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Uraian Materi Pembelajaran 
 
 
 
1.1 Pengantar 

Pernahkan Anda  pergi ke Warnet? Silakan perhatikan apa yang 
dilakukan orang-orang yang ada di belakang komputer. Mereka dapat  saling 
tukar informasi dengan teman di tempat yang jauh. Mungkin di sekolahmu 
juga sudah dipasang jaringan untuk dapat berkomunikasi antar komputer di 
tempat yang saling terpisah jauh. Coba Anda  kunjungi dan masuk pada sistem 
komunikasi antar komputer . Komputer yang terpisah jaraknya bahkan yang 
terpisahkan oleh benua dapat saling berhubungan informasi lewat peralatan 
atau fasilitas yang tersedia. Mengapa komputer-komputer tersebut dapat 
berkomunikasi? Tentu Anda  memahami karena komputer-komputer tersebut 
sesunguhnya saling terkoneksi lewat sebuah jaringan bahkan bersifat global 
atau mendunia.  Coba Anda  diskusikan dengan teman-teman seperti apa 
koneksi di antara  komputer-komputer tersebut. 
 
1.2 Pengenalan Internet  
Perhatikan gambar 1.1 di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dari gambar 1.1 dan hasil diskusi,  Anda  dapat membayangkan sebuah sistem 
komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-

Gambar 1.1  Sistem Koneksi Internet  
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Gambar 1.2  Mengenal IP 
  

 

jaringan komputer di seluruh dunia. Sistem tersebut selanjutnya dikenal 
Interconnected Network atau yang lebih populer dengan sebutan internet . 

Bagaimana sistem komunikasi internet  itu? Seperti komunikasi Anda  
antar manusia, bahwa komunikasi itu terjadi diantara dua atau lebih pelaku. 
Maka dengan kata lain komunikasi 
itu terjadi antara siapa dengan 
siapa, yang berarti saling mengenal 
diantara para pelaku komunikasi. 
Bagaimana mengenali setiap 
komputer yang terhubung pada 
jaringan internet  itu?   
Untuk mengenali antar komputer, 
digunakan ciri pengenal alamat 
yang biasa disebut dengan internet  
protocol (IP)  address.  Sekarang buka 
komputer Anda  kemudian carilah 
nomor IP address salah satu 
komputer yang terkoneksi. Tanya 
pada instruktur atau pengelola 
jaringan internet  tempat Anda  
menggunakan internet, berapa 
nomor IP komputer tersebut? 
Selain internet, dikenal pula 
intranet, dan ekstranet. Apa 
perbedaan internet, intranet, dan ekstranet?  Internet  secara sederhana adalah 
jaringan dari jaringan (network of networks). Intranet adalah sebuah jaringan 
komputer berbasis IP seperti internet  hanya saja digunakan dalam internal 
perusahaan, kantor, bahkan warung internet  (WARNET). Antar intranet dapat 
saling berkomunikasi satu  sama lain melalui sambungan internet  yang 
memberikan tulang punggung komunikasi jarak jauh. Akan tetapi, sebetulnya 
sebuah intranet tidak perlu sambungan luar ke internet  untuk berfungsi secara 
benar. Intranet menggunakan semua protocol dan aplikasinya sehingga kita 
memiliki “private” internet. Jika sebuah badan usaha/bisnis/institusi 
mengekspos sebagian dari internal jaringannya ke komunitas di luar, hal ini di 
sebut ekstranet. Memang biasanya tidak semua isi intranet di keluarkan ke 
publik untuk menjadikan intranet menjadi ekstranet. Misalnya ketika kita sedang 
membeli software, buku dan lain lain dari sebuah e-toko, maka biasanya kita 
dapat mengakses sebagian dari intranet toko tersebut. Badan usaha/perusahaan 
dapat memblokir akses ke intranet mereka melalui router dan meletakan firewall. 
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Gambar 1.3  IP Address 
  
 

Firewall adalah sebuah perangkat lunak/perangkat keras yang mengatur akses 
seseorang ke dalam intranet. Proteksi dilakukan melalui berbagai parameter 
jaringan IP address, nomor port, dan lain lain. Jika firewall diaktifkan maka akses 
dapat dikontrol sehingga kita hanya dapat mengakses sebagian saja dari 
intranet perusahaan tersebut yang kemudian dikenal sebagai ekstranet. 
 
1.3   Internet  dan Pemanfataannya 

Silakan Anda  coba apasaja kemampuan yang dimiliki internet? 
Diskusikan dahulu dengan temanmu untuk menemukan manfaat apa saja yang 
akan diperoleh dari internet. Isi internet  dapat Anda  ibaratkan dengan sebuah 
kapling tanah. Apabila  Anda  memiliki sebuah kapling tanah yang masih 
kosong, Anda  dapat  memberdayakannya untuk apa saja, misalnya untuk 
membangun rumah, toko, kantor pemerintah, swalayan dan sebagainya. Dapat 
juga dibuat perkebunan, sawah, peternakan, lapangan sepakbola, dan 
sebagainya. Internet  juga demikian, semua orang tanpa terkecuali dapat  
memiliki "kapling tanah" di internet , yang disebut dengan website (Situs Web ). 
Situs web  ini tersimpan dalam memori komputer yang kapasitasnya sangat 
besar, dan apabila Anda  memiliki situs web, berarti Anda  punya kapling di 
internet .   
 
Lokasi situs web  tersebut bukan di 
komputer Anda , melainkan di 
sebuah tempat yang disebut 
sebagai server . Lokasinya pun 
tidak harus di kota yang sama 
dengan tempat tinggal Anda. 
Anda  dapat  memiliki server  yang 
berlokasi di Amerika. Anda  
mengunjungi atau berhubungan 
dengan server  tersebut melalui 
komputer Anda.  Biasanya server  
dimiliki oleh perusahaan tertentu. 
Untuk dapat memiliki serer, ada 
dua cara yang dapat  digunakan, 
yaitu dengan membeli atau 
memperolehnya secara bebas 
(free).   

Perbedaan keduanya menentukan fasilitas yang disediakannya. Situs web  
yang diperoleh dengan cara membeli, biasanya memiliki fasilitas dan 
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keunggulan yang lebih banyak, sedangkan yang bebas  fasilitasnya terbatas dan 
banyak kelemahan. Situs web  yang tidak bebas, biasanya digunakan untuk 
keperluan-keperluan profesional, misalnya untuk membangun situs web  
perusahaan tertentu, dan sebagainya. Situs web  yang free biasanya digunakan 
untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk mempubli-kasikan data pribadi 
mereka di internet . Gengsi suatu perusahaan atau lembaga akan meningkat 
apabila  mereka dapat  memiliki situs web  yang non free.  
 Apa yang akan dibangun di dalam sebuah situs web  yang telah Anda  
miliki? Internet  adalah dunia yang bebas, tidak ada orang yang dapat menjadi 
penguasa atau mengendalikan dunia internet . Karena itu, bagi siapa saja yang 
telah memiliki situs web , maka dapat membangunnya menjadi apa saja yang 
mereka inginkan. Karena itu, Anda  dapat menemukan berbagai situs web  
dengan isi yang berbeda-beda pula.  Sebagai contoh, di internet  Anda  dapat 
menjumpai situs web  Gedung Putih, yang merupakan situs web  resmi 
pemerintahan Amerika Serikat. 

Perusahaan-perusahaan tertentu membangun situs web  yang diisi 
dengan profil perusahaan mereka dan untuk mempromosikan produk-produk 
mereka. Di internet  Anda  juga dapat  menemukan banyak informasi, dari 
berita politik, ekonomi, olahraga, dan sebagainya. Hampir semua kegiatan 
manusia dapat Anda  temukan di internet . Sayangnya orang yang tidak 
bermoral juga dapat menggunakan internet  untuk menyalahgunakannya. 
Untuk itu Anda  sebagai masyarakat terdidik harus  terus meng kampanyekan 
etika dalam teknologi informasi dan berhati-hati dalam memilih situs. Semua 
orang bebas membuat dan melakukan apa saja yang mereka inginkan di 
internet. Ada yang mengatakan bahwa internet  itu mewakili semua sifat 
manusia. Pendapat ini benar juga, karena isi suatu web  site akan sangat 
tergantung pada sifat orang/lembaga yang membangun situs web  tersebut. 
Apabila  Orang yang baik, dia akan membangun situs web  yang baik-baik saja. 
Apabila  dia seorang pedagang, ia akan membangun situs web  yang isinya 
dapat membawa keuntungan ekonomi bagi dirinya.  

Anda  dapat berkunjung ke sebuah situs web  mana saja di seluruh dunia. 
Anda  tinggal menghidupkan komputer, menghubungkannya dengan internet , 

maka Anda  siap untuk menjelajahi seluruh situs 
web  yang ada di seluruh dunia. Umumnya Anda  
dapat memasuki (mengakses) seluruh situs web  
secara bebas. Namun ada juga sejumlah situs web  
yang hanya dapat Anda  masuki setelah menjadi 
anggota dan semacam iuran anggota, contoh situs 
web  kantor berita Antara.  

Cobalah kamu telsuri 
alamat situs yang 
berhubungan dengan 
pendidikan, 
Kesehatan,  dan 
Teknologi. 

Kegiatan 1 : 
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Untuk dapat me-ngunjungi (mengakses) situs web  
tertentu, Anda  harus tahu alamat mereka. Hal ini 
sama apabila  Anda  hendak mendatangi rumah 
seseorang. Tentunya Anda  harus tahu di mana 
rumah orang tersebut berada. Secara umum, alamat 
situs web  dikenal dengan sebutan domain name (nama 
domain). 

Untuk mengakses situs web  tertentu, Anda  
tinggal mengetik di komputer Anda. Ada program tertentu yang fungsinya 
untuk menjalankan internet, salah satunya adalah internet  explorer. Internet  
dapat merepresentasikan semua sifat manusia, hampir semua kegiatan manusia 
juga dapat dilakukan di internet. Namun secara umum ada beberapa hal yang 
dapat dilakukan di internet   antara lain sebagai berikut. 
1.3.1   Memperoleh informasi 
 Informasi yang dimaksud tidak hanya berupa berita politik, ekonomi, 
olah raga dan sebagainya, namun dapat meliputi informasi lain yang jauh lebih 
luas. Banyak informasi yang dapat Anda  peroleh di internet , mulai dari 
informasi yang dapat dipercaya, sampai informasi yang isinya sangat tidak 
dapat dipercaya, seperti fitnah, gosip, hasutan, dan sebagainya.  
 
1.3.2   Berkirim surat 
  Internet  menyediakan sebuah fasilitas yang fungsinya sama dengan surat, 
yaitu e-mail (electronic mail). E-mail dapat dijuluki "surat ajaib" karena memiliki  
kelebihan. Apabila  Anda  hendak mengirim e-mail kepada seseorang, Anda  
tinggal mengetikkan alamat e-mail orang tersebut, menulis isi pesan di formulir 
yang tersedia, lalu tekan tombol send (kirim). Beberapa detik kemudian, pesan 
e-mail tersebut langsung sampai kepada alamat yang Anda  tuju. Dengan e-
mail, Anda  dapat mengirim satu pesan kepada berjuta orang sekaligus di 
seluruh dunia dengan cara yang mudah, cepat dan praktis, dan tidak ada biaya 
sama sekali. 
 
1.3.3 Ngobrol atau Chatting 
 Chatting adalah fasilitas internet  yang dapat Anda  gunakan untuk 
ngobrol dengan orang lain yang mungkin saja bertempat tinggal sangat jauh dari 
Anda. Ngobrol di dalam chatting ini berbeda dengan telepon. Di telepon, Anda  
ngobrol melalui suara (bicara), sedangkan dalam chatting Anda  ngobrol dengan 
bantuan tulisan (mengetik). Anda  tinggal mengetik pesan yang hendak Anda  
sampaikan kepada lawan bicara Anda , lalu tekanlah tombol enter. Beberapa 
saat kemudian, lawan bicara Anda  akan membalas pesan Anda , lalu Anda  

 Carilah salah satu 
berita internet  yang 
terkini, dan jelaskan 
mengapa berita 
tersebut Anda  
anggap terkini. 

Problem 
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balas lagi, demikian seterusnya. Di layar komputer, hasil pembicaraan Anda  
akan terlihat seperti di bawah ini:  
 <wawan> halo Pa Munir, apa kabar?  
 <munir> baik, dan Anda  gimana?  
 <wawan> baik juga, lagi sibuk ya?  
 <munir> O, ada teman saya yang datang  
 ………… demikian seterusnya. Yang berada di antara tanda  < > adalah 
nama orang yang sedang ngobrol/chatting tersebut. 
  
 
1.3.4 Melakukan transaksi perdagangan 

Di internet , Anda  juga 
dapat  melakukan transaksi jual 
beli barang. Saat ini di internet  
sudah banyak terdapat toko online. 
Secara fisik, mereka bukan toko 
dalam arti sebenarnya. Mereka 
hanya menyediakan situs web , dan 
melalui situs web  ini Anda  dapat  
memesan barang-barang tertentu 
pada mereka. Misalnya, Anda  
hendak membeli mobil. Anda  
tinggal mengisi formulir yang 
disediakan, menuliskan spesifikasi 
mobil yang hendak Anda  beli, lalu 
tekan tombol buy (beli). 
Pembayaran dilakukan dengan kartu kredit (melalui internet  juga). Beberapa 
hari kemudian, mobil yang Anda  pesan tersebut diantar ke rumah Anda. 
 
1.3.5 Internet  phone 
 Internet  phone ini adalah fasilitas telepon 
melalui internet. Dengan fasilitas ini, Anda  dapat 
menelepon ke mana saja ke seluruh dunia dengan 
pulsa lokal. Selain itu, wajah orang yang Anda  
telepon dapat  tampil di layar komputer. Saat ini 
fasilitas seperti ini belum diijinkan masuk ke 
Indonesia, karena masih ada kendala undang-
undang hak monopoli komunikasi.  
 

Gambar 1.4 : Chatting 
  

Buatlah kalimat yang 
tepat untuk 
kampanye melek 
internet . 

Tugas :. 
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1.3.6  Berdiskusi 
Di internet  juga banyak terdapat forum diskusi dengan berbagai macam 

tema. Ada diskusi tentang politik, ekonomi, olah raga, dan sebagainya. Anda  
dapat  memasang topik tertentu, lalu sampaikan pendapat Anda  di sana. 
Beberapa saat kemudian, dapat  satu jam, satu hari, dua hari, atau bahkan 
sepuluh menit, ada orang yang tertarik membaca pendapat Anda , lalu dia akan 
menulis komentar balasan. Setelah itu, mungkin ada orang lain lagi yang 
memberikan komentar balasan, demikian seterusnya, sehingga pendapat Anda  
itu dapat  dikomentari oleh ratusan bahkan ribuan orang. Semakin menarik 
topik diskusi Anda, semakin banyak orang yang akan mengomentari. 
 
1.3.7 Memasang iklan baris 
  Di internet  juga banyak fasilitas iklan baris seperti iklan baris di koran. 
Bedanya, sebagian besar iklan baris di internet  adalah bebas . Jadi Anda  tidak 
perlu membayar biaya apapun untuk mengiklankan sesuatu di internet . Anda  
tinggal mengisi formulir yang tersedia, menulis pesan iklan yang Anda  
inginkan, lalu tekan tombol "kirim". Beberapa detik kemudian, iklan Anda  
telah dimuat, dan dapat dibaca oleh siapa saja di seluruh dunia. Bandingkan 
dengan iklan baris di koran. Selain Anda  harus membayar tarif tertentu, juga 
harus menunggu sehari sebelum iklan Anda  dimuat. Di internet , iklan Anda  
akan langsung dimuat saat itu juga. 
 
1.4 Berbagai Aplikasi dari Internet  

Aplikasi Internet  yang tersedia saat ini sudah banyak dan terus 
bertambah seiring dengan kemajuan teknologi infomasi. Aplikasi-aplikasi 
internet  ini kemudian digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang 
akademis, militer, medis, media massa, dan berbagai sektor industri lainnya. 
Dari sekian banyak aplikasi internet  yang ada, yang banyak dikenal dan 
digunakan antara lain: Word Wide Web  (www), Electronik mail, Mailing List 
(milis), Newsgroup, Internet  Relay Chat  (IRC), File Transfer Protocol (ftp), Telnet, 
Gopher, dan Ping. Fungsi masing-masing aplikasi tersebut adalah sebagai 
berikut. 
1.4.1  Word Wide Web  ( WWW ) 
  World Wide Web  (WWW) adalah aplikasi yang paling menarik di internet  
dan seperti e-mail, aplikasi ini sangat penting dan banyak digunakan. Dokumen 
Web  tersebut dibuat dengan format hypertext dan hypermedia dengan 
menggunakan hypertext markup language (HTML). HTML mempunyai 
kemampuan untuk menghubungkan (link) sebuah dokumen dengan dokumen 
yang lain. Dokumen yang dibuat dengan HTML tersebut dapat memuat teks, 
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Gambar 1.5 Tampilan sebuah situs 
 

gambar, animasi, audio dan vidio. Aplikasi ini kadang disebut The Killer 
Application atau the world is at your fingertip karena  Anda  boleh mendapatkan 
informasi  dengan mudah sekali bukan sekadar teks bahkan gambar (images), 
maupun multimedia. Dalam aplikasi ini banyak kemudahan yang dapat 
dilakukan  antara lain memesan atau membeli suatu barang secara online, 
mendaftar secara online, mencapai multimedia. Informasi  yang diletakkan di 
WWW disebut homepage dan setiap homepage mempunyai alamatnya masing-
masing. Untuk dapat menarik perhatian pengguna sehingga homepage dapat 
sering dikunjungi, maka Anda  harus dibangun semenarik mungkin dan kaya 
akan informasi  yang jelas. Dalam hal ini bidang seni sangat diperlukan, 
sehingga dunia periklanan dan dunia perniagaan semakin sinergi. 
 
1.4.2   Electronic Mail (E-mail ) 
  Electronic mail (E-mail) adalah salah satu kemudahan atau aplikasi yang 
paling banyak digunakan di internet. Hal ini karena e-mail merupakan alat 
komunikasi yang paling murah dan cepat. Melalui e-mail Anda  dapat 
berhubungan dengan siapa saja yang terhubung ke internet  di seluruh dunia 
dengan biaya  relatif terjangkau.  Konsep e-mail adalah seperti Anda  mengirim 
surat dengan pos biasa, dengan beralamatkan tempat yang Anda  tuju. Dari pos 
tersebut akan disampaikan ke pos yang terdekat dengan alamat yang dituju 
dan akhirnya sampai ke alamat tersebut. Penerima hanya membuka kotak pos 
saja yang ada di depan rumah, sedangkan pengirim tidak tahu apakah orang 
yang dituju tersebut 
sudah menerima surat 
tersebut, sampai surat itu 
dibalas. Dengan e-mail 
data dikirim secara 
elektronik sehingga 
sampai di tujuan sangat 
cepat. Anda  juga dapat 
mengirim file-file seperti 
program, gambar, grafik 
dan sebagainya, dan 
dapat mengirim ke lebih 
dari satu orang sekaligus 
dalam satu waktu. 
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1.4.3  Mailing List (Milis) 
  Mailing list atau sering juga disebut milis adalah aplikasi internet  yang 
digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu 
kelompok melalui e-mail. Setiap e-mail yang dikirim ke alamat milis akan 
dikirim ke seluruh alamat e-mail  yang terdaftar sebagai anggota milis tersebut.  
Milis sebenarnya bentuk lain dari e-mail. Fasilitas ini digunakan oleh kelompok-
kelompok untuk bertukar informasi dan berdiskusi sesama anggota kelompok. 
Milis mempunyai sifat yang sama dengan e-mail. 
 
1.4.4   Newgroup 
Yang dimaksud "newsgroup" adalah forum perbincangan, atau boleh 
dibayangkan sebagai suatu tempat di mana terdapat ruangan-ruangan 
perbincangan yang unik, dan tiap-tiap ruangan mempunyai topik perbincangan 
yang berbeda. Di setiap ruangan itu biasanya terdapat lebih dari satu orang 
yang saling bertukar pendapat atau pikiran. Jadi Anda  memberikan pendapat 
Anda  ke semua orang yang ada di ruangan tersebut. Newsgroup juga dianggap 
seperti "Bulletin Board" yang ada di sekolah atau kantor, di mana setiap orang 
boleh meletakkan artikel-artikel atau pendapat-pendapatnya dan boleh dilihat 
dan dibaca oleh semua orang.  Dengan aplikasi newsgroup artikel atau surat 
yang Anda  kirim dapat dengan cepat terletak di grup yang Anda  inginkan. 
 
1.4.5   Internet  Relay Chat (IRC) 

Internet  Relay Chat (IRC) adalah aplikasi internet  yang digunakan untuk 
bercakap-cakap di internet . Bercakap-cakap di internet  dikenal dengan istilah 
chatting. Chatting dilakukan dengan cara mengetik apa yang ingin Anda  
katakan kepada teman chatting Anda, kemudian mengirimkannya dalam 
bentuk teks. Melalui chating Anda  dapat berkenalan dan bercerita dengan 
orang lain di belahan dunia lain. 
 
1.4.6  File Transfer Protocol (FTP) 

File transfer protocol yang disingkat dengan FTP adalah aplikasi internet  
yang di gunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari sebuah 
komputer lain. FTP memungkinkan transfer data lebih cepat.  FTP sering 
digunakan untuk mencari dan mengambil (download)  arsip file di suatu server  
di internet  yang mempunyai alamat tertentu yang menyediakan berbagai arsip 
(file). File tersebut memang diizinkan untuk diambil oleh penguna internet  yang 
membutuhkan. File ini dapat  berupa hasil penelitian, artikel-artikel, jurnal dan 
lain-lain. FTP juga dipergunakan untuk meng-upload file materi situs (homepage) 
sehingga dapat  diakses oleh penguna dari pelosok dunia. 
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1.4.7   Telnet 
  Telnet adalah aplikasi internet  yang digunakan untuk mengakses 
komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat Anda  gunakan apabila Anda  
mempunyai alamat IP (IP Address) dari komputer yang akan diakses dan Anda  
juga harus mempunyai hak akses (User ID dan password). 
 
1.4.8   Gopher 
  Gopher adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang 
ada diinternet. Namun informasi yang dicari hanya terbatas pada teks saja. 
Untuk mendapatkan informasi melalui gopher, Anda  harus menghubungkan 
diri dengan gopher server  yang ada di internet . 
 
1.4.9   Ping 
  Ping singkatan dari paket internet gopher. Ping digunakan untuk 
mengetahui apakah komputer yang Anda  gunakan mempunyai sambungan 
(terkoneksi) dengan komputer lain di internet. Pengecekan hubungan ini 
dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah paket data. Melalui aplikasi yang 
ada di internet, keuntungan internet  yang dapat Anda  rasakan antara lain 
sebagai berikut. 
1. Sarana untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi yang cepat dan 

murah. Hal ini diperoleh dengan menggunakan aplikasi. e-mail, WWW, 
Newsgroup, FTP dan Gopher. 

2. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Misalnya koran nasional 
dapat di cetak di daerah, koran masuk internet, majalah, brosur, dan 
sebagainya dapat di tampilkan lewat internet . 

3. Sebagai media promosi. Internet  dimanfaatkan sebagai sarana untuk 
beriklan dan menyampaikan profil perusahaan dan produk-produknya. 

4. Sarana komunikasi interaktif. Komunikasi via internet  dapat dilakukan 
dengan menggunakan fasilitas e-mail, WWW, 
Video Conferencing, Internet  Relay Chat, dan 
Internet  Phone. 

5. Sebagai alat Research and Development. 
6. Sarana untuk bertukar data. 
 
 
 
 
 

Silakan  Anda 
diskusikan keuntungan 
Internet  yang lainnya 

Tugas : 
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1.5 Penggunaan Internet  
 Kemampuan dan keandalan internet  memberikan banyak kemudahan bagi 
berbagai aspek kehidupan. Internet  dapat menjadi sumber informasi dan sarana 
komunikasi yang murah dan cepat. Selain itu, internet  juga mempunyai jarigan 
yang sangat luas yang dapat menjangkau seluruh dunia. Hal ini membuat 
internet  banyak dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Saat ini 
ada banyak kegiatan kehidupan sehari-hari yang terkait dengan internet. Sub 
materi ini akan membahas berbagai pemanfaatan internet  untuk menunjang 
bisnis. 
 
1.5.1 E-Commerce 
  Electronic commerce (e-commerce) atau perdagangan secara elektronik 
adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan 
telekomunikasi terutama internet. Internet  memungkinkan orang atau 
organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi 
dengan biaya yang murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan 
transaksi perdagangan. 
 Ada banyak bentuk perdagangan secara elektonik yang dilakukan saat ini, 
antara lain : internet  banking, pembelian dan penyedian barang, toko online dan 
sebagainya. Perdagangan secara elektronik memberikan keuntungan baik 
kepada perusahan maupun kepada  pelanggan (customer). Keuntungan yang 
diperoleh perusahan sebagai berikut. 
1. perdagangan secara elektronik memungkinkan perusahan untuk menjual 

produknya kepada lebih banyak orang. Dengan kata lain perusahan dapat 
menjangkau pasar yang lebih luas. Misalnya, perusahan atau toko di 
Amerika dapat menjual produknya kepada orang di Jepang. 

2. perusahan tidak perlu membuka banyak cabang distribusi. 
3. mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahan, karena perusahan tidak 

perlu menyediakan toko yang besar dan pegawai yang banyak. 
4. harga barang dapat dijual dengan lebih rendah. Akibatnya lebih banyak 

konsumen yang dapat menjangkau harga barang tersebut. Barang menjadi 
lebih banyak laku. 

5. barang yang dijual lebih murah dapat meningkatkan daya saing perusahan. 
 
Keuntungkan yang diperoleh konsumen sebagai berikut. 
1. Konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup 

ke internet  dan memesan barang, barang akan di antar ke rumah. 
2. Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja. 
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3. Mempunyai lebih banyak pilihan, karena dapat membandingkan semua 
produk yang ada di internet . 

4. Dapat membeli barang yang terdapat di negara lain, yang man di dalam 
negeri mungkin saja tersedia. 

5. Harga barang yang dibeli menjadi lebih rendah. 
 
    Kondisi saat ini ada banyak perusahan yang memanfaatkan perdagangan 
secara elektronik untuk mendukung usaha mereka. Bahkan beberapa perusahan 
mengkhususkan diri melakukan perdagangan secara elektronik saja dan tidak 
melakukan perdagangan secara konvensional (biasa). Di Indonesia, 
perdagangan secara elektronik juga sudah mulai dilakukan. Beberapa website 
didirikan khusus sebagai website untuk menjual barang-barang. Beberapa 
contoh antara lain: glodokshop.com, apotikonline.com dan masih banyak lagi. 
 
1.5.2 Internet  Banking 

Internet  banking sering kali juga dikenal dengan sebutan electronic banking 
(e-banking),  cyberbanking, virtual banking, home banking, dan online banking. 
Internet  banking adalah aktivitas perbankan yang dilakukan dari rumah, kantor 
atau tempat-tempat lain dengan memanfaatkan internet. Internet  banking 
memberikan keuntungan kepada nasabah bank karena nasabah tidak perlu lagi 
datang ke bank untuk melakukan transaksi perbankan kapan saja dan dari 
mana saja (asal tersedia internet). Bagi pihak bank, internet  banking 
memungkinkan untuk mengurangi biaya operasinal. Internet  banking akan 
mengurangi nasabah yang datang ke bank, sehingga bank dapat menggunakan 
kantor yang lebih kecil dan pegawai yang lebih sedikit. Kedua hal tersebut 
menyebabkan bank dapat mengurangi biaya sewa tempat dan gaji karyawan. 
Transaksi yang dapat dilakukan melalui internet  banking adalah transfer uang, 
pengecekan saldo, pemindahan buku, pembayaran tagihan-tagihan, informasi 
rekening, transaksi-transaksi, dan sebagainya. Transaksi yang berhubungan 
dengan penyetoran dan pengambilan ang dilakukan dengan cara biasa: melalui 
teller bank atau automatic teller machine/ATM. Salah satu bank di dunia yang 
merupakan pionir dari internet  banking adalah security first network bank (SFNB–
www.sfnb.com). Di Indonesai, bank-bank yang telah menyediakan jasa internet  
banking relatif masih kurang. 

Keamanan data merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam 
menggunakan layanan internet  banking. Pihak yang menyediakan layanan 
internet  banking harus menjamin keamanan data nasabah. Dalam hal ini, bank 
harus menyediakan teknologi keamanan data yang sesuai standar sehingga 
data pelanggan tidak dapat dicuri dan digunakan oleh orang-orang yang tidak 
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bertanggungjawab. Dapat Anda bayangkan, jika seseorang menyusuf ke 
komputer bank melalui internet  dan mencuri data nasabah. Orang tersebut 
kemudian dapat mentransfer dana nasabah ke rekeningnya sendiri. Tentu hal 
ini akan sangat merugikan nasabah yang kehilangan uangnya. Selain 
tanggungjawab bank Anda  sebagai nasabah bank yang menggunakan layanan 
internet  banking juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan data-
data Anda. Misalnya saja, Anda  harus menjaga user id dan password Anda  agar 
tidak di ketahui oleh orang lain karena jika user id dan password Anda  diketahui 
orang lain, maka hal tersebut dapat merugikan diri Anda  sendiri berupa 
hilangnya uang Anda. 
 
1.5.3 Belajar Jarak Jauh 
 Belajar jarak jauh sudah lama dilakukan sebelum internet  ada. Beberapa 
universitas luar negeri mempunyai program belajar jarak jauh. Di Indonesia 
juga terdapat universitas yang mempunyai program belajar jarak jauh, seperti 
Universitas Terbuka. Dahulu belajar jarak jauh dilakukan dengan cara belajar 
mandiri. Pihak penyelenggara belajar jarak jauh mengirim bahan-bahan 
pelajaran berupa buku-buku, kaset, dan video kepada para siswa/mahasiswa 
untuk dipelajari. Untuk mengukur tingkat kemampuan siswa/mahasiswa, 
diberikan latihan dan ujian yang harus dikerjakan. Latihan atau ujian tersebut 
harus dikerjakan dan dikirim kembali oleh para siswa/mahasiswa. Dalam 
belajar, seseorang membutuhkan interaksi atau komunikasi langsung dengan 
guru, interaksi atau komunikasi dengan sumber belajar dan interaksi atau 
komunikasi dengan sesama siswa/mahasiswa.  Internet   merupakan alat 
komunikasi yang murah yang memungkinkan terjadinya dialog seseorang 
dengan orang lain (one-to-one communication) dan dialog seseorang dengan 
banyak orang (one-to-many communication). Hal ini memungkinkan terjadi 
diskusi dua orang dan antar banyak orang. Selain itu, internet   juga 
memungkinkan terjadinya komunikasi dengan tatap muka melalui 
teleconference. Komunikasi audiovisual dapat terjadi dan memungkinkan 
komunikasi verbal dan nonverbal terjadi secar langsung. Kemampuan internet   
memungkinkan dimanfaatkan sebagai media belajar jarak jauh. Pemanfaatan 
Internet   tersebut akan membuat proses belajar jarak juah menjadi lebih efektif 
dan hasil yang diperoleh lebih baik. 
 Ada beberapa faktor yang terlibat dan harus aktif agar internet   dapat 
dimanfaatkan sebagai media belajar jarak jauh  secara efektif. 
a.  Institusi penyelenggara/sekolah/universitas 
b.  Pengajar/guru/dosen 
c.  Siswa/mahasiswa 
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Rangkuman 
Internet   ialah sebuah jaringan  komputer dunia yang disambungkan 

dengan jaringan  yang lebih kecil dan bergerak lebih perlahan. Ia mempunyai 
amat banyak informasi  untuk dicapai oleh siapa saja, dan menyediakan 
penghantaran informasi ke seluruh dunia. Pada saat ini, internet   boleh 
disambung melalui pelbagai cara menggunakan layanan komersil atau 
penyedia layanan internet (Internet Service Provider-ISP) yang semakin 
bertambah   jumlahnya.  Internet   tidak lagi terbatas pada beberapa kalangan, 
siapa saja  yang ada koneksi komputer boleh menggunakan internet. Internet   
akan terus berkembang dan berevolusi, teknologi yang baru akan terus muncul 
dan menyebabkan sebagian teknologi yang telah ada menjadi 
usang. Pertumbuhan internet   yang pesat telah mewujudkan cara baru untuk 
berkomunikasi.  

Pertumbuhan internet   sebagai akibat dari perkembangan browser, dan 
web  grafis yang demikian  relevan. Komponen web  grafis telah menciptakan 
media baru bagi banyak perusahaan untuk mengiklankan produk mereka dan 
untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Surat elektronik, atau e-mail 
merupakan satu lagi  fasilitas penting yang dapat digunakan. Oleh karena sifat 
internet   yang sentiasa berkembang, pengalaman pengguna internet   akan 
berkembang pula setiap kali mengakses web. Internet   bagaikan sebuah kota 
elektronik yang sangat besar. Di dalam internet setiap penduduk memiliki 
alamat (Internet address) yang dapat untuk berkirim surat dan atau bertukar 
informasi. Apabila  Anda  ingin mengelilingi kota elektronik tersebut, maka 
komputer adalah kendaraannya. Keterhubungan jalannya bertumpu di atas 
media telekomunikasi. Pengangkutan akan lambat apabila menggunakan kabel 
telepon, dan dapat menggunakan leased line (jalur sewaan) atau ISDN. Inilah 
yang disebut sebagai global village atau ”perkampungan  sejagat”. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Buku Ajar Modul  7  Dasar-Dasar Internet  
 

Buku Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
Sekolah Bertaraf Internasional Kelas VIII 

17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Standar Kompetensi 
Memahami dasar-dasar penggunaan  internet 
 
2. Kompetensi Dasar 
Menjelaskan pengertian dasar internet 
 
3. Topik Bahasan Belajar 

a. Sistem  jaringan komputer 
b. Internet service provider 
c. Kecepatan transfer data 
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Gambar 2.1 Jaringan LAN 

  
 

Materi Pembelajaran 
 
 
 
2.1 Pengantar 

Pada materi I Anda  telah mengenal tentang internet    yaitu sebuah 
jaringan yang terdiri atas sejumlah komputer dan dapat saling terkoneksi dan 
berinteraksi. Tentu Anda ingin memahami bagaimana agar dapat terkoneksi 
dengan jaringan internet. 
 
2.2   Sistem Jaringan Komputer 

Silakan  Anda   perhatikan, jaringan computer menghubungan dua 
computer atau lebih  yang berada pada suatu gedung, sebuah kota, sebuah 
wilayah, dan secara global. Hal ini dapat pula kita analogi kan dengan 
kehidupan sosial. Ada lingkup keluarga yang dibangun oleh individu-indivdu, 
lingkup rukun tetangga yang terdiri atas beberapa keluarga dan seterusnya 
sanpai lingkup internasional. Demikian halnya dengan koneksi pada sistem 
jaringan internet. Berdasarkan teknologi yang digunakan dan lingkup area 
geografi, secara umum sistem jaringan komputer dapat digolongkan sebagai 
berikut. 
 
2.2.1  Local Area Network ( LAN ) 

Jaringan  jenis LAN biasanya digunakan untuk area atau wilayah yang 
kecil misalnya jaringan  pada sebuah bangunan, sekolah, unit lembaga atau 
kampus. Fungsi LAN sebagai satu jaringan  
yang menghubungkan sejumlah komputer 
yang berada dalam kawasan  tertentu seperti 
di dalam kampus, dalam sebuah bangunan, 
dan dalam ruang yang yang seringkali 
dihubungkan dengan minikomputer. 
Namun begitu, jarang sekali LAN meliputi 
kawasan yang  lebih dari satu gedung. 
Komputer-komputer ini dapat dihubungkan 
dengan pelbagai cara  seperti kabel 
pasangan, serat optik, kabel telepon, dan 
cahaya inframerah,  serta isyarat radio. 

Konfigurasi keterhubungan antara beberapa komputer dikenal dengan 
topologi. Setiap topologi perlu melaksanakan kerjasama yang biasa ditemui  
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dalam jaringan   yaitu  pesan  dari satu komputer ke komputer yang lain atau 
petunjuk supaya menjalankan tugas yang tersimpan di dalam jaringan. Data 
atau tugas yang diminta oleh pemesan  mungkin disimpan pada komputer 
yang digunakan oleh seorang rekan kerja dalam jaringan  atau pada layanan file   
yang disebut komputer server.  Sebuah server adalah komputer khusus yang 
dapat melayani kebutuhan komputer lain dalam lingkup tersebut. Pelayan file   
biasanya merupakan komputer berkapasitas tinggi dan mempunyai perangkat 
keras yang tidak digunakan oleh individu pada jaringan  itu. Pelayan file   
mempunyai tempat untuk semua data dari sistem jaringan. Selain itu, pelayan 
file   hanya untuk melayan semua komputer yang berada di dalam sistem 
jaringan. Komputer-komputer yang disambung dengan pelayan file   dikenali 
sebagai stasiun kerja (workstations). Stasiun kerja tidak semestinya memiliki 
otoritas seperti pelayan komputer, namun komputer-komputer dapat  
mempunyai data tambahan pada perangkat keras masing-masing. Setiap 
komputer yang menggunakan pelayan file dari server dikenal sebagai pelanggan 
(client). Perangkat cetak dapat  juga disambung dengan jaringan  supaya dapat 
digunakan oleh semua pelanggan LAN. Untuk menggunakannya, jaringan  
haruslah menerima pesanan dari  komputer individu atau node  yang 
dihubungkan pada jaringan  dan mempunyai cara untuk mengendalikan 
pesanan yang datang secara serentak. Komputer yang mendapat pelayanan 
jaringan, harus mempunyai cara untuk menghantar pesan  dari satu komputer 
ke komputer lain supaya pesan hanya menuju node  yang diperlukan dan tidak 
muncul di komputer yang lain.  Sistem jaringan  melakukan semua proses 
secepat mungkin sambil memberi pelayanan yang seadil mungkin mengikut 
giliran di antara node  lain di dalam LAN. 
 
2.2.2  Metropolitan Area Network ( MAN ) 

Jaringan  kawasan metropolitan 
(metropolitan area network/MAN)  lazimnya  
melingkupi kawasan yang lebih luas 
dibanding dengan LAN. Jaringan  MAN 
biasanya dioperasikan di bandara-bandara, 
gabungan beberapa buah sekolah ataupun 
di sebuah daerah. Dengan menjalankan 
suatu jaringan  keterhubungan yang besar, 
informasi  dapat disebarkan dengan lebih 
meluas, cepat dan bermakna. Perpustakaan-
perpustakaan umum dan agen-agen  
pemerintahan biasanya menggunakan 

Gambar 2.2  Jaringan Internet  
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MAN. Satu contoh penggunaan MAN adalah  di Pasco County yang terletak di 
Florida, Amerika Serikat. Jaringan  MAN di sini dikenal sebagai ‘the MIND 
Network’ yang mana jaringan  tersebut berfungsi menghubungkan semua pusat 
media Pasco  dengan komputer utama (centralized mainframe) yang terletak di 
daerah dengan menggunakan telephon kabel koaksial,  atau alat komunikasi 
tanpa kabel (wireless communications providers). Sebagai contoh dalam bidang 
perdagangan, satu komputer pribadi menghantar data kepada satu 
minikomputer atau komputer utama (server ). Ini hanya akan berlaku jika 
komputer pribadi tersebut dapat  bersaing atau sebagai terminal. Jika sebuah 
komputer pribadi digunakan sebagai terminal, memindahkan file (file  transfer 
software) membolehkan pengguna untuk mengambil file   (download) dari hos 
ataupun menghantar data ke hos (upload). Download file berarti membuka dan 
mengambil data dari sebuah komputer pribadi yang lain dan menghantar data 
ke komputer yang berkenaan yang diminta oleh pengguna. Upload file  berarti 
pengguna membuka file data dan menghantarkannya ke sebuah komputer yang 
lain. 
 
2.2.3  Wide Area Network (WAN) 

Jaringan  kawasan luas (wide area network/WAN) menghubungkan 
komputer  pada suatu kawasan yang lebih luas secara geografi, contoh 
menghubungkan Florida, Amerika Serikat dengan dunia.   Jaringan  WAN 
berupaya  menghubungkan sekolah-sekolah di Florida dengan tempat-tempat 
lain di dunia sebagai contoh Tokyo hanya dalam waktu beberapa menit saja, 
tanpa perlu menyediakan sejumlah uang  yang besar untuk membayar telepon. 
Namun demikian, jaringan  WAN ini lebih rumit dan kompleks. Ia memerlukan 
pelbagai peralatan  dan data sebelum jaringan  setempat dan metropolitan 
berhubungan dengan komunikasi secara global dan antarabangsa seperti 
internet. Pada dasarnya, jaringan  WAN hampir serupa dengan LAN atau MAN. 
 Jaringan  kawasan luas yang menggabungkan dua atau lebih jaringan  kawasan 
setempat dan biasanya melibatkan suatu kawasan geografi yang luas. Con-
tohnya, satu lembaga  yang mempunyai ibu kota di suatu tempat, kilang di 
suatu tempat yang lain dan gabungan pe-masaran di suatu kawasan yang agak 
jauh dari kedua kawasan tersebut. 
 
 
 
 
2.3  Internet Service Provider 
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Gambar 2.3  Jaringan WAN 
  
 

Bagaimana keterhubungan antar komputer dapat terjadi setelah 
perangkat keras tersedia? Pada awal  materi 1 telah dijelaskan bahwa 
pengenalan dalam suatu keterhubungan merupakan kunci komunikasi yang 
akan dijalankan. Untuk dapat 
terhubung ke internet, Anda  
harus terdaftar menjadi 
pelanggan sebuah penyedia 
jasa layanan internet   atau 
internet   service provider (ISP). 
Dengan menjadi pelanggan 
dari ISP yang ada di daerah 
tempat tinggal Anda, Anda  
hanya perlu membayar pulsa 
telepon lokal. Pada saat 
menjadi pelanggan sebuah ISP, 
Anda  akan di berikan sebuah 
username dan password yang 
akan Anda  gunakan setiap 
kali mengakses internet. Sebagai pelanggan dari sebuah ISP,Anda  akan 
dikenakan biaya tagihan bulanan oleh ISP yang bersangkutan. Di samping 
Anda  juga harus membayar biaya pulsa telepon. Perangkat keras yang 
diperlukan harus pula memenuhi persyaratan akses internet    dengan 
menggunakan dial up. Saat ini, telah banyak cara untuk mengakses internet, 
miasal menggunakan GPRS, WiFi, dan jaringan televisi kabel. Karena itu, 
persyaratan perangkat keras tidaklah mutlak, bergantung  pada cara yang Anda  
gunakan untuk mengakses internet   . 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan 
perangkat-perangkat di atas digantikan oleh perangkat yang lain. Namun pada 
dasarnya mempunyai prinsip yang sama. Misalnya saja jika Anda  mengakses 
internet dengan menggunakan GPRS, peranan modem akan digantikan oleh 
handphone, peranan jaringan telepon digantikan oleh jaringan GPRS, serta 
peranan ISP digantikan oleh operator telepon selular yang menyediakan 
layanan GPRS. Namun bila Anda  mengakses internet menggunakan WiFi, 
maka peranan modem sudah dapat digantikan oleh komputer langsung, asal 
komputer tersebut mempunyai processor yang di lengkapi teknologi Centrino 
atau komputer yang dilengkapi dengan kartu WiFi. Jaringan telepon digantikan 
dengan jaringan WiFi, dan peranan ISP digantikan oleh operator penyedia 
layanan WiFi. 
2.3.1 Apakah Internet  Service Provider itu ? 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Buku Ajar Modul  7  Dasar-Dasar Internet  
 

Buku Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
Sekolah Bertaraf Internasional Kelas VIII 

22

Kegiatan : Menghubungkan Komputer ke ISP 

Koneksi ke internet  membutuhkan Infrastruktur yang sangat mahal. Oleh 
karena itu, tidak mungkin dibangun oleh pengguna perorangan. Kemudian 
berdirilah perusahan-perusahan yang menginvestasikan dananya untuk 
membangun infrastruktur tersebut. Kemudian perusahan tersebut menjual jasa 
layanan koneksi ke internet. Perusaan jasa layanan Internet   tersebut disebut 
dengan Internet  Service Provider (ISP). Karena itu, jika Anda  ingin 
menghubungkan komputer Anda  ke internet, maka Anda harus meng-
hubungkan komputer Anda  ke sebuah ISP tertentu. Kemudian Anda  akan 
dikenakan biaya sebagai bayaran atas jasa layanan yang diberikan oleh ISP 
yang Anda  gunakan. Saat ini ada banyak perusahaan jasa layanan internet  
(ISP) yang ada di Indonesia. ISP di Indonesia tergabung dalam Asosiasi 
Penyelenggara Jasa  Internet  Indonesia (APJII). Jumlah ISP akan terus 
bertambah seiring dangan perkembangan jumlah pengguna Internet  di tanah 
air. Karena banyaknya ISP yang ada, Anda  perlu memilih ISP yang 
memberikan layanan terbaik dan cocok bagi Anda. Ada beberapa kreteria yang 
dapat Anda  gunakan untuk memilih sebuah ISP. 
 
2.3.2  Menghubungkan Komputer ke ISP 

Setelah Anda  memilih ISP yang digunakan, langkah selanjutnya adalah 
menghubungkan komputer Anda  ke ISP yang Anda  pilih.  Berikut ini  ada 
beberapa kegitan praktis yang dapat Anda lakukan untuk menghubungkan 
komputer ke ISP. Namun jika Anda belum berkesempatan langsung semoga 
ilustrasi dalam kegiatan di bawah ini dapat membekali Anda. Misalnya 
memilih layanan ISP dari telkom.  Kegiatan di bawah ini  akan Anda lakukan 
sebagai praktik. 
 
 
 
Langkah untuk menghubungkan komputer dengan ISP tersebut adalah sebagai 
berikut. 
1. Aktifkan komputer sampai muncul tampilan start menu. 
2. Klik menu start, pilih setting, dan kemudian klik Control Panel. 
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3. Klik network connections.  
4. Yakinkan sudah terdapat TelkomNet Instant kemudian klik ikon tersebut dan 

ikuti langkah selanjutnya. 
5. Klik create a new connection kemudian klik tombol next. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pilih connect to the internet  kemudian klik tombol next.   

 
Kotak Dialog Menghubungkan ke ISP 
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Kegiatan : Memulai koneksi ke internet  

7. Pilihan set up my connection manually, kemudian klik next.  
8. Pilih connect using a dial-up modem, klik tombol next.  
9. Pilihlah modem yang digunakan kemudian klik tombol next.   
10. Masukkanlah nama ISP yang Anda  gunakan : TelkomNet,  kemudian klik 

tombol next.   
11. Masukkanlah nomor telepon untuk akses internet. Nomor telepon yang 

digunakan oleh TelkomNet Instan adalah 080989999, kemudian klik tombol 
next. 

12. Isikanlah User name dengan : telkomnet@instant, password dan confirm 
password dengan: telkom, kemudian klik tombol next.   

13. Tampilkan shortcut TelkomNet Internet  di desktop dengan memberi tanda cek 
di kotak cek Add a shortcut to this connection to my dekstop, kemudian klik 
tombol finish untuk mengakhiri proses setting koneksi yang Anda  lakukan.  

14. Klik tombol dial untuk memulai koneksi ke internet   
Setelah pengaturan koneksi yang Anda  lakukan, Anda  akan menjumpai  

shortcut TelkomNet Instant di desktop dan juga di jendela network connections. 
Kegiatan di atas sebagai registrasi atau pendaftaran Anda ke dunia internet. 
Selanjutnya kapanpun Anda dapat masuk ke internet  selama jalur atau jaringan 
tidak ada masalah.   
 
2.3.3 Bagaimana Memulai ber Internet ? 

Bagaimana memulai ber-internet?  Sebagai ilustrasi silakan  Anda cermati 
kegiatan di bawah ini.  Kegiatan di bawah ini  akan Anda lakukan sebagai 
kegiatan praktik seperti yang tertuang dalam buku kegiatan siswa dari modul 
ini. 
 
 
 
Setelah mengatur koneksi ke Internet, Anda  dapat 
memulai menghubungkan komputer Anda  ke 
internet. Langkah-langkah untuk melakukannya 
sebagai berikut. 
1. Carilah shortcut TelkomNet Instant di desktop. Klik 

dua kali shortcut tersebut.  
Kotak dialog connect TelkomNet akan ditampilkan. 

2. Klik tombol dial.  
Kotak dialog proses koneksi akan ditampilkan. 

3. Kadang-kadang proses koneksi gagal. Hal ini disebabkan karena jalur 
telepon yang sibuk dan sebagainya. Jika hal ini terjadi, kliklah tombol redial. 

Untuk menghemat 
biaya, sebaiknya 
Anda melakukan 
browsing pada saat 
jalur atau lalulintas 
tidak padat yaitu 
pada waktu tertentu 
dan Anda dapat  
mencari informasi 
kapan biaya pulsa 
telepon murah. 

Tip Hemat 
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Kegiatan : Mengakhiri koneksi ke internet  

4. Bila proses koneksi berhasil, maka akan dilakukan proses verifikasi username 
dan password. Tunggu sampai proses tersebut selesai. 

5. Bila proses verifikasi username dan password berhasil, maka akan dilakukan 
registrasi komputer Anda  di internet. Tunggu sampai proses tersebut 
selesai. 

6. Bila proses registrasi selesai, maka kotak dialog connectingTelkomNet akan 
ditutup dan akan muncul ikon TelkomNet di taskbar. Di ikon tersebut juga 
akan ditampilkan kecepatan akses komputer Anda  ke internet . 

7. Selanjutnya Anda  dapat  menggunakan internet. 
 
2.3.4 Bagaimana Mengakhiri ber Internet ? 

Apabila Anda  sudah selesai bekerja di internet, Anda  harus memutuskan 
koneksi komputer Anda  dengan internet. Jika tidak maka jumlah tagihan pulsa 
Anda  akan terus berjalan. Langkah-langkah untuk memutus koneksi ke internet  
sebagai berikut. Silakan  Anda coba secara praktik sesuai buku kerja siswa. 
 
 
 
 
1. Klik ikon TelkomNet di taskbar.  

Kotak dialog akan ditampilkan. 
2. Pada kotak dialog Anda  dapat melihat lama koneksi dan kecepatan akses.  
3. Klik tombol disconnect untuk menghentikan koneksi ke internet  atau klik 

tombol cancel untuk kembali bekerja dengan internet . 
 
2.4  Berapa Kecepatan Transfer Data di Internet? 

Informasi apa saja yang dapat Anda tukar melalui jaringan komputer? 
Coba diskusikan dengan teman-temanmu! Selain sebagai sumber informasi, 
jaringan internet  juga merupakan sarana komunikasi. Komunikasi yang 
dilakukan di internet  adalah komunikasi data. Segala sesuatu yang dikirimkan 
melalui internet  berupa teks, suara, gambar, suara dan gambar dikirim dalam 
bentuk data. Hal ini berarti menggunakan internet  adalah mempertukarkan 
data-data antara dua buah komputer. Mengirim e-mail  misalnya, Anda  kirim 
dalam bentuk data teks. Contoh lain,  jika Anda membuka sebuah halaman web, 
Anda  mengirimkan permintaan halaman web dengan cara mengirimkan alamat 
URL-nya. Komputer server  halaman web tersebut akan mengirimkan halaman 
web yang Anda minta. Dalam perpindahan data dari satu komputer ke 
komputer lain di internet  dan demikian juga sebaliknya, kecepatan transfer data 
merupakan hal yang sangat  dipertimbangkan. Biasanya Anda  ingin data yang 
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diminta itu cepat tiba untuk Anda  gunakan atau pelajari. Cepat lambatnya 
perpindahan data dari sebuah komputer server  di internet  ke komputer Anda  
sangat bergantung pada kecepatan transfer data dari provider yang Anda  
gunakan.  Kecepatan transfer data dinyatakan dalam bits per second (bps), 
artinya berapa bit data yang dapat dipindahkan dari satu komputer ke 
komputer lain dalam tiap detiknya. Pada umumnya, ISP yang ada di Indonesia 
menggunakan modem yang mempunyai kecepatan 28,8 kbps,33,6 kbps atau 56 
kbps. Namun harap disadari bahwa kecepatan jaringan telepon yang ada di 
Indonesia masih berkisar antara 9,6 kbps hingga 28,8 kbps. 

Terkait dengan kecepatan transfer data, ada beberapa komponen yang 
menentukan sebagai berikut. 
2.4.1 Bandwidth 

Bandwidth adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama 
oleh data-data yang di transfer. Bandwidth dapat di analogi kan sebagai sebuah 
jalan yang dilewati kendaraan secara bersamaan. Bagaimana apabila kendaraan 
yang lewat sema banyak? Tentu gerakannya menjadi lebih lambat. Coba 
pikirkan bagaimana agar kendaraan yang padat, dapat bergerak cepat? Tentu 
caranya antara lain memperlebar jalan. Anda  perlu mengetahui bandwidth yang 
dimiliki oleh sebuah ISP untuk mengetahui kemampuan ISP mentransfer data. 
 
2.4.2 Server  Proxy    

Untuk mempermudah pelayanan, maka alamat pelanggan harus 
tersimpan dengan baik. Server proxy berfungsi untuk menyimpan alamat-alamat 
favorit pelanggan. Dengan  adanya server  proxy, pelanggan dapat mengakses 
web  site-web  site favoritnya dengan lebih cepat. Mengapa demikian? Hal ini 
disebabkan server tersebut menyimpan halaman-halaman web yang sering 
dikunjungi. Sehingga jika pelanggan mengunjungi website favoritnya, 
pelanggan tidak perlu dengan server  web  site tersebut, tetapi cukup terhubung 
langsung dengan server  proxy ISP. Server  proxy akan menghemat penggunaan 
bandwidth karena pelanggan tidak perlu lagi terkoneksi langsung ke website 
yang sering dikunjungi. 
 
2.4.3 Backbone 

Backbone adalah saluran koneksi utama jaringan ISP dengan internet. 
Membuat sebuah backbone memerlukan teknologi yang tinggi dan dana yang 
besar. Kebanyakan ISP menyewa backbone dari perusahan lain atau 
menggunakan bersama-sama dengan ISP lain. Penggunaan backbone secara 
bersama-sama dapat menghemat biaya namun mengurangi kecepatan akses 
masing-masing ISP. 
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2.4.4 Keamanan Data 
Data yang dipindahkan tentu harus aman dari gangguan baik berupa 

kelengkapan data maupun kualitas data. Untuk itu sistem jaringan perlu 
menyediakan pengamanan data. Transaksi internet  rawan terhadap 
pembajakan. Oleh karena itu Anda  perlu mengetahui apakah sebuah ISP 
menggunakan firewall untuk keamanan transaksi online atau tidak. 
 
2.4.5 Layanan yang Diberikan 

Anda juga perlu mengetahui layanan apa saja yang disediakan oleh 
sebuah ISP. Apakah ISP tersebut memberikan account e-mail, berapa besar 
account e-mail  yang disediakan, apakah ISP tersebut dilengkapi dengan spam 
filter, dan berbagai layanan yang lain. 
 
2.4.6 Biaya  

Biaya merupakan salah satu pertimbangan untuk memilih sebuah ISP. 
Untuk itu Anda  perlu mengetahui bagaimana sistem pembayaran yang 
dikenakan oleh sebuah ISP, dan pilihkan ISP yang hemat biaya. 

 
2.4.7 Hardware 

Anda  juga perlu mengetahui berapa banyak modem yang dimiliki oleh 
sebuah ISP, berapa kecepatan modem yang digunakan, dan rasio pelanggan 
tiap modem. Hal tersebut perlu Anda  ketahui karena akan mempengaruhi 
layanan yang akan Anda  dapatkan dari ISP tersebut. 
 
2.4.8 Teknologi yang digunakan 

Anda  juga perlu mengetahui teknologi apa saja yang dimiliki oleh ISP 
untuk meningkatkan kinerjanya. Saat ini, teknologi kompresi data 
memungkinkan transfer data menjadi lebih cepat. Anda  perlu tahu apakah 
sebuah ISP didukung oleh teknologi semacam ini.  
 
Rangkuman 

Berdasarkan pada teknologi yang digunakan dan lingkup area geografi, 
secara umum sistem jaringan komputer dapat digolongkan sebagai berikut : 
local area network (LAN), metropolitan area network (MAN), dan wide area network 
(WAN). Untuk dapat terhubung ke internet, Anda  harus terdaftar menjadi 
pelanggan sebuah penyedia jasa layanan internet   atau internet   service provider 
(ISP). Pada umumnya, ISP yang ada di Indonesia menggunakan modem yang 
mempunyai kecepatan 28,8 kbps, 33,6 kbps atau 56 kbps. Namun kecepatan 
jaringan telepon yang ada di Indonesia masih berkisar antara 9,6 kbps hingga 
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28,8 kbps. Beberapa komponen yang menentukan antara lain : bandwidth, server  
proxy,  backbone, keamanan data, layanan yang diberikan, biaya, hardware, dan 
teknologi yang digunakan.  
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1. Standar Kompetensi 

Memahami dasar-dasar penggunaan  internet   
 
2. Kompetensi Dasar 
 Menjelaskan pengertian dasar internet  
 
3. Topik Bahasan Belajar 

a. Perangkat Keras untuk Akses Internet  
b. Perangkat Lunak untuk Akses Internet   
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Materi Pembelajaran 
 
 
 
3.1 Pengantar 

Seperti telah Anda  pahami bahwa internet  adalah sebuah jaringan 
komputer yang sangat besar dan dapat saling berkomunikasi. Agar dapat  
terhubung ke jaringan tersebut (Internet), sebuah komputer membutuhkan 
perangkat keras (hardware) tambahan. Perangkat keras apa saja yang diperlukan 
agar Anda  dapat membangun sebuah koneksi internet? Silakan  diskusikan 
dahulu dengan teman-teman mu. Setelah perangkat keras dipenuhi, maka 
komputer Anda  dapat dihubungkan dengan Internet . Pada sub materi ini, akan 
dibahas perangkat keras yang dibutuhkan agar sebuah komputer dapat 
dihubungkan dengan internet  dan berbagai cara menghubungkan komputer ke 
internet. 
 
3.2 Perangkat  Keras untuk Akses Internet  

Pada materi II Anda  telah mempelajari bagaimana sistem koneksi 
komputer dapat saling berkomunikasi. Anda  telah dapat membedakan jaringan 
lokal, metropolitan, dan regional. Pada  materi 3 ini dibahas perangkat untuk 
dapat terhubung ke internet. Sebuah komputer membutuhkan beberapa 
persyaratan tambahan yang harus di penuhi agar ia dapat terhubung dengan 
internet. Berikut ini beberapa perangkat dasar yang diperlukan. 
3.2.1. Modem 

Modem merupakan alat yang menghubungkan komputer Anda  dengan 
saluran telepon dan internet. Modem adalah singkatan dari modulator 
demodulator. Modem berfungsi untuk mengubah sebuah sinyal digital menjadi 
sinyal analog (sinyal suara) dan mengubah kembali sinyal analog (sinyal suara) 
menjadi sinyal digital. Bagaimana peoses pengiriman data tersebut ? Ketika 
komputer Anda  mengirim data  digital ke internet, modem akan mengubah 
sinyal digital tersebut menjadi sinyal suara sehingga sinyal tersebut dapat 
dilewatkan melalui kabel telepon. Ketika data ada pada penerima, modem akan 
mengubah sinyal suara dari kabel telepon menjadi sinyal digital yang dapat 
dibaca oleh komputer.  
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Gambar 3.1   Modem Eksternal 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan demikian modem membuat komputer dapat berkomunikasi melalui 
kabel telepon. Kecepatan modem mentransfer data diukur dengan satuan bits 
per second (bps)/bit perdetik.   
 Ada dua jenis modem yang terdapat di pasaran: modem internal dan 
eksternal. Modem internal adalah modem yang dipasang langsung di mainboard 
komputer, sedangkan modem eksternal adalah modem yang terpisah dengan 
komputer.  Modem eksternal dihubungkan ke komputer dengan mengunakan 
kabel. Silakan  periksa modem komputer yang ada di sekolahmu atau komputer 
yang ada di rumahmu. Apa keuntungan kedua jenis modem tersebut? 
Keuntungan modem internal 
harganya lebih murah, namun 
memiliki kelemahan antara 
lain pemasangannya yang 
lebih sulit, dan pengguna-
annya tidak dapat dipindah 
dari satu komputer ke 
komputer yang lain (harus 
membuka casing CPU). Ke-
untungan modem eksternal 
pemasangannya lebih mudah,  
dan dapat dipindah dari  satu komputer ke komputer yang lain dengan mudah 
(tanpa membuka casing CPU),  namun harganya relatif lebih mahal. 
 
3.2.2  Line  Telepon 
 Jaringan telepon merupakan salah satu prasyarat untuk terhubung ke 
internet  kareana jaringan telepon digunakan untuk meneruskan sinyal dari 
modem. Dengan demikian Anda  dapat  terhubung ke internet  apabila Anda  
memiliki komputer, modem, line telepon dan mendaftar pada sebuah 

 
Gambar 3.2  Modem  Internal 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Buku Ajar Modul  7  Dasar-Dasar Internet  
 

Buku Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
Sekolah Bertaraf Internasional Kelas VIII 

32

Gambar 3.3  Instalasi Modem  Internal 
  

perusahan penyedia jasa layanan internet  (Internet  Service Provider atau ISP) serta 
menginstalasi perangkat lunak yang diperlukan. Bagaimana mempersiapkan 
perangkat keras dan perangkat lunak di komputer Anda  agar dapat  
dihubungkan ke internet? Berikut ini Anda  akan pelajari bagaimana 
membangun koneksi internet . 
 
3.3  Menginstalasi Modem 
  Seperti telah dibahas di atas, ada dua jenis modem yang tersedia di 
pasaran, yaitu modem internal dan eksternal. Di manakah letak modem-modem 
tersebut dan apada perbedaannya juga telah Anda  pelajari di atas. Seperti 
halnya perangkat komputer yang lain (seperti printer, scanner, dan lain lain) 
modem dapat bekerja dengan 
baik apabila komputer Anda  
sudah dapat mengenali 
perangkat yang Anda  pasang. 
Dengan demikian perangkat 
yang ada harus didaftar untuk 
dikenali oleh komputer. 
Pendafataran perangkat untuk 
dikenali oleh sistem komputer 
dinamakan instalasi. Agar dapat 
dikenali, sebuah perangkat 
komputer termasuk modem 
harus Anda  perkenalkan atau instalasikan terlebih dahulu. 
 Apa yang diperlukan untuk melakukan instalasi perangkat komputer? 
Terlebih dahulu Anda  memerlukan driver yaitu berupa file -file  program yang 
akan membuat sistem operasi di komputer Anda  dapat mengenali modem 
yang Anda  pasang. Biasanya driver tersebut disertakan dalam sebuah disket 
atau CD yang akan diberikan pada saat Anda  membeli perangkat komputer 
termasuk modem. 

Bagaimana menginstalasi modem? Sebagai ilustrasi Silakan  Anda 
cermati kegiatan di bawah ini dan silakan  mempraktikkannya. 
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Sekarang ikuti cara meng-install modem internal melalui langkah-langkah 
berikut. 
(1) Pastikan modem Anda sudah terpasang pada communication port yang 

kosong dan dalam keadan hidup. Bila modem yang digunakan adalah 
modem internal, pastikan modem sudah terpasang dengan baik, setelah itu 
hidupkan komputer.  

(2) Klik start, pilih settings, 
pilih control panel. 
Maka akan muncul 
window control panel. 

(3) Pada windows control 
panel, pilih ikon modem 
dan klik dua kali 
sehinga muncul 
window instal new 
modem (jika pada 
windows sudah pernah 
di-install modem. 
Maka akan tampil 
window modem properties. 
Bila anda ingin 
menambah driver mo-
dem baru, klik add).  

(4) Windows dapat mela-
kukan deteksi otomatis 
terhadap perangkat mo-
dem yang telah ter-
pasang pada PC Anda, 
tapi hal ini terbatas 
pada modem yang telah 
dikenali oleh windows. 
Apabila anda memilih 
deteksi otomatis, maka kosongkan kotak don’t detect my modem, lalu klik 
next.  

(5) Bila modem yang terpasang terdeteksi oleh windows, maka akan muncul 
pesan : The following modem has found on communication port : Com1/ Com2. 

Kegiatan : Instalasi Modem 
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Pada bagian tengah akan muncul nama modem yang ditemukan, misalnya : 
standard modem.  

(6) Apabila anda memiliki modem jenis baru dan disertai file  driver (dalam 
disket/CDROM), sebaiknya Anda memilih deteksi manual sehingga dapat 
memanfaatkan feature terbaru dari modem tersebut (misal kemampuan 
support 56 kbps, fax, voice, dan lain-lain). Untuk itu pilih kotak don’t detect my 
modem, dan tekan next.  

(7) Pada menu selanjutnya ditampilkan daftar modem yang telah dikenali dan 
tersedia drivernya 
oleh windows. Pilih 
type modem yang 
sesuai dengan mo-
dem anda, lalu 
tekan next. 

(8) Apabila anda tidak 
memiliki file  driver, 
maka Anda dapat 
memilih type standard modem, misalnya dengan kecepatan 28800 bps, lalu 
tekan next lalu anda dapat langsung menuju ke langkah 7.  

(9) Apabila Anda memiliki file  driver (disket/CDROM) yang disediakan vendor 
modem (pabrik), maka pasang disket/CDROM tersebut, lalu tekan tombol 
have disk. 

(10) Pada menu selan-
jutnya ditampilkan 
windows install from 
disk. Masukkan 
disket/CDROM 
yang berisi file  
driver modem anda, 
pilih drive yang 
sesuai (A:\ atau 
pilih CDROM, 
lokasi lain menggu-
nakan menu brow-
ser).  

(11) Apabila file  driver berhasil di ambil, maka akan muncul window mengenai 
driver tersebut (pada contoh ini, driver modemnya V90 & K56Flex DATA-
FAX-VOICE modem, yang memiliki kemampuan s/d 56 kBps). Pilih driver 
yang sesuai (bila lebih dari satu), selanjutnya tekan next.  
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(12) Setelah selesai, maka anda harus menentukan port komunikasi (COM) 
dimana modem tersebut terpasang. Sebagai contoh, dipilih port COM1 
karena biasanya modem terpasang pada port tersebut (kecuali dipakai 
untuk media lain). Kemudian tekan next. 

 
(13) Pada tahap ini bila 

dilakukan dengan 
benar, maka modem 
akan terpasang pada 
PC anda.  

(14) Klik finish untuk 
mengakhiri setup 
modem Anda. Untuk 
melakuan koneksi 
internet, anda harus 
melakukan setting dial 
up untuk menentukan 
nomor telepon ISP 
yang menyediakan akses internet .  

 
3.4  Perangkat Lunak untuk Akses Internet  
 Apakah perangkat keras dapat berfungsi dengan sendirinya? Seperti telah 
Anda  pahami bahwa untuk mengoperasikan perangkat diperlukan perangkat 
lunak. Demikian pula perangkat untuk sistem internet  diperlukan perangkat 
keras dan perangkat lunak. Setelah Anda  menyiapkan perangkat keras untuk 
koneksi ke internet, selanjutnya Anda  siapkan pula perangkat lunak untuk 
mendukung aplikasi-aplikasi yang ada di internet.  Perangkat lunak yang Anda  
perlukan untuk mendukung aplikasi internet bermacam-macam jenis 
tergantung pada aplikasi internet  yang ingin Anda  gunakan. Untuk keperluan 
menjelajahi internet, Anda  memerlukan perangkat lunak browser. Untuk 
keperluan chatting Anda  perlu menginstalasi perangkat lunak untuk chatting 
seperti Mirc. Browser merupakan perangkat lunak yang paling penting 
disiapkan. Salah satu browser yang banyak digunakan adalah Internet  Explorer. 
Perangkat lunak internet  explorer sudah tersedia di komputer Anda  jika Anda  
menggunakan sistem operasi windows. Yang lainnya seperti netscape navigator 
misalnya, maka Anda  harus menginstalasi sendiri. 
  Pada materi I Anda  telah mempelajari beberapa aplikasi internet  yang 
dapat Anda  manfaatkan. Masing-masing aplikasi internet  tersebut dapat 
dijalankan apabila komputer yang Anda  gunakan mempunyai perangkat lunak 
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untuk menjalankan aplikasi tersebut. Perangkat lunak apa saja untuk 
menjalankan apliaksi internet  itu? Berikut ini beberapa perangkat lunak untuk 
mengoperasikan aplikasi internet . 
(1) Microsotf internet  explorer dan netscafe navigator adalah perangkat lunak 

browser yang digunakan untuk mengakses web   atau WWW. 
(2) Cute FTP, Go!Zilla dan WSFTP adalah perangkat lunak untuk menjalankan 

aplikasi FTP. 
(3) Mirc, Yahoo Massenger atau ICQ adalah program untuk menjalankan 

chatting. 
(4) Outlook Express adalah perangkat lunak untuk aplikasi e-mail . 
 
 
Rangkuman 

Agar dapat  terhubung ke jaringan tersebut (internet ), sebuah komputer 
membutuhkan perangkat keras (hardware) tambahan. Berikut ini beberapa 
perangkat dasar yang diperlukan antara lain : modem, dan line  telepon. Seperti 
telah Anda  pahami bahwa untuk mengoperasikan perangkat keras diperlukan 
perangakat lunak. Demikian pula sistem internet  diperlukan perangkat keras 
dan perangkat lunak. Beberapa perangkat lunak untuk mengoperasikan 
aplikasi internet  antara lain : Microsotf Internet  Explorer dan Netscafe Navigator 
adalah perangkat lunak browser yang digunakan untuk mengakses web   atau 
WWW, Cute FTP, Go!Zilla dan WSFTP adalah perangkat lunak untuk 
menjalankan aplikasi FTP, Mirc, Yahoo Massenger atau ICQ adalah program 
untuk menjalankan chatting, Outlook Express adalah perangkat lunak untuk 
aplikasi e-mail . 
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1. Standar Kompetensi 
Memahami dasar-dasar penggunaan  internet  
 
2. Kompetensi Dasar 
Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet  
 
3. Topik Bahasan Belajar 

a. Jaringan Internet  
b. Saluran Telepon Langsung (Dial Up) 
c. Jaringan JPRS 
d. Jaringan WiFi 
e. Jaringan TV Kabel 
f. Wireless Brardband 
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Materi Pembelajaran 
 
 
 
4.1 Pengantar 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini 
memungkinkan Anda  dapat menghubungkan komputer Anda  dengan internet  
melalui berbagai cara. 
 
4.2 Jaringan Internet  

Salah satu cara untuk terhubung ke internet  adalah dengan 
menghubungkan komputer Anda  ke jaringan komputer yang terhubung ke 
internet. Cara ini banyak digunakan di perusahan, kampus-kampus, dan 
warnet-warnet. Sebuah komputer yang dijadikan server  (komputer layanan) di 
hubungkan ke internet. Komputer lain di jaringan tersebut kemudian 
dihubungkan ke server  tersebut. Biasanya komputer yang berfungsi sebagai 
server  dihubungkan dengan sebuah  Internet  Service Provider (ISP) melalui kabel 
telepon atau melalui antena. Sedangkan untuk menghubungkan komputer ke 
komputer server  dilakukan 
dengan menggunakan 
kartu LAN (LAN Card) 
dan kabel koaksial (UTP). 

Biaya akses internet  
dengan jaringan relatif 
lebih murah karena biaya 
koneksi ditanggung oleh 
beberapa komputer. Itulah 
sebabnya biaya yang Anda  
keluarkan untuk meng-
akses internet  dari warnet 
lebih murah daripada 
biaya akses dari rumah 
dengan menggunakan 
kabel telepon. 
 
 
 
 

 
Gambar 4.1  Model Jaringan Internet  
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4.3 Saluran Telepon Langsung  (Dial Up) 
Apakah di rumahmu sudah terpasang saluran telepon? Jaringan telepon 

yang sudah merambah dengan luas. Jika sudah dan Anda  memiliki komputer 
maka Anda  terkoneksi dengan internet. Cara menghubungkan komputer Anda  
ke internet  menggunakan kabel telepon biasa atau lebih sering disebut dengan 
dial up.  Siapkan kabel telepon, modem, dan ISP Anda  dapat mengakses internet  
dengan cara dial up.   Kecepatan 
akses internet  menggunakan dial 
up dapat mencapai 56 kilo byte 
persecon (kbps). Dengan 
dukungan teknologi kompresi 
data kecepatan akses internet  
dengan dial up dapat mencapai  
4-5 kali dari biasanya. Teknologi 
tersebut dikenal dengan 
teknologi Power Surf Dial Up, dan 
beberapa ISP dilengkapi dengan 
teknologi tersebut. 
 
 
4.4 Jaringan GPRS 

Tentu Anda  mengenal handphone (HP) bukan? Apakah keungulan HP 
dibanding telepon rumah? Tentu jawaban spontan karena sifat mobilitas HP 
yang dapat dioperasikan dengan berpindah-pindah atau bergerak. Sistem 
komunikasi bergerak di antaranya karena adanya teknologi GPRS. Apakah 
GPRS itu? GPRS adalah kepanjangan dari General Packet Radio Service yaitu 
komunikasi data dan suara yang dilakukan dengan menggunakan  gelombang 
radio. GPRS memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan data dan suara 
pada saat alat komunikasi bergerak (mobile).  
 Kebutuhan industri akan komunikasi bergerak menyebabkan GPRS 
menjadi salah satu teknologi komunikasi data yang banyak digunakan saat ini. 
GPRS mempunyai kecepatan transfer data yang cepat, mencapai 115 kbps, 
namun dalam praktiknya kecepatan transfer data GPRS masih 25-30 kbps. 
GPRS mentransfer data dengan sistem paket. Oleh karena itu sistem 
perhitungan tarif layanan GPRS bukan berdasar pada lamanya penggunaan, 
akan tetapi ditentukan oleh besanya data yang ditransfer. Teknologi GPRS 
memungkinkan Anda  dapat mengakses internet  dari mana saja, yang penting 
Anda  memiliki sebuah komputer, atau telepon selular yang dilengkapi fasilitas 
GPRS dan SIM card yang menyediakan jasa layanan GPRS.  Untuk 

 
 

Gambar 4.2  Sistem Dial Up 
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mendapatkan koneksi internet  secara mobile Anda  harus melakukan setting 
tertentu pada telepon selular Anda. Hal ini cukup menyulitkan karena setiap 
merek handphone dan operator telepon selular mempunyai cara yang berbeda 
dalam mengaktifkan GPRS. 

 
4.5 Jaringan WiFi 

Pernahkan Anda  melihat sambungan komunikasi tanpa kabel? 
Teknologi itu dikenal dengan Wirelless Fidelity (WiFi).  Teknologi jaringan tanpa 
kabel menggunakan frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz. Anda  
dapat terhubung ke internet  dengan WiFi menggunakan sebuah notebook dan 
PDA yang dilengkapi dengan kartu WiFi (WiFi card). Namun jika notebook 
yang Anda  gunakan menggunakan processor yang dilengkapi teknologi mobile, 
maka kartu WiFi tidak diperlukan. Dengan menggunakan WiFi, Anda  dapat 
mengakses internet  dengan kecepatan  hingga 11Mbps. Dengan WiFi Anda  
tidak membutuhkan kabel untuk terhubung ke jaringan, namun Anda  harus 
berada pada daerah yang mempunyai sinyal WiFi. Daerah yang  mendapat 
sinyal WiFi kurang lebih daerah yang berada pada radius 100 meter dari titik 
akses atau hotspot. 
 Ada tiga komponen dalam sebuah lokasi hotspot sebagai berikut. 

(1) Access Point (titik/pusat akses) yaitu perangkat yang menghubungkan 
teknologi wireless LAN dengan ethernet yang terdapat di komputer. Titik 
akses memiliki kemampuan untuk melayani pengguna hingga 128 point. 
Luas daerah yang dijangkau oleh sebuah titik akses mencapai 25-100 
meter. 

(2) Access controller (pengendali akses) yaitu perangkat yang berfungsi 
sebagai alat autentifikasi yang mengecek apakah seorang pengguna 
mempunyai hak atau izin untuk melakukan akses. 

(3) Internet  Link yaitu perangkat yang menghubukan lokasi hotspot dengan 
internet. Internet  Link mempunyai kemampuan koneksi ini digunakan 
untuk melayani seluruh pengguna dalam satu lokasi. 
Di samping keunggulan WiFi coba Anda  pikirkan kelemahannya? 

Kelemahan akses internet  dengan WiFi antara lain jarak titik akses dengan point 
atau komputer Anda  hanya berada pada daerah sejauh 100 meter, dan sampai 
saat ini,  masih terbatas pada tempat-tempat yang dipasang titik akses. Tempat-
tempat tersebut biasanya tempat umum seperti kampus, hotel, kafe, dan 
bandara. 
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Gambar 4.3  Skema Wireless 
  

 
Teknologi WiFi memung-

kinkan Anda  mengakses 
internet  dengan kecepatan yang 
tinggi, namun persyaratannya 
Anda  harus berada pada daerah 
yang mempunyai sinyal WiFi. 
Terbatasnya daerah sinyal WiFi 
dan jarak jangkauan yang sangat 
pendek (sekitar 100 m) 
menyebabkan Anda  hanya 
dapat menggunakan WiFi di 
daerah-daerah tertentu saja. Saat 
ini dikembangkan sebuah 
teknologi nirkabel baru yang 
disebut dengan Wireless Broadband (WiBro). Namun teknologi ini masih dalam 
tahap pengembangan dan belum dipasarkan. Dibanding dengan WiFi, WiBro 
dapat diakses dari jarak 1 kilometer dari titik aksesnya dengan kecepatan akses 
512 kbps. Akses WiBro juga masih dapat dilakukan dari kendaran yang 
bergerak dengan kecepatan sampai 60km/jam. 
 
4.6 Jaringan TV Kabel 

Pernahkan Anda mendengar Televisi/TV kabel? Siaran TV sering 
menwarkan perangkat TV kabel. Jaringan TV kabel  untuk menghubungkan 
komputer ke internet  telah banyak digunakan. Televisi kabel dinilai cocok 
terutama untuk pengguna internet  dari kalangan keluarga (rumah tangga). 
Kelebihan mengakses internet  dengan menggunakan jaringan TV kabel dapat 
mengakses internet  setiap saat dan bebas dari gangguan telepon sibuk. 
          Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk akses internet  dengan TV kabel 
merupakan satu paket dengan layanan TV kabelnya. Karena itu pengguna 
jaringan TV kabel Anda  bebas berinternet  tanpa harus menambahkan biaya 
pengeluaran. Jaringan TV kabel adalah jaringan dengan jalur komunikasi data 
yang lebar. Hal ini TV kabel dapat melewatkan gambar bergerak dan suara. Bila 
TV kabel digunakan untuk internet, maka Anda  akan dapat mengakses internet  
dengan cepat. 
 Bila Anda  mengakses internet  dengan menggunakan jaringan TV kabel, 
ada beberapa persyaratan yang harus Anda  penuhi sebagai berikut. 

(1) Berlangganan dengan penyedia layanan TV kabel yang dilengkapi 
dengan layanan internet. 
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Gambar 4.4  Skema TV Kabel 
 

(2) Perangkat komputer standar yang sudah dilengkapi dengan sistem 
operasi dan browser yang mendukung Internet . 

(3) Cable modem dengan DOCSIS system, yaitu modem yang dirancang 
khusus untuk jaringan TV kabel. 

(4) Ethernet card. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rangkuman 

Cara untuk terhubung ke internet  adalah menghubungkan komputer 
Anda  ke jaringan komputer yang terhubung dengan internet .  Biasanya 
komputer yang berfungsi sebagai server  dihubungkan dengan sebuah  Internet  
Service Provider (ISP) melalui kabel telepon atau melalui antena. Untuk 
menghubungkan komputer ke komputer server  dilakukan dengan 
menggunakan kartu LAN (LAN card) dan kabel koaksial (UTP).   Cara 
menghubungkan komputer Anda  ke internet  dengan menggunakan kabel 
telepon disebut dial up.  Dengan dukungan teknologi kompresi data kecepatan 
akses internet  dengan dial up dapat mencapai  4-5 kali dari biasa.  Sistem 
komunikasi bergerak diantaranya  berkat adanya teknologi GPRS.  Teknologi 
Wirelless Fidelity (WiFi) adalah teknologi jaringan tanpa kabel, menggunakan 
frekuensi tinggi pada spektrum 2,4 GHz. Televisi kabel  untuk menghubungkan 
komputer ke internet  telah banyak digunakan. Televisi kabel ini dinilai cocok 
terutama untuk pengguna internet  dari kalangan keluarga (rumah tangga). 
Kelebihan mengakses internet  dengan menggunakan jaringan TV kabel adalah 
dapat mengakses internet  setiap saat dan bebas dari gangguan telepon sibuk. 
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