D. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan benarl

1. Apakah fungsitombol refresh pada toolbar!

Jawab:
2. Sebutkan aplikasi browser yang paling banyak digunakan oleh pengguna internetl

Jawab:
3. Apakah fungsi setting DNS!

Jawab:
4. Sebutkan komponen pendukung internet!

Jawab:
5. Apakah fungsi dari lP server pada DNS?

Jawab:
6. Apakah pengertian search engine?

Jawab:
7. Berapakah kecepatan koneksidan download CDMA?

Jawab:
8. Apa dimaksud routing dinamik?

Jawab:
9. Apa yang harus dilakukan setelah memasang M?

Jawab:
10. Sebutkan empat jenis ISP yang digunakan di lndonesial

E. Jawablah perlanyaan-peqtanyaan berikut dengan jelas dan benarl

1. Jelaskan secara singkat koneksi internet dengan kabel TV!

Jawab:
2. Jetaskan yang dimaksud lP addressl

Jawab:
3. Jelaskan yang dimaksud dial-up connection!

Jawab:
4. Jelaskan fungsi modem!

Jawab:
5. Sebutkan syarat untuk mengakses internet melaluijaringan W kabel!

Jawab:



o rrn asi-ila n Ko m u n i kasi 9/l

lsiial''iiii,(-:itlk Ci bawah ini dengan javraban yang benarl

1 . Pihak yang menggunakan jasa ISP adalah . . - .

Z. Jika kalian menggunakan internet browser Netscape Nlvigator, maka menu yang digunakan

-'1:-:: 1-re:rsedrng Proxy ala z:

Koneksi dengan menggunakaa'1.e.. lelepcn dlsebut dengan1enis koneksi ....

Dial up conection termasuk ben:lk k'cnersi internet ke ....

Domain yang digunakan untuk pencioikan acjalah ... .

Mengirim pesan atau berita ke sebuah srtus, forum diskusi, atau milis disebutdengan "...

Fasilitas di internet yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam hierarki menu tertentu

adalah ... .

Search engine yang saat ini paling populer karena kecepatannya adalah ....

lstilah untuk mengambil data-data dari internet disebut ... '

Untuk setting DNS kita dapat melakukan melalui ... .

1.

4.

o.

7.

8.

9.

10.

Lakukan perintah berikut!

1. DownloadlahaplikasiYahoolMessenger!

2. Simpanlah di komputer kamu kemudian installah aplikasitersebut!

3. Daftarkan diriAnda untuk menjadi anggota Yahoo!Messenger!
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A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b,

1. DepartemenpertahananAmerikaSerikat
yang mempelopori adanya internet
adalah ... .

a. ARPANET c, INTMNET
b. APMNET d, FBI

2. Orang-orang yang sering melakukan
perusakan di internet disebut ..,.

c, atau d di depan jawaban yang benarl

9. Lapisan yang melayani permrntaan
pengguna untuk mengirim atau menerima
data disebut....
a. fisik

b. internet protocol

c. aplikasi

d. transporl
10. lnternet menggunakan mekanisme....

a. Connectionless

b. Transport layer
c. Connection oriented
d. Flow control

11. Frinsip kerja TCP berdasarkan prinsip ,...

a. Connectionless

b Client Server

c. Port Number

d. Active Open
12. Nama jasa penyedia layanan koneksike

internet disebut.,..
a. lnternet

b. ISP

c. Dial-up

d. Dedicatetconnection
13. Jaringan yang dapat mencakup sebuah

negara disebut...,
a. l3N
b. MAN

c. WAN

d. lnternet
14. Berikut yang termasuk protocoljaringan

adalah... .

a, FDDI

b. FDil

15. Hubungan ke internet dengan tidak usah
menyediakan telepon adalah dengan
sistem ...,
a. Analog dial-up connection
b. l-AN

c. WAN

d. Dedicatecconnection
16. lnternet adalah sistem jaringan untuk ....

a. satu negara

b. satu kota

c. satu kantor
d. seluruh dunia

'17. Komputer yang menyimpan halaman-
halaman web disebut ....

a. criminal

b. cracker

c. hacker

d. carding
3. Fasilitas internet yang digunakan untuk

mentransfer file dari komputer lokal atau
sebaliknya adalah ....

A. ISP

b. FTP

c. e-mail

d, Client
4. Beberapa komputer. yang saling

berhubungan satu sama lain yang
dihubungkan dengan pesawat telepon
adalah ,.,.
a. connection

b. network

c, internet

d. software

5. HTML (HyperText Markup Laguage)
mempunyai pengertian .,..

a, bahasa untuk membuat sebuah
halaman

b' bahasa sandidalam internet
c. bahasa isyarat

d. bahasa yang mempunyai makna
ganda

6, Server yang tidak dapat berperan
sebagai workstation disebut ...,
a. dedicated seruer
b. hosting seruer

c, predicated server

d, seruerto client
7. Protocol TCP pada model OSt berada

pada lapisan....
a. tiansport
b. network

c. aplikasi '
d. fisik

8. Di bawah ini merupakan lapisan proto-
col yang terdapat pada modelTCp/tp,
kecuali ....

a. aplikasi

b. transport
c. fisik

d. layer
a. Web server

b Web page

c. DFDI

d. DDFI

c. Web site

d. Web pages



18. 1.000.000 biUs sama dengan a router

b pesawat telepon

c modem

d. ISP

Kegiatan untuk menyalin cjata darr sebuah

computer seryer di internei ke conlputer

local disebut .

a. download c. dov',n siream

b. up load d. log out

Kita juga dapat melakukan pemhricaraan

seperti bertelePon, dalam suatu

sambungan komPuter disebut . ..

a. teleconverence

b. televoice

c. transfer file

d white board

Di samping banYak keuntungan Yang

didapatkan dari suatu sistem jaringan

computer, juga tidak luput dari kejahatan

para hacker diantaranYa Yaitu ....

a. virus

b game multiPlaYer

c. teiebanking

d. iransfer file

Type file yang dapat disertakan sebragai

file attachment adalah ...

a. flle doc dan ziP

b fiie pdf dan gambar

c flle exe dan .doc

d sernua jenis file

Be:rkui yang mempengaruhi kecepatan

a(ses sebuah lSP, kecuali ....

a bandwifth yang lebar

b memiliki teknologi kompresidata

6 n'smilikiserverproxy

c nremberikan layanan account email

yang besar

Saluran data Yang dilewati secara

bersama-sama oleh data-data Yang

oltransfer, disebut ...

a backbone c. modem

c bandwidth d. ISP

jawaban yang benar!

a. 1 kbPs

b. 1 Mbps

c 1 Gbps

d 10 Mbps

19. Saluran data yang dilewati secara

bersama-sama oleh data-data yang 25.

ditransfer disebut ....

a. backbone c. modem

b. bandwith d. ISP

20. Salah satu fasilitas penunjang yang

memungkinkan pengguna mengakses 26.

internet tanPa kabel disebut -.'.

a wireless

b hot spot

c. house spot

d. intranet

21 Perangkat keras Yang berfungsi

mengubah data analog menjadi digital

atau sebaliknya, sehingga memungkin'

kan computer bertukar informasi di 27'

internet dengan menggunakan saluran

telepon adalah....

a. router

b. pesawat telePon

c. modem

d. repeater

22. Melalui jaringan WiFl memungkinkan

pengiriman data berupa lagu HP ... . 28'

a. dengan kabelyang murah harganya

b. dengan kabel Yang Pendek

c. dengan kabel Yang sangat tiPis

d. tanpa kabel

23. Nama wizard yang digunakan untuk

membuat koneksi ke sebuah ISP adalah 29

a. add new hardware wizard

b. found new hardware wizard

c. new connection wizard

d up date connection wizard

24 Perangkat keras Yang berfungsr

mengubah data analog menladi digital 30

aiau seballiknya, sehingga memungkrn-

{ar, CC1tputer berlukar informast cj

;^^^^^-':--:: :e^gan n1e-:-^arZ' 3a -'e^
^l^'^a

lsila[: titik-titik pada soal-soal ber]kut dengan

Jaringan yang menghubungkan kanbr sekolah dengan departemen pendidikan nasional

nrenggunakan iaringan . . . -

.rk rnerrrauki dan mernanffi<an sebuah jaringan komputer atau sever internet yang



4. tJrrti:k melakukan crovtrsing pacla suatu weL:site, n:aka pada internet e;<p|:r"ei- ;ilxrnai \i,,et
sil,r,.drkel;k pada bagia;r .

5. Kegiatan mengambil informasi bati-t berup;: daia, fil* rnailpun p;cgram melalui interne i diseb-,:

6. Modenr dial up terbagi menjadi ,Jua. yaitLi ....

7 . Tooibar yang digunakan untr-ik nienclrentii,,an proses browsing pada intei-ner e;<pior-er ciisebut

B. Alamat sebuah Web Site sering pula drselrut...

9. Protokol yang digunakan untuk i^nengakses suatu kompuier yang terhubung ke internei dari
jarak jauh disebut ... .

10" Koneksi yang menggunakan kabel telepon disebut....

e. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan irenan!

1. Sebutkan empat dampak positif berkembangnya internet!
Jawab:

2. sebutkan faktor-faktor yang menlengaruhi kecepatan akses interneil
Jawab:

3. Jelaskan 1'ang dtmaksud LANi
Jawab:

Jelaskan bagaimana jenis sambungan melaiuijaringan telepon secara langsung (dialup)!
Jawab:

Jelaskan yang dimaksud routing statik!
Jawab:

5.

T

li


