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BAB 3

JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Kompetensi Dasar :

2.2. Menjelaskan fungsi, dan cara kerja jaringan telekomunikasi (wireline, 

wireless, modem dan satelit)

Indikator :

1. Menjelaskan perbedaan antara jaringan telekomunikasi dengan 

menggunakan kabel dan nirkabel

2. Menjelaskan cara kerja modem  pada jaringan telekomunikasi 

3. Menjelaskan fungsi satelit pada jaringan telekomunikasi 

Kompetensi Dasar :

2.3 Mendemonstrasikan fungsi dan cara kerja perangkat lunak aplikasi teknologi 

informasi dan komunikasi

Indikator :

1. Mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk teknologi informasi 

beserta fungsinya

2. Mengidentifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk teknologi 

komunikasi beserta fungsinya

3. Mendemonstrasikan penggunaan salah satu perangkat lunak yang 

digunakan untuk memperoleh informasi

Kompetensi Kognitif

1. Memahami tentang pengertian jaringan telekomunikasi

2. Memahami tentang fungsi jaringan telekomunikasi

3. Memahami tentang macam-macam jaringan telekomunikasi (LAN,WAN)

4. Memahami tentang cara kerja jaringan telekomunikasi (Wireline, Wireless, 

Modem, Satelit)

5. Memahami media yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi 

6. Memahami antarmuka Komputer dengan Saluran Telekomunikasi (Topologi)

7. Memahami tentang konfigurasi jaringan komputer

8. Memahami perangkat lunak teknologi informasi (fungsi, manfaat, tujuan, 

cara kerja, intenet explorer, search engine)
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9. Memahami perangkat lunak teknologi komunikasi (fungsi, manfaat, tujuan, 

cara kerja, net metting, skype, yahoo messanger)

Kompetensi Psikomotor

1. Mampu mengkonfigurasi dan memasang kabel UTP pada RJ-45 dengan 

benar

2. Mampu mengkonfigurasikan komputer agar terhubung ke dalam jaringan 

LAN

3. Mampu menggunakan perangkat lunak teknologi informasi (fungsi, manfaat, 

tujuan, cara kerja, intenet explorer, search engine)

4. Mampu menggunakan perangkat lunak teknologi komunikasi (fungsi, 

manfaat, tujuan, cara kerja, net metting, skype, yahoo messanger)

Kompetensi Afektif

1. Kesadaran akan pentingnya telekomunikasi

2. Kesadaran arti pentingnya Share dan security dalam jaringan
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Jaringan telekomunikasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

dunia modern kita. Masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia 

khususnya kini tak bisa lagi hidup tanpa telekomunikasi.  Beragam bentuk 

Iayanan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat telah mendorong 

berkembangnya teknologi jaringan telekomunikasi, seperti, radio, televisi, telepon 

dan komputer, sehingga komunikasi dan informasi dapat dikemas dalam bentuk 

kode visual, kode suara, atau kode tulisan dengan lebih mudah, lebih lengkap dan 

lebih cepat. 

Pertumbuhan teknologi jaringan komunikasi saat ini sangat cepat, oleh 

karena itu kita harus mempelajari teknologi ini sehingga kita dapat mengambil 

manfaatnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jaringan 

telekomunikasi dan perangkat lunak aplikasi teknologi informasi dan komunikasi

A. JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

1. Pengertian dan Fungsi jaringan telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian 

perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya 

yang digunakan dalam bertelekomunikasi, 

sehingga pengguna jaringan dapat saling berbagi 

data, instruksi dan informasi. Telekomunikasi

adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk 

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan 

bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau 

sistem elektromagnetik lainnya (UU 

Telekomunikasi No.36 Tahun 1999). Contoh 

jaringan telekomunikasi yang banyak ditemukan 

sehari-hari adalah jaringan radio, televisi, Local 

Area Network (LAN), dan internet.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka fungsi jaringan telekomunikasi 

adalah untuk menghubungkan perangkat komunikasi satu dengan peralatan 

komunikasi yang lain, sehingga informasi yang disimpan secara elektronis dapat 

dikirimkan dari satu perangkat telekomunikasi ke perangkat yang lain lainnya.

Peraga 3.2. Jaringan komputer
Sumber  3.2. www.usalogin.com-
globe
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Banyak manfaat yang diperoleh apabila menggunakan Jaringan 

telekomunikasi, manfaat tersebut antara lain : 

 Dapat melakukan transaksi di tempat yang berbeda 

 Dapat berbagi pakai sumberdaya yang tersebar 

 Mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date.

 Mempercepat proses berbagi data (data sharing). 

 Memungkinkan kolaborasi antar pengguna.

2. Prinsip Komunikasi data 

Untuk mengkomunikasikan data dari satu tempat ke tempat yang lain, tiga 

elemen sistem harus tersedia, yaitu sumber data (source), media transmisi 

(Transmission media) yang membawa data yang dikirim dari sumber data ke 

elemen ketiga yaitu penerima (receiver). Bila salah satu elemen tidak ada, maka 

komunikasi tidak akan dapat dilakukan. 

Dilhat dari sisi pengiriman data, komunikasi data seacara umum dapat 

kelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

o Komunikasi satu arah, artinya pengiriman data hanya dapat dilakukan satu 

arah saja, misal pemancar radio dan TV. Dengan pesawat radio atau TV, 

anda hanya akan menerima siaran radio atau TV tersebut.

o Komunikasi dua arah bergantian, artinya pengiriman data dapat dilakukan 

dua arah secara bergantian, artinya apabila pihak pertama menerima data 

maka pihak kedua harus menerima dan menunggu sampai data selesai 

dikirim, kemudian pihak kedua bisa mengirim data ke pihak pertama, 

demikian juga pihak pertama harus menunggu data selesai diterima dengan 

lengkap. Misal handytalky

o Komunikasi dua arah serentak, artinya pengiriman data dapat dilakukan 

secara bersama-sama pada waktu yang sama, misal Telepon, 

Teleconference dsb.

Dari sisi arah penyampaian informasi, pesawat komunikasi radio dua arah 

menerima sinyal radio sekaligus memiliki komponen pemancar sinyal radio. Lalu-

lintas pembicaraan pada pesawat komunikasi radio diatur dengan 

mengalokasikan frekuensi pancaran yang disebut channel (saluran). Masing-

masing saluran diberi nomor tertentu. Pihak-pihak yang hendak berkomunikasi 

dapat memperjanjikan saluran tertentu untuk bercakap-cakap. 
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Teknologi komunikasi dengan komputer juga mengikuti prinsip serupa, 

dimana masing-masing komputer yang terhubung diberi nomor saluran tersendiri 

yang lazim disebut nomor IP (Internet Protocol). Jika kita hendak mengirimkan 

data ke suatu komputer, data tersebut dilengkapi dengan nomor IP tujuan untuk 

kemudian disalurkan ke komputer terdekat di Internet. Selanjutnya paket data 

akan dikirim secara beranting sampai ke tujuan. 

3. Komponen Dasar Jaringan Telekomunikasi

Komponen dasar jaringan telekomunikasi meliputi Node, Link dan Protokol 

komunikasi.

Node atau disebut Host adalah titik yang dapat menerima input data ke 

dalam jaringan atau menghasilkan ouput informasi atau kedua-duanya. Node 

dalam jaringan komputer dapat berupa suatu Komputer, Router, Antena, Modem, 

printer atau alat-alat komunikasi lainnya yang memiliki IP Address.

Link adalah saluran, kanal atau jalur transmisi yang merupakan media 

penghubung antara Node yang satu dengan node yang lainnya. Link ini dapat 

berupa kabel, sistem gelombang mikro, laser, atau sistem satelit. Jaringan yang 

masing-masing node menggunakan link berupa kabel disebut Wireline (Jaringan 

kabel). Sedangkan jaringan yang menggunakan link berupa jalur transmisi tanpa 

kabel disebut Wireless (Jaringan tanpa kabel). 

Protokol komunikasi adalah sekumpulan aturan atau prosedur yang 

memungkinkan berbagai Node, media, platform, atau aplikasi yang berbeda-beda 

dapat saling berkomunikasi dengan benar. 

Pada jaringan komputer, setiap komputer dilengkapi dengan TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) yaitu protokol yang mengatur 

komunikasi data komputer di internet. Komputer-komputer yang terhubung ke 

internet berkomunikasi dengan protokol ini. Karena menggunakan protokol yang 

sama, maka perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak menjadi 

masalah, sehingga jika sebuah komputer menggunakan protokol TCP/IP dan 

terhubung langsung ke internet, maka komputer tersebut dapat berhubungan 

dengan komputer di belahan bumi manapun. 

Beberapa contoh protokol komunikasi : 

o TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), merupakan 

protokol yang digunakan di internet. Dalam TCP/IP tersedia juga beberapa 

jasa, seperti HTTP (hypertext transfer protocol), FTP (file transfer protocol), 
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e-mail, telnet (remote login), dll. 

o SPX/IPX, adalah protokol yang digunakan pada LAN sistem operasi jaringan 

Novel Netware 

o X25, adalah protokol yang biasanyanya digunakan oleh jaringan perbankan 

(cabang online, ATM, dll).

o WAP (Wireless Application Protocol) adalah protokol yang digunakan pada 

jaringan telepon seluluer untuk komunikasi internet (html).

4. Modem

Modem merupakan singkatan dari Modulator Demodulator, yaitu suatu 

perangkat yang berfungsi sebagai konverter dari sinyal analog ke sinyal digital 

atau sebaliknya. Modem biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer 

dengan internet. Modem ini akan mengubah sinyal digital dari komputer kemudian 

mengkonversikannya menjadi sinyal-sinyal analog dan mengirimkannya melalui 

saluran telepon ke komputer yang dituju. Modem pada komputer tujuan akan 

menerima sinyal analog tersebut kemudian mengkonversikan menjadi sinyal 

digital kembali agar dapat dimengerti oleh komputer tujuan. Karena modem 

merupakan perangkat yang vital, maka pemilihan modem yang digunakan 

merupakan Iangkah yang penting untuk diperhatikan. 

Peraga 3.3. Pemasangan Modem pada Komputer
Sumber : geocities.com/Jesayas_2000
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Berdasarkan jenisnya, ada dua jenis modem yang bisa digunakan untuk 

keperluan jaringan telekomunikasi, yaitu Modem Internal dan Modem External. 

Modem internal adalah modem yang terpasang pada bagian dalam komputer, 

berbentuk card, yang ditancapkan pada slot komputer, seperti VGA card atau 

sound card. Modem eksternal adalah modem yang terpisah dan perangkat 

komputer atau berbentuk perangkat tersendiri. Untuk menggunakannya, modem 

harus dihubungkan dengan kabel ke komputer. Saat ini sudah banyak terpasang 

modem internal didalamnya (onboard). Artinya modem tersebut sudah terpasang 

pada main-board atau motherboard peralatan telekomunikasi.  

Kecepatan sebuah modem diukur dengan satuan 

bps (bit per second) atau kbps (kilobit per second). 

Besarnya bervariasi, antara 300 bps hingga 56,6 kbps, 

namun kecepatan yang umum digunakan dewasa ini 

berkisar antara 14.4 hingga 56,6 kbps. Makin tinggi 

kecepatannya tentunya makin baik karena akan 

mempersingkat waktu koneksi dan menghemat biaya 

pulsa telepon.

Untuk model modem yang digunakan koneksi 

kecepatan tinggi menggunakan jaringan TV kabel, 

biasanya berupa external modem dan cara koneksinya menggunakan port USB 

atau sebuah port jaringan menggunakan konektor RJ-45. 

Beberapa merk dan kecepatan modem yang dapat digunakan untuk 

berinternet antara lain: Prolink, Procom, US Robotik, Hayes Optima, Bitcom, 

Motorolla Lifestyle, dan lain-lain. 

5. Satelit Komunikasi

Satelit Komunikasi adalah 

peralatan komunikasi yang 

mengorbit di angkasa luar dengan 

periode revolusi dan rotasi tertentu 

yang digunakan untuk menerima 

dan mengirim data dari dan ke 

stasiun bumi.

Satelit komunikasi bekerja 

menggunakan gelombang radiasi 

Peraga 3.5 Satelit Komunikasi
Sumber : www.harmoniccycle.com

Peraga 3.4. Contoh Cable 
Modem yang digunakan untuk 

TV Cable
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elektromagnetik yang dipancarkan melalui gelombang mikro pada udara terbuka. 

Sifat pemancaran dari gelombang mikro ini adalah line-of-sight, artinya 

gelombang ini tidak boleh terhalang seperti adanya gedung-gedung yang tinggi, 

bukit-bukit atau gunung-gunung. Gelombang mikro biasanya digunakan untuk 

jarak-jarak yang dekat saja. Untuk jarak yang jauh, harus digunakan stasiun relay 

yang berjarak 30 sampai 50 kilometer. Stasiun relay diperlukan untuk 

memperkuat sinyal yang diterima dari stasiun relay sebelumnya dan 

meneruskannya ke stasiun relay berikutnya. 

Karena gelombang mikro tidak boleh terhalang maka untuk jarak-jarak yang 

jauh digunakan sistem satelit. Satelit akan menerima sinyal yang dikirim dari 

stasiun gelombang mikro di bumi dan mengirimkannya kembali ke stasiun bumi 

yang lainnya. Satelit berfungsi sebagai stasiun relay yang letaknya di luar 

angkasa.  

Teknologi yang umum digunakan 

untuk melakukan koneksi menggunakan 

satelit adalah VSAT (Very Small Aperture 

Terminal) berbentuk seperti piringan 

(parabola) yang berukuran besar yang 

dipasang menghadap ke sebuah satelit 

geostasioner. Satelit geostasioner artinya 

satelit tersebut mengorbit selalu berada di 

tempat yang sama diatas permukaan bumi 

sejalan dengan perputaran bumi pada sumbunya. Dengan peralatan ini maka 

sinyal digital dapat diterima dan dikirimkan ke satelit. Satelit berfungsi sebagai 

penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. VSAT ini sangat 

cocok untuk terpencil yang tidak ada infrastruktur leased line, seperti ADSL, ISDN 

atau telepon dan membutuhkan koneksi komunikasi dan Internet.

6. Cara Kerja Jaringan telekomunikasi 

Secara umum cara kerja jaringan telekomunikasi melibatkan sumber data, 

media transmisi (modem dan satelit, kabel/non kabel) dan media penerima, yang 

dapat digambarkan sebagai beikut :

Peraga 3.6 vsat (Antena Parabola)
Sumber : systemshouse.co.za
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1. Informasi dikirim dari suatu sumber misalnya komputer berupa data digital 

kesebuah modem. 

2. Modem mengubah data digital menjadi data analog kemudian dikirim ke 

satelit melalui antena parabola melalui media tanpa kabel.

3. Satelit mengirim data analog ke modem melalui antena parabola melalui 

media tanpa kabel.

4. Modem mengubah data analog menjadi data digital untuk dikirim ke pesawat 

penerima misalnya komputer. 

5. Komputer dapat menyebarkan data ke komputer lain melalui jaringan lokal.

Peraga 3.7  Cara Kerja Jaringan telekomunikasi
Sumber : 3.7 www.dishtvtips.com
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LEMBAR KERJA SISWA

Nomor : No. 01 / 3 / Kelas X

Materi : Pengertian dan fungsi jaringan telekomunikasi

Waktu : 30 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Pengertian jaringan telelomunikasi.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

2. Fungsi jaringan telekomunikasi

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

3. Prinsip komunikasi data :

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

4. 3 Jenis pengiriman data secara umum

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

5. Prinsip kerja jaringan komputer.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

6. Node 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

7. .Link

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

8. Protokol komunikasi

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN FUNGSI

SPX/IPX …………….

TCP/IP …………….

X25 …………….
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7. Media transmisi jaringan telekomunikasi

Dari sisi media transmisi yang digunakan, jaringan telekomunikasi dapat 

menggunakan media Wireline (kabel) dengan teknologi antara lain ISDN, Leased 

Line, DSL, dan HFC dan Wireless (tanpa kabel) dengan teknologi Wifi, WiMAX, 

Bluetooth, Infra Red, dan GPRS

a. Wireline

Wireline adalah jaringan yang secara fisik menggunakan kabel baik itu 

komputer atau peralatan lain yang jalurnya masih menggunakan kabel sebagai 

jalur penghubungnya. Penggunaan media kabel ini dengan pertimbangan apabila 

sumber data dan penerima jaraknya tidak terlalu jauh dan dalam area yang lokal, 

maka dapat digunakan kabel sebagai media transmisinya. 

Beberapa jenis kabel yang digunakan sebagai media transmisi wireline ini 

antara lain kabel BNC, UTP dan Serat Optic

- BNC 

BNC disebut juga Kabel coaxial adalah 

jenis kabel yang saat ini lebih banyak 

digunakan untuk antena TV. Kabel jenis ini 

mendukung kecepatan hingga kecepatan 100 

MBps, teknologi ini dikembangkan menjadi 

kabel serat optik (fiber optic)

- UTP (Unshielded Twist Pair)

Jenis kabel ini terdiri atas empat 

pasang kabel yang saling berpilin dengan 8 

kombinasi warna yang banyak dipakai 

untuk jaringan komputer. Kabel UTP ini 

memanfaatkan konektor RJ-45 (Register 

Jack – 45).  yang menyerupai konektor 

telepon rumah, dan memiliki jangkauan 

maksimum 100 m dengan kecepatan 

transfer data 10-100 Mbps.

Peraga 3.8 Contoh Kabel 
coaxial

Peraga 3.9. Kabel UTP dengan 
Konektor RJ-45
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Peraga 3.10 Contoh Kabel 
Fiber optic

- STP

Kabel STP atau Shielded Twist Pair, jenis kabel yang banyak juga 

digunakan tetapi tidak sepopuler UTP disebabkan karena harganya lebih 

mahal.

- Fiberoptic

Fiberoptic, adalah kabel komunikasi yang menggunakan cahaya 

sebagai penghantar datanya. Fiber Optic banyak digunakan  khususnya 

sebagai backbone (tulang punggung) karena 

dapat digunakan hingga 3000 m, kapasitas 

bandwidthnya besar hingga, mempunyai daya 

tahan nois dari gelombang radio atau motor  

yang berdekatan dengan kabel. 

Teknologi Wireline yang banyak digunakan 

pada saat ini antara lain ISDN, Leased Line, DSL, 

HFC. 

o ISDN (Integrated Services Digital Network)

ISDN adalah standard komunikasi internasional untuk pengiriman suara, 

penyimpanan data teks, gambar, video faksimili melalui line telepon digital atau 

telepon kawat biasa. ISDN mempunyai kecepatan transfer data 64 Kbps. 

Sebagian besar saluran ISDN ditawarkan oleh perusahaan telepon yang 

memungkinkan dua saluran, yang disebut kanal B (B channel). Satu line dapat 

digunakan untuk suara dan yang lain untuk data lain dan keduanya mempunyai 

kecepatan transfer 128 Kbps. Jaringan ini dapat digunakan untuk jaringan internet 

dial up dengan kecepatan maksimum 56 kbps. Versi baru dari ISDN adalah B-

ISDN, menggunakan transmisi broadband dan dapat mendukung transmisi data 

dengan kecepatan 1,5 Mbps.

o Leased Line

Jaringan telepon tetap (permanen) yang menghubungkan dua tempat atau 

lebih. Jaringan ini tidak mempunyai alat pengalih (switching) atau sejenisnya, 

jaringan ini bekerja diantara tempat-tempat yang dihubungkan tersebut secara 

spesifik atau yang sudah ditentukan. Jaringan ini dikenal juga dengan sebutan 
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Private Line. Jaringan ini dapat digunakan untuk jaringan internet dengan akses 

kecepatan tinggi menggunakan jalur telepon.

o DSL (digital subscriber line) 

Merupakan saluran komunikasi data yang dapat membawa data pada 

kecepatan tinggi melalui kabel telepon tembaga. Jaringan internet yang 

menggunakan DSL, data dapat dikirimkan pada kecepatan 1,5 mbps (atau sekitar 

30 kali lebih cepat daripada modem 56 kbps). Pengguna DSL dapat menerima 

suara dan data secara simultan.

o HFC (Hybrid Fiber Coaxial)

Teknologi HFC merupakan teknologi yang menggabungkan fiber optik dan 

kabel koaksial untuk distribusi pelanggan. Secara garis besar jaringan HFC terdiri 

dari jaringan transport dan jaringan akses. Jaringan transport merupakan jaringan 

yang menghubungkan antara head end dengan fiber node. Head end pada 

jaringan HFC berfungsi sebagai pusat layanan yang ditawarkan, dapat berupa 

layanan analog maupun digital. Sedangkan Fiber Node (FN) merupakan terminasi 

jaringan optik pada sistem HFC yang mengubah sinyal optik menjadi sinyal 

elektrik yang kemudian di distribusikan kerumah-rumah pelanggan.

Dengan teknologi HFC ini dimungkinkan dengan adanya multi channel baik 

untuk data, voice dan video (multimedia), sehingga memungkinan layanan 

internet dan tv kabel dan aplikasi multimedia lainnya dijalankan diatas jaringan 

HFC ini.

Jaringan Wireline dapat digambarkan sebagai berikut

Peraga 3.11 Contoh Jaringan Wireline
Sumber : Cisco www.recol.net
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a. Keuntungan dan kerugian Wireline

Keuntungan menggunakan jaringan wireline antara lain : 

a. koneksi stabil

b. biaya relatif murah. 

Sedangkan kerugian adalah 

a. tidak fleksibel 

b. jangkauan pendek.
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LEMBAR KERJA SISWA

Nomor : No. 02 / 3 / Kelas X

Materi : Jaringan Wireline

Waktu : 30 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Jaringan wireline adalah.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

2. Teknologi yang digunakan pada wireline

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

3. Keuntungan jaringan wireline:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

4. Kerugian jaringan wireline:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

B. Lengkapilah table berikut ini

KETERANGAN FUNGSI

NIC …………….

HUB …………….

Router …………….

Switch …………….

BNC …………….

UTP …………….
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b. Wireless

Komunikasi yang menggunakan jaringan tanpa kabel merupakan suatu 

solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang 

menggunakan kabel. Misalnya orang yang ingin mendapat informasi atau 

melakukan komunikasi walaupun sedang berada diatas mobil atau pesawat 

terbang, maka mutlak jaringan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel 

tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat. 

Jaringan tanpa kabel(Wireless Network), Jaringan ini dibangun dengan 

memanfaatkan media transmisi selain kabel (Nir kabel). Media yang biasa 

digunakan adalah gelombang radio, satelit, dan infrared.

Secara umum jaringan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Jaringan wireless ini menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi antara 

perangkat komputer dan akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari transiver 

radio dua arah yang tipikalnya bekerja di bandwith 2,4 GHz (802.11b, 802.11g) 

atau 5 GHz (802.11a). Kebanyakan peralatan mempunyai kualifikasi Wi-Fi, IEEE 

802.11b atau akomodasi IEEE 802.11g dan menawarkan beberapa level 

keamanan seperti WEP dan atau WPA.

Peraga 3.12 Contoh Jaringan Wireless
Sumber : itokwrote.files.wordpress.com
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Teknologi pada jaringan wireless diantaranya adalah sebagai berikut :

- WiFi (Wireless Fidelity)

Suatu spesifikasi transfer data WLAN 

(Wireless LAN). WiFi terdapat dalam IEEE 

802.11 yang memiliki jarak komunikasi 

wireless yang pendek, spesifikasi 802.11g 

dapat mencapai kejauhan hingga 100 meter 

dengan kecepatan 54 Mbps.

- WiMAX (Worldwide Interoperability 

for Microwave Access) 

Suatu spesifikasi untuk komunikasi data 

wireless. Spesifikasi WiMAX terdapat dalam IEEE 802.16. WiMAX adalah suatu 

penyempurnaan WiFi, WiMAX dapat berkomunikasi pada jauh hingga 5 Miles 

(kurang lebih 8 Kilometer) pada kecepatan transfer data 10 Mbps. 

- Bluetooth 

Bluetooth adalah sebuah microchip yang dilengkapi transmiter radio yang 

dapat mengrimkan data dalam jumlah besar, di antara piranti-piranti yang sesuai. 

Bluetooth adalah nama yang berasal dari raja Norwegia yang menyatukan 

Swedia dan Denmark, ide penyatuan tersebut menjadi dasar penamaan bluetooth 

sebagai perangkat yang dapat saling 

menyatukan dengan perangkat lain dan saling 

berkomunikasi. Dengan mengaktifkan bluetooth 

pada ponsel maka pada radius 10 meter 

bahkan 100 meter dengan kecepatan sampai 1 

Mbit/s. Semua perangkat seperti ponsel, PDA, 

laptop, pc yang dilengkapi dan diaktifkan 

bluetoothnya akan terdeteksi pada ponsel kita. 

Setelah itu kita dapat melakukan komunikasi 

dengan mereka. Dengan mengaktifkan bluetooth pada ponsel dengan GPRS, 

terkoneksi ke internet serta bluelooth pada laptop maka kita dapat browsing 

internet lewat laptop kita. 

Peraga 3.13 Contoh wireless cable modem

Peraga 3.14 bluetooth 
sumber : www.jaht.com
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- Infra Red 

Infra red merupakan salah satu fitur yang didapat pada hampir semua 

ponsel. Secara fungsional infra red tidak ubahnya seperti bluteooth, hanya saja 

perbedaanya infra red hanya dapat saling berkomunikasi dengan 1 perangkat 

saja semisal ponsel dengan laptop, ponsel dengan ponsel dan tidak mengenal 

perangkat lain yang tidak kita arahkan langsung. 

Dari sisi jarak infra red mempunyai kisaran untuk dapat saling berkomunikasi 

dari 1-100 cm, adapun kecepatan transfernya kecepatan infra red: 115.2 KB, 57.6 

KB , 38.4 KB, 19.2 KB, 9.6 KB. Untuk mengetahui ada tidaknya infra red pada 

ponsel kita, dapat dilihat dari fisik ponsel yaitu dengan ditandai adanya lampu 

yang berbentuk oval, kecil, dan berwarna merah. Untuk mengaktifkannya tinggal 

diseting dari menu ponsel. 

- General Packet Radio Services (GPRS)

Merupakan teknologi komunikasi data yang melengkapi network GSM dan 

memungkinkan komunikasi data pada kecepatan maksimal 115 kbps. GPRS 

dapat digunakan sebagai media mengakses beberapa 

service, antara lain: WAP (Wireless Application Protocol), 

Internet, MMS (Multimedia Messaging Service) dan SMS. 

Dalam penggunaan GPRS untuk koneksi ke internet 

lewat ponsel, model perhitungan biaya yang dilakukan 

tidak berdasarkan pada durasi atau lama waktu 

pemakaian tetapi besamya data yang didownload 

(hitungan kilobyte). Agar bisa koneksi ke internet melalui 

GPRS.

Jaringan wireless memiliki keunggulan : 

a. biaya pemeliharannya murah

b. infrastrukturnya berdimensi kecil

c. pembangunannya cepat

d. mudah dikembangkan 

Kelemahannya 

a. biaya peralatan mahal 

b. delay (waktu tunggu) yang besar 

c. adanya masalah propagasi radio seperti terhalang

d. terpantul dan banyak sumber interferensi 

e. keamanan data (kerahasian) kurang terjamin 

Peraga 3.14  Ponsel
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LEMBAR KERJA SISWA

Nomor : No. 03 / 3 / Kelas X

Materi : Jaringan Wireless

Waktu : 30 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Media yang digunakan pada jaringan wireless.

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

2. Alasan pentingnya menggunakan jaringan wireless

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

3. Perangkat jaringan wireless:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

4. Keuntungan jaringan wireless:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

5. Kerugian jaringan wireless:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

B. Lengkapilah table berikut ini

TEKNOLOGI WIRELESS JANGKAUAN DAN KECEPATAN

WiFi …………….

WIMAX …………….

Bluetooth …………….

Infrared …………….
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LEMBAR KERJA SISWA

Nomor : No. 04 / 3 / Kelas X

Materi : Modem dan Satelit

Waktu : 30 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Singkata dari Modem.

………………………………………………………………………………….

2. Cara kerja modem

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

3. Modem onboard adalah:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

4. Kecepatan modem diukur dengan satuan 

……………………………………………….

5. Fungsi satelit:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

6. Kegunaan VSAT dalam jaringan telekomunikasi adalah :

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

7. Media yang digunakan pada satelit

………………………………………………………………………………….

8. Keuntungan menggunakan VSAT

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

9. Kerugian menggunakan VSAT

………………………………………………………………………………….

B. Lengkapilah table berikut ini

MODEM MEDIA DAN KECEPATAN

ADSL …………….

HFC …………….
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C. Jaringan Komputer

Secara Fisik, Jaringan Komputer adalah sekelompok komputer otonom yang 

saling dihubungkan satu sama lainnya, menggunakan suatu media dan protocol

komunikasi tertentu, sehingga dapat saling berbagi data dan informasi dan 

sumber daya seperti Harddisk, Printer, Fax dan perangkat lain. 

Seraca teknis, Teknologi Jaringan Komputer terbentuk dari gabungan dua 

teknologi yang sama sekali berbeda, yaitu teknologi komputer sebagai pengolah 

data dan teknologi telekomunikasi. Dengan demikian jaringan merupakan teknik 

penyebarluasan informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data dengan 

memanfaatkan teknologi komputer. 

Pembahasan jaringan komputer ini meliputi Klasifikasi jaringan komputer, 

Asitektur Jaringan Komputer, Topologi Jaringan Komputer, Peralatan Jaringan 

Komputer, Konfigurasi jaringan, dan Berbagi pakai sumber daya dalam jaringan

1. Klasifikasi Jaringan Komputer

Berdasarkan luas area jangkauannya, 

jaringan komputer dapat diklasifikasikan 

menjadi LAN  dan WAN.

o Local Area Network (LAN).

Local Area Network merupakan jaringan 

lokal yang menghubungkan komputer satu 

dengan komputer lainnya dalam satu area 

Peraga 3.1 Jaringan Komputer
Sumber : www.sabah.gov.my

Peraga 3.1 Jaringan Lokal
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tertentu seperti dalam satu gedung, Ruang Laboratorium Komputer, Kantor atau 

Sekolah, menggunakan media transmisi kabel (Wireline), atau tanpa kabel 

(Wireless) atau gabungan antara keduanya. 

Pada LAN ini biasanya satu komputer dijadikan sebagai file server yang 

mengatur aktifitas jaringan dan memberikan layanan perangkat lunak (software), 

dan komputer-komputer lain yang meminta layanan disebut client atau 

workstation. 

o WAN (Wide Area Network)

Wide Area Network atau Jaringan area skala besar 

adalah sebuah sistem jaringan yang menghubungkan dua atau 

lebih LAN yang jangkauannya mencakup daerah geografis 

yang luas seperti jaringan antar gedung, kota, negara bahkan 

jaringan antar benua. WAN adalah jaringan yang lingkupnya 

biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel 

bawah laut yang biasanya disewa dari perusahaan 

telekomunikasi. Contoh WAN antara lain mesin ATM 

(Automatic Teller Machine) oleh Bank dan internet.

Peraga 3.15 
Mesin ATM

Peraga 3.14 Jaringan LAN dengan kabel BNC
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Peraga 3.16 Jaringan WAN
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Mengapa harus menggunakan WAN? Karena teknologi yang digunakan 

jaringan LAN memiliki keterbatasan jangkauan. Untuk menghubungkan komputer 

dalam jarak yang lebih jauh, teknologi LAN menjadi tidak ekonomis dan tidak 

memungkinkan. Misalkan menghubungkan ATM yang terletak di Pertokoan suatu 

kabupaten dengan komputer server di Propinsi. Tentu saja jika kita menggunakan 

LAN, biayanya akan sangat mahal karena setiap 100 meter diperlukan penguat 

sinyal (repeater) dan tentu saja pemeliharaannya pun sangat sulit. Untuk itu 

diperlukan teknologi berbeda untuk menghubungkan jarak yang lebih jauh. 

2. Asitektur Jaringan Komputer

Arsitektur jaringan komputer adalah Model pola hubungan antar komputer 

dalam jaringan. Ada dua model jaringan yang sering digunakan dalam LAN, yaitu 

Model Jaringan client-server dan peer to peer. 

o Jaringan Client-Server

Client-Server, adalah jaringan dimana satu atau lebih komputer khusus 

dijadikan sebagai Server  yang menyediakan fasilitas dan mengatur lalu lintas 

data dalam jaringan, dan Client atau Worksattion  yaitu komputer komputer yang 

menggunakan fasilitas dan pelayanan dari server.

Server pada jaringan client-server ini disebut Dedicated Server karena murni 

berperan sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada clinet (workstation). 

Server biasanya bersifat pasif hanya menunggu permintaan dan melayani client, 

sedangkan Client atau Workstation bersifat aktif melakukan permintaan dan 

menggunakan fasilitas di disediakan oleh server.

Keunggulan menggunakan model jaringan Client-Server :

- Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan 

pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer (server) yang 

tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. 

- Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik, karena terdapat 

seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan, yang 

mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. 

- Sistem backup data lebih baik, karena pada jaringan client-server backup 

dilakukan terpusat di server, yang akan membackup seluruh data yang 

digunakan di dalam jaringan. 

Kelemahan menggunakan model jaringan Client-Server :

- Biaya operasional relatif lebih mahal. 
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- Diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk 

ditugaskan sebagai server. 

- Kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server 

mengalami gangguan maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. 

o Jaringan Peer To Peer

Pada model Peer to Peer ini tidak diperlukan komputer khusus sebagai 

server. Setiap komputer yang terhubung dalam jaringan berperan sebagai server 

yang menyediakan fasilitas bagi komputer yang lain, sekaligus berperan sebagai 

client (Workstation) yang menerima fasilitas dari komputer yang lain.

Keunggulan menggunakan model jaringan Peer to Peer :

- Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi-pakai fasilitas yang 

dimilikinya seperti: harddisk, drive, fax/modem, printer. 

- Biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan 

client-server, salah satunya karena tidak memerlukan adanya server yang 

memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan 

fasilitas jaringan. 

- Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server. Sehingga 

bila salah satu komputer/peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan 

tidak akan mengalami gangguan. 

Kelemahan menggunakan model jaringan Peer to Peer :

- Jika terjadi masalah jaringan relatif lebih sulit, karena pada jaringan tipe peer 

to peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang 

ada. 

- Unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client-server, karena 

setiap komputer/peer disamping harus mengelola pemakaian fasilitas 

jaringan juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. 

- Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan 

mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. 

- Karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, 

maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut.

3. Topologi Jaringan Komputer

Setelah kita mengetahui Model jaringan komputer, maka selanjutnya 

bagaimana kita mendesain jaringan agar sesuai dengan keinginan kita. Desain 
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jaringan atau lebih populer disebut Topologi jaringan adalah gambaran secara 

fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan, yang meliputi 

server, workstation, hub (titik pengumpul/Concentrator) dan pengkabelannya.  

Dalam praktek, Topologi jaringan ini dapat berbentuk garis lurus (bus), lingkaran 

(ring), atau bintang (star)?

a. Topologi BUS 

Pada topologi ini komputer (workstation) dan server  berkomunikasi melalui 

satu jalur yang sama, yang dipergunakan secara bergantian. 

Keunggulan 

- Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan 

workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu 

workstation lain.

- Layout kabel sederhana, hemat kabel dan murah  

Kelemahan : 

- Bila salah satu workstation (client ) rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi.

- Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil  

- Semakin banyak komputer (client) yang terhubung ke jaringan, lalu lintas 

semakin padat, dan beban bus semakin berat sehingga performansi semakin 

menurun 

- Signal melalui kabel 2 arah sehingga sering terjadinya collision atau 

tabrakan pengiriman data

Peraga 3.17  Topologi BUS
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b. Topologi Token-RING (Ring)

Dalam jaringan model ini kabel penghubung 

antar komputer dibuat seperti lingkaran (ring).  Setiap 

simpul dari komputer dalam jaringan ini mempunyai 

tingkatan yang sama. 

Setiap informasi yang diterima simpul diperiksa 

alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan, bila 

alamat-alamat yang dimaksud sesuai maka informasi 

diterima dan bila tidak informasi akan dilewatkan.

Keunggulan 

- Sederhana, performansi dan keamanan lebih baik

- tidak terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data karena signal 

mengalir dalam satu arah. 

- bila ada gangguan atau kerusakan pada suatu sentral maka aliran trafik 

dapat dilewatkan pada arah lain dalam sistem

- Hemat Kabel

- performansi dan keamanan lebih baik

Kelemahan 

- Setiap node (simpul) dalam jaringan ikut mengelola informasi yang 

dilewatkan 

- Bila terjadi gangguan pada salah satu simpul (node) maka seluruh jaringan 

akan terganggu

- Kebutuhan kabel lebih banyak 

c. Topologi STAR 

Pada dalam model ini diperlukan alat tambahan yang disebut Hub dan  

masing-masing workstation (client) dihubungkan secara langsung ke Server atau 

Hub.

Server atau Hub mempunyai fungsi sentral sebagai 

manajer yang dilewati signal atau link dan  

menyalurkan signal tersebut ke semua simpul atau 

client yang dipilihnya. 

Keunggulan 

- Lebar jalur komunikasi (bandwidth) semakin 

besar 

Peraga 3.19 Topologi Ring

Peraga 3.20 Topologi Star



88

- Bila ada gangguan salah satu workstation tidak mengganggu jaringan 

keseluruhan

- Paling sederhana dan fleksibel 

- Kontrol terpusat  

- Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan/kerusakan 

- Kemudahaan pengelolaan jaringan  

Kelemahan : 

- kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya

- Perlu penanganan khusus terhadap Server

- Kontrol terpusat (HUB) jadi elemen kritis, beban server sangat besar

4. Peralatan Jaringan Komputer

Untuk membangun jaringan Local Area Network(LAN), Anda membutuhkan 

hardware khusus untuk dipasang pada komputer Anda seperti network adapter, 

kabel dan HUB / Wap (Wireless Access Point) dan Anda harus mengkonfigurasi 

beberapa komponen protocol dan service. 

Beberapa peralatan yang umum digunakan untuk membangun sebuah 

jaringan komputer adalah sebagai berikut : 

o NIC (Network Interface Card).

NIC  ini adalah sebuah kartu jaringan yang dipasang pada slot ekspansi 

motherboard komputer. NIC ini berfungsi untuk mengirimkan dan menerima data 

dari dan ke komputer. Jika pada komputer tidak terpasang NIC ini, maka 

komputer tidak akan dapat dihubungkan melalui jaringan. Kartu jaringan yang 

banyak dipakai saat ini adalah Ethernet, LocalTalk konektor  dan Token Ring. 

Untuk jaringan tanpa kabel (Wireless) tentunya harus menggunakan NIC Wireless 

LAN.

o Kabel 

Jenis kabel yang paling umum digunakan dalam LAN dengan koneksi 

wireline adalah kabel berjenis UTP dengan menggunakan konektor RJ-45. Jenis 

kabel ini terdiri atas empat pasang kabel yang saling berpilin dengan 8 kombinasi 

warna yang banyak dipakai untuk jaringan komputer. 
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Ada dua metode dalam 

menyusun kabel ke dalam konektor 

RJ-45 berdasarkan standar kabel 

UTP, yaitu metode Straight-Trough 

dan metode Cross-Over. 

Straight-Trough

Straight-Trough adalah metode pemasangan kabel pada konektor RJ-45 

apabila kabel UTP tersebut akan digunakan untuk menghubungkan komputer 

dengan Hub/Switch

Pada metode Straight-Trough ini kabel disusun secara lurus, sehingga 

warna kabel pada kedua ujung kabel (konektor) disusun dengan warna sama 

seperti contoh pada tabel:  

  

Peraga 3.23. Kabel UTP dengan konektor RJ-45

Peraga 3.24. Metode Straight-Trough
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Peraga 3.25. Tampilan 2 (dua) 
kabel yang terpasang dengan 
metode Straight Trought

Cross-Over

Pada metode CrossOver digunakan apabila kabel UTP tersebut akan dipakai 

untuk menghubungkan Komputer dengan Komputer tanpa Hub, atau untuk 

menghubungkan Hub dengan Hub.

Pada metode CrossOver ini susunan warna kabel pada salah satu ujung 

kabelnya harus ditukar posisinya seperti contoh pada tabel:

Ujung 1 Ujung 2

No Warna kabel No Warna kabel

1 Putih kuning 1 Putih kuning

2 Kuning 2 Kuning

3 Putih hijau 3 Putih hijau

4 Biru 4 Biru

5 Putih biru 5 Putih biru

6 Hijau 6 Hijau

7 Putih coklat 7 Putih coklat

8 Coklat 8 Coklat

Peraga 3.26. Metode Cross Over
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Peraga 3.28. Tampilan sebuah 
Crimping Tool dan cable tester

Peraga 3.27. Tampilan 2 (dua) 
kabel yang terpasang dengan 
metode Cross

Ujung 1 Ujung 2

No Warna kabel No Warna kabel

1 Putih kuning 1 Putih hijau

2 Kuning 2 Hijau

3 Putih hijau 3 Putih kuning

4 Biru 4 Biru

5 Putih biru 5 Putih biru

6 Hijau 6 Kuning

7 Putih coklat 7 Putih coklat

8 Coklat 8 Coklat

Setelah kabel disusun sesuai dengan 

metode penyusunan kabel pada konektor RJ-

45, maka untuk  mengunci kabel pada 

konektor  digunakan alat seperti tang yang 

disebut Crimping Tool. Sedangkan untuk 

untuk memastikan kabel benar-benar telah 

terpasang dengan benar pada konektor dapat 

digunakan Cable Tester

o HUB / WAP(Wireless Access Point).

Konfigurasi jaringan standar menggunakan 

kabel untuk tersambung ke banyak komputer yang 

terpusatkan pada satu komponen yang merupakan 

titik pengumpul dan beberapa port hubungan yang 

disebut HUB. Hub tidak mampu menentukan 

tujuan; Hub hanya mentrasmisikan sinyal ke setiap 

line yang terkoneksi dengannya. 

Pada Wireless LAN untuk menerima, 

melakukan buffer, dan mengirimkan data antara 

Wireless LAN dan jaringan LAN berkabel, dan 

menghubungkan perangkat Wireless LAN secara 

berkelompok menggunakan Access Point (seperti 

Peraga 3.29. Contoh Hub 
dengan 6 konektor

Peraga 3.30. Contoh koneksi 
Wireless
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Hub pada Wireline). Sebuah AP biasanya terhubung dengan jaringan berkabel 

menggunakan ethernet, dan berkomunikasi dengan perangkat wireless lainnya 

menggunakan antena

o Switch

Dalam membangun LAN, Switch ini berfungsi untuk menghubungkan semua 

komputer yang terhubung ke LAN, sama seperti hub. Perbedaannya adalah 

switch dapat mengirim data secara bersamaan ke seluruh komputer secara 

simultan yang disebut full-duplex, sedangkan hub dalam pengiriman data 

dilakukan secara bergantian.

o Repeater/Penguat

Repeater, perangkat untuk 

menguatkan sinyal dan mengirimkan 

dari satu repeater ke repeater lain. 

Repeater tidak merubah informasi 

yang ditransmisikan dan repeater tidak dapat memfilter informasi. Repeater hanya 

berfungsi membantu menguatkan sinyal yang melemah akibat jarak, sehingga 

sinyal dapat ditransmisikan ke jarak yang lebih jauh.

Selain perangkat tersebut diatas ada beberapa perangkat jaringan lain 

seperti Bridge, yang digunakan untuk memisahkan jaringan yang luas menjadi 

sub jaringan yang lebih kecil, bridge juga digunakan untuk menghubungkan dua 

jenis jaringan yang berbeda. Router adalah perangkat untuk meningkatkan 

kemampuan dari bridge yang mampu menunjukkan jalur (route) dan memfilter 

informasi pada jaringan yang berbeda. Modem digunakan apabila suatu jaringan 

atau komputer akan terhubung ke Internet. Satelit yang digunakan untuk 

menerima dan mengirim data dari dan ke stasiun bumi

5. Konfigurasi jaringan

Setelah kabel jaringan telah terpasang, maka tahap berikutnya adalah 

mengatur konfigurasi komputer agar dapat saling berkomunikasi. Konfigurasi 

jaringan ini pada sistem operasi Microsoft Windows meliputi kegiatan pengaturan 

koneksi jaringan, IP Address,  mengecek koneksi dan mengatur nama dan group 

komputer. Untuk itu sebelum melakukan pengaturan pastikan terlebih dahulu 

bahwa Anda bertindak sebagai Administrator dalam jaringan komputer tersebut.

Peraga 3.31. Contoh gambar fungsi Repeater
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a. Mengatur IP Address

Untuk mengatur IP Address, pastikan terlebih dahulu bahwa kartu jaringan 

(Ethernet Card) telah terpasang dan terinstal ke dalam komputer, untuk itu 

langkahnya adalah: 

o Jalankan koneksi dial-up dengan meng-klik Start, pilih Setting, pilih dan klik 

Network and connection, hingga tampak seperti peraga 

Perhatikan pada peraga 3.32. Pada peraga tersebut tampak dua monitor dengan 

tanda silang merah, hal ini berarti telah terpasang Ethernet Card tetapi kabel 

belum terhubung pada jaringan atau ke 

sebuah Hub. Apabila kabel telah terpasang 

dengan benar pada jaringan, maka tanda 

silang pada Local Area Connection akan 

hilang

o Untuk mengatur IP Address, Klik 

kanan pada ikon Local Area 

Connection  klik Properties, Pilih 

Internet Protocol (TCP/IP), Klik 

Properties hingga tampak peraga 

3.23.  Pada peraga ini selanjutnya pilih 

Use the following IP Address, dan 

masukkan nomor seperti berikut ini:

 IP Address diisi 192.168.0.99, 

 Subnet mask 255.255.255.0, 

 Default getway 192.168.0.1 

       

Peraga 3.32  Network and Dial-up Connections yang menandakan sambungan kabel 
belum terpasang dan terpasang

Peraga 3.33 Kotak dialog Internet 
Protocol (IP) Properties, untuk 

menentukan nomor IP, atur sesuai 
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 Untuk komputer yang terkoneksi internet pada jaringan LAN, masukkan 

nomor Prefered DNS server dari ISP yang dimiliki, misalnya 

202.137.2.120 atau 202.134.0.155 Telkom 

o Untuk memantau keberhasilan koneksi, maka pada kotak dialog Local Area 

Connection Properties beri tanda cek () pada Show icon in taskbar when 

connected, hingga muncul gambar dua buah monitor yang saling berkedip 

pada taskbar kanan bawah ketika terjadi koneksi pada jaringan atau internet.

- Klik tombol OK untuk mengakhiri pengaturan alamat pada jaringan 

komputer.

b. Mengecek koneksi jaringan

- Untuk mengecek keberhasilan koneksi dan dilakukan dengan meng-klik 

menu start  pilih dan klik Run, kemudian pada kotak Open ketikkan ping 

192.168.0.100 sesuai IP Address komputer yang akan anda tunjuk, atau 

bisa juga ketikkan ping nama komputer yang dimaksud

- Klik OK, hingga muncul tampilan seperti peraga.

c. Mengatur nama komputer dan Group

Workgroup adalah kumpulan dari beberapa komputer yang mempunyai 

tujuan tertentu, antara lain dapat sharing folder, printer dan lain-lain. Anggota 

komputer dalam sebuah group sebaiknya diberi nama agar mudah 

mengenalinya. Cara membuat sebuah group dan memberi nama komputer 

adalah :

- Buka Control Panel  klik ganda System

- Pilih tab Network Identification (pada windows XP pilih tab Computer 

Name) 

    
Peraga 3.34 Tampilan yang menandakan bahwa koneksi berhasil dan gagal
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- Klik Properties (pada windows XP pilih Change)

- Ganti atau isi nama komputer sesuai dengan yang diinginkan dan nama 

group harus sama, misal nama komputer Terminal1 dan Terminal2 

dengan nama group KELOMPOK1

6. Berbagi pakai sumber daya dalam jaringan

Setiap komputer dalam jaringan memiliki sumber daya yang berbeda-beda 

seperti Drive, CDROM, printer, folder, file. Dengan menggunakan jaringan 

komputer dapat berbagi-pakai sumber daya (sharing resource) dengan komputer 

lain, misalnya memakai drive, printer atau CD-ROM secara bersama-sama dalam 

Jaringan. Tentunya jika pemilik sumber daya tersebut membuka diri dan 

mengijinkan (Sharing) untuk berbagi pakai sumber daya. 

Untuk melakukan Sharing, langkah-langkah adalah sebagai berikut : 

o Buka aplikasi My Computer pada Desktop komputer Anda 

o Pilih dan klik kanan komponen yang akan di bagi-pakai. Misalnya Compact 

Disc(E),  pilih dan klik Sharing, hingga muncul Compact Disk (E:) 

Properties seperti peraga …

o Pilih Share this folder untuk mengaktifkan periperal, drive atau folder yang 

akan di-sharing. 

o Klik OK untuk mengakhiri pengaturan sharing.

Folder / peralatan yang telah disharing akan ditandai dengan gambar tangan.

Peraga 3.36 Cara melakukan proses Sharing 
pada periperal Peraga 3.37 Tampilan Copact 

Disk yang di sharing 
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LEMBAR KERJA SISWA

Nomor : No. 05 / 3 / Kelas X

Materi : Jaringan komputer

Waktu : 30 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Jaringan komputer adalah

…………………………………………………………………………………

2. Jaringan LAN adalah

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Jaringan WAN adalah:

…………………………………………………………………………………

4. Keuntungan menggunakan jaringan LAN

……………………………………………….

5. Keunggulan jaringan Client – Server adalah

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

6. Keunggulan jaringan Per to per  adalah

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

B. Lengkapilah table berikut ini

ISTILAH KETERANGAN

Server …………….

Client …………….

LAN …………….

WAN …………….

10 baseT …………….

100 baseT …………….

Straight Cable …………….

Cross Cable …………….

IP Address …………….

ISP …………….

Perintah ping …………….
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C. Praktikum instalasi jaringan komputer

1. Pengkabelan

a. Siapkan peralatan yang diperlukan kabel UTP secukupnya, 

konektor, crimping tools dan 2 buah komputer tiap kelompok

b. Pasang konektor (RJ-45) pada kedua ujung kabel dengan cara 

Cross 

c. Pasangkan masing-masing ujung kabel ke port lan pada kedua 

komputer

2. Konfigurasi

a. Hidupkan kedua komputer

b. Atur IP Address kedua komputer misalnya 192.168.2.1 dan 

192.168.2.2

c. Cek koneksi tersebut dengan perintah ping

d. Jika gagal, cek kembali sambungan kabel dan pemasangan pada 

port-nya

3. Berbagi pakai peralatan

a. Share salah satu folder data

b. Lihatlah folder yang telah di share melalui komputer lain dengan 

cara :

 Pilih My Network Places  pilih group  nama komputer

 Klik folder yang dimaksud

B. PERANGKAT LUNAK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Saat ini Komputer tidak hanya digunakan mengolah data untuk kepentingan 

perkantoran,  pembuatan laporan, seni grafis saja, tetapi lebih luas komputer saat 

ini sudah menjadi peralatan informasi dan telekomunikasi. 

1. Perangkat lunak teknologi Informasi

Perangkat lunak yang digunakan sebagai teknologi informasi antara lain 

Internet Explorer dan Mozilla Firefox :

o Internet Explorer

Internet Explorer disingkat IE, adalah sebuah browser web yang disediakan oleh 

Microsoft yang terpasang secara otomatis pada saat menginstall sistem operasi 

Microsoft Windows. 
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Untuk menggunakan Internet Explorer ini, maka langkahnya sebagai berikut :

- Klik Start  Programs  Internet Explorer, atau klik 

ganda ikon Internet Explorer

- Ketik alamat web pada kolom Address, misalnya 

www.google.com, www.yahoo.com atau 

www.detik.com

- Klik GO atau enter melaksanakan perintahnya.

o Mozilla Firefox

Mozilla FireFox adalah web browser seperti Internet 

Explorer. Mozilla Firefox ini adalah salah satu web browser 

gratis sumber-terbuka (open-source) yang penggunaannya 

harus diinstall terlebih dahulu. Untuk memperoleh Mozilla 

FireFox ini, bisa download dari http://www.mozilla.org

2. Perangkat lunak teknologi komunikasi 

Perangkat lunak yang digunakan sebagai teknologi komunikasi antara lain 

Microsoft Netmeeting, Skype, dan google talk

o Microsoft Net Meeting

Netmeeting adalah salah satu aplikasi yang disertakan 

semenjak sistem operasi windows 98. Sehingga 

Netmeeting sudah ada semenjak tahun 1998. Aplikasi 

netmeeting ini dipersiapkan untuk keperluan rapat yang 

penggunanya tidak dalam satu lokasi yang sama. 

Netmeeting adalah jenis aplikasi yang menggunakan 

berbasis VOIP ( Voice over Internet Protocol ). Dengan Netmeeting kita juga 

dapat melakukan sharing program, chating seperti yahoo messenger dan yang 

paling utama dapat berkomukasi seperti telepon yang dilengkapi dengan fasilitas 

gambar.

o Skype

Skype adalah salah satu software untuk aktivitas VoIP (Voice over Internet 

Protocol), suatu temuan teknologi terkini yang memungkinkan konsumen 

Peraga 3.38 Ikon 
Internet Explorer

Peraga 3.39 Ikon 
Mozilla Firefox

Peraga 3.40 Ikon 
Net Meeting
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berhemat besar-besaran saat berhubungan telepon. Untuk 

jangkauan lokal, telepon VoIP mungkin tidak istimewa-

istimewa amat. Tapi untuk SLI (sambungan langsung 

internasional), seumpama ke Amerika Serikat atau Arab, 

VoIP dapat dipastikan super irit. Orang hanya 

mengeluarkan sekira 20 persen dari tarif normal. Di luar 

Skype, ada juga sofware lain seperti X-Lite, Net2Phone, X-

Pro dan SJphone.

o Google Talk

Pemimpin mesin pencari data di internet ini mengumumkan 

skema penggabungan layanan pesan instant dengan 

telepon internet berbasis web untuk menambah pilihan 

teknologi yang disediakan di internet daripada sekedar 

berselancar di web.

Google Talk harus bersaing dengan empat layanan serupa 

yang masing-masing telah digunakan lebih dari 10 juta 

orang, yaitu AOL dengan AIM dan ICQ, Yahoo Inc. dengan Yahoo Messenger, 

Microsoft dengan MSN Messenger, dan Skype, layanan fenomenal dari 

perusahaan Eropa yang baru berumur 2 tahun. 

Analis dan pengamat web meramalkan bahwa layanan pesan instant ini menjadi 

dasar untuk mendorong Google sebagai penyedia layanan telekomunikasi 

bergerak dan pencarian video. Versi berikutnya memungkinkan penggun Google 

Talk untuk berbicara dari komputer ke telepon standar atau sejenisnya seperti 

layanan paralel yang disediakan SkypeOut, rival layanan komunikasi komputer ke 

telepon saat ini. 

o Yahoo Messanger with Voice

Pada umumnya pengguna internet pasti mengenal Yahoo! 

Messenger, adalah alat (software) yang digunakan untuk 

melakukan komunikasi (chatting) dengan komunitas internet 

didunia, disamping itu sampai versi terakhir Yahoo! 

Messanger dapat berkomunikasi tidak hanya dengan teks 

saja tetapi dapat berkomunikasi dengan suara (PC to PC/ 

komputer ke komputer) dengan bantuan speaker dan 

Peraga 3.41. Ikon 
Skype

Peraga 3.42 Ikon 
Google Talk

Peraga 3.43 Ikon 
Yahoo Messanger
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mikropon, tetapi apabila koneksi internet yang anda gunakan lambat, maka suara 

akan terputus-putus. Kalau mempunyai akses cepat, maka dapat dikatakan 

telepon gratis. Sebelum menggunakan Yahoo Messenger, anda harus sudah 

memiliki account di Yahoo.
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LEMBAR KERJA SISWA

Nomor : No. 06 / 3 / Kelas X

Materi : Perangkat lunak teknologi informasi dan 
komunikasi

Waktu : 30 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

7. Contoh perangkat lunak teknologi informasi

………………………………………………………………………………….

8. Contoh perangkat lunak teknologi telekomunikasi

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

B. Lengkapilah table berikut ini

ISTILAH KETERANGAN

Internet Explorer …………….

Mozilla Firefox …………….

Skype …………….

Microsoft Netmeeting …………….

Google Talk …………….

Yahoo Messanger with Voice …………….

C. Praktikum komunikasi menggunakan Microsoft NetMeeting

1. Instal NetMeeting

a. Dari menu Run  ketik Conf, tekan tombol enter

b. Ikuti langkah-langkah sesuai prosedur hingga muncul tampilan 

NetMeeting

2. Menggunakan NetMeeting

a. Ketik nama komputer atau IP Address pada komputer yang akan 

dituju

b. Klik tombol Pelase Call

c. Tunggu sampai komputer yang dituju bersedia menerima 

panggilan

d. Pilihlah fasilitas yang tersedia antara lain : 
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- share program

- catting

- whiteboard (menggambar bersama)

- transfer file

CINTA KOMPUTER

Teman-teman ada yang tahu istilah 'bluetooth' ? Bluetooth di sini artinya 

bukan gigi biru lho… tapi bluetooth adalah salah satu teknologi komunikasi data 

yang biasanya ditemui pada telepon seluler / handphone. Selain 

pada handphone, teknologi bluetooth dapat digunakan pada 

komputer juga lho. Fungsi dari bluetooth diantaranya adalah untuk 

mentransfer data atau file dari handphone 

ke handphone lain atau bisa juga dari 

handphone ke komputer atau sebaliknya. Tapi ada 

syaratnya lho… jika ingin mengirim data/file dari 

handphone ke handphone maka kedua handphone 

tersebut memang memiliki fasilitas bluetooth. 

Demikian juga jika ingin mengirim data dari 

handphone ke komputer, maka harus dipastikan 

komputer kita sudah terpasang USB bluetooth. Gambar di atas kiri adalah 

logo/symbol dari bluetooth. Jika di sebuah handphone terdapat logo itu berarti 

handphone tersebut sudah dapat menggunakan teknologi bluetooth. 

Nama 'Bluetooth' sendiri berawal dari sebuah proyek yang dipromotori oleh 

perusahaan-perusahaan raksasa internasional yang bergerak di bidang 

telekomunikasi dan komputer, di antaranya Ericsson, IBM, Intel, Nokia, dan 

Toshiba. Proyek ini berawal tahun 1998 dengan kode nama bluetooth, karena 

terinspirasi oleh seorang raja Viking (Denmark) yang bernama Harald Blatand. 

Raja Harald Blatand ini berkuasa pada abad ke-10 dengan menguasai sebagian 

besar daerah Denmark dan daerah Skandinavia pada masa itu. 

Kita lanjutkan lagi, pada bulan Mei 1998, 5 perusahaan 

promotor yaitu Ericsson, IBM, Intel, Nokia dan Toshiba membentuk 

sebuah Special Interest Group (SIG) dan memulai untuk membuat 

spesifikasi yang mereka namai 'bluetooth'. Pada bulan Juli 1999 

dokumen spesifikasi bluetooth versi 1.0 mulai diluncurkan. Pada 

bulan Desember 1999 dimulai lagi pembuatan dokumen spesifikasi bluetooth 

Peraga 3.14 Contoh 
Bluetooth USB
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versi 2.0 dengan tambahan 4 promotor baru yaitu 3Com, Lucent Technologies, 

Microsoft dan Motorola. Saat ini, lebih dari 1800 perusahaan di berbagai bidang 

antara lain di bidang semiconductor manufacture, PC manufacture, mobile 

network carrier, perusahaan-perusahaan automobile dan air lines bergambung 

dalam sebuah konsorsium sebagai adopter teknologi bluetooth. Perusahaan-

perusahaan terkemuka tersebut antara lain seperti Compaq, Xircom, Phillips, 

Texas instruments, Sony, BMW, Puma, NEC, Casio, Boeing, dsb. 

Layanan Bluetooth 

Sebuah perangkat yang memiliki teknologi wireless bluetooth akan 

mempunyai kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan jarak 

jangkauan sampai dengan 10 meter (~30 feet). Produk bluetooth dapat berupa 

PC card atau USB adapter yang dimasukkan ke dalam perangkat. Perangkat-

perangkat yang dapat diintegerasikan dengan teknologi bluetooth antara lain : 

mobile PC, mobile phone, PDA (Personal Digital Assistant), headset, kamera, 

printer, router dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi yang dapat disediakan oleh 

layanan bluetooth ini antara lain : PC to PC file transfer, PC to PC file synch ( 

notebook to desktop), PC to mobile phone, PC to PDA, wireless headset, LAN 

connection via ethernet access point dan sebagainya. 

USB Bluetooth 

Perangkat USB bluetooth saat ini sudah mudah dibeli di toko-toko yang 

menjual perlengkapan komputer. Alat/hardware ini berfungsi untuk mentransfer 

data/file. Bentuk USB bluetooth hampir sama dengan USB flash disk yang 

membedakannya hanya fungsi dan penggunannya. Cara menggunakannya 

mudah kok. Tinggal masukkan usb bluetooth pada port usb. USB Bluetooth akan 

langsung dikenali oleh komputer jika sistem operasi komputer yang kita gunakan 

adalah Windows XP, karena windows XP sudah menyediakan layanan untuk 

transfer data/file. Jika komputer kita menggunakan windows 98 sebagai sistem 

operasinya maka kita harus menginstall terlebih dahulu driver usb bluetooth 

tersebut. 

Dari penjelasan singkat di atas, terlihat bahwa bluetooth mampu 

menawarkan solusi yang cukup efektif dan efisien di dalam memberikan layanan 

kepada user untuk melakukan transfer data dengan kecepatan kurang dari 1 

Mbit/s dan jangkauan yang relatif pendek. Teknologi bluetooth masih 
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memungkinkan untuk terus berkembang menuju kematangan baik dari sisi 

standarisasi maupun aplikasi yang dapat diterapkan. 

Dengan pertimbangan bahwa bluetooth mampu menyediakan berbagai 

macam aplikasi dan layanan dan dengan biaya yang relatif murah, mudah dalam 

pengoperasian, interoperability yang menjanjikan serta didukung oleh berbagai 

vendor besar di bidang telekomunikasi maupun komputer, dan lebih dari 1800 

perusahaan telah bergabung sebagai adopter teknologi ini, maka tidak mustahil 

teknologi bluetooth suatu saat akan menjadi salah satu primadona untuk 

digunakan baik untuk keperluan rumah tangga atau perkantoran/bisnis. 

Sumber : elektroindonesia.com 

Daftar Istilah 

 Port = tempat untuk memasukkan kabel / peripheral lainnya ke komputer kita 

 Wireless = perangkat tanpa kabel 

 USB = Universal Serial Bus 
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SOAL PILIHAN GANDA

1. Teknik pengiriman pesan, dari suatu tempat ke tempat lain, dan biasanya 

berlangsung secara dua arah disebut ....

a. Telekomunikasi

b. Komunikasi

c. Media komunikasi

d. Media telekomunikasi

e. Protokol 

2. Jaringan komunikasi yang mampu mentransmisikan data dalam frekuensi 

tinggi. Dalam jaringan ini jalur komunikasi tidak menggunakan kawat 

tembaga tetapi menggunakan cahaya sebagai penghantar datanya. Adalah 

….

a. Wireless

b. Leased Line

c. Fiber optic

d. Facimile

e. UTP

3. Suatu perangkat yang berfungsi sebagai konverter dari sinyal analog ke 

sinyal digital atau sebaliknya. Dinamakan ….

a. Telepon

b. Ethernet 

c. UTP

d. Coaxial

e. Modem

4. Titik yang dapat menerima input data ke dalam jaringan atau menghasilkan 

ouput informasi atau kedua-duanya 

a. Network

b. Link

c. Channel

d. Protokol

e. Node

5. Sistem jaringan dimana server berperan sebagai menyediakan fasilitas bagi 

client sekaligus dapat berperan sebagai client (workstation). Adalah sistem 

….

a. Client-Server
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b. Peer to Peer

c. Dedicated Server

d. Client Workstations

e. Computer Server

6. Dalam sebuah jaringan dimana Server atau Hub mempunyai fungsi sentral 

sebagai manajer yang dilewati signal atau link dan  menyalurkan signal 

tersebut kesemua simpul atau client yang dipilihnya, merupakan topologi ….

a. Star

b. Bus

c. Ring

d. Mesh

e. Tree

7. Topologi seperti pada gambar adalah topologi ….

a. Star

b. Bus

c. Ring

d. Mesh

e. Tree

8. Sekumpulan aturan yang memungkinkan berbagai media, platform, atau 

aplikasi yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi dengan benar

a. Channel

b. Transmisi

c. Protokol 

d. Jaringan

e. Sistem

9. komputer yang berisi program yang menyediakan pelayanan dan fasilitas 

bagi komputer-komputer lain didalam jaringan, disebut

a. Server

b. Workstation

c. Client

d. Stan alone

e. Node 

10. Jumlah isi kabel UTP adalah  ….

a. 4

b. 6
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c. 9

d. 8

e. 7

11. Jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya 

dalam satu gedung untuk memakai bersama sumberdaya, disebut

a. MAN

b. WAN

c. LAN

d. Internet

e. ATM

12. Suatu topologi jaringan dimana signal melalui kabel 2 arah sehingga sering 

terjadinya collision atau tabrakan pengiriman data, adalah kelemahan 

topologi jaringan ….

a. Star

b. Bus

c. Ring

d. Mesh

e. Tree

13. Komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan disebut dengan….

a. Worksheet

b. Workstation

c. Server

d. Personal Computer

e. Network Computer

14. Penggunaan mesin ATM oleh bank termasuk dalam kategori jaringan….

a. LAN

b. WAN

c. MAN

d. MAN dan WAN

e. LAN dan MAN

15. Repeater adalah….

a. Penguat arus

b. Penguat listrik

c. Penguat sinyal

d. Penguat jaringan
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e. Node 

16. Contoh dari komunikasi 2 (dua) arah bergantian adalah….

a. TV

b. Radio

c. Telepon

d. Handytalky

e. HP

17. Dibawah ini adalah jenis kabel data. Kecuali ….

a. Coaxial

b. UTP

c. STP

d. Fiber optic

e. HUB

18. HUB adalah….

a. Node

b. Concentrator

c. Bus

d. Star

e. Workstation 

19. Kanal atau jalur transmisi untuk arus informasi atau data antar node dikenal 

dengan sebutan….

a. Link 

b. Hub

c. Node

d. Output

e. TCP/IP

20. Untuk mengatur bagaimana sebuah komputer berkomunikasi dengan 

komputer lain dikenal dengan istilah….

a. Hub

b. Ethernet 

c. Protocol

d. TCP/IP

e. Server 
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Jawablah dengan singkat dan jelas

1. Jelaskan perbedaan istilah informasi dan telekomunikasi

2. Jelaskan manfaat dengan adanya kemajuan telekomunikasi sekarang 

3. Jelaskan pengertian dan fungsi protokol pada jaringan telekomunikasi

4. Sebutkan perangkat yang digunakan dalam membangun jaringan LAN 

menggunakan kabel

5. Jelaskan perbedaan sistem jaringan Client-Server dengan Peer To Peer

6. Apakah keunggulan dan kelemahan jaringan Client-Server dengan Peer To 

Peer

7. Jelaskan persamaan dan perbedaan HUB dan Switch

8. Apa yang anda lakukan jika komputer yang terhubung pada jaringan lokal 

jaraknya lebih dari 100 meter.

9. Berikan alasan mengapa sebagian besar jaringan lokal wireline sekarang 

menggunakan kabel UTP dan konektor RJ-45.

10. Jelaskan teknologi apa yang tepat digunakan jika :

a. Anda mengunakan internet di rumah menggunakan jalur telepon

b. Jika anda mempunyai sebuah perusahaan dengan komputer lebih dari 10 

unit ingin terkoneksi ke jaringan internet dan hanya tersedia jaringan 

telepon

STUDI KASUS

Pak Joni memiliki 10 buah komputer yang akan dibuat sebuah jaringan lokal untuk 

usaha Warnet, Pak lalu bertanya pada anaknya yang sudah sekolah di SLTA, 

Anton namanya. Bapak mau membuka usaha warnet nak, gimana nih, Anton 

jelaskan peralatan apa saja yang dibutuhkan semua komputer tersebut dapat 

saling terkoneksi? Gambarkan bagan sederhana dari jaringan tersebut. Jelaskan 

dengan singkat bagaimana proses penyambungannya.


