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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang KI-KD Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dalam
permendikbud tersebut diatur kedudukan mata pelajaran informatika pada
jenjang SMP/MTsN, SMA/MAN dapat dilaksanakan melalui tatap muka. Mata
pelajaran informatika bukan merupakan mata pelajaran wajib bagi satuan
pendidikan jenjang SMP/MTsN/SMA/MAN akan tetapi dikondisikan pada
satuan pendidikan akan ketersediaan tenaga pengajar dan sarana pendukung
yang memungkinkan diajarkannya mata pelajaran informatika.
Oleh karena itu, sebagai penulis berupaya seoptimal menghadirkan materi
atau bahan bacaan yang terkait dengan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Informatika jenjang SMP berdasarkan permendikbud nomor 37 tahun 2018
tentang KI-KD. Sebelum penulis menuangkan materi bahan bacaan, telah
dianalisis keterkaitan antara modul PKB dengan KD pada permendikbud
nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD jenjang SMP. Hasil analisis tersebut
dapat diketahui materi modul PKB yang tidak berelasi dengan KD sehinga
dasar inilah yang menjadi pijakan penulis dalam melahirkan bahan bacaan
sebagai unit pembelajaran yang dapat dijadikan rujukan pada kegiatan PKB
berbasis zonasi bagi MGMP Informatikan jenjang SMP.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
3.1.1 Mengenal Internet dan jaringan lokal, serta komunikasi data via HP
(teknologi komunikasi).
3.1.2 Mengenal konektifitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel
(bluetooth, wifi, broadband).
3.1.3 Mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data,
merahasiakan, dan membatasi akses terhadap yang tak berhak.
4.1

Melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.1.1.1 Menyebutkan Perangkat keras

4.1.1 Menjelaskan

jaringan komputer
jaringan komputer

lokal
4.1.2 Menjelaskan

Jenis-jenis

jaringan komputer
3.1.2.1 Menyebutkan
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prinsip

dasar

koneksi perangkat kejaringan
Internet

perbedaan

jaringan bluetooth, wifi dan
broadband

dasar

koneksi perangkat kejaringan

3.1.1.2 Menyebutkan Perangkat lunak
3.1.1.3 Menyebutkan

prinsip

IPK Kunci
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3.1.2.2 Menyebutkan

kelebihan

dan

kekurangan jaringan kabel
3.1.2.3 Menyebutkan

kelebihan

enkripsi

dan

jenis-jenis

pada

prinsip

dasar

koneksi perangkat kejaringan

kekurangan jaringan Nirkabel
3.1.3.1 Menyebutkan

4.1.3 Menerapkan

jaringan

lokal
4.1.4 Menerapkan

prinsip

dasar

koneksi perangkat kejaringan
Internet

komputer
3.1.3.2 Menyebutkan
ancaman

macam-macam

terhadap

IPK Pengayaan

jaringan 4.1.5 Menganilisis

komputer

prinsip

dasar

koneksi perangkat kejaringan
lokal

IPK Kunci

4.1.6 Menganilisis

3.1.3.3 Mengidentifikasi

Perangkat

keras jaringan komputer
3.1.3.4 Mengidentifikasi

prinsip

koneksi perangkat kejaringan
Internet

Perangkat

lunak jaringan komputer
3.1.3.5 Mengidentifikasi

Jenis-jenis

jaringan komputer
3.1.4.1 Mengidentifikasi

perbedaan

jaringan bluetooth, wifi dan
broadband
3.1.4.2 Mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan jaringan kabel
3.1.4.3 Mengidentifikasi kelebihan dan
kekurangan jaringan Nirkabel
3.1.5.1 Mengidentifikasi
enkripsi

pada

jenis-jenis
jaringan

komputer
3.1.5.2 Mengidentifikasi

macam-

macam

terhadap

ancaman

dasar
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jaringan komputer
IPK Pengayaan
3.1.5.3 Menjelaskan Perangkat keras
jaringan komputer
3.1.5.4 Menjelaskan Perangkat lunak
jaringan komputer
3.1.5.5 Menjelaskan

Jenis-jenis

jaringan komputer
3.1.6.1 Menjelaskan

perbedaan

jaringan bluetooth, wifi dan
broadband
3.1.6.2 Menjelaskan

kelebihan

dan

kekurangan jaringan kabel
3.1.6.3 Menjelaskan

kelebihan

dan

kekurangan jaringan Nirkabel
3.1.7.1 Menjelaskan jenis-jenis enkripsi
pada jaringan komputer
3.1.7.2 Menjelaskan
ancaman
komputer
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macam-macam

terhadap

jaringan
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A. Ujian Berbasis Online
Penggunaan teknologi pembelajaran semakin kuat pengaruhnya seiring
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah
merambah

kehidupan

masyarakat.

salah

satu

penerapannya

yaitu

Penggunaan komputer dalam ujian yang bertujuan memudahkan pelaksana
untuk membuat soal beragam dengan mengombi-nasikanS beberapa paket
soal sebab dalam ujian berbasis online menggunakan soal yang berbeda
antar peserta didik dengan tingkat kesukaran relatif setara. Penyelenggaraan
ujian berbasis Online yang pesertanya banyak dan hasilnya harus segera
diketahui, maka penggunaan TIK dalam pelaksanaan ujian dapat membantu
penyelenggara Ujian untuk siswa.

Gambar 1 : Suasana Ujian Berbasis Online
Sumber: www.JPNN.com

Pada penerapan ujian berbasis online dibutuhkan penanganan yang khusus
utamanya menyangkut jaringan komputer, baik itu jaringan lokal maupun
jaringan internet yang menjadi faktor utama keberhasilan ujian berbasis
online ini. Para operator yang bertanggung jawab menangani ujian ini harus
memiliki pengetahuan yang cukup mengenai jaringan komputer, baik itu
menyangkut perangkat keras jaringan, perangkat lunak jaringan, konfigurasi
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jaringan komputer, perawatan, perbaikan, sampai dengan penanganan dari
gangguan luar.

Gambar 2: ilustrasi Jaringan Komputer
Sumber: www.JPNN.com

Perangkat keras jaringan komputer yang umum digunakan utama dalam
mengimplementasikan ujian berbasis online antara lain : Hub/Switch, LAN
Card, Kabel UTP dan Modem. Sedangkan untuk perangkat lunak jaringan
komputer antara lain : Web Browser, Mikrotik.
Pada penerapan Ujian berbasis online dilapangan banyak menemui kendala,
utamanya implementasi di daerah yang memilki akses internet yang kurang
stabil. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para operator di daerah. Maka
dibutuhkan keahlian khusus dalam menangani permasalahan tersebut.
Seperti mencari jalur internet alternatif jika jalur internet utama mati, salah
satu contohnya menggunakan perangkat handphone.
Selain itu juga mereka dituntut untuk dapat melakukan perawatan dan
pemeliharaan jaringan setiap saat untuk memastika jaringan tetap stabil
sehingga proses ujian berbasis online dapat berjalan dengan lancar. Hal yang
terpenting juga yaitu melakukan penanggulangan terhadap gangguan dari
luar. Baik itu serangan virus maupun serangan dari seseorang yang bersifat
ingin mengganggu proses ujian yang sedang berjalan. Maka dibutuhkan
proses enkripsi agar data yang ada bisa aman.
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A. Soal Jaringan Komputer
Berikut ini contoh soal USBN tentang jaringan komputer :
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.1.1 Mengenal
Nomor
Internet dan jaringan
Soal
lokal, serta
komunikasi data via
1
HP (teknologi
komunikasi).
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Pengenalan Internet;
Kunci
Komunikasi data;
Jawaban
Jaringan Komputer
melalui kabel dan
B
tanpa kabel; Mengenal
enkripsi proteksi data.
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang perangkat
yang digunakan dalam
jaringan komputer

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut ini yang merupakan perangkat keras dan
perangkat lunak jaringan komputer yaitu :
a) Bluetooth, Inframerah dan Windows Office
b) Hub, Modem dan Mikrotik.
c) Switch, Kabel Jaringan dan MS Access
d) Server, Mikrotik dan Pointer
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.1.1 Mengenal
Nomor
Internet dan jaringan
Soal
lokal, serta
komunikasi data via
2
HP (teknologi
komunikasi).
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Pengenalan Internet;
Kunci
Komunikasi data;
Jawaban
Jaringan Komputer
melalui kabel dan
C
tanpa kabel; Mengenal
enkripsi proteksi data.
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang jenis-jenis
jaringan komputer
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Manakah dibawah ini yang BUKAN merupakan model
Topologi jaringan komputer ?
a) Topologi BUS
b) Topologi Ring
c) Topologi Max.
d) Topologi Star
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.1.2 Mengenal
Nomor
konektifitas internet
Soal
melalui jaringan kabel
dan nirkabel
3
(bluetooth, wifi,
broadband).
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Pengenalan Internet;
Kunci
Komunikasi data;
Jawaban
Jaringan Komputer
melalui kabel dan
B
tanpa kabel; Mengenal
enkripsi proteksi data.
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang jenis transmisi
data jaringan
komputer

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki
oleh Bluetooth dibandingkan dengan wifi yaitu :
a) Jangkauan lebih luas
b) Tidak memerlukan konfigurasi yang rumit.
c) Dapat digunakan untuk mengirim berbagai jenis data
d) Dapat digunakan secara gratis
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.1.2 Mengenal
Nomor
konektifitas internet
Soal
melalui jaringan kabel
dan nirkabel
4
(bluetooth, wifi,
broadband).
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Pengenalan Internet;
Kunci
Komunikasi data;
Jawaban
Jaringan Komputer
melalui kabel dan
A
tanpa kabel; Mengenal
enkripsi proteksi data.
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang jenis transmisi
data jaringan
komputer
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Salah satu Kelebihan Jaringan Kabel dibandingkan
Jaringan nirkabel yaitu ?
a) Lebih Aman dari gangguan sinyal dari luar.
b) Lebih Fleksibel
c) Lebih mudah dalam proses instalasi
d) Lebih Mudah dalam pemeliharaan
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.1.3. Mengenal
Nomor
enkripsi sebagai salah
Soal
satu cara untuk
memproteksi data,
5
merahasiakan, dan
membatasi akses
terhadap yang tak
berhak.
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Pengenalan Internet;
Kunci
Komunikasi data;
Jawaban
Jaringan Komputer
melalui kabel dan
A
tanpa kabel; Mengenal
enkripsi proteksi data.
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang jenis jenis
Enskripsi data

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Manakah dibawah yang merupakan salah satu jenis
Enkripsi data yang populer digunakan ?
a) RSA.
b) SAH
c) R4C
d) Basse
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.1.3. Mengenal
Nomor
enkripsi sebagai salah
Soal
satu cara untuk
memproteksi data,
6
merahasiakan, dan
membatasi akses
terhadap yang tak
berhak.
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Pengenalan Internet;
Kunci
Komunikasi data;
Jawaban
Jaringan Komputer
melalui kabel dan
D
tanpa kabel; Mengenal
enkripsi proteksi data.
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang jenis jenis
Ancaman Keamanan
Jaringan
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Salah satu bentuk ancaman terhadap jaringan komputer
yaitu, Kecuali ?
a) Interception
b) Interruption
c) Modification
d) Interkoneksi.
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
4.1. Melakukan
Nomor
koneksi perangkat ke
Soal
jaringan lokal maupun
internet.
7
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Menerapkan topologi
Kunci
Jaringan Komputer
Jawaban
melalui kabel sesuai
kondisi ruangan;
C
Menerapkan
konektifitas jaringan
tanpa kabel (wifi)
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang Jaringan lokal
pada sistem jaringan
komputer

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Jaringan komputer utamanya jaringan lokal sangat
populer digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita.
Berikut ini beberapa fungsi dari jaringan lokal, kecuali ?
a) Mengirim data
b) Berbagi Printer
c) Menghemat biaya listrik.
d) Berbagi sumber data
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
4.1. Melakukan
Nomor
koneksi perangkat ke
Soal
jaringan lokal maupun
internet.
8
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Menerapkan topologi
Kunci
Jaringan Komputer
Jawaban
melalui kabel sesuai
kondisi ruangan;
B
Menerapkan
konektifitas jaringan
tanpa kabel (wifi)
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang Jaringan
Internet pada sistem
jaringan komputer
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Pemanfaatan internet di zaman moderen ini sangatlah
tinggi. hampir semua bidang memanfaatkan fasilitas ini,
namun dibalik semua itu ada efek negatif yang
ditimbulkan dari internet ini, salah satunya yaitu ?
a) Informasi sangat mudah menyebar
b) Konten Negatif mudah untuk didapatkan.
c) Memerlukan Biaya ekstra
d) Mengurangi lapangan kerja
√
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A. Aktivitas Pembelajaran
Jaringan komputer dikehidupan sehari-hari banyak kita manfaatkan,
utamanya untuk saling bertukar informasi dan data. Oleh karena itu penting
untuk kita mengetahui prinsip dasar jaringan komputer. Berikut ini kita akan
mencoba beberapa bentuk komunikasi dasar antara perangkat dalam
jaringan yang sederhana, baik antara komputer dengan komputer maupun
komputer dengan perangkat handphone. Selain itu juga kita akan mencoba
menggunakan jaringan kabel maupun jaringan nirkabel dalam jaringan lokal
maupun memanfaatkan fasilitas internet.

Membuat Jaringan Komputer sederhana
Tujuan Aktivitas Pembelajaran :
Setelah Membuat Jaringan Komputer sederhana, diharapkan peserta mampu:
1. Mampu mengidentifikasi perangkat keras dan perangkat lunak.
2. Mampu menghubungkan komputer dalam jaringan lokal.
3. Mampu menghubungkan komputer kejaringan Internet.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 45 Menit.
(Stimulation dan Problem statement)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5
orang.
2. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi dan mencatat semua
perangkat keras dan perangkat lunak yang ada.
3. Setiap kelompok diminta Menghubungkan 3 komputer dalam satu
jaringan lokal menggunakan jaringan kabel
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4. Selanjutnya setiap kelompok diminta Menghubungkan salah satu
komputer ke Jaringan Internet menggunakan jaringan nirkabel
sehingga ke-2 komputer yang lain dapat mengakses internet secara
bersamaan.
Lakukan hal diatas, sehingga dapat terbangun satu jaringan sederhana yang
dimana semua komputer yang terhubung dalam satu jaringan dapat
mengakses internet secara bersamaan.

Menghubungkan komputer dengan perangkat Handphone
Tujuan Aktivitas Pembelajaran :
Setelah aktivitas menghubungkan komputer dengan perangkat handphone,
diharapkan peserta mampu:
1. Mampu melakukan pengiriman data dari perangkat komputer ke
perangkat handphone.
2. Mampu memanfaatkan fasiltas “tethering” pada handphone.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 30 Menit.
(Stimulation dan Problem statement)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 2-3
orang.
2. Setiap kelompok diminta melakukan pengiriman data dari perangkat
handphone ke perangkat komputer dan sebaliknya menggunakan
koneksi bluetooth
3. Terakhir Setiap kelompok diminta melakukan proses koneksi internet
oleh perangkat komputer dengan memanfaatkan koneksi internet
perangkat handphone dengan menggunakan fitur “tethering”
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Lakukan hal diatas untuk memastikan perangkat komputer dapat terhubung
dengan perangkat handphone dengan menggunakan koneksi Buetooth dan
koneksi wifi

Melakukan transfer data secara aman
Tujuan Aktivitas Pembelajaran :
Setelah aktivitas melakukan transfer data secara aman, diharapkan peserta
mampu:
1. Mampu

melakukan

pengiriman

data

secara

aman

dengan

menggunakan proses Enskripsi Data dalam jaringan lokal.
2. Mampu

melakukan

pengiriman

data

secara

aman

dengan

memanfaatkan fasilitas Internet.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 25 Menit.
(Stimulation dan Problem statement)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 2-3
orang.
2. Setiap kelompok diminta menghubungkan 2 komputer kedalam satu
jaringan lokal, kemudian lakukan proses pengiriman data yang
didalamnya terdapat proses enkripsi data yang akan dikirim.
3.

Terakhir Setiap kelompok diminta menghubungkan masing masing
komputer

ke

jaringan

internet,

selanjutnya

lakukan

proses

pengiriman data dengan memanfaatkan salah satu media pengiriman
data yang didalamnya terdapat proses enkskripsi data.
Lakukan hal diatas untuk memastikan 2 perangkat komputer tersebut saling
dapat melakukan transfer data dengan menggunakan 2 jaringan berbeda
yaitu jaringan lokal dan jaringan internet dimana didalamnya juga terdapat
proses enksripsi terhadap data yang akan dikirimkan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
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C. Bahan Bacaan

Pengertian Jaringan Komputer
Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih
komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau
media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun
berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga
dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri
dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung.
Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi/ data yang
dibawa pengirim (transmitter) dapat sampai kepada penerima (receiver)
dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya
dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran
jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar
komputer-komputer client sehingga diperoleh suatu data yang relevan.

Gambar 3: Bentuk Jaringan Komputer
Sumber: www.patartambunan.com

Manfaat Jaringan Komputer
1. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain
dari berbagai negara dengan mudah.
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2. Melalui jaringan komputer, Anda bisa melakukan proses pengiriman data
secara cepat dan efisien.
3. Anda dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah
melalui internet dikarenakan internet merupakan salah satu contoh
jaringan komputer.
4. Dengan jaringan komputer, Anda bisa mengakses file yang dimiliki
sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu
jaringan, semisal internet.

Perangkat Keras Jaringan Komputer
Perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan
untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti
berbagi sumber daya, berkomunikasi dan lain sebagainya. Adapun jenis
perangkat komputer dibagi menjadi 2, yaitu perangkat keras dan perangkat
lunak. Berikut ini jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer antara lain :
1. Router

Gambar 4 : Router
Sumber www.nesabamedia.com

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan
dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke
jaringan

yang

lain.

Dengan

menggunakan

router,

kita

bisa

menghubungkan dua jaringan yang berbeda, contoh 192.168.2.0/24
dapat terhubung dengan jaringan 200.200.200.0/24. Sekilas cara kerja
router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama meneruskan
paket data, membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau
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menyatukan segmen-segmen jaringan tersebut, hanya saja router berada
pada lapisan ketiga OSI.
2. Wireless Card

Gambar 5 : Wireless Card
Sumber www.nesabamedia.com

Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat
menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan
media kabel. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau
lebih dapat saling terhubung melalui jaringan wifi, tanpa harus
menggunakan kabel jaringan. Laptop saat ini kebanyakan sudah
dilengkapi dengan wireless card didalamnya, jadi kita tidak perlu
membelinya secara terpisah, berbeda dengan komputer yang terlebih
dahulu kita harus membelinya secara terpisah.
3. LAN Card

Gambar 6 : LAN Card
Sumber www.nesabamedia.com
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Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga
berfungisi

menghubungkan

dua

atau

lebih

komputer

dengan

menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan
dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang
berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan
melalui media jaringan seperti kabel UTP.
4. Modem

Gambar 7 : Modem
Sumber www.nesabamedia.com

Modulator demodulator atau yang sering disingkat dengan modem
merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal
digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan
kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka
dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog,
modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar
dapat diproses lebih lanjut oleh komputer.
5. Bridge

Gambar 8 : Bridge
Sumber www.nesabamedia.com
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Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas
suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja
bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisi sebuah data ke
jaringan, kemudian bridge akan membuat tabel internal secara otomatis,
dimana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan dirouting
maupun yang akan difilter.
6. HUB

Gambar 9 : HUB
Sumber www.nesabamedia.com

Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah
sinyal transmisi jaringan, dimana hal tersebut dimaksudkan agar kedua
komputer atau lebih dapat saling terhubung.Hub tidak dapat mengatur
alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub
akan dibroadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud
sampai ke tujuan. Hal inilah membuat paket data yang dikirim
mengalami collision atau tabrakan data.
7. Switch

Gambar 10 : Switch
Sumber www.nesabamedia.com
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Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir
sama dengan hub, tetapi perangkat ini ‘lebih pintar’ dari hub karena
dapat mengatasi masalah collision data. Tidak hanya itu, switch juga
memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun
luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak
hanya digunakan untuk membagi sinyal tetapi juga memfilter paket data
kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju.
8. Kabel Jaringan

Gambar 11 : Kabel Jaringan
Sumber www.nesabamedia.com

Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang
digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling
bertukar data. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan, seperti
kabel utp, stp, coxial maupun fiber optik. Biasanya, jenis kabel yang
digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan.
9. Repeater

Gambar 12 : Repeater
Sumber www.nesabamedia.com
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Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas
jangkauan sinyal wifi dari server agar perangkat lain bisa terhubung.
Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari
server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang
lebih luas dan kuat, denagn kata lain sinyal yang lemah dapat
dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas.
10. Access Point

Gambar 13 : Access Point
Sumber www.nesabamedia.com

Access point ini terdiri dari antenna dan transceiver yang digunakan
untuk transmisi dan menerima sinyal dari client atau sebaliknya. Dengan
adanya AP ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara
nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan
dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan
jaringan LAN. Dengan adanya beberapa perangkat jaringan yang telah
disebutkan diatas, kedua komputer atau lebih bisa saling terhubung dan
saling bertukar data. Simak juga mengenai macam-macam topologi
jaringan, agar anda tahu beberapa struktur atau konsep sebelum anda
membangun sebuah jaringan.
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Perangkat Lunak Jaringan Komputer
Perangkat lunak jaringan komputer merupakan salah satu hal yang sangat
dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai
dengan keinginan dari penggunanya. Software atau perangkat lunak dari
sebuah jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungai, yaitu seperti untuk
dapat melihat dan mengetahui tentang host mana saja yang terhubung
diantara satu komputer dengan komputer lainnya, untuk dapat melihat data
yang tengah berjalan dan beberapa fungsi lainnya.
1. Mikrotik

Gambar 14 : Mikrotik
Sumber www.sayabisa.com

Mikrotik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk
menjadikan komputer manjadi router network yang handal, mencakup
berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan wireless, cocok
digunakan oleh ISP, provider hotspot dan warnet. Mikrotik didesain
untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk keperluan
administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun
sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks
sekalipun.
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Adapun Fungsi Mikrotik antara lain sebagai berikut :
 Pengaturan koneksi internet dapat dilakukan secara terpusat dan
memudahkan untuk pengelolaannya.
 Konfigurasi LAN dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan PC
Mikrotik Router OS dengan hardware requirements yang sangat
rendah.
 Blocking situs-situs terlarang dengan menggunakan proxy di
mikrotik.
 Pembuatan PPPoE Server.
 Billing Hotspot.
 Memisahkan bandwith traffic internasional dan local, dan lainnya.
2. Angry IP Scanner

Gambar 15 : Angry IP
Sumber www.nesabamedia.com

Perangkat lunak Angry IP Scanner ini merupakan salah satu perangkat
lunak jaringan komputer yang sangat sering di gunakan oleh pengguna
karena dapat diunduh dengan sangat cepat dan ditambah dengan
penggunaannya yang sangat mudah. Tidak hanya itu, perangkat lunak
satu ini juga dapat digunakan untuk berbagai platform yang akan sanat
menguntungkan untuk digunakan oleh MAC OS, Windows, dan Linux.
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Dan berikut fungsi-fungsi dari Angry IP Scanner :


Angry IP Scanner dapat melakukan scan port dan juga pada alamat
IP.



Angry IP Scanner dapat menjaga suatu jaringan untuk tetap dapat
stabil.



Angry IP Scanner dapat mencari tahu dan mengawasi error maupun
dengan memanfaatkan troubleshooting.



Angry IP Scanner dapat mendeteksi sebuah jaringan lain yang ingin
mencoba meretas sebuah data pada sebuah komputer.

3. DUDE

Gambar 16 : DUDE
Sumber www.nesabamedia.com

Perangkat lunak yang satu ini adalah salah satu perangkat lunak jaringan
komputer yang sangat direkomendasikan untuk dapat digunakan karena
penggunaannya yang cukup mudah dan fungsi-fungsi yang dimilikinya
dinilai lebih maksimal. Perangkat lunak satu ini juga dpaat berlaku untuk
berbagai macam protocol jaringan yang mungkin sudah Anda gunakan
seperti SNMP, DNS, ICMP dan TCP.
Dan dibawah ini merupakan fungsi-fungsi dari sebuah Dude yang dapat
mengoptimalkan kinerja dari jaringan komputer :
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 Dude dapat melakukan proses scanning pada sebuah jaringan yang
telah terhubung.
 Dude dapat melakukan proses scanning pada sebuah jaringan yang
telah terhubung dengan basis subnet.
 Dude dapat digunakan untuk memetakan dari jaringan komputer.
 Dude dapat memberikan sebuah peringatan apabila terjadinya error
maupun troubleshooting..
4. Microsoft Network Monitor

Gambar 17 : Microsoft Network Monitor
Sumber www.nesabamedia.com

Software Microsoft network Monitor ini dapat berguna untuk dapat
membantu menganalisa paket jaringan yang dapat menangkap,
menganalisis dan melihat lalu lintas jaringan.
Tidak hanya itu, alat ini juga sangat berguna untuk dapat mengatasi
permasalahan dari sebuah jaringan dan juga pada sebuah aplikasi
jaringan, fitur-fitur yang dimiliki perangkat lunak ini yaitu memiliki 300
lebih protokol proprietary publik dan microsoft, serta mode pemantau
jaringan dan juga masih banyak lagi. Dan dibawah ini adalah fungsifungsi dari perangkat lunak Microsoft Network Monitor :
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Microsoft Network Monitor dapat mengangkat, melihat dan dapat
juga menganalisis semua proses yang ada pada sebuah jaringan.



Microsoft Network Monitor dapat mendeteksi lalu lintas modus
promiscuous.



Microsoft Network Monitor dapat mengawasi Wireless yang
tengah bekerja.



Microsoft Network Monitor dapat mengatasi semua masalah yang
terdapat pada sebuah jaringan maupun pada sebuah aplikasi
jaringan.



Microsoft Network Monitor dapat menyediakan 300 lebih
protokol proprietary public dan Microsoft.

5. NMap

Gambar 18 : NMap
Sumber www.nesabamedia.com

NMap adalah sebuah perangkat lunak yang telah dikembangkan oleh
Gordon Lyon atau Fyodor Vaskovich. Perangkat lunak ini juga dapat
digunakan untuk berbagai jenis sistem operasi seperti MAC OS X, BSD,
Amigos OS, Solaris, dan Linux. Dan dibawah ini merupakan beberapa
fungsi dari NMap :
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NMap dapat melihat status dari konektivitas.



NMap dapat mengidentifikasi berbagai aplikasi yang digunakan
untuk dapat menjalankan service.



NMap dapat digunakan sebagai security scanner yang bisa
mendeteksi berbagai port yang terbuka.



NMap dapat mengidentifikasi dari versi sistem operasi yang
terdapat pada sebuah komputer.

6. Open NMS

Gambar 19 : Open NMS
Sumber www.nesabamedia.com

pen NMS adalah software jaringan yang juga sangat sering digunakan
pengguna untuk sebuah jaringan yang jumlahnya kecil. Perangkat lunak
ini juga lebih sering digunakan untuk aplikasi klien yang sering dibuka
menggunakan Ipad, Ipod maupun Iphone. Dan berbagai fungsi-fungsi
dari Open NMS seperti dibawah ini :


Open NMS dapat mencari otomatis jaringan.



Open NMS dapat memberikan sebuah fitur jaminan yang ada pada
sebuah layanan.



Open NMS dapat mengatur sebuah pemberitahuan tentang
informasi jaringan maupun kondisi dari sebuah jaringan.
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Open NMS dapat melakukan pengukuran kunerja pada sebuah
jaringan.

7. Advanced IP Scanner

Gambar 20 : Advanced IP Scanner
Sumber www.nesabamedia.com

Ada berbagai kelebihan dari Advanced IP Scanner ini, Anda juga dapat
memilih software jaringan menjadi software yang pas untuk Anda pilih.
Dan beberapa fungsi dibawah ini akan membuat Anda mendapatkan
jaringan yang lebih maksimal pada software yang satu ini :


Advanced IP Scanner dapat menghubungkan HTTP, shared folder,
dan FT dengan sangat mudah.



Advanced IP Scanner dapat menghidupkan atau mematikan
komputer dengan cepat.



Advanced IP Scanner dapat menghubungkan komputer Anda
dengan layanan yang umum seperti FTP, HTTP dan shared folder.



Advanced IP Scanner dapat mendeteksi jaringan yang ada pada
komputer, yaitu seperti jaringan nirkabel sampai router Wifi.
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8. Network Miner

Gambar 21 : Network Miner
Sumber www.nesabamedia.com

Seperti yang kita ketahui fungsi dari Network ini yaitu untukk dapat
mengatur sebuah jaringan yang ada pada sebuah komputer. Tetapi selain
itu, fungsi dari Network juga masih banyak, yakni seperti dibawah ini :


Network Miner dapat mengekstrak file dan gambar dengan
menggunakan jaringan tersebut



Network Miner dapat menyajikan informasi tentang sistem operasi,
nama host, dan juga port yang terbuka untuk host.



Network Miner dapat menangkap sebuah paket jaringan pada
komputer.



Network Miner dapat melihat kembali peristiea atau lalulintas yang
terpenting dalam sebuah jaringan.



Network Miner dapat memilih sebuah jaringan yang akan digunakan
dengan menggunakan kata kunci khusus.



Demikian artikel mengenai perangkat lunak jaringan komputer
Beserta Fungsinya. Dan semoga Anda dapat paham dengan benar
mengenai berbagai perangkat lunak jaringan komputer dan juga
fungsi-fungsi yang terdapat didalamnya.
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Jenis-jenis Jaringan Komputer dan Pengertiannya

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis jaringan komputer
dan pengertiannya yang berdasarkan karaterianya dapat dibedakan
menjadi 4 bagian, yaitu diantaranya adalah:
1. Berdasarkan jangkauan geografis dibedakan menjadi:


Jaringan LAN
merupakan jaringan yang menghubungkan 2 komputer atau lebih
dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam 1
warnet.



Jaringan MAN
Merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta
daerah setempat. Contohnya jaringan telepon lokal, sistem
telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet.



Jaringan WAN
Merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya
jaringan PT. Telkom, PT. Indosat, serta jaringan GSM Seluler
seperti Satelindo, Telkomsel, dan masih banyak lagi.

2. Berdasarkan distribusi sumber informasi/data dibedakan menjadi:


Jaringan terpusat
Jaringan ini terdiri dari komputer klient dan server yang mana
komputer klient yang berfungsi sebagai perantara untuk
mengakses sumber informasi/data yang berasal dari satu
komputer server



Jaringan terdistribusi
Merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga
terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan
dengan klient membentuk sistem jaringan tertentu.
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3. Berdasarkan peranan Komputer dalam Proses Data


Jaringan Client-Server
Pada jaringan ini terdapat 1 atau beberapa komputer server dan
komputer client. Komputer yang akan menjadi komputer server
maupun menjadi komputer client dan diubah-ubah melalui
software jaringan pada protokolnya. Komputer client sebagai
perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server
sedangkan komputer server menyediakan informasi yang
diperlukan oleh komputer client.



Jaringan Peer-to-peer
Pada jaringan ini tidak ada komputer client maupun komputer
server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman
maupun penerimaan informasi sehingga semua komputer
berfungsi sebagai client sekaligus sebagai server.

4. Berdasarkan Jenis Topologinya


Topologi Ring
Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin
merupakan

suatu

topologi

jaringan

yang

dipakai

untuk

menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya
dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin.
Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN
card agar masing-masing komputer terkoneksi.

Gambar 22 : Topologi Ring
Sumber www.maxmonroe.com
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Kelebihan Topologi Ring
 Biaya untuk instalasinya murah
 Performa koneksi cukup baik
 Proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah
 Implementasinya mudah dilakukan
Kekurangan Topologi Ring
 Jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terhitung
rumit
 Pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi
 Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu
koneksi bermasalah


Topologi Bus
Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada
umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada installasi jaringan
berbasi kabel coaxial. Topologi bus memakai kabel coaxial pada
sepanjang node client dan konektor. Jenis konektor yang
digunakan adalah BNC, Terminator, dan TBNC.

Gambar 23 : Topologi Bus
Sumber www.maxmonroe.com

Kelebihan Topologi Bus
 Kemudahan dalam penambahan client atau workstation
baru
 Mudah digunakan dan sangat sederhana
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 Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit
Kekurangan Topologi Bus
 Sering terjadi tabrakan arus data
 Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien
 Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan
 Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka
komputer workstation akan terganggu.


Topologi Star
Topologi star atau disebut juga dengna topologi bintang adalah
topologi jaringan berbentuk bintang dimana pada umumnya
memakai hub atau switch untuk koneksi antar client. Topologi
jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena
memiliki banyak kelebihan.

Gambar 24 : Topologi Star
Sumber www.maxmonroe.com

Kelebihan Topologi Star
 Jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah
satu komputer client bermasalah
 Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik
 User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan
 Lebih fleksibel
Kekurangan Topologi Star
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 Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup
banyak kabel
 Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika
hub atau switch mengalami masalah


Topologi Mesh
Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk
rute yang banyak. Jaringan pada topologi ini menggunakan kabel
tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat
tanpa melalui hub atau switch.

Gambar 25 : Topologi Mesh
Sumber www.maxmonroe.com

Kelebihan Topologi Mesh
 Bandwidth limit nya cukup besar
 Security data pada topologi ini sangat baik
 Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman
data sangat banyak
Kekurangan Topologi Mesh
 Kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak
 Biaya installasi topologi mesh sangat mahal karena
menggunakan banyak kabel
 Installasinya sangat rumit
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Topologi Tree
Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari
topologi bus dan topologi star. Topologi tree pada umumnya
dipakai untuk interkoneksi antara hirarki dengan pusat yang
berbeda-beda.

Gambar 26 : Topologi Tree
Sumber www.maxmonroe.com

Kelebihan Topologi Tree
 Dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi
jaringan yang lebih luas
 Susunan topologi ini terpusat secara hirarki sehingga
pengaturan data menjadi lebih mudah
Kekurangan Topologi Tree
 Topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat
 Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya
installasinya mahal
 Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini
 Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer
bagian bawah juga akan bermasalah
5. Berdasarkan media transmisi data dibedakan menjadi:


Jaringan Berkabel (Wired Network)
Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan
komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan.
Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk
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sinyal listrik antar komputer jaringan. Kabel jaringan berfungsi
dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau
komputer jaringan.
Kelebihannya:
 Relatif murah
 Tingkat keamanan relatif tinggi
 Performa / Stabilitas jaringan dan bandwith yang lebih
tinggi dan lancar
 Mudah dalam instalasi
 Lebih Aman dari gangguan sinyal dari luar.
Kelemahannya:
 Kerapian yang kurang(nilai estetika) karena kabel yg
berantakan /sembraut
 Jangkauan dan akses client yang terbatas
 Susah jika ada perluasan jaringan
 Wired LAN harus di tempatkan di tempat yang aman
 Security pada wired LAN akan hilang pada saat kabel
jaringan di potong


Jaringan Nirkabel (Wireless Network)
Merupakan

jaringan

dengan

medium

berupa

gelombang

elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk
menghubungkan

antar

komputer

karena

menggunakan

gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal
informasi antar komputer jaringan.
Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik
pada jarak yang dekat (beberapa meter, memakai alat/pemancar
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bluetooth) maupun pada jarak jauh (lewat satelit). Bidang ini erat
hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi,
dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori
jaringan nirkabel ini meliputi: Jaringan kawasan lokal nirkabel
(wireless LAN/WLAN), dan Wi-Fi.
Kelebihannya :
 Jaringan rapi dan mempunyai nilai
 Kemudahan proses instalasi
 Mudahuntuk perluasan jaringan
 Pengurangan anggaran biaya
 Jangkauan luas
 Pemeliharaan murah
 Infrastruktur berdimensi kecil
Kelemahannya:
 Gangguan gelombang jaringan
 Keamanan data kurangterjamin
 Konfigurasi yang lebih rumit
 Kapasitas jaringan terbatas
 Biaya investasi cukup mahal
 Tidak stabil dan terpengaruh cuaca
 Kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum
Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer
dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam
media transmisi tanpa kabel, seperti: gelombang radio, gelombang
mikro, maupun cahaya infra merah.
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Berikut ini penjelasan berapa jenis media transmisi jaringan
nirkabel yang populer digunakan


Bluetooth
Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang
dapat

digunakan

untuk

menghubungkan

sebuah

perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi
lainnya, bluetooth umumnya digunakan di handphone,
komputer atau pc, tablet, dan lain-lain. Fungsi bluetooth
yaitu untuk mempermudah berbagi atau sharing file,
audio, menggantikan penggunaan kabel dan lain-lain. Saat
ini sudah banyak sekali perangkat yang menggunakan
bluetooth.
Pada dasarnya teknologi bluetooth ini diciptakan bukan
hanya

untuk

menggantikan

atau

menghilangkan

penggunaan media kabel dalam melakukan pertukaran
data atau informasi, tetapi juga mampu menawarkan fitur
yang bagus atau baik untuk teknologi mobile wireless atau
tanpa kabel, dengan biaya yang relatif rendah, konsumsi
daya rendah, interoperability yang sangat menjanjikan,
mudah dalam pengoperasiannya dan juga mampu
menyediakan berbagai macam layanan.
Kelebihan:
 Bisa

menembus

rintangan,

misalnya

seperti

dinding, kotak, dan sebagainya. Walaupun jarak
transmisinya hanya 10 M.
 Tidak memerlukan media kabel ataupun kawat.
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 Dapat mensingkronisasi data dari Handphone ke
Komputer atau laptop.
 Dapat dipakai sebagai perantara modem.
 Praktis dan tidak ribet dalam penggunaanya.
 Tidak memerlukan konfigurasi yang sulit
Kekurangan:
 Memakai frekuensi yang sama dengan gelombang
WiFi.
 Kalu terlalu banyak koneksi bluetooth didalam satu
ruangan, akan sulit untuk menemukan penerima
yang dituju.
 Sering beredar virus-virus yang disebarkan melalui
bluetooth, khususnya dari handphone.
 Cukup banyak mekanisme keamanan yang harus
diperhatikan

untuk

mencegah

kegagalan

pengiriman data atau penerimaan data maupun
informasi.
 Kecepatan

dalam

transfer

data

tidak

tetap,

tergantung dari perangkat yang dipakai untuk
mengirim dan yang menerima data maupun
informasi.


Inframerah
Inframerah atau infrared adalah radiasi elektromagnetik
dari panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya
tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio.
Radiasi inframerah memiliki jangkauan tiga "order" dan
memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm.
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Pada bidang komunikasi, sistem sensor

inframerah

menggunakan infrmerah sebagai media komunikasi untuk
menghubungkan dua perangkat. Teknologi ini banyak
digunakan sebagai alat pengontrol jarak jauh, alarm
keamanan, dan otomatisasi pada sistem. Teknologi ini
menggunakan LED inframerah yang bertindak sebagai
pemancar, yang juga telah dilengkapi dengan rangkaian
untuk membangkitkan data yang akan dikirimkan melalui
sinar inframerah serta foto transistor yang bertindak
sebagai komponen penerima.
Kelebihan inframerah
 Pengiriman data dengan infra merah dapat
dilakukan kapan saja, karena pengiriman dengan
inframerah tidak membutuhkan sinyal.
 Pengiriman data dengan infra merah dapat
dikatakan mudah karena termasuk alat yang
sederhana.
 Pengiriman data dari ponsel tidak memakan biaya
(gratis).
Kelemahan inframerah
 Pada pengiriman data dengan inframerah, kedua
lubang infra merah harus berhadapan satu sama
lain.

Hal

ini

agak

menyulitkan

kita

dalam

mentransfer data karena caranya yang merepotkan.
 Inframerah sangat berbahaya bagi mata, sehingga
jangan sekalipun sorotan infra merah mengenai
mata.
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 Pengiriman

data

dengan

inframerah

dapat

dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan
rekannya Bluetoth.


Wifi
Wifi adalah teknologi untuk saling bertukar data
menggunakan gelombang radio (secara nirkabel) dengan
memanfaatkan berbagai peralatan elektronik. Diperlukan
peralatan

elektronik

seperti

misalnya

komputer,

smartphone, tablet, atau bahkan video game console untuk
terhubung dalam jaringan komputer, termasuk internet,
melalui Wifi.
Perangkat elektronik tersebut haruslah berada dalam
sebuah titik akses (hotspot) jaringan nirkabel untuk dapat
terhubung dengan Wifi. Dalam suatu jaringan Wifi,
biasanya titik akses memiliki jangkauan hingga 20 meter
di dalam ruangan, dan ada pula yang lebih jauh
jangkauannya untuk Wifi di luar ruangan. Wifi sendiri
sebetulnya merupakan singkatan dari Wireless Fidelity.
Pada umumnya, untuk bisa terhubung dengan sebuah
perangkat

elektronik,

Wifi

menggunakan

frekuensi

gelombang radio dalam rentang 2,4GHz s/d 5GHz.
Kelebihan WiFi:
 Instalasi yang praktis
 Bisa digunakan dimana saja tanpa ada batasan
tempat
 Jangkauan yang luas
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 Kompatibel

hampir

dengan

berbagai

jenis

perangkat
 Mudah connect hanya sekali klik
Kekurangan WiFi
 Keamanan yang kurang
 Kelemahan mentransfer data yang besar
 Kekuatan sinyal bergantung dengan kondisi cuaca


Broadband
Teknologi broadband secara umum didefinisikan sebagai
jaringan atau servis Internet yang memiliki kecepatan
transfer yang tinggi karena lebar jalur data yang besar.
Meskipun jalur data yang disediakan untuk penggunanya
sangat lebar, teknologi broadband biasanya membagi jalur
lebar tersebut dengan pengguna sekitarnya. Namun jika
tidak

ada

yang

menggunakan,

pengguna

akan

menggunakan sepenuhnya jalur lebar tersebut. Teknologi
broadband atau pita lebar merupakan salah satu teknologi
media transminsi yang mendukung banyak frekuensi,
mulai dari frekuensi suara hingga video.
Teknologi ini bisa membawa banyak sinyal dengan
membagi kapasitasnya

(yang sangat

besar) dalam

beberapa kanal bandwidth. Setiap kanal beroperasi pada
frekuensi yang spesifik. Secara sederhana, istilah teknologi
broadband digunakan untuk menggambarkan sebuah
koneksi berkecepatan 500 Kbps atau lebih. Tetapi FCC
mendefenisikan broadband dengan kecepatan minimal
200 Kbps. Ada dua jenis jalur lebar yang umum, yaitu DSL
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dan kabel modem, yang mampu mentransfer 512 Kbps
atau lebih, kira-kira 9 kali lebih cepat dari modem yang
menggunakan kabel telepon standar. Saat ini, teknologi
broadband wireless merupakan tujuan utama dari evolusi
teknologi telekomunikasi.
Apa yang ditawarkan oleh layanan broadband? Tentunya
akses data multimedia berkecepatan tinggi berupa layanan
gambar, audio, dan video, termasuk video streaming, video
downloading, video telephony, dan video messaging.
Melalui perangkat yang mendukung teknologi tersebut,
pengguna juga bisa mengakses hiburan mobile TV dan
mengunduh musik, serta melakukan komunikasi real-time
menggunakan teknologi fixed-mobile, seperti webcam
melalui ponsel.

Sistem Keamanan Jaringan Komputer
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sistem keamanan pada jaringan
komputer secara umum. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu
system yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada
suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu
merusak jaringan. Tujuan membuat keamanan jaringan adalah untuk
mengantisipasi resiko jaringan berupa bentuk ancaman fisik maupun logic
baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mengganggu aktivitas yang
sedang berlangsung dalam jaringan.
Satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap atau
tidak ada jaringan yang benar-benar aman. karna sifat jaringan adalah
melakukan komuikasi, dan setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang
lain dan di salah gunakan. Oleh sebab itu keamanaan jaringan sangatlah
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dibutuhkan. Yang harus dilakukan ialah mengenal beberapa ancaman
keamanan jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi (security
attack) akhir-akhir ini seringkali terjadi kejahatan komputer/cyber crime
pada dunia maya seringkali di lakukan oleh kelompok orang yang ingin
menembus suatu keaman sebuah sistem. Ada beberapa kemungkinan tipe
dari serangan yang dilakukan oleh penyerang yaitu :
 Interception yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah
berhasil mendapatkan hak akses informasi.
 Interruption yaitu penyerang yang telah dapat menguasai sistem,
tetapi tidak keseluruhan. Karna admin yang asli masih bisa login.
 Fabrication yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam
sistem target.
 Modification yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah
mengubah secara keseluruhan.
Metode Keamanan Jaringan
1. Pembatasan akses pada suatu jaringan
Ada beberapa konsep dalam pembatasan akses jaringan, yakni sebagai
berikut :
 Internal password authentication : Password local untuk login ke
sitem harus merupakan password yang baik serta di jaga dengan
baik. Pengguna aplikasi shadow password akan sangat membantu.
 Server Based password authentication : termasuk metode ini
misalnya sistem kerbros server,TCP-wrapper, dimana setiap
service yang di sediakan oleh server tertentu dengan suatu daftar
host dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan service
tersebut.
 Server-based token authentication : metoda ini menggunakan
authentication

system

yang

lebih

ketat,

yaitu

dengan

menggunakan token / smart card, sehingga untuk akses tertentu
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hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan mengggunakan
token khusus.
 Firewall dan Routing Control : Firewall melindungi host-host pada
sebuah network dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall
semua paket ke sistem di belakang firewall dari jaringan luar
tidak dapat dilakukan langsung. Semua hubungan harus dilakukan
dengn mesin firewall.
2. Menggunakan metode dan mekanisme tertentu
Yakni sebagai berikut :
 Enkripsi : Salah satu pembatasan akses adalah dengan enkripsi.
Proses enkripsi mengcode data dalam bentuk yang hanya dapat
dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk membaca data.
 Terminologi Kriptografi : Kriptografi (cryptography) merupakan
ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman.
 Terminology Enskripsi-Deskripsi : Proses yang digunakan untuk
mengamankan sebuah pesan (yang disebut plaintext) menjadi
pesan yang tersembunyi (disebut cipertext) adalah enkripsi
(encryption). Chipertext adalah sebuah pesan yang sudah tidak
dapat dibaca dengan mudah.
 Digital Signature : Digunakan untuk menyediakan authentication,
perlindungan, integritas, dan non-repudiation.
 Algoritma Checksum/Hash : Digunakan untuk menyediakan
perlindungan integritas, dan dapat menyediakan authentication.
Satu atau lebih mekanisme dikombinasikan untuk menyediakan
security service.
Metode Enskripsi Pada Jaringan Komputer
Enkripsi adalah proses mengacak data sehingga tidak dapat dibaca oleh
pihak lain. Pada kebanyakan proses enkripsi, Anda harus menyertakan kunci
sehingga data yang dienkripsi dapat didekripsikan kembali. Ilmu yang
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mempelajari teknik enkripsi disebut kriptografi. Gambaran sederhana
tentang enkripsi, misalnya mengganti huruf a dengan n, b dengan m dan
seterusnya. Model penggantian huruf sebagai bentuk enkripsi sederhana ini
sekarang tidak dipergunakan secara serius dalam penyembunyian data. ROT13 adalah program yang masih suka dipergunakan. Intinya adalah mengubah
huruf menjadi 23 huruf didepannya. Misalnya b menjadi o dan seterusnya.
Pembahasan enkripsi akan terfokus pada enkripsi password dan enkripsi
komunikasi data.
Teknik Enkripsi
 DES (Data Encription Standard)
adalah sebuah algoritma enkripsi sandi blok kunci simetrik dengan
ukuran blok 64-bit dan ukuran kunci 56-bit. DES untuk saat ini sudah
dianggap tidak aman lagi. Penyebab utamanya adalah ukuran
kuncinya yang sangat pendek (56-bit). Sejak beberapa tahun yang lalu
DES telah digantikan oleh Advanced Encryption Standard (AES).
 RSA (Rivest Shamir Adelman)
Algoritma RSA adalah algoritma enkripsi dan otentikasi yang paling
umum digunakan dan termasuk sebagai bagian dari Web browser
yang dari Microsoft dan Netscape. Ini juga bagian dari Lotus Notes ,
Intuit Quicken, dan banyak produk lainnya. Sistem enkripsi RSA
Security dimiliki oleh. Perusahaan lisensi teknologi algoritma dan juga
menjual kit pengembangan. Teknologi merupakan bagian dari web
yang ada atau yang diusulkan, Internet, dan standar komputasi.
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Prinsip dasar Koneksi Perangkat
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai prinsip dasar koneksi perangkat
baik kejaringan lokal maupun jaringan internet.


Koneksi Perangkat kejaringan Lokal

Gambar 27 : Jaringan Lokal
Sumber www. tkjarkom1511895s.wordpress.com

Jaringan lokal adalah sebuah jaringan komputer yang luas wilayahnya
kecil, hanya mencakup wilayah lokal. Jaringan Lokal biasanya
menggunakan perangkat - perangkat yang cukup sederhana seperti kabel
UTP, Switch, Router dan beberapa perangkat jaringan lainnya. Contoh
dari jaringan Lokal antara lain jaringan dilingkup kantor, sekolah dan
kampus. Adapun Manfaat yang diperoleh dari jaringan lokal ini antara
lain :
 Mengirim data
 Berbagi Printer
 Berbagi sumber data
 Menghemat Biaya pengeluaran operasional kantor
 Menghemat Tenaga
Berikut ini akan dijelaskan secara singkat langkah langkah membuat
jaringan lokal secara sederhana.
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Untuk membuat sebuah jaringan LAN ada material yang kita butuhkan.
Berikut Peralatan atau material yang dibutuhkan untuk membuat sebuah
jaringan komputer LAN:
 Dua atau lebih PC
 Network Card sesuai dg jumlah PC
 Kabel coaxial atau UTP
 Hub bila diperlukan
 Terminator
 T-Connector
Adapun langkah Pembuatannya sebagai Berikut :
 Sebelumnya anda harus mengetahui dahulu tipe jaringan yang ingin
anda gunakan.untuk mengetahui tipe-tipe jaringan komputer silakan
anda buka artike saya terdahulu Mengenal Topologi Jaringan Lan.
 Pasanglah kabel dan network card. Pemasangan kabel disesuaikan
dengan topologi/tipe jaringan yang anda pilih sedangkan pemilihan
network card disesuaikan dengan slot yang ada pada motherboard
anda. Bila board anda punya slot PCI maka itu lebih baik karena LAN
card berbasis PCI bus lebih cepat dalam transfer data.
 Bila anda menggunakan tipe bus maka pada masing-masing
komputer harus anda pasang T-Connector yang memiliki dua input.
Dan pada komputer yang hanya mendapat 1 input pada input kedua
harus dipasang terminator kecuali bila anda membuat jaringan
berbentuk circle(lingkaran) dimana semua komputer mendapat 2
input. Misalnya komp1,komp2,komp3 berjajar maka t-conncector
pada komp1 dipasang terminator dan kabel ke komp2. Pada komp2
dipasang kabel dr komp1 dan kabel ke komp3. Sedangkan komp3
dipasang kabel dr komp2 dan terminator.
 Bila anda memilih tipe star maka masing-masing kabel dari
komputer dimasukkan ke dalam port yang tersedia di hub. Dan bila
anda ingin menghubungkan hub ini ke hub lainnya anda gunakan
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kabel UTP yang dimasukkan ke port khusus yang ada pada masingmasing hub
 Pilih Sistem Operasi yang sesuai, Mis : Windows atau Linux
 Persiapkan Komputer Server yang memadai, sesuai dengan jumlah
klien.
 Pilih Jenis Jaringan, Mis: Jaringan Kabel atau Wireless.

Alat-alat yang dibutuhkan
 PC Server
 OS (Operating System)
 Lan Card (untuk jaringan kabel) atau Card WLAN (U/ Wireless)
 Kabel UTP Cat 5 (u/ jaringan Kabel)
 Access Point (U/ Jaringan Wireless)
 Switch atau Hub (u/ Jaringan Kabel)
 RJ 45 (u/ jaringan kabel)
 Pemotong kabel / Crimping Tool (u/ jaringan Kabel)
 Tester kabel (u/ Jaringan Kabel)
Langkah terakhir adalah setting control panel network conection
 Setting network connection di controlpanel>networkConection
 Klik kanan local Area Conection pilih properties
 Pilih TAB General pilih internet protocol (TCP/IP) pilih prporties
 Pilih use the following Ip adress
 Masukan IPadress : 192.168.0.1 subnet mask : 255.255.255.0
 Pilih OK
 Klik kanan mycomputer pilih properties
 Pilih TAB ‘Computer Name’ pilih tombol ‘change’
 Bagian member of pilih ‘workgorup’isi apasaja misal ‘SEMICO’
 Isi ‘Computer Name’ apasaja misal ‘User 1′
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 Pilih ‘OK’ atomatis windows merestart
 Lakukan hal demikian di komputer lain dengan syarat ‘Computer
Name’ harus berbeda dan Ip address harus berbeda yang lainya
harus sama, misal dikomputer lain ‘computer name’ di isi ‘user 2′
dan ip addressnya : 198.168.0.2 untuk ip adress yang harus berbeda
cuma digit terakhir yang lainya harus sama. Digit terakhir pada
nomor IP address yaitu nomor untuk mengidentifikasi alama sebuah
komputer


Koneksi Perangkat kejaringan Internet
jaringan internet ialah suatu gabungan sebuah jaringan dua atau lebih
perangkat komputer yang ada di seluruh dunia dan bisa di bilang
merupakan suatu rangkaian perangkat komputer yang terbesar di dunia,
serta ukurannya akan terus mengalami suatu perkembangan hingga
tanpa batas waktu yang di tentukan selama tekhnologi terus berkembang
dan maju di dunia ini. Akan tetapi sebuah perangkat komputer tersebut
hanya sebagian dari beberapa definisi tentang sebuah jaringan internet,
karena ketika kita membahas sebuah jaringan internet maka yang
ditujukan ialah semua yang bergantung tentang predikat yang sudah
melekat terhadapnya seperti contoh yaitu sebuah informasi dan para
penggunanya serta sebuah software dan hardware yang dimanfaatkan.
Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya jaringan internet yaitu
antara lain :
 Menambah Wawasan
 Lebih Efisien
 Memudahkan Komunikasi
 Sarana Pendidikan Jarak jauh
 Sarana Hiburan
 Berbelanja Online
 Memudah untuk memperoleh informasi terkini
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Namun dibalik itu semua, internet juga membawah dampak negatif,
antara lain sebagai berikut :
 Kontent Negatif mudah diperoleh
 Perjudian Online
 Penipuan
 Hacking
 Informasi Palsu
 Pencurian data Pribadi
Berikut ini Langkah-langkah membuat instalasi jaringan Internet
sederhana sebagai berikut.
Alat Yang dibutuhkan
 Router
 Switch
 Ethernet Card
 Ethernet Cable
 Modem

Gambar 28 :Instalasi Jaringan Internet
Sumber www.microsoft.com

Setelah hardware terpasang, sekarang adalah tahap untuk setting
software. setting ini meliputi instalasi OS, setting network connection,
konfigurasi TCP/IP address, terakhir adalah uji coba jaringan yang telah
anda pasang.
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ICS bertujuan untuk membagikan koneksi internet komputer host
menuju komputer lainnya.
Untuk mengaktifkan ICS pada komputer server, silahkan buka Control
Panel, klikNetwork and Internet, klik Network and Sharing Center, klik
Change Adapter Center, Klik kanan pada koneksi yang ingin anda
bagikan, klik Properties, klik tabSharing, lalu centang kotak Allow other
network users to connect through this computer’s Internet connection,
simpan. Oke, sampai tahap ini, hanya komputer server yang bisa
terhubung ke internet
Setelah koneksi dibagikan, maka masing-masing komputer harus
mendapatkan IP address. Caranya,
 buka Control Panel, klik Network and Internet, klik Network and
Sharing Center, klik Change Adapter Center.
 Klik kanan pada Koneksi LAN, Klik Properties
 Klik Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) atau Internet
Protocol Version 6 (TCP/IPv6), kemudian pilih properties
 klik Obtain an IP address automatically atau Obtain an IPv6
address automatically.
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A. Pembahasan Soal-soal
Pada Bagian ini ada dibahas tentang soal yang USBN tentang jaringan
komputer diatas.
1. Berikut ini yang merupakan perangkat keras dan perangkat lunak
jaringan komputer yaitu :
a. Bluetooth, Inframerah dan Windows Office
b. Hub, Modem dan Mikrotik.
c. Switch, Kabel Jaringan dan MS Access
d. Server, Mikrotik dan Pointer
Pembahasan :
Jawaban yang benar ada B.
Jenis Perangkat Keras Jaringan Komputer antara lain :
 Router
 Wireless Card
 LAN Card
 Modem
 Bridge
 Hub
 Switch
 Kabel Jaringan
 Repeater
 Access Point
Jenis Perangkat Lunak Jaringan Komputer antara lain :
 Mikrotik
 Angry IP Scanner
 Dude
 Microsoft Networt Monitor

73

 Nmap
 Open NMS
 Advanced IP Scanner
 Network Miner
2. Manakah dibawah ini yang BUKAN merupakan model Topologi jaringan
komputer ?
a. Topologi BUS
b. Topologi Ring
c. Topologi Max.
d. Topologi Star
Pembahasan :
Jawaban Yang benar adalah C.
Model Topologi Jaringan Komputer
 Ring
 Bus
 Star
 Mesh
 Tree
3. Berikut ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Bluetooth
dibandingkan dengan wifi yaitu :
a. Jangkauan lebih luas
b. Tidak memerlukan konfigurasi yang rumit.
c. Dapat digunakan untuk mengirim berbagai jenis data
d. Dapat digunakan secara gratis
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah B.
Kelebihan Bluetooth:
 Bisa menembus rintangan, misalnya seperti dinding, kotak, dan
sebagainya. Walaupun jarak transmisinya hanya 10 M.
 Tidak memerlukan media kabel ataupun kawat.
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 Dapat mensingkronisasi data dari Handphone ke Komputer atau
laptop.
 Dapat dipakai sebagai perantara modem.
 Praktis dan tidak ribet dalam penggunaanya.
 Tidak memerlukan konfigurasi yang sulit
Kelemahannya Wifi:
 Gangguan gelombang jaringan
 Keamanan data kurangterjamin
 Konfigurasi yang lebih rumit
 Kapasitas jaringan terbatas
 Biaya investasi cukup mahal
 Tidak stabil dan terpengaruh cuaca
 Kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum
4. Salah satu Kelebihan Jaringan Kabel dibandingkan Jaringan nirkabel
yaitu ?
a. Lebih Aman dari gangguan sinyal dari luar.
b. Lebih Fleksibel
c. Lebih mudah dalam proses instalasi
d. Lebih Mudah dalam pemeliharaan
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah A.
Kelebihan Jaringan Kabel:
 Relatif murah
 Tingkat keamanan relatif tinggi
 Performa / Stabilitas jaringan dan bandwith yang lebih tinggi dan
lancar
 Mudah dalam instalasi
 Lebih Aman dari gangguan sinyal dari luar.
Kelemahan Jaringan Nirkabel:
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 Gangguan gelombang jaringan
 Keamanan data kurang terjamin
 Konfigurasi yang lebih rumit
 Kapasitas jaringan terbatas
 Biaya investasi cukup mahal
5. Manakah dibawah yang merupakan salah satu jenis Enkripsi data yang
populer digunakan ?
a. RSA.
b. SAH
c. R4C
d. Basse
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah A.
Teknik Enkripsi Antara Lain:
 DES (Data Encription Standard)
 RSA (Rivest Shamir Adelman)
6. Salah satu bentuk ancaman terhadap jaringan komputer yaitu, Kecuali ?
a. Interception
b. Interruption
c. Modification
d. Interkoneksi.
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah D.
Jenis Serangan Terhadap Jaringan Komputer Antara Lain:
 Interception
 Interruption
 Modification
 Fabrication
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7. Jaringan komputer utamanya jaringan lokal sangat populer digunakan
untuk memudahkan pekerjaan kita. Berikut ini beberapa fungsi dari
jaringan lokal, kecuali ?
a. Mengirim data
b. Berbagi Printer
c. Menghemat biaya listrik.
d. Berbagi sumber data
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah C.
Manfaat dari jaringan komputer Lokal antara lain:
 Mengirim data
 Berbagi Printer
 Berbagi sumber data
 Menghemat Biaya pengeluaran operasional kantor
 Menghemat Tenaga
8. Pemanfaatan internet di zaman moderen ini sangatlah tinggi. hampir
semua bidang memanfaatkan fasilitas ini, namun dibalik semua itu ada
efek negatif yang ditimbulkan dari internet ini, salah satunya yaitu ?
a. Informasi sangat mudah menyebar
b. Konten Negatif mudah untuk didapatkan.
c. Memerlukan Biaya ekstra
d. Mengurangi lapangan kerja
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah B.
dampak negatif Internet, antara lain sebagai berikut :
 Kontent Negatif mudah diperoleh
 Perjudian Online
 Penipuan
 Hacking
 Informasi Palsu
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B. Mengembangkan Soal HOTS
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.1.1 Mengenal
Nomor
Internet dan jaringan
Soal
lokal, serta
komunikasi data via
1
HP (teknologi
komunikasi).
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Pengenalan Internet;
Kunci
Komunikasi data;
Jawaban
Jaringan Komputer
melalui kabel dan
B
tanpa kabel; Mengenal
enkripsi proteksi data.
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang penggunaan
perangkat mobile
dengan perangkat
jaringan
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Adi Ingin mengunduh beberapa file namun tidak
memiliki kuota data yang cukup. Adi kemudian meminta
Udin untuk mengaktifkan fitur wireless tathering dari
mobile phone yang dimilikinya. Pernyataan yang paling
tepat adalah ....
a. Mobile phone Udin bertindak sebagai server
b. Mobile phone Udin sebagai access point
c. Mobile phone Udin sebagai Router
d. Mobile phone Udin bertindak sebagai client
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.1.2 Mengenal
Nomor
konektifitas internet
Soal
melalui jaringan kabel
dan nirkabel
2
(bluetooth, wifi,
broadband).
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Pengenalan Internet;
Kunci
Komunikasi data;
Jawaban
Jaringan Komputer
melalui kabel dan
A
tanpa kabel; Mengenal
enkripsi proteksi data.
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang jenis transmisi
data jaringan
komputer

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
√
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Suatu ketika Budi ingin mengirim file foto dari perangkat
handphonenya keperangkat Handphone Ani, namun
mereka berada dikelas yang berbeda yang dibatasi oleh
tembok yang jarak antar keduanya tidak lebih dari 10
meter, Manakah jenis media koneksi yang mereka dapat
gunakan secara gratis tanpa harus bertemu secara
langsung
a. Bluetooth
b. Inframerah
c. Broadband
d. WhatsApp
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.1.3. Mengenal
Nomor
enkripsi sebagai salah
Soal
satu cara untuk
memproteksi data,
3
merahasiakan, dan
membatasi akses
terhadap yang tak
berhak.
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Pengenalan Internet;
Kunci
Komunikasi data;
Jawaban
Jaringan Komputer
melalui kabel dan
D
tanpa kabel; Mengenal
enkripsi proteksi data.
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang jenis jenis
Ancaman terhadap
jaringan komputer
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Ari merupakan bekerja di salah satu perusahaan di
Bandung. Ari bertugas mengelolah website perusahaan
tersebut. Suatu hari Ari ingin melakukan penambahan
terhadap konten yang ada di website tesebut, namun Ari
tidak bisa melakukan Login dengan menggunakan Akun
miliknya. Kemudian Ari melaporkan kejadian tersebut ke
Adi yang merupakan Administrator Website tersebut.
Selanjutnya Adi mencoba melakukan login menggunakan
Akun Administrator, namun tetap juga tidak bisa, setelah
dilakukan pengecekan webside tersebut telah berubah
tampilan yang dilakukan oleh orang yang tidak
bertanggung jawab. Berdasarkan Kasus diatas, Jenis
serangan yang dialami oleh Website adalah ?
a. Interception
b. Interruption
c. Fabrication
d. Modification
√

Unit Pembelajaran
Jaringan Komputer

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
4.1. Melakukan
Nomor
koneksi perangkat ke
Soal
jaringan lokal maupun
internet.
4
LINGKUP MATERI:
Jaringan Komputer
MATERI :
Menerapkan topologi
Kunci
Jaringan Komputer
Jawaban
melalui kabel sesuai
kondisi ruangan;
A
Menerapkan
konektifitas jaringan
tanpa kabel (wifi)
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang Jaringan lokal
pada sistem jaringan
komputer

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Sebuah perusahaan di Jakarta ingin memanfaatkan
jaringan komputer untuk membantu aktifitas para
karyawannya dan membantu mengurangi pengeluaran
perusahaan dalam pengadaan printer, oleh karena itu
perusahaan tersebut memutuskan hanya membeli satu
printer untuk satu ruangan. Manakah jenis jaringan
komputer yang dapat digunakan secara efisien sehingga
memungkinkan semua karyawan dalam satu ruangan
yang sama dapat menggunakan satu printer yang sama
dengan memanfaatkan komputer dimeja masing masing ?
a. Jaringan LAN
b. Jaringan MAN
c. Jaringan WAN
d. Jaringan Internet
√
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Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih
komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau
media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun
berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga
dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri
dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung.
Penggunaan dan pemanfaatkan jaringan komputer di zaman sekarang ini
sangatlah tinggi, baik didunia kerja, pendidikan, maupun untuk membantu
kita di aktivitas sehari-hari. Jaringan komputer dimanfaatkan sebagai media
pengiriman data dan untuk melakukan komunikasi baik secara lokal maupun
secara global yang disebut dengan istilah internet. Oleh karena itu agar kita
dapat memanfaatkan dan mengimplementasikan jaringan komputer ini
untuk membatu aktifitas kita, maka kita diharapkan untuk memiliki
pengetahuan tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan
pada jaringan komputer. Selain itu juga kita perlu mengetahui jenis jenis dari
jaringan komputer, mulai dari topologi, media transmisi dan luas
cakupannya.
Sistem keamanan jaringan komputer menjadi hal yang harus kita perhatikan
didalam menggunakan fasilitas jaringan komputer ini. Dikarenakan dengan
adanya transaksi data yang tinggi maka akan menimbulkan peluang para
pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian data
maupun perubahan data selama proses tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan
sistem keamanan yang bertujuan untuk menjamin data aman sampai
ketujuan. Salah satu metode yang digunakan yaitu metode enkripsi data.
Dimana dalam proses enkripsi ini, data yang akan dikirim telah dilakukan
proses enkripsi sehingga data tersebut tidak dapat dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab.
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Pada sistem jaringan komputer dapat dibagi menjadi 2 kelompok
berdasarkan luas cakupan, yaitu jaringan lokal dan jaringan global/internet.
Dimana kedua kelompok jaringan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai
dengan kebutuhan kita. Pada jaringan lokal biasanya diimplementasikan
pada jaringan skala kecil yang jaraknya saling berdekatan, seperti dalam
lingkup sekolah, kantor dan lingkungan kecil lainnya, sedangkan untuk
jaringan global/internet, ini dimanfaatkan untuk melakukan pertukaran data
dan komunikasi yang cakupannya sangat luas, yang bisa menjangkau seluruh
belahan bumi kita. Namun walaupun pada dasarkan kedua kelompok
jaringan tersebut memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu melakukan
komunikasi antara satu perangkat jaringan keperangkat jaringan lainnya.
Oleh karena itu didalam membangun sistem jaringan tersebut kita perlu
mengetahui proses instalasi masing-masing perangkat jaringan, sehingga
sistem jaringan yang kita harapkan dapat terbangun.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap subunit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian
instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan
baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan
jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Subunit
No

Aspek

Kriteria
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Mampu menghubungkan
konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total

85

4

Keterangan

Pedoman Penskoran

1 = tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total X 100
40

4 = Sangat Menguasai
Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang subunit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
anda memahaminya.

70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

80-89

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat
baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di
MGMP untuk membelajarkan subunit ini.
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Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang KI-KD Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dalam
permendikbud tersebut diatur kedudukan mata pelajaran informatika pada
jenjang SMP/MTsN, SMA/MAN dapat dilaksanakan melalui tatap muka. Mata
pelajaran informatika bukan merupakan mata pelajaran wajib bagi satuan
pendidikan jenjang SMP/MTsN/SMA/MAN akan tetapi dikondisikan pada
satuan pendidikan akan ketersediaan tenaga pengajar dan sarana pendukung
yang memungkinkan diajarkannya mata pelajaran informatika.
Oleh karena itu, sebagai penulis berupaya seoptimal menghadirkan materi
atau bahan bacaan yang terkait dengan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Informatika jenjang SMP berdasarkan permendikbud nomor 37 tahun 2018
tentang KI-KD. Sebelum penulis menuangkan materi bahan bacaan, telah
dianalisis keterkaitan antara modul PKB dengan KD pada permendikbud
nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD jenjang SMP. Hasil analisis tersebut
dapat diketahui materi modul PKB yang tidak berelasi dengan KD sehinga
dasar inilah yang menjadi pijakan penulis dalam melahirkan bahan bacaan
sebagai unit pembelajaran yang dapat dijadikan rujukan pada kegiatan PKB
berbasis zonasi bagi MGMP Informatikan jenjang SMP.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
3.1.

Mengenal fitur lanjut browser.

4.1

Membuat laporan tugas dengan paket office (terpadu).

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.1.1 Menyebutkan Jenis - jenis
Browser
3.1.2 Menyebutkan Fitur - Fitur pada
browser
IPK Kunci

4.1.1 Mematuhi Persyaratan
Pembuatan Dokument Pada
Office 365
4.1.2 Mematuhi Persyaratan
Pembuatan Teamwork
dengan Office 365
IPK Kunci

3.1.3 Mengidentifikasi Jenis – Jenis
Browser
3.1.4 Mengidentifikasi Fitur – Fitur
Pada Browser
IPK Pengayaan
3.1.5 Menjelaskan Jenis – Jenis
Browser
3.1.6 Menjelaskan Fitur – fitur pada
Browser
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4.1.3 Membuat Dokument Pada
Office 365
4.1.4 Membuat Teamwork dengan
Office 365
IPK Pengayaan
4.1.5 Mendesain Dokument dengan
Office 365
4.1.6 Mendesain Teamwork dengan
Office 365

Unit Pembelajaran
Jaringan Komputer

A. Pembelajaran Berbasis Online
Penggunaan Internet saat ini sangat lah pesat. Hampir semua bidang
memanfaatkan fasilitas internet. Mulai dari dunia kesehatan, industri,
perkantoran, pemerintahan dan lain sebagainya. Dunia pendidikan juga tidak
luput dari pengaruh internet. Hampir semua sekolah sudah dilengkapi
dengan fasilitas internet yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun oleh
para siswa dalam menunjang proses belajar mengajar.
Internet selain digunakan untuk mendapatkankan informasi yang hubungan
dengan materi pembelajaran, media internet juga dapat digunakan sebagai
media pembelajaran berbasis online. Pembelajaran berbasis Online
memungkinkan proses interaksi antara siswa dan guru tetap dapat dilakukan
tanpa harus berkumpul didalam satu ruangan kelas, cukup menggunakan
media internet sebagai media untuk melakukan proses belajar mengajar.

Gambar 1 : Ilustrasi Pembelajaran Berbasis Online
Sumber: www.blog.unnes.ac.id

Pembelajaran berbasis Online cukup populer dikalangan dunia pendidikan
tidak asing lagi. Dimana metode pembelajaran ini cukup diminati oleh
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kalangan para pelajar, dikarenakan proses belajar mengajar tidak harus
dilakukan didalam kelas namun dapat dilakukan dimana saja, baik itu di
taman, di warkop, dirumah ataupun di tempat yang dianggap nyaman selama
terdapat jaringan internet. Selain ketersedian jaringan internet, diperlukan
perangkat-perangkat pendukung, baik perangkat lunak mapun perangkat
keras yang nantinya digunakan dalam proses pembelajaran berbasis online.
Perangkat perangkat tersebut berupa PC (Personal Computer), perangkat
jaringan, Sistem Operasi dan Web Browser.
Perangkat diatas Merupakan perangkat yang wajib ada jika ingin
memanfaatkan metode pembelajaran berbasis online. Selain itu juga kita
membutuhkan suatu fitur pendukung untuk dijadikan sebagai media
pembelajaran kita. Salah satu media pembelajara yang cukup populer dan
handal yang dapat kita manfaatkan yaitu Office 365.

Gambar 2 : Office 365

Sumber: www.blog.dimensidata.com

Microsoft office 365 adalah aplikasi besutan microsoft yang diciptakan satu
paket program lengkap. Program paket lengkap ini bertujuan untuk
memberikan segala kemudahan para pengguna dalam mengakses informasi
secara fleksibel dimanapun kapanpun. Bahkan penggunanya juga dapat
menyimpan hasil kerjanya di cloud dan dapat juga di share ke pengguna
lainnya. Bisa dibilang paket program lengkap pada office 365 mirip dengan
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media sosial antar pengguna office 365 dan mengerjakan tugas secara
bersamaan.
Pada Office 365 disediakan satu fitur yang dapat kita manfaatkan sebagai
media pembelajaran online, fitur itu disebut dengan “Teams”. Tems adalah
pusat digital yang menyatukan Obrolan, konten, dan aplikasi di satu tempat.
Dengan windows teams ini kita dapata membuat ruang kelas yang sarat
kolaborasi, terhubung dengan komunitas pembelajaran profesional, dan
berkomunikasi dengan para staf sekolah baik guru maupun wali kelas hanya
melalui sebuah langkah sederhana dengan Office 365 Education.
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A. Internet
Berikut ini contoh soal USBN tentang jaringan komputer :
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
Nomor
3.1 Mengenal fitur
Soal
lanjut browser.
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Google Chrome;
Mozilla Firefox;
Internet Explorer;
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang jenis-jenis
Web Browser
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1

Kunci
Jawaban
C

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut ini merupakan beberapa Web Browser yang
populer digunakan oleh para pengguna internet, Manakah
yang merupakan web browser keluaran dari perusahaan
Microsoft ? :
a) Google Chrome
b) Mozilla Firefox
c) Internet Explorer.
d) Safari
√

Unit Pembelajaran
Jaringan Komputer

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
Nomor
3.1 Mengenal fitur
Soal
lanjut browser.
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Google chrome;
Mozilla firefox;
Internet Explorer;
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang Fitur pada
Web Browser

2

Kunci
Jawaban
A

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
2. Web Browser Mozilla Firefox memiliki fitur keamanan
yang membantu Anda menjelajahi Internet tanpa
menyimpan berbagai informasi di komputer mengenai
situs dan halaman yang Anda kunjungi. Nama dari fitur
tersebut adalah
a) Private Window.
b) Internet Protection
c) Eco Boots
d) Private Window
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
4.1 Membuat laporan
Nomor
tugas dengan paket
Soal
office (terpadu)
3
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Pemanfaatan office
terpadu online
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang kelebihan dari
office 365
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Kunci
Jawaban
D

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Microsoft office 365 adalah aplikasi besutan microsoft
yang diciptakan satu paket program lengkap yang dapat
memudahkan penggunanya dalam menyelesaikan
pekerjaannya. Berikut ini kemudahan yang diperoleh
dengan menggunakan Office 365, Kecuali:
a) Bekerja diseluruh perangkat
b) Bekerja dimana saja
c) Dapat mengakses file dimana saja
d) Dapat bekerja secara Offline.
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
4.1 Membuat laporan
Nomor
tugas dengan paket
Soal
office (terpadu)
4
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Pemanfaatan office
terpadu online
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang pemanfaatan
fitur Office 365 dalam
jejaring teamwork

Kunci
Jawaban

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Pada Office 365 disediakan satu fitur yang dapat kita
manfaatkan sebagai media pembelajaran online, Apa
nama dari fitur tersebut ?
a) Cloud
b) Teams.
c) Partnership
d) ClassRoom
√

B
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A. Aktivitas Pembelajaran
Fasilitas Internet

banyak kita manfaatkan dikehidupan sehari-hari,

utamanya untuk berkominikasi dan saling bertukar informasi dan data serta
mengetahui informasi terkini . Oleh karena itu penting untuk kita mengenal
sedikit lebih dalam tentang fasilitas internet ini, baik menyangkut Web
Browser maupun fasilitas internet lainnya seperti Office 365. Berikut ini
beberapa aktifitas pembelajaran yang akan kita lakukan, menyangkut web
browser dan Fasilitas Office 365.

Mengenal Jenis-Jenis Web Browser dan Fitur-Fiturnya
Tujuan Aktivitas Pembelajaran :
Setelah Mengenal Jenis-jenis Web Browser dan Fitur-fiturnya , diharapkan
peserta mampu:
1. Mampu Mengetahui Jenis-jenis Web Browser.
2. Mampu Mengenali dan Menggunakan Fitur-fitur Web Browser.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 45 Menit.
(Stimulation dan Problem statement)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 2-3
orang.
2. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi dan mencatat semua Web
Browser yang mereka Ketahui.
3. Setiap kelompok diminta Mencoba langsung masing-masing Web
Browser yang ada, selanjutnya mengidentifikasi dan mencatat semua
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Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oelh masing-masing Web
Browser tersebut.
4. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi dan mencatat semua FiturFitur yang dimiliki oleh masing-masing Web Browser yang Ada Serta
mempratekkan secara langsung fitur-fitur tersebut.
Lakukan hal diatas, sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan
masing-masing Web Browser yang ada berserta fitur-fitur nya

Menggunakan Office 365
Tujuan Aktivitas Pembelajaran :
Setelah aktivitas menggunakan Office 365, diharapkan peserta mampu:
1. Mampu menggunakan Office 365 dalam membuat dokument.
2. Mampu Menggunakan Teams pada Office 365.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 60 Menit.
(Stimulation dan Problem statement)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5
orang.
2. Setiap kelompok diminta membuat Akun pada Office 365
3. Selanjutnya Setiap kelompok diminta Membuat satu dokument pada
Office 365
4. Kemudian Setiap kelompok diminta menggunakan fitur Teams pada
Office 365
Lakukan hal diatas untuk memastikan peserta didik dapat menggunakan
Office 365 dalam membuat dokument serta memanfaatkan fitur Teams yang
ada pada Office 365.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
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C. Bahan Bacaan

Web Browser dan Jenis-Jenisnya
Di-Era sekarang ini, internet tidak bisa lagi dipisahkan dari aktifitas
keseharian kita. Salah satu applikasi yang sering kita gunakan untuk
mengakses internet yaitu Web Browser. Web browser adalah sebuah aplikasi
atau perangkat lunak yang digunakan mengambil, menyajikan, dan melintasi
berbagai sumber informasi yang ada didalam jaringan internet (world wide
web). Sumber-sumber informasi yang dimaksud itu terdiri dari berbagai
macam bentuk seperti misalnya berupa halaman situs, gambar, video,
infografis, konten, dan yang lainnya.

Gambar 3 : Web Browser

Sumber: www.thidiweb.com

Adapun Fungsi dari Web Browser adalah sebagai Berikut :


Membuka Laman Website
Fungsi web browser yang paling menonjol ialah pada kemampuannya
untuk mengarahkan pengguna pada alamat website yang dituju.
Dengan menggunakan web browser seseorang bisa langsung menuju
alamat dimana ia akan mengakses data, sementara itu jika
menggunakan search engine maka ia hanya akan mendapatkan
beberapa website yang sesuai dengan kata kunci (keyword) yang
dimasukkan.
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Memastikan Keamanan Suatu Web
Bisanya dalam web browser juga terdapat proses authentication atau
proses verifikasi suatu website atau laman dan juga untuk
memastikan bahwa laman tersebut tidak berbahaya bagi perangkat
jika dikunjungi, misalnya untuk menghindarkan perangkat komputer
atau gadget dari virus yang bisa menyebabkan kerusakan pada sistem
komputer.



Mendukung Permintaan Data
Fungsi lain dari web browser adalah untuk mendukung permintaan
data yang dibutuhkan oleh pengguna yang dikenal dengan istilah
requesting supporting data item. Hampir seluruh alamat web yang
ada di internet bisa diakses dengan menggunakan web browser dan
data yang berupa foto atau media lainnya dapat disimpan (download)
secara langsung dalam dokumen komputer.



Mengumpulkan Data Dan Memaksimalkan Tampilan
Selain memberikan akses pada laman yang dituju secara langsung,
web browser juga berfungsi dalam mengumpulkan seluruh data pada
suatu website termasuk efek yang ada di dalamnya sehingga laman
web tersebut dapat ditampilkan dengan lebih baik dan maksimal.
Tidak hanya menampilkan teks, web browser juga bisa menampilkan
video, foto dan audio pada suatu laman.



Mendukung Penggunaan Search Engine
Mesin pencari atau search engine secara umum merupakan bagian
dari web browser sehingga pengguna bisa mencari data dengan lebih
mudah dan lebih cepat tanpa harus mengetikkan alamat pada address
bar dalam menu web browser.

Perkembangan Web Browser sekarang ini juga tidak mau kalah dengan
perkembangan internet. ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan internet
makin hari maikin tinggi, sehingga dibutuhkan Web Browser yang handal
untuk dapat memfasilitasi masyarakat dalam menggunakan internet.
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Sekarang sudah terdapat beberapa jenis web browser yang dapat digunakan
dengan kelebihan dan kekurang masing masing. Berikut ini beberapa jenis
web browser yang dapat kita gunakan.
1. Mozilla Firefox

Gambar 4 : Mozilla Firefox
Sumber: www.livewire.com

Dibuat oleh Mozilla Corporation. Mozilla Firefox adalah salah satu web
browser open source yang dibangun dengan Gecko Layout Engine.
Tidak hanya handal, Mozilla Firefox juga didukung oleh sejumlah addons yang dapat diinstall terpisah yang memungkinkan pengguna
melakukan sesuai dengan kegunaan add-ons tersebut. Mozilla Firefox
juga browser yang paling sering digunakan oleh windows.
Kelebihan
 Merupakan browser dengan perkembangan paling pesat dan
jumlah pengguna yang terus meningkat.
 Security yang dimiliki oleh Mozilla Firefox lebih handal
dibandingkan dengan browser lainnya.
 Dapat memperbesar size pada teks.
 Tampilan browser dapat dikustomisasi menggunakan skin.
 Penampilan halaman yang lebih lapang dengan area toolbar
lebih ringkas.
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 Ukuran aplikasi yang relatif kecil, yaitu sekitar 4,7 MB, dibanding
IE yang bisa mencapai 80 MB.
Kekurangan
 Mozilla Firefox tidak memiliki pertahanan yang cukup bagus
terhadap serangan popup bila kita membuka website dengan
banyak popup, yang bisa mengganggu kenyamanan browsing.
 Mozilla Firefox, seperti browser lain, pada umumnya tidak
memiliki pertahanan yang baik untuk menangani malware.
Malware adalah sejenis virus yang menginfeksi komputer yang
biasanya ditujukan untuk mencuri data-data komputer yang
diinfeksi.
 Mozilla Firefox sering crash terhadap aplikasi-aplikasi lain di
komputer, sehingga komputer tidak dapat digunakan karena
hang.
 Mozilla Firefox memakan memori yang sangat besar. Apalagi
kalau kamu membuka banyak tab atau windows sekaligus.
2. Google Chrome

Gambar 5 : Google Chome

Sumber: www.portableapps.com
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Google Chrome adalah browser yang dikeluarkan oleh Google Inc,
sebuah perusahaan engine terkemuka didunia. Google Chrome juga
dirancang agar berjalan secepat mungkin. memuat laman web dalam
sekejap, dan menjalankan aplikasi web yang rumit dengan cepat.
Kelebihan
 Google mananamkan opsi “Make Application Shortcut” . Dengan
fitur ini sebuah aplikasi web seperti Gmail atau Google Teader
dapat dijalankan lewat shortcut pada Desktop atau Start Menu.
Sehingga kelihatan seperti sebuah aplikasi local.
 Pada setiap tab yang dibuka di Chrome memiliki proses yang
terpisah, sehingga ketika eror/crash pada salah satu tidak akan
meyebabkan seluruh browser error. (ini kekurangan yang
terdapat pada FireFox dan browser lainnya).
Kekurangan
 Jika kita menginstal dalam versi Bahasa Indonesia, maka akan
terdapat beberapa keanehan ataupun ketidakcocokan antara
bahasa yang bersangkutan.
 Untuk kecepatannya masih bisa dibilang kurang stabil, karena
saat mencoba membandingkannya dengan Mozilla Firefox,
terlihat jauh lebih lama dalam proses loading.
 Karena bisa di bilang browser yang dalam masa pertumbuhan,
tampilan yang ditayangkan oleh Chrome kurang menarik, dan
bisa dibilang hanpir sama dengan tampilan aplikasi Opera.
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3. Opera

Gambar 6 : Opera

Sumber: www.linuxhit.com

Opera dikembangkan oleh Opera Software Company, adalah salah
satu Web Browser dan juga Internet Suite. Jika Mozilla Firefox punya
add-ons, Opera punya “Opera Widgets”. Sebuah aplikasi web kecil
yang dijalankan bersamaan dengan Opera yang mempunyai kegunaan
tertentu, layaknya Add-ons Mozilla Firefox.
Kelebihan:
 Terdapat pilihan dalam berbahasa Indonesia. Memungkinkan
untuk lebih mudah mengoperasikan Opera Browser.
 Tidak memakan memory yang besar, Ringan saat dijalankan, dan
Startup lebih cepat.
 Ada 2 macam opsi tampilan skin, ada yang khas Windows bagi
yang terbiasa Mozilla Firefox dan Internet Explorer.
 Kecepatan dalam me-render (memproses) website lebih cepat
dari browser lain.
 Fitur keamanan situsnya lebih lengkap muntuk menangkal virus
dari internet yang merusak dan mencuri data dari komputer
anda.
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Kekurangan:
 Agak lambat dalam membaca script pada beberapa halaman
situs.
 Sering error jika digunakan untuk menyimpan halaman.
 Tidak bisa menerima format tertentu seperti XML dan ada
beberapa situs developer game yang tidak bisa dibuka.
4. Safari

Gambar 7 : Safari

Sumber: www.thespinningdonut.com

Safari dibuat oleh Apple Inc, perusahaan yang juga memproduksi
komputer Macintosh, iPod, dan juga iPhone. Dibangun dengan
browser engine WebKit. WebKit adalah browser engine pertama yang
lulus test Acid3.
Kelebihan:
 Safari Browser irit dengan pemggunaan bandwithnya.
 Safari Browser adalah merupakan salah satu browser yang
paling stabil karena jarang crash atau error.
 Tampilannya elegan yang dapat memanjakan penggunanya.
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Keurangan :
 Safari Browser menuntut spesifikasi yang agak tinggi.
 Tidak ada fitur restore kalau Safari nge-hang.
5. Internet Explorer

Gambar 8 : Internet Explorer
Sumber: www.softonic.com

Windows Internet Explorer sebelumnya dikenal sebagai Microsoft
Internet Explorer, disingkat IE atau MSIE adalah sebuah peramban
web dan perangkat lunak tak bebas yang grati s dari Microsoft, dan
disertakan dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows tahun
1995. Internet Explorer hingga kini masih merupakan browser web
yang paling banyak digunakan, meliputi 93,7 % dari keseluruhan
penggunaan browser menurut sebuah perusahaan penganalisa web
Web Side Story.
Kelebihan :
 Menyediakan Add-ons, walaupun tidak sebanyak Firefox.
 Khusus IE8, tampilannya lebih elegan dan menarik.
 Bagi pengguna Windows Live maka akan dimanjakan dengan tab
bookmark yang terhubung ke fitur-fitur milik Windows Live.
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Kekurangan :
 Gagal membaca script dibeberapa halaman situs (khususnya
CSS).
 Berat saat awal start dan saat membuka tab baru.
 Internet Explorer 8 mudah dijebol dengan hacker.
 Internet Explorer 8 mengambil 380 MB space memori computer
dengan 2 GB memori di OS Vista.

Fitur-Fitur Web Browser
Perkembangan web browser sekarang ini cukup pesat, ini agar dapat
mengimbangi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan Web Browser untuk
menikmati fasilitas Internet. Hampir setiap saat akan muncul fitur fitur baru
dari beberapa web browser yang berbeda. Berikut ini fitur-fitur yang di
berikan oleh masing-masing web browser.
1. Fitur Mozilla FireFox
 Private Window
Fitur Penjelajahan Pribadi Firefox membantu Anda menjelajahi
Internet tanpa menyimpan berbagai informasi di komputer
mengenai situs dan halaman yang Anda kunjungi.
 Search Bar
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menentukan mesin
pencarian sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, ketika
Search Bar diatur menjadi Google, maka ketika pengguna
menuliskan keyword pada search bar tersebut, akan ditampilkan
hasil pencarian pada Google sesuai dengan keyword yang
dituliskan
 Add-ons
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Mozilla memungkinkan pengguna untuk melakukan penambahan
fitur sesuai dengan kebutuhan. Daftar Add-ons pun sudah
disediakan oleh FireFox. Pengguna dapat mengunduhnya, dan
mengaplikasikannya pada FireFox untuk menambah keunggulan
browser. Dengan menambahkan Add-ons, pengguna dapat
membuat FireFox bekerja sesuai degan keinginan pengguna.
 Firefox Sync
Ketika Anda mengatur Firefox Sync pada komputer Anda, semua
data Anda dan preferensi (seperti bookmark, history, password,
tab yang terbuka dan diinstal add-ons) akan disimpan dengan
aman di server Mozilla. Kemudian Anda dapat menghubungkan
perangkat lain (ponsel misalnya) dan mereka akan secara
otomatis disinkronisasi, memberikan Anda akses ke semua
informasi Anda di mana pun Anda berada.
 WOT (Web of Trust)
Add-ons ini berguna untuk memblokir akses ke website yang
dianggap tidak memenuhi tingkatan kriteria kepercayaan,
keandalan penjual, pembajakan, keselamatan anak-anak, yang tiap
kriteria memiliki 5 tingkatan peringkat yang diwakili oleh warna
dari merah yang tidak bisa di ijinkan meng-akses hingga hijau
yang merupakan perwakilan aman.
 Flagfox
Add-ons

ini

berguna

untuk

menampilkan

identitas

dari

kebangsaan mana website yang anda kunjungi.
 Email Link
Untuk mensinkronisasikan email dengan firefox menggunakan
ms.outlook

117

2. Fitur Google Crome
 Drag and Drop Download
Dapat dengan mudah menyeret download file dari chrome ke
dekstop atau folder lain dikomputer.
 Resources Page
Bagian ini berguna untuk webmaster dan siapa saja yang memiliki
situs dan ingin tahu seberapa cepat situsnya di browser.
 Task Manager
untuk melihat sumber daya memori dan CPU yang dikonsumsi
oleh setiap tab.
 Perhitungan cepat dari Addres Bar
Dapat melakukan perhitungan dengan mengetikkan angka di
address bar,
3. Fitur Opera
 Opera Turbo
Fitur ini memungkinkanmu untuk berselancar lebih cepat ketika
koneksi mulai melambat. Jika kita mengaktifkan fitur ini, otomatis
mode VPN akan off dan pemblokir iklan juga diaktifkan agar
browser dapat memuat laman lebih cepat dan lebih hemat data
internet.
 Personal news
Di browser Opera, kita bisa memilih jenis berita apa yang ingin
dibaca. Terdapat beberapa kategori berita seperti teknologi,
olahraga, sains dan beberapa kategori lainnya.
 Custom shortcut
Kita bisa mengatur shortcut kamu sendiri untuk mengoperasikan
browser opera. Selain shortcut menggunakan tombol keyboard,
pengaturan shortcut menggunakan pergerakan mouse.
 Walpaper dinamis

118

Unit Pembelajaran
Jaringan Komputer

Tidak perlu bosan dengan tampilan browser yang itu-itu saja.
Browser Opera menawarkan sejumlah wallpaper gratis menarik
yang dapat kita pakai.
4. Fitur Safari
 iCloud Tabs
melalui fitur ini kita bisa sinkronisasi data atau menyimpan file di
iCloud.
 Offline Reading List
dapat menyimpan artikel menarik dalam satu daftar dan tidak
menggunakan lagi koneksi internet untuk membuka artikel yang
sudah ada pada Reading List.
 Photo Library
dapat mempermudah untuk mengupload photo dan video yang
kita miliki.
5. Fitur Internet Eksplorer
 Hardware Acceleration
Fitur ini akan membantu ketika Anda sedang membuka website
yang megandung konten grafis yang berat
 Add-on Performance Advisor
Fitur satu ini memungkinkan Anda untuk menonaktifkan atau
menghapus add on yang menurut Anda tidak perlu.
 Enhanced Tabs
Fitur ini memungkinkan Anda memindahkan tab antar jendela
dengan melepasnya dari tab bar dan memindahkannya ke jendela
lain, dan halaman yang Anda buka masih tetap akan berjalan
ketika tabnya Anda pindahkan.
 Pin to Task
Salah satu keunggulan Internet Explorer adalah kemampuannya
menyematkan alamat web ke dalam taskbar desktop Anda.
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Tentang Office 365
Microsoft office 365 adalah aplikasi besutan microsoft yang diciptakan satu
paket program lengkap. Program paket lengkap ini bertujuan untuk
memberikan segala kemudahan para pengguna dalam mengakses informasi
secara fleksibel dimanapun kapanpun. Bahkan penggunanya juga dapat
menyimpan hasil kerjanya di cloud dan dapat juga di share ke pengguna
lainnya. Bisa dibilang paket program lengkap pada office 365 mirip dengan
media sosial antar pengguna office 365 dan mengerjakan tugas secara
bersamaan.
Microsoft office 365 juga menawarkan berbagai keunggulan program yang
akan membuat kinerja office menjadi semakin maksimal. Apalagi aplikasi
besutan microsoft ini didukung dengan layanan cloud yang memungkinkan
pengguna dapat bekerja kapanpun dan dimanapun.
Dengan hal ini sehingga kita tidak perlu lagi menginstall sejumlah hardware
dan software untuk memaksimalkan bekerja anda. Karena kehadiran
microsoft office 365 sudah sangat merinkankan segala kebutuhan
penggunanya dalam bekerja baik berupa hardware maupun software.
Pada dasarnya microsoft office 365 memang diciptakan sebagai satu satunya
aplikasi yang dapat meringankan administrasi departemen IT dan
mendukung jenis jenis server yang tidak memiliki hardware, tidak ada
updgrade atau patch. Dengan begitu kinerja menjadi lebih sederhana, aman
dan dapat diandalkan baik untuk solusi produktivitas, komunikasi dan
kolaborasi.
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Office 365 ini memiliki banyak kelebihan dan fitur yang ditawaran sehingga
dapat membantu dalam menyelesaikan tugas tugas kita, diantaranya :
 Easy Collaboration berguna untuk melakukan kolaborasi dengan
mudah antar pengguna yang sudah menjadi teman mulai dari
menerjakan tugas bersama sama atau melakukan komunikasi
membahas suatu pekerjaan.
 Document fidelity berguna untuk melakukan penyimpanan dokumen
dengan mudah dengan dukungan layanan cloud sehingga dokumen
yang disimpan dapat diakses dimanapun tanpa takut dokumen hilang
meski tanpa media penyimpanan
 Familiar tools adalah office 365 meski programnya sudah upgrade
namun tombol atau tools nya masih sama seperti microsoft versi
sebelumnya sehingga pengguna tidak sulit menggukan office 365
bahkan terkesan program ini mudah diakses.
 Significant savings fungsinya adalah sebagai soluso perangkat keras
yang hemat biaya, hemat energi dan mudah dikembangkan secara
relevan.
Pada Office 365 memiliki berbagai produk yang dapat dipilih sesuai dengan
kebutuhan. Salah satu produk yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan
pembelajaran yaitu Office 365 Education. Office 365 Education adalah versi
Office 365 gratis yang ditujukan untuk guru/tenaga pengajar dan
siswa/mahasiswa yang belajar di sebuah institusi pendidikan resmi. Syarat
utama yang harus kamu miliki untuk bisa mendapatkan Office 365 Education
gratis ini adalah email dari sekolah atau universitas. Email tersebut akan
digunakan untuk verifikasi kelayakan Office 365 Education.
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Adapun langkah-langkah membuat Akun Office 365 adalah sebagai berikut :
 Masuk ke halaman Office 365 Education ini. Klik link tersebut untuk
langsung meluncur ke situs web Office 365 Education.


Kita akan menemukan halaman yang mengharuskan kita memasukkan
email sekolah atau email universitas.

Gambar 9 : menginput email sekolah
Sumber: www.winpoin.com

 Pastikan kita tidak salah memasukkannya karena kode verifikasi akan
dikirim via email. Kemudian klik tombol Mulai.
 Pilih apakah kita sebagai seorang siswa atau seorang guru

Gambar 10 : memilih guru atau siswa
Sumber: www.winpoin.com
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 Cek email kemudian klik link verifikasi.

Gambar 11 : Verifikasi Email
Sumber: www.winpoin.com

 Kemudian kita akan masuk ke halaman pembuatan akun baru.
Masukkan semua informasi dengan benar.

Gambar 12 : Menginput Informasi Akun
Sumber: www.winpoin.com

 Kita juga bisa memilih untuk mengundang orang lain untuk
menggunakan Office 365 Education. Namun Langkah ini bisa skip atau
melewati langkah ini dengan mudah.
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Gambar 13 : Mengundang Orang Lain
Sumber: www.winpoin.com

 Sekarang kita tinggal login ke akun Office 365 di halaman Login
Microsoft Online.

Gambar 14 : Mengundang Orang Lain
Sumber: www.winpoin.com

 Proses pembuatan akun sudah selesai dan sekarang kita bisa
menggunakan Office 365 Education secara gratis.

Gambar 15 : Halam Utama Office 365
Sumber: www.winpoin.com
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Kelebihan Office 365 Education ini cukup banyak. Kelebihan pertama adalah
harga lisensi Office 365 ini gratis. Kita tidak perlu membayar biaya lisensi
perbulan atau pertahun seperti Office 365 Personal atau Office 365 Home.
Kelebihan lain adalah kemudahan untuk berkolaborasi dengan sesama
pengguna Office 365 Education yang menggunakan domain email yang sama.
Bekerja dengan siswa atau guru menjadi lebih cepat dan mudah.
Adapun langkah-langkah Membuat dan mengerjakan file secara online
dengan menggunakan Office 365 sebagai berikut :
 Masuk ke Login Microsoft Online.
 PilihOneDrive di peluncur aplikasi Office Online.
 Pilih Baru lalu pilih tipe file yang ingin Anda buat, Atau pilih file yang
sudah Anda buat.

Gambar 16 : Membuat Dokumen Baru
Sumber: www.support.office.com

 Edit dan tambahkan konten baru. Office online menyimpan secara
otomatis.
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Menggunakan Microsoft Teams
Salah satu fitur yang disediakan oleh Office 365 Education adalah Windows
Teams. Microsoft Teams adalah pusat digital yang menyatukan pembicaraan,
konten, dan aplikasi di satu tempat. Kita dapat menciptakan ruang kelas yang
sarat kolaborasi, terhubung dengan komunitas pembelajaran profesional,
dan berkomunikasi dengan para staf sekolah hanya melalui sebuah langkah
sederhana dengan Office 365 Education.
Adapun langkah langkah menggunakan Microsoft Teams Antara lain sebagai
berikut :
 Masuk ke alamat office.com/teams

Gambar 17 : Masuk Microsoft Teams
Sumber: www.support.office.com

 Kemudian tekan tombol Masuk,

Gambar 18 : Jendela Login windows Teams
Sumber: www.support.office.com
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 Selanjutnya masukkan Akun sekolah atau Kampus Anda dan password
kemudian Login

Gambar 19 : Masuk Akun Microsoft Teams
Sumber: www.support.office.com

 Setalah itu akan tampil halam utama dari Microsoft Team

Gambar 20 : Halaman Utama Microsoft Teams
Sumber: www.support.office.com
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Microsoft Teams adalah hub digital yang menghadirkan percakapan, rapat,
file, dan aplikasi dalam pengalaman tunggal di Office 365 Education. Dengan
menggunakan Teams, guru dapat bergerak cepat dan mudah dari percakapan
hingga pembuatan konten dengan konteks, keberlanjutan, dan transparansi.
Teams menangani kebutuhan yang unik dari kelompok yang berbeda dan
memungkinkan mereka bekerja sama secara mudah dan menyelesaikan
pekerjaan:
 Mengelola proyek, tugas, dan konten dengan menggunakan aplikasi
yang Anda gunakan setiap hari—semua tersedia dalam satu ruang
kerja kustom
 Terus mengikuti informasi dan pembaruan real-time yang dibagikan
dalam percakapan tim tetap, obrolan pribadi (semuanya dapat
dimoderasi, jika diperlukan), rapat tim, dan saluran lain
 Mendukung kolaborasi yang beragam dan pengalaman yang mudah
dengan aplikasi terintegrasi dari Office 365 seperti Word, Excel,
PowerPoint, dan Buku Catatan Kelas OneNote, dan mitra pendidikan
seperti busuu, Canvas, Flipgrid, dan Kahoot!
Anda dapat membuat tim untuk kelas, periode, proyek, aktivitas berbeda
(yang diperlukan) dan mengundang orang lain dalam sekolah atau distrik
untuk bergabung sebagai anggota tim. Teams juga dapat dibuat berdasarkan
Grup Office 365 yang sudah ada, dan segala perubahan pada Grup Office 365
secara otomatis akan disinkronkan dalam Teams. Sistem tersebut
menyederhanakan proses pengundangan dan pengelolaan anggota tim, dan
menyimpan file grup di Teams.
Sebagai contoh, kelas individual dapat lebih lanjut dikelola menjadi saluran
yang berisi tab untuk percakapan, file, catatan, dan sebagainya. Saluran dapat
dibuat berdasarkan kebutuhan kelas yang beragam, misalnya, berdasarkan
unit, subjek, atau grup berbasis proyek. Tab memungkinkan kelas
mengunggah, meninjau, mengedit file, catatan, dan konten kustom (seperti
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dokumen, lembar bentang, presentasi, video, tautan eksternal, aplikasi lain,
dan sebagainya). Konten ini dapat diakses dengan mudah oleh semua orang
dalam kelas. di bawah ini mendeskripsikan beberapa contoh cara guru dapat
bekerja bersama dalam Teams, untuk mendukung metode pengajaran yang
inovatif dan praktik terbaik dalam ruang kelas dan sekolah yang kolaboratif.
 Pengalaman ruang kelas yang menarik
Menghemat waktu dan secara mudah mengelola diskusi ruang kelas,
mengelola tugas, dan berkolaborasi dengan siswa untuk membuat
lingkungan kerja yang dipersonalisasi serta menangani pembelajaran
unik dan kebutuhan perkembangan siswa Anda.
 Rencana pelajaran
Mengembangkan rencana pelajaran untuk mata pelajaran dan tingkat
kelas yang berbeda memerlukan komunikasi dan kolaborasi yang efektif
antar guru di seluruh sekolah atau distrik.
 Komunitas pembelajaran profesional
Berkolaborasi

dalam

komunitas

pembelajaran

profesional

(PLC/Professional Learning Communities) dan berbagi praktik terbaik
untuk membantu membentuk kesempatan dan dukungan pengembangan
profesional kepada rekan Anda.
 Program ekstrakurikuler
Penelitian terbaru menemukan bahwa program ekstrakurikuler sangat
meningkatkan pengetahuan karier STEM siswa (80%), mempromosikan
sikap positif tentang STEM (78%), dan meningkatkan kemampuan
ketekunan dan berpikir kritis (72%)1. Guru dapat bekerja sama untuk
secara terus menerus membuat aktivitas yang menarik dan merangsang
untuk mendorong siswa berpartisipasi dalam program penting dan
sukarela ini.
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Memahami Teams
Anda dapat membuat tim untuk kelas, periode, proyek, aktivitas berbeda
(yang diperlukan) dan mengundang orang lain dalam sekolah atau distrik
untuk bergabung sebagai anggota tim. Teams juga dapat dibuat berdasarkan
Grup Office 365 yang sudah ada, dan segala perubahan pada Grup Office 365
secara otomatis akan disinkronkan dalam Teams. Sistem tersebut
menyederhanakan proses pengundangan dan pengelolaan anggota tim, dan
menyimpan file grup di Teams.

Gambar 21 : Fitur Windows Teams
Sumber: www.support.office.com

Memperkenalkan Teams kepada kelas Anda
Mulai dengan pertemuan awal untuk menetapkan ekspektasi, memberikan
panduan, dan mendemonstrasikan hal-hal dasar Teams. Minta kelas Anda
menggunakan Teams sebagai komunikasi utama mereka dan alat kolaborasi
untuk aktivitas berbasis tim Anda.
Mengustomisasi Teams untuk skenario unik Anda
Tim yang berhasil memerlukan alat yang sederhana dan intuitif untuk
mendukung komunikasi serta kolaborasi yang cepat dan efektif. Baik Anda
sedang menyiapkan rencana pelajaran, membuat lingkungan pembelajaran
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yang dipersonalisasi, mengembangkan program ekstrakurikuler, mengelola
aktivitas atau proyek berbasis tim lain, Teams dapat membantu Anda
terkelola demi mencapai keberhasilan. Dalam langkah-langkah berikut ini,
kami akan menunjukkan kepada Anda cara memulai dan mengustomisasi
Teams untuk skenario kelas Anda.
Membuat tim dan mengundang anggota tim Anda
1. Untuk meluncurkan Teams, buka peluncur aplikasi – “waffle” Ikon
peluncur aplikasi di Office 365 – di sudut kiri atas Office 365
Education dan klik Teams untuk membuka aplikasi online (atau
unduh ke desktop Anda).

Gambar 22 : Mengakses Windows Teams
Sumber: www.support.office.com

2. Klik tombol Bergabung atau buat tim di bawah daftar saluran di
Teams
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3. Klik tombol Buat tim lalu pilih Kelas.

Gambar 23 : Memilih Tim
Sumber: www.support.office.com

4. Dalam jendela Buat tim Anda , beri nama pada kelas Anda dan tulis
deskripsi singkat yang menjelaskan tujuan kelas, kemudian klik
tombol Berikutnya .

Gambar 24 : Membuat Tim
Sumber: www.support.office.com

5. Anda dapat dengan mudah menambah orang, grup, dan daftar
distribusi dari sekolah atau distrik Anda. Ketika Anda mulai mengetik
nama, daftar menurun orang-orang dalam direktori email Anda yang
menyesuaikan ejaan Anda akan muncul. Klik tombol Tambah untuk
menambahkan anggota tim, atau klik tombol Lewati untuk menambah
anggota tim di lain waktu jika Anda ingin mengatur konten terlebih
dahulu (disarankan).

132

Unit Pembelajaran
Jaringan Komputer

Gambar 25 : Menambahkan Anggota Team
Sumber: www.support.office.com

Membuat beberapa saluran utama dan beberapa tab dengan konten
yang bagus
Ketika Anda membuat kelas baru, saluran “Umum” secara otomatis
ditambahkan ke kelas. Anda dapat membuat saluran tambahan untuk
membuat kelas Anda tetap teratur. Secara default, semua orang dalam tim
dapat mengakses saluran ini.

Gambar 26 : Membuat Saluran
Sumber: www.support.office.com

1. Untuk membuat saluran tambahan, pilih elipsis (...) di samping nama
tim dalam daftar saluran.
2. Pilih Tambah saluran dari menu menurun.
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Gambar 27 : Menambahkan Channel
Sumber: www.support.office.com

3. Di kotak dialog, beri nama pada saluran Anda dan tulis deskripsi
singkat yang menjelaskan tujuan saluran, kemudian pilih tombol
Tambah .

Gambar 28 : Konfirmasi Penambahan Channel
Sumber: www.support.office.com

4. Dalam saluran individual, Anda dapat membuat tab untuk konten dan
aplikasi yang berbeda. Beberapa tab default dibuat dalam tiap saluran,
mencakup Percakapan, File, Buku catatan Kelas, dan Tugas. Untuk
membuat tab baru, pilih + di sisi kanan tab default, kemudian pilih
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aplikasi atau file untuk tab (seperti Word atau Planner), beri nama,
lalu pilih tombol Simpan .

Gambar 29 : Menambahkan Tab Konten
Sumber: www.support.office.com

5. Untuk membuat tab baru yang tertaut secara langsung ke file tertentu
(seperti rencana atau garis besar pelajaran atau presentasi kelas yang
interaktif), klik + di sisi kanan tab default, kemudian pilih aplikasi
untuk jenis file tersebut (seperti dokumen Word, lembar bentang
Excel, atau presentasi PowerPoint), telusuri nama file pada “File,” beri
nama tab, dan pilih tombol Simpan .

Gambar 30 : Menambahkan Tab Konten Baru
Sumber: www.support.office.com
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Membuat tugas kelas
1. Untuk membuat tugas di Teams, pilih tab Tugas di tab kelas Anda.

Gambar 31 : Menambahkan Tugas
Sumber: www.support.office.com

2. Pilih tombol Buat di pojok kanan atas lalu pilih Tugas baru.
Dalam jendela Tugas baru , tambahkan detail tugas dan lampirkan
materi referensi untuk siswa Anda. Anda dapat menjadwalkan waktu
dan tanggal jatuh tempo, bahkan menentukan apakah Anda
mengizinkan penyerahan yang terlambat.
3. Ketika selesai, pilih tombol Tugaskan .

Gambar 32 : Tab Tugas Baru
Sumber: www.support.office.com
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4. Untuk meninjau dan menilai pekerjaan siswa, kembali ke tab Tugas
dalam kelas Anda.
5. Pilih Tinjau untuk melihat semua tugas yang telah dikirimkan oleh
siswa Anda. Anda dapat memberikan umpan balik dan menulis
catatan daftar atau memilih kiriman siswa individual untuk melihat
Tugas mereka. Anda juga dapat menavigasi siswa lain secara cepat
dan mudah langsung dari tampilan tersebut.

Gambar 33 : Tinjauan Tugas
Sumber: www.support.office.com

Memberikan komentar untuk siswa
Anda mungkin akan menemui skenario di mana Anda perlu merespons siswa
(atau mereka perlu merespons Anda) secara langsung tetapi fungsi obrolan
dinonaktifkan. Jangan khawatir karena Anda selalu dapat menggunakan
fungsi @sebutan dalam Teams. Cukup gunakan tanda “@” dan masukkan
nama siswa kemudian ketik komentar Anda–siswa tersebut akan diberi tahu
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bahwa Anda merespons mereka. Perhatikan bahwa ini bukan merupakan
pesan pribadi dan akan dapat dilihat oleh semua siswa dan pendidik.
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A. Pembahasan Soal-soal
Pada Bagian ini ada dibahas tentang soal yang USBN tentang jaringan
komputer diatas.
1. Berikut ini merupakan beberapa Web Browser yang populer digunakan
oleh para pengguna internet, Manakah yang merupakan web browser
keluaran dari perusahaan Microsoft ? :
a. Google Chrome
b. Mozilla Firefox
c. Internet Explorer.
d. SafariPembahasan :
Pembahasan:
Jawaban yang benar ada C.
Windows Internet Explorer sebelumnya dikenal sebagai Microsoft
Internet Explorer, disingkat IE atau MSIE adalah sebuah peramban web
dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft
2. Web Browser Mozilla Firefox memiliki fitur keamanan yang membantu
Anda menjelajahi Internet tanpa menyimpan berbagai informasi di
komputer mengenai situs dan halaman yang Anda kunjungi. Nama dari
fitur tersebut adalah ?
a. Private Window.
b. Internet Protection
c. Eco Boots
d. Private Window
Pembahasan :
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Jawaban Yang benar adalah A.
Fitur Private Window Firefox membantu Anda menjelajahi Internet
tanpa menyimpan berbagai informasi di komputer mengenai situs dan
halaman yang Anda kunjungi.
3. Microsoft office 365 adalah aplikasi besutan microsoft yang diciptakan
satu paket program lengkap yang dapat memudahkan penggunanya
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berikut ini kemudahan yang
diperoleh dengan menggunakan Office 365, Kecuali:
a. Bekerja diseluruh perangkat
b. Bekerja dimana saja
c. Dapat mengakses file dimana saja
d. Dapat bekerja secara Offline.
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah D.
Microsoft Office 365 memberi kemudahan penggunanya dalam
menyelesaian pekerjaan mereka. Adapun kemudahan yang diberikan
antara lain :
 Bekerja diseluruh perangkat
 Bekerja dimana saja
 Dapat mengakses file dimana saja
4. Pada Office 365 disediakan satu fitur yang dapat kita manfaatkan sebagai
media pembelajaran online, Apa nama dari fitur tersebut ?
a) Cloud
b) Teams.
c) Partnership
d) ClassRoom
Pembahasan:
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Jawaban yang benar adalah A.
Microsoft Teams adalah pusat digital yang menyatukan pembicaraan,
konten, dan aplikasi di satu tempat. Kita dapat menciptakan ruang kelas
yang sarat kolaborasi, terhubung dengan komunitas pembelajaran
profesional, dan berkomunikasi dengan para staf sekolah hanya melalui
sebuah langkah sederhana dengan Office 365 Education.

B. Mengembangkan Soal HOTS
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
Nomor
3.1 Mengenal fitur
Soal
lanjut browser.
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Google Chrome;
Mozilla Firefox;
Internet Explorer;
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang fitur pada web
browser

1

Kunci
Jawaban
B

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Rini memiliki tugas sekolah untuk membuat makalah
tentang salah satu Web Browser. Rini kemudian
memutuskan untuk memilih mengangkat materi tentang
fitur kemanan dari Web Browser Mozilla Firefox, Rini
tertarik dengan salah satu fitur keamanan mozilla firefox
yang memungkinkan menjaga privasi saat mengakses
Internet. Fitur yang dimaksud disebut ....
a. Privasi Tracking
b. Tracking Protection
c. Privasi Protection
d. Internet Protection
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
Buku
KOMPETENSI
Sumber
DASAR :
:
4.1 Membuat
Nomor
laporan tugas
Soal
dengan paket office
(terpadu)
2
LINGKUP
MATERI:
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
MATERI :
Pemanfaatan office
Kunci
terpadu online
Jawaban
INDIKATOR
SOAL :
A
Disajikan
Pertanyaan tentang
jenis transmisi data
jaringan komputer
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Microsoft office 365 adalah aplikasi besutan microsoft
yang diciptakan satu paket program lengkap. Pada
Microsoft Office 365 memilki banyak fitur yang dapat
digunakan mulai mengelolah dokument sampai
berinteraksi dengan sesama pengguna Office 365.
Untuk menikmati semua fitur ini kita diharuskan untuk
membayar. Namun Microsoft menyediakan Versi
gratis. Salah satu syarat untuk mendapatkanAkun Versi
gratis tersebut yaitu :
a. Menggunakan E-Mail Sekolah/Universitas
b. Memiliki Akses Ke Microsoft
c. Memiliki Akun Office
d. Menggunakan E-Mail Pribadi/Perusahaan
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Di-Era sekarang ini, internet tidak bisa lagi dipisahkan dari aktifitas
keseharian kita. Salah satu applikasi yang sering kita gunakan untuk
mengakses internet yaitu Web Browser. Web browser adalah sebuah aplikasi
atau perangkat lunak yang digunakan mengambil, menyajikan, dan melintasi
berbagai sumber informasi yang ada didalam jaringan internet (world wide
web). Sumber-sumber informasi yang dimaksud itu terdiri dari berbagai
macam bentuk seperti misalnya berupa halaman situs, gambar, video,
infografis, konten, dan yang lainnya.
Perkembangan Web Browser sekarang ini juga tidak mau kalah dengan
perkembangan internet. ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan internet
makin hari maikin tinggi, sehingga dibutuhkan Web Browser yang handal
untuk dapat memfasilitasi masyarakat dalam menggunakan internet.
Sekarang sudah terdapat beberapa jenis web browser yang dapat digunakan
dengan kelebihan dan kekurang masing masing.
Microsoft office 365 adalah aplikasi besutan microsoft yang diciptakan satu
paket program lengkap. Program paket lengkap ini bertujuan untuk
memberikan segala kemudahan para pengguna dalam mengakses informasi
secara fleksibel dimanapun kapanpun. Bahkan penggunanya juga dapat
menyimpan hasil kerjanya di cloud dan dapat juga di share ke pengguna
lainnya. Bisa dibilang paket program lengkap pada office 365 mirip dengan
media sosial antar pengguna office 365 dan mengerjakan tugas secara
bersamaan.
Microsoft office 365 juga menawarkan berbagai keunggulan program yang
akan membuat kinerja office menjadi semakin maksimal. Apalagi aplikasi
besutan microsoft ini didukung dengan layanan cloud yang memungkinkan
pengguna dapat bekerja kapanpun dan dimanapun.
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Salah satu fitur yang disediakan oleh Office 365 Education adalah Windows
Teams. Microsoft Teams adalah pusat digital yang menyatukan pembicaraan,
konten, dan aplikasi di satu tempat. Kita dapat menciptakan ruang kelas yang
sarat kolaborasi, terhubung dengan komunitas pembelajaran profesional,
dan berkomunikasi dengan para staf sekolah hanya melalui sebuah langkah
sederhana dengan Office 365 Education.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap subunit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian
instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan
baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan
jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Subunit
No

Aspek

Kriteria
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Mampu menghubungkan
konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total
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4

Keterangan

Pedoman Penskoran

1 = tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total X 100
40

4 = Sangat Menguasai
Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang subunit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
anda memahaminya.

70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

80-89

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat
baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di
MGMP untuk membelajarkan subunit ini.
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Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang KI-KD Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dalam
permendikbud tersebut diatur kedudukan mata pelajaran informatika pada
jenjang SMP/MTsN, SMA/MAN dapat dilaksanakan melalui tatap muka. Mata
pelajaran informatika bukan merupakan mata pelajaran wajib bagi satuan
pendidikan jenjang SMP/MTsN/SMA/MAN akan tetapi dikondisikan pada
satuan pendidikan akan ketersediaan tenaga pengajar dan sarana pendukung
yang memungkinkan diajarkannya mata pelajaran informatika.
Oleh karena itu, sebagai penulis berupaya seoptimal menghadirkan materi
atau bahan bacaan yang terkait dengan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Informatika jenjang SMP berdasarkan permendikbud nomor 37 tahun 2018
tentang KI-KD. Sebelum penulis menuangkan materi bahan bacaan, telah
dianalisis keterkaitan antara modul PKB dengan KD pada permendikbud
nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD jenjang SMP. Hasil analisis tersebut
dapat diketahui materi modul PKB yang tidak berelasi dengan KD sehinga
dasar inilah yang menjadi pijakan penulis dalam melahirkan bahan bacaan
sebagai unit pembelajaran yang dapat dijadikan rujukan pada kegiatan PKB
berbasis zonasi bagi MGMP Informatikan jenjang SMP.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
3.2.

Mengenal fitur aplikasi CMS (Content Management System, pengelola
konten web, sedapat mungkin yang berupa freeware), dan memakai
untuk membuat blog.

4.2

Membuat blog untuk menunjang aktivitas siswa, contohnya membuat
logbook kegiatan terkait sekolah.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VIII

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.1.1 Menyebutkan Jenis - jenis

4.1.1 Mematuhi Persyaratan

Applikasi CMS
3.1.2 Menyebutkan Pemanfaatan
Applikasi CMS
IPK Kunci
3.1.3 Mengidentifikasi Jenis – Jenis
Applikasi CMS
3.1.4 Mengidentifikasi Pemanfaatan
Applikasi CMS

Pembuatan Blog
4.1.2 Mematuhi Persyaratan
Pembuatan media
pembelajaran berbasis Blog
IPK Kunci
4.1.3 Membuat Blog Sederhana
4.1.4 Membuat Media
pembelajaran berbasis Blog

IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.1.5 Menjelaskan Jenis – Jenis

4.1.5 Mendesain Blog Sederhana
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Applikasi CMS
3.1.6 Menjelaskan Pemanfaatan
Applikasi CMS
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4.1.6 Mendesain Media
Pembelajaran Berbasis Blog
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A. Online Marketing
Penggunaan internet sekarang ini berkembang sangat pesat. Penggunaan
internet yang bertumbuh pesat juga terjadi di negara kita, Indonesia.
Internet sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat
Indonesia. Melalui dunia internet, masyarakat Indonesia dapat melakukan
berbagai kegiatan, antara lain untuk kegiatan online marketing, social
network, chatting, membaca berita, menemukan info mengenai suatu hal,
dan masih banyak lagi. Salah satu hal yang sedang tumbuh dalam dunia
internet adalah online marketing.
Online marketing merupakan usaha yang dilakukan untuk melakukan
pemasaran suatu produk atau jasa menggunakan

media

internet.

Meningkatnya pengguna internet setiap harinya, ternyata tidak diabaikan
begitu saja oleh para pelaku bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah).
Kemajuan tersebut dirasa sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai
salah satu strategi pemasaran bisnis. Lingkungan bisnis dan strategi
pemasaran secara tidak langsung harus memanfatkan media online.
Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran produk dan
layanan memiliki dua pilihan dalam mengiklankan produk atau jasa mereka
dengan online marketing. Yang pertama adalah membuat sendiri aplikasi
web untuk mendukung kegiatan online marketing sendiri. Pilihan kedua
adalah dengan menggunakan open source software yang sudah tersedia.
Open source software untuk e-marketing umumnya menggunakan Content
Management

System(CMS)

supaya pengguna

awam lebih

mudah

memasukkan konten yang mereka inginkan melalui halaman administrator.
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Gambar 1 : CMS

Sumber: www.logicgo.frontiercouncil.org

Melalui CMS ini, pengguna dapat memodifikasi kode programnya. Ada
banyak CMS untuk dunia onlinemarketing sekarang ini. Setiap CMS
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. CMS untuk kegiatan emarketing saat ini tidak ada yang dikhususkan untuk Usaha Kecil Menengah
(UKM) di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah CMS yang dapat
mendukung kegiatan emarketing yang dimiliki oleh UKM dan sesuai dengan
karakteristik UKM yang ada di Indonesia saat ini.
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A. Soal CMS dan BLOG
Berikut ini contoh soal USBN tentang jaringan komputer :
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.2 Mengenal fitur
Nomor
aplikasi CMS (Content
Soal
Management System,
pengelola konten web,
1
sedapat mungkin yang
berupa freeware), dan
memakai untuk
membuat blog.
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Mengenal website
Kunci
menggunakan Content
Jawaban
Management System
(CMS) dan mengelola
D
website
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang jenis-jenis
CMS

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut ini merupakan beberapa jenis CMS yang populer
digunakan dalam membuat sebuah webside, Kecuali ? :
a) Joomla
b) WorkPress
c) Moodle
d) Safari
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.2 Mengenal fitur
Nomor
aplikasi CMS (Content
Soal
Management System,
pengelola konten web,
2
sedapat mungkin yang
berupa freeware), dan
memakai untuk
membuat blog.
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Mengenal website
Kunci
menggunakan Content
Jawaban
Management System
(CMS) dan mengelola
B
website
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang manfaat CMS
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Berikut ini yang BUKAN merupakan manfaat dari
penggunaan CMS adalah ?
a) Manajement Data.
b) Internet Protection
c) Mengatur siklus hidup website
d) Personalisasi website
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
4.2 Membuat blog
Nomor
untuk menunjang
Soal
aktivitas siswa,
contohnya membuat
3
logbook kegiatan
terkait sekolah.
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Membuat Blog
Kunci
Jawaban
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
D
tentang Jenis-jenis
Blog

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Blog menjadi sebuah perangkat yang banyak digunakan
di dunia Internet. Hampir setiap orang memiliki sebuah
blog untuk keperluan yang berbeda-beda, berikut ini
jenis-jenis blog berdasarkan kegunaannya Kecuali:
a) Blog Pribadi
b) Blog Profesional
c) Blog Bisnis
d) Blog Universal
√
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
4.2 Membuat blog
Nomor
untuk menunjang
Soal
aktivitas siswa,
contohnya membuat
4
logbook kegiatan
terkait sekolah.
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Membuat Blog
Kunci
Jawaban
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
B
tentang pemanfaatan
fitur Office 365 dalam
jejaring teamwork
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Salah satu penyedia layanan pembuatan Blog secara
gratis adalah ?
a) Blog.Com
b) Blogger.Com
c) Bloging.Com
d) Blogspote.Com
√
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A. Aktivitas Pembelajaran
Fasilitas Internet

banyak kita manfaatkan dikehidupan sehari-hari,

utamanya untuk berkominikasi dan saling bertukar informasi dan data serta
mengetahui informasi terkini . Oleh karena itu penting untuk kita mengenal
sedikit lebih dalam tentang fasilitas internet ini, baik menyangkut Web
Browser maupun fasilitas internet lainnya seperti Office 365. Berikut ini
beberapa aktifitas pembelajaran yang akan kita lakukan, menyangkut web
browser dan Fasilitas Office 365.

Mengenal Jenis-Jenis CMS dan Pemanfaatannya
Tujuan Aktivitas Pembelajaran :
Setelah melakukan aktifitas pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu:
1. Mampu Mengetahui Jenis-jenis CMS.
2. Mampu Mengetahui Pemanfaatan CMS didunia nyata.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 60 Menit.
(Stimulation dan Problem statement)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 2-3
orang.
2. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi dan mencatat semua Jenis
CMS yang mereka Ketahui beserta kekurangan dan kelebihan masingmasing.
3. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi dan mencatat pemanfaatan
CMS didunia nyata.
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Lakukan hal diatas, sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan
masing-masing CMS yang ada berserta Pemanfaatnya didunia nyata
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Mengidentifikasi dan Membuat Blog Sederhana
Tujuan Aktivitas Pembelajaran :
Setelah aktivitas ini, peserta diharapkan peserta mampu:
1. Mampu Mengetahui pemanfaatan Blog .
2. Mampu Membuat Blog Sederhana.
Estimasi Waktu Aktivitas Pembelajaran : 120 Menit.
(Stimulation dan Problem statement)
Apa yang saudara lakukan:
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5
orang.
2. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi dan mencatat pemanfaatan
blog dikehidupan sehari-hari
3. Setiap kelompok diminta membuat satu blog sederhana dengan
menggunakan fasilitas Bloger.com7
Lakukan hal diatas untuk memastikan peserta didik dapat mengetahui
tentang peman faatn blog dikehidupan nyata, serta peserta didik dapat
membuat blog dengan memanfaatkan fasilitas bloger.com secara gratis.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
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C. Bahan Bacaan

Pengertian CMS dan Jenis-Jenisnya
Content Management System (CMS) adalah suatu sistem yang digunakan
untuk mengelola dan memfasilitasi proses pembuatan, pembaharuan, dan
publikasi content secara bersama . Content mengacu pada informasi dalam
bentuk teks, grafik, gambar maupun dalam format-format lain yang perlu
dikelola dengan tujuan memudahkan proses pembuatan, pembaharuan,
distribusi, pencarian, analisis, dan meningkatkan fleksibilitas untuk
ditransformasikan ke dalam bentuk lain. Terminologi CMS sendiri cukup
luas, di antaranya mencakup software aplikasi, database, arsip, workflow,
dan alat bantu lainnya yang dapat dikelola sebagai bagian dari mekanisme
jaringan informasi suatu perusahaan maupun global.
Arsitektur CMS pada umumnya menggunakan 3 layer, yaitu presentation
layer, business layer, dan database layer. Database layer menyediakan
fungsi untuk menyimpan semua data dan informasi yang diperlukan.
Sedangkan business layer merupakan layer yang menyediakan fungsifungsi dari CMS tersebut dan presentation layer menyediakan fungsi untuk
user interface bagi pengguna. Proses umum dari Content Management
System dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2 : Proses umum CMS

Sumber: www.logicgo.frontiercouncil.org
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CMS saat ini sudah berkembang sangat pesat sehingga saat ini bermunculan
macam-macam CMS yang ada diseluruh dunia. CMS menjadi salah satu
andalan untuk mengembangkan sebuah blog. Akan tetapi masih banyak
pengguna internet yang belum tau mengenai apa itu CMS.
CMS memberikan kemudahan untuk membuat halaman website yang
menarik tanpa harus mengerti bagaimana membuat website dari awal.
Perkembangan CMS tidak hanya untuk blogger saja melainkan sudah
merambah ke bisnis, sehingga saat ini sudah banyak CMS yang ditujukan
khusus untuk e-commerce.
CMS dalam penggunaan memiliki banyak keuntungan, Hal pertama yang
sangat menguntungkan adalah Anda dapat menggunakan sebuah kerangka
website yang siap dipakai. Artinya, pemilik website hanya perlu mengisikan
konten dan mengedit tampilan. Bila dibandingkan pembuatan secara manual,
cara ini tentunya sangat memudahkan dan lebih cepat. Sehingga website
dapat digunakan sesegera mungkin setelah konten diisikan. Jika begini, dapat
disimpulkan bahwa CMS telah menyiapkan kerangka website dan pemilik
hanya perlu mengisinya.
Kedua, memiliki banyak fitur dan support. Untuk Anda yang senang dengan
fitur dan support menarik pada website, maka menggunakan CMS sebagai
kerangka website adalah pilihan tepat. Karena CMS adalah sistem yang telah
memberikan banyak pilihan fitur dan support siap digunakan. Namun,
pilihlah fitur dan support yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tidak
memperlambat pergerakan dari website. Perhatikan pula RAM yang
dimilikki, apakah dapat menampung semua fitur ataupun sebaliknya.
Ketiga,memiliki sistem open source. Artinya, Anda dapat mengakses layanan
yang ada dalam CMS dengan leluasa. Tidak perlu khawatir untuk membayar
layanan tersebut, karena kebanyakan dari layanan ini diberikan secara gratis.
Keuntungan ini, tentunya sangat menarik untuk dimilikki. Namun sebelum
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memilih menggunakan CMS, sebaiknya mengetahui beberapa jenis dari CMS.
Sehingga pemilihan dapat dilakukans sesuai dengan kebutuhan.
Jenis Jenis CMS
CMS memiliki berbagai jenis berdasarkan fungsi dan pemanfaatan masingmasing. Berikut ini beberapa CMS yang populer digunakan.
 Wordpress
CMS WordPress adalah salah satu CMS yang paling banyak digunakan
orang. CMS ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan
database MySQL. CMS WordPress ini sangat populer sebagai blog
engine, namun meskipun dikategorikan sebagai CMS blog, CMS ini
sangat powerfull dan dapat dikembangkan untuk dijadikan sebuah
CMS website lainnya karena CMS WordPress termasuk Open Source.
Karena Open Source, CMS WordPress ini mudah untuk dikembangkan
dan dimodifikasi oleh penggunanya. Hal mudah yang dapat
dimodifikasi adalah dari struktur templatenya. Dan bagi yang sudah
familiar dengan pemrograman php mysql, maka modifikasi akan
berlanjut ke penambahan function-function CMS ini, sehingga akan
dihasilkan sebuah website yang powerfull.

Gambar 3 : CMS WorkPress

Sumber: www.virmansyah.info
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Adapun Kelebihan dari Workpress


CMS WordPress Gratis. Untuk mendapatkan CMS WordPress Anda
tinggal download dari situsnya di www.wordpress.org tanpa
dipungut biaya sepersen pun, kecuali biaya internet anda.



Berbasis Open Source. Pengguna dapat melihat dan memperoleh
barisan kode-kode penyusun CMS WordPress tersebut secara
bebas, sehingga anda yang memiliki kemampuan pemrograman
dapat bebas dan leluasa melakukan modifikasi, bahkan dapat
mengembangkan sendiri program CMS WordPress tersebut lebih
lanjut sesuai keinginan Anda.



Template atau desain tampilannya mudah dimodifikasi sesuai
keinginan pengguna. Sehingga apabila pengguna memiliki
pengetahuan HTML yang memadai, maka pengguna tersebut
dapat berkreasi membuat template sendiri. Pengguna yang tidak
mengerti HTML, tentu saja masih dapat memilih ribuan template
yang tersedia di internet secara bebas, yang tentu saja gratis
(http://wordpress.org/extend/themes/).



Pengoperasiannya mudah. Bagi pemula, tentu hal ini amat
membantu.



Satu blog WordPress, dapat digunakan untuk banyak pengguna
(multi user). Sehingga WordPress juga sering digunakan untuk
blog komunitas. Anggota komunitas tersebut dapat berperan
sebagai kontributor.



Jika pengguna sebelumnya telah mempunyai blog tidak berbayar,
misalnya di alamat Blogger / Blogspot, LiveJournal, TypePad, dan
beberapa mesin blog lain, pengguna dapat mengimpor isi blogblog tersebut ke alamat hosting blog pribadi yang menggunakan
CMS WordPress. Dengan demikian pengguna tidak perlu khawatir
isi blog yang lama akan menjadi sia-sia setelah menggunakan CMS
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WordPress. Karena di dalam CMS WordPress sudah tersedia fitur
Export Import.


Selain pengguna yang banyak, banyak pula dukungan komunitas
(community support) untuk WordPress. Banyak forum yang
mendukung

pengembangan

WordPress

ini.

Contohnya

:

http://wordpress.org/support/,
http://id.forums.wordpress.com/,
http://id.forums.wordpress.com/.


Tersedia

banyak

plugin

yang

selalu

(http://wordpress.org/extend/plugins/),

berkembang

karena

para

pengembang web di Indonesia juga memberikan kontribusinya
kepada WordPress. Plugin WordPress sendiri yaitu sebuah
program tambahan yang bisa diintegrasikan dengan WordPress
untuk memberikan fungsi-fungsi lain yang belum tersedia pada
instalasi standar. Misalnya plugin anti-spam, plugin web counter,
dan sebagainya. Sehingga dengan tambahan plugin ini, website
atau blog Wordpres Anda akan lebih powerfull.


Kemampuan untuk dapat memunculkan XML, XHTML, dan CSS
standar.



Tersedianya struktur permalink yang memungkinkan mesin
pencari mengenali struktur blog dengan baik.



Kemungkinan untuk meningkatkan performa blog dengan
ekstensi (http://wordpress.org/extend/).



Mampu mendukung banyak kategori untuk satu artikel. Satu
artikel dalam WordPress dapat dikatogorisasikan ke dalam
beberapa kategori. Misalnya jika kita mempunyai artikel tentang
“Sejarah WordPress” kita dapat memasukkan artikel tersebut
dalam kategori “Blog”, “Informasi”, atau “Internet”. Dengan multi
kategorisasi ini pencarian dan pengaksesan informasi menjadi
lebih mudah.
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Fasilitas Trackback dan Pingback.



Fasilitas format teks dan gaya teks. WordPress menyediakan fitur
pengelolaan teks yang cukup lengkap. Fitur – fitur format dan
gaya teks pada kebanyakan perangkat lunak pengolah kata seperti
cetak tebal, cetak miring, rata kanan, rata kiri, tautan tersedia di
WordPress.



Halaman statis (Halaman khusus yang terpisah dari kumpulan
tulisan pada blog).



SEO Friendly. Salah satu alasan mengapa banyak yang
menggunakan WordPress adalah dari segi SEO nya. CMS
WordPress dapat dengan mudah dikelola dalam hal SEO karena
selain banyak plugin SEO, juga customisasi permalink dan
template sangat mudah.

Meskipun dari segi fitur sangat banyak, namun WordPress juga masih
memiliki kelemahan disisi Keamanan, meskipun juga ada plugin yang
membantu dari segi Security tetapi juga harus tetap berhati-hati. Oleh
karena itu, Pihak Pengembang WordPress selalu mengupdate versi
dan memperbaiki bugs yang ada di versi sebelumnya. Namun tidak
jarang, celah keamanan WordPress justru datang dari penggunaan
plugin-plugin yang sembarangan atau penggunaan template.
Jika anda ingin menggunakan CMS WordPress ini, anda sebelumnya
harus memiliki sebuah Domain dan Hosting. Dan selanjutnya anda
tinggal install CMS WordPress ini di hosting anda.
 CMS Joomla
CMS Joomla juga banyak yang menggunakannya. Mayoritas CMS
Joomla digunakan untuk membuat sebuah website baik itu company
profile, personal, website sekolah, hingga toko online. Karena CMS
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Joomla ini memang dikhususnya untuk membangun website yang
powerfull. Meskipun CMS WordPress juga powerfull, tetapi CMS
Joomla lebih komplek dari CMS WordPress dan sistem manajemennya
yang sedikit rumit dari CMS WordPress.
Paket Joomla! terdiri dari beberapa bagian yang terpisah dan
termodul

yang

sangat

fleksibel,dan

dapat

dengan

mudah

dikembangkan dan diintegrasikan. Sebagai contoh “plugins” WikiBot
yang memperbolehkan penulis di Joomla menggunakan “Wikitags”
pada bagian artikel yang fungsinya secara otomatis membuat pranala
dinamis ke artikel Wikipedia pada saat ditampilkan. Ada lebih tersedia
1,700

“plugins”

yang

secara

resmi

didelegasikan

oleh

OpenSourceMatters tersedia di http://extensions.joomla.org/ dan
saat ini secara resmi dipindahkan kehttp://joomlacode.org dengan
dukungan server yang lebih lengkap.

Gambar 4 : CMS Joomla

Sumber: www.virmansyah.info

Adapun Kelebihan Joomla antara lain :
a. Simple, Penggunanya dari seluruh dunia baik itu dalam simple
website sampai aplikasi yang komplek.
b. Flexible
c. Elegant
d. Customizeable,

Kemudahan

dalam

pengeditan

template,

pembentukan website baik dengan cara object-class ataupun
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dengan

system

pemrograman

yang

lainnya.

Sehinnga

serumitnya aplikasi bisa ditangani tanpa harus kita mempelajari
tentang API Joomla.
e. Powerful, Merupakan salah satu open source CMS dengan fitur
yang powerfull
f. Component dan modul yang bisa kita dapat secara gratis
g. Installasi yang mudah
Namun Joombla memiliki kekurangan, antara lain :
a. Fasilitas multisite tidak tersedia pada joomla
b. Keterbatasan sebuah ACL (access control list)
c. Kurangnya chace memory yang disediakan.
d. Tidak adanya fasilitas tracker
e. Jarang dalam urutan pertama dalam search engine, dari segi SEO
masih kalah dengan CMS WordPress.
 CMS Drupal
Drupal adalah salah satu CMS (Content Management System) yang
cukup populer. Sejarah asal mula munculnya CMS Drupal ini diawali
oleh Dries Buytaert, (lahir di Belgia, 19 Nopember 1978), seorang PhD
dalam Ilmu Komputer pada 27 Januari 2008 pada Universitas Ghent,
membangun Drupal hampir tanpa sengaja yang dimulai sekitar tahun
1998 dan 1999.
Drupal adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen konten
yang bebas dan terbuka yang di distribusikan dibawah lisensi GPL,
Pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh ribuan komunitas
pengguna dan pengembang di seluruh dunia. Drupal dapat diunduh
secara bebas dan dapat digunakan secara bebas juga, sehingga
memungkinkan setiap orang baik secara individu maupun komunitas
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untuk mempublikasi, mengatur dan mengorganisir berbagai jenis dari
isi/konten pada website.
Drupal dapat membantu Anda dengan mudah membangun berbagai
jenis halaman website-dari membuat blog sederhana sampai forum
online dengan komunitas yang besar. Desain Drupal memang tidak
sebagus Joomla!, tapi sangat mudah untuk di-customize. Drupal
memiliki beberapa modul tambahan yang menarik, seperti untuk
search tool dan search-engine friendly URL, dan agregator berita.

Gambar 5 : CMS Drupal

Sumber: www.hostinger.co.id

Kelebihan Drupal


Instalasi juga cukup mudah



kemudahan dalam membuat modul



support database selain MySQL



lebih ringan

Kekurangan drupal


Bukan CMS yang baik untuk dijadikan bahan pembelajaran
membuat template



untuk melakukan setup pada server memerlukan lebih banyak
waktu dan pengetahuan dibandingkan dengan wordpress atau
joomla, otomatis dana yang dikeluarkan pasti lebih besar

 CMS Moodle
Moodle dapat merubah sebuah media pembelajaran kedalam bentuk
web. Pengertian Moodle adalah sebuah aplikasi Course Management
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System (CMS) yang gratis yang dapat di-download, digunakan
ataupun dimodifikasi oleh siapapun dengan lisensi secara GNU
(General Public License). Bagi yang mau mencoba mendownload bisa
didownload di www.moodle.org
Pada saat ini, Moodle bisa digunakan oleh siapa saja secara open
source. Dengan menggunakan Moodle kita dapat membangun sistim
dengan konsep E-Learning (pembelajaran secara elektronik) ataupun
Distance Learning (pembelajaran jauh). Berbagai bentuk materi
pembelajaran dapat dimasukkan dalam aplikasi Moodle ini. Berbagai
sumber (resource) dapat ditempelkan sebagai materi pembelajaran.
Moodle juga menyediakan kemudahan untuk mengganti model
tampilan (themes) website e-learning dengan menggunakan teknik
template. Beberapa model themes yang menarik telah disediakan oleh
Moodle. Selain itu kita juga bisa mengedit themes sendiri.

Gambar 6 : CMS Moodle
Sumber: www.hostinger.co.id

Kelebihan Moodle


Sistem jaringan dan keamanannya dapat disetting sendiri



Ruang akses yang dapat dibatasi sesuai dengan jaringan yang
dibuat
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Sistem

pembelajaran

yang

dapat

disesuaikan

dengan

kebutuhan (karena bersifat Open source)


Fitur yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak
jauh

Kekurangan Moodle


Membutuhkan pemahaman lebih tentang sistem



Perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem e-learningnya



Membutuhkan biaya lebih



Memerlukan hardware khusus



Harus menginstall aplikasi khusus

Pemanfaatan CMS
Banyaknya pengguna internet dan website di Indonesia, rupanya tidak
seiring dengan pengetahuannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang
yang tidak mengerti tentang CMS. Hingga akhirnya menganggap CMS sebelah
mata dalam dunia digital. Padahal faktanya, CMS adalah aktor penting dalam
pembuatan website dan pengaturannya. Bila hal ini disadari, tentunya sudah
banyak orang yang belomba-lomba mempelajari hal ini. Karena mengetahui
cara pembuatannya akan mendatangkan banyak uang.
Kemunculan CMS bagidunia digital adalah suatu keuntungan bagi pecinta
dunia digital. Karena CMS membantu untuk mempermudah tugas Anda untuk
mempelajari bahasa pemrograman dalam membangun website. Bayangkan
jika website harus dibangun secara manual menggunakan bahasa-bahasa
pemrograman manual? Tentunya hal ini sangat sulit untuk dibayangkan.
Karena banyak waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bahasa
pemrograman PHP ataupun jenis yang lainnya.
Sedangkan dengan keberadaan CMS, maka bahasa pemrograman tidak lagi
dibutuhkan. Karena dengan CMS website yang bagus dengan segala isinya,
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dapat langsung Anda milikki. Hal ini tentunya menarik untuk dipahami,
karena keberadaan CMS adalah momen yang sangat menguntungkan. Dan
pemilik website tidak perlu menjadi ahli pemrograman web dadakan untuk
mendapatkan website gratis. Itulah keunggulan CMS dibandingkan bahasa
pemrograman.
Banyak fungsi CMS yang kini dirasakan oleh masyarakat. Namun, tidak
semua orang mengerti bahwa kehadiran fitur-fitur tersebut dimainkan oleh

keberadaan CMS. Salah satu kegunaan CMS adalah untuk mempermudah
pencarian data dalam website. Website yang dibuat, tentunya tidak hanya
menyimpan satu ataupun dua artikel, tentunya sangat banyak data yang ada
didalamnya. Karenanya, dengan CMS proses pencarian data akan lebih
mudah dilakukan.
Gambar 7 : Penerapan CMS

Sumber: www.promohosting.id

Fungsi CMS berikutnya adalah mempermudah pemilik wesbite untuk
mengedit konten atau artikel yang akan dimasukkan dalam website.
Pengeditan dapat dilakukan secara langsung dengan memasukkan beberapa
artikel. Jadi, artikel akan diurutkan sesuai judul ataupun bidang penulisan.
Pada fitur ini, tentu tidak dibutuhkan bahasa pemrograman untuk
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mengeditnya. Karena CMS telah mengaturnya sedemikian rupa, sehingga
memudahkan pengguna dan pembaca website.
Satu hal penting lainnya adalah CMS merupakan aplikasi yang akan
memudahkan

pemilik

website.

Karena

awalnya

pekerjaan

bahasa

pemrograman adalah bahasa yang rumit. Kini telah menjadi sangat mudah
dan tidak memakan waktu banyak. CMS inilah yang memegang peranan
penting, sehingga semakin banyak orang yang menggunakan website untuk
kebutuhan mereka. Itulah beberapa kegunaan CMS yang jarang diketahui
oleh banyak orang.
Memahami tentang CMS rasanya kurang lengkap jika tidak membahas
tentang keuntungan menggunakannya. Bagi kebanyakan orang, keuntungan
adalah hal utama yang harus diketahui. Karena sangat merugikan jika
menggunakan sebuah produk tanpa mengetahui manfaat dari produk
tersebut. Untuk hal inilah, kami akan menjelaskan tentang keuntungan
penggunaan CMS dalam website. Pertama, menggunakan website yang siap
pakai.
Hal pertama yang sangat menguntungkan adalah Anda dapat menggunakan
sebuah kerangka website yang siap dipakai. Artinya, pemilik website hanya
perlu mengisikan konten dan mengedit tampilan. Bila dibandingkan
pembuatan secara manual, cara ini tentunya sangat memudahkan dan lebih
cepat. Sehingga website dapat digunakan sesegera mungkin setelah konten
diisikan. Jika begini, dapat disimpulkan bahwa CMS telah menyiapkan
kerangka website dan pemilik hanya perlu mengisinya.
Kedua, memiliki banyak fitur dan support. Untuk Anda yang senang dengan
fitur dan support menarik pada website, maka menggunakan CMS sebagai
kerangka website adalah pilihan tepat. Karena CMS adalah sistem yang telah
memberikan banyak pilihan fitur dan support siap digunakan. Namun,
pilihlah fitur dan support yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tidak
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memperlambat pergerakan dari website. Perhatikan pula RAM yang
dimilikki, apakah dapat menampung semua fitur ataupun sebaliknya.
Ketiga,memiliki sistem open source. Artinya, Anda dapat mengakses layanan
yang ada dalam CMS dengan leluasa. Tidak perlu khawatir untuk membayar
layanan tersebut, karena kebanyakan dari layanan ini diberikan secara gratis.
Keuntungan ini, tentunya sangat menarik untuk dimilikki. Namun sebelum
memilih menggunakan CMS, sebaiknya mengetahui beberapa jenis dari CMS.
Sehingga pemilihan dapat dilakukans sesuai dengan kebutuhan.
Ada beberapa alasan yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan
menggunakan CMS. Tidak hanya sangat mudah pada proses instalasi, saat
menggunakan juga sangat sederhana.
Jika Anda sudah pernah menggunakan WordPress, pasti tidak akan kesulitan
untuk menyesuaikan, menggunakan, dan mengembangkan CMS sesuai
dengan kebutuhan.
 Efisiensi
Tidak banyak pengusaha punya waktu untuk membuat situs web dari
awal. Jika Anda merupakan seseorang yang mempunyai usaha, tidak
mempunyai cukup waktu untuk membuat situs web, tetapi ingin
mempunyai situs web untuk usaha Anda, CMS merupakan pilihan yang
tepat untuk menjadi alat Anda meraih sukses melalui internet. Tidak
masalah meskipun biaya yang Anda alokasikan sedikit, bahkan, Anda
bisa

menggunakan

biaya

tersebut

untuk

membayar

seseorang

mengerjakan konten situs web saja.
 Kemudahan dan Cepat
Jika anda merupakan seseorang yang belum pernah belajar mengenai
pemrograman, CMS pilihan yang sangat tepat untuk Anda pelajari. CMS
menawarkan banyak kemudahan dari proses instalasi sampai dengan
proses perawatan dan pembaharuan konten. CMS juga akan sangat
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membantu jika Anda membutuhkan situs web dalam kondisi mendesak.
Hanya dengan beberapa klik saja Anda sudah bisa menampilkan halaman
website dan tinggal memasukkan konten-konten saja.
 Pemisahanan Konten Mudah
Meskipun proses instalasi yang dilakukan sederhana, namun fiturnya
lengkap. Bahkan, Anda bisa mengatur banyak hal melalui CMS pada
halaman admin yang ada satu paket dengan instalasi CMS. Ingin
menambahkan fitur lain? Sangat mungkin dan mudah dilakukan dengan
menambahkannya melalui fitur instalasi plugin yang disediakan.
 Penambahan Fungsi
Tidak hanya mengelola fitur-fitur tambahan, CMS juga bisa dibedah kode
sumbernya dan disesuaikan dengan kebutuhan situs web. Bagi Anda
yang sudah terbiasa dengan pemograman pasti akan suka dengan fitur
custom kode sumber, karena bisa sangat fleksibel menyesuaikan
pengaturan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Perlu diperhatikan
bahwa sebelum mengubah kode sumber asli dari template CMS Anda
perlu memastikan sudah mempunyai data backup. Paling tidak
melakukan proses penyuntingan hanya menggunakan data salinan saja.
 Dapat Menambahkan Banyak User
Membangun usaha yang dikerjakan oleh beberapa orang pasti juga
membutuhkan beberapa akun untuk mengelola situs web dan membuat
konten. CMS memberikan kebebasan kepada Anda untuk menambahkan
berapa saja jumlah user yang dibutuhkan. Tidak hanya satu hak akses
yang disediakan, ada beberapa jenis hak akses dari masing – masing tipe.
Jadi semua orang yang mengelola bisnis itu bisa memasukkan konten
pada situs web peruasahaan sesuai dengan peranannya masing-masing.
 Memudahkan Saat Proses Maintenance
Tidak bisa dihindari, perubahan besar-besaran pada situs web pasti akan
terjadi. Tanpa menggunakan CMS, itu akan menjadi sangat susah dan
penuh dengan resiko. Apalagi yang berhubungan dengan rbuan data dan
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merubahnya satu persatu. Saat Anda menggunakan CMS, hampir semua
sruktur situs web sama dan terfokus pada satu bagian saja, sehingga jika
ada pembaharuan situs tidak akan merusak situs yang saat ini ada. Anda
juga tidak perlu melakukan perbaruan satu persatu, CMS akan
melakukan hal itu secara otomatis.
 Ingin mengubah desain? Sangat Simpel!
Kemudahan lain yaitu saat Anda ingin mengganti tampilan pada situs
web. Anda hanya tinggal mengunggah template yang sudah dibuat di
lokal atau mengunduh template berbayar yang saat ini banyak tersedia
di internet. Kemudiah diunggah pada halaman admin. Bahkan, terkadang
ada CMS yang sudah menyediakan template bawaan sehingga tidak perlu
mencari sendiri template yang Anda suka.
CMS rupanya memiliki beberapa jenis dan setiap jenis memiliki kegunaannya
masing-masing. Karenanya, penting untuk mengetahui masing-masing jenis
dan kegunaannya. Berikut informasinya,
 CMS untuk personal web, biasanya CMS ini digunakan untuk membuat
website personal. Biasanya pengguna menggunakan CMS Joomla atau
Mambo untuk merakit website. Untuk contohnya, Anda dapat melihat
wordpress yang sudah beredar di internet.
 CMS untuk toko online banyak jenisnya, misalnya PrestaShop, Magento,
Drupal dan yang lain. Kegunaan jenis CMS adalah untuk membuka
sebuah website yang menjual produk ataupun jasa. Biasanya digunakan
oleh toko online.
 CMS untuk website personal blog, untuk yang satu ini Anda dapat
melihat beberapa produk yang menggunakan nama wordpress.
WordPress

merupakan

CMS

yang

paling

banyak

digunakan

dikomunitas dan dunia. Jika merasakan kekurangan informasi, banyak
komunitas wordpress yang dapat membantu dan menjelaskan
penggunaan website tersebut.
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 CMS untuk membuat forum, bagi yang ingin menciptakan sebuah forum
sebaiknya menggunakan phpBB, vBulletin dan yang lainnya. Dengan
CMS ini Anda akan mendapatkan berbagai kemudahan.
Beberapa manfaat dari penggunaan CMS dapat dijabarkan sebagai berikut:
 Manajemen data
Ini merupakan fungsi utama dari CMS. Semua data/informasi baik yang
telah ditampilkan ataupun belum dapat diorganisasi dan disimpan
secara baik. Suatu waktu data/informasi tadi dapat dipergunakan
kembali sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, CMS juga mendukung
berbagai macam format data, seperti XML, HMTL, PDF, dll., indexing,
fungsi pencarian, dan kontrol terhadap revisi yang dilakukan terhadap
data/informasi. Untuk menggunakan CMS biasanya pengetahuan
tentang bahasa pemrograman tidaklah terlalu dibutuhkan, karena
semua proses berjalan dengan otomatis (WYSIWYG). Begitupula
dengan proses ‘update’, dapat dilakukan dengan cepat sehingga
menjamin kemutakhiran informasi yang ditampilkan.
 Mengatur siklus hidup website
Banyak CMS memberikan fasilitas kepada para penggunanya untuk
mengelola bagian atau isi mana saja yang akan ditampilkan,
masa/waktu penampilan dan lokasi penampilan di website. Tak jarang
sebelum ditampilkan, bagian atau isi yang dimaksud terlebih dahulu direview oleh editor sehingga dijamin kevaliditasannya.
 Mendukung web templating dan standarisasi
Setiap halaman website yang dihasilkan berasal dari template yang
telah terlebih dahulu disediakan oleh CMS. Selain dapat menjaga
konsistensi dari tampilan secara keseluruhan, para penulis dan editor
dapat berkonsentrasi secara penuh dalam melaksanakan tugasnya
menyediakan isi website. Bila isi telah tersedia, maka proses publikasi
dapat berjalan dengan mudah karena sudah ada template sebelumnya.
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Beberapa bagian dari website biasanya telah ditetapkan sedemikian
rupa sehingga tidak dapat diubah begitu saja. Hal ini dilakukan untuk
memberikan standarisasi kepada seluruh bagian dari website.
 Personalisasi website
Sekali sebuah isi ditempatkan ke dalam CMS, isi tersebut dapat
ditampilkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari penggunanya.
Terlebih lagi dengan kelebihan CMS yang dapat memisahkan antara
desain dan isi, menyebabkan proses personalisasi dapat berjalan
dengan mudah.
 Sindikasi
Sindikasi memberikan kemungkinan kepada sebuah website untuk
membagi isinya kepada website-website yang lain. Format data yang
didukung juga cukup variatif mulai dari rss, rdf, xml hingga ‘backend
scripting’. Sama halnya dengan personalisasi, sindikasi juga dapat
dilakukan dengan mudah karena isi dan desain telah dibuat terpisah.
 Akuntabilitas
Oleh karena CMS mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas
kepada para penggunanya, data/informasi yang disampaikan dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik. Setiap penulis ataupun editor
memiliki tugas masing-masing dengan hak akses yang berbeda-beda
pula. Dengan demikian setiap perubahan yang terjadi di website dapat
ditelusuri dan diperbaiki seperlunya dengan segera.
CMS pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan
dan dalam berbagai kondisi, seperti untuk:
 Mengelola website pribadi.
 Mengelola website perusahaan/bisnis.
 Portal atau website komunitas.
 Galeri foto, dan lain sebagainya.
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 Forum.
 Aplikasi E-Commerce.

Penjelasan Tentang BLOG
Memasuki era digital yang semuanya serba Internet. Blog menjadi sebuah
perangkat yang banyak digunakan di dunia Internet. Hampir setiap orang
memiliki sebuah blog. Blog ini bisa digunakan untuk bisnis, memperluas
networking, bahkan untuk tempat berdiskusi. Istilah Blog merupakan
singkatan dari web log yaitu suatu bentuk aplikasi web berupa aneka macam
konten atau tulisan-tulisan yang bisa dipublikasi (posting) pada sebuah
halaman web umum (template blog).
Tulisan-tulisan dalam sebuah web seringkali diurutkan dari postingan yang
terbaru lalu postingan yang lama. Meskipun tidak selamanya demikian,
tergantung bagaimana pengguna mengaturnya di bagian sidebar. Situs web
seperti ini biasanya bisa diakses oleh semua pengguna internet sesuai
dengan pembahasan yang diperlukan dan tujuan dari si pengguna blog
tersebut.

Gambar 8 : Tentang Blog

Sumber: www.promohosting.id

Pengunjung web biasanya datang karena menuliskan suatu kata kunci
tertentu (keyword) pada halaman pencarian Google, Yahoo, Bing atau search
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engine lainnya. Jika web kita berada di posisi nomor satu atau berada di
halaman satu Google (atau mesin pencari lainnya), maka potensi untuk
dikunjungi semakin besar. Sebagai contoh web atau blog yang kamu kunjungi
saat ini, lebih dari 10K pengunjung setiap harinya, ada yang lewat mesin
pencari (organic search) ada juga yang langsung mengakses webnya (direct
visitor).
Jenis-Jenis Blog dan Contohnya
Dalam perkembangannya, blog tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan
pribadi. Blog adalah alat yang dapat digunakan untuk berbagai macam
tujuan. Bahkan blog bisa menjadi ladang bisnis dan menghasilkan uang. Baik
menghasilkan uang untuk pribadi atau perusahaan.
Apa saja jenis blog yang bisa Anda kelola? Berikut jenis-jenis blognya
 Blog Pribadi
Di awal kemunculannya, blog memang dimanfaatkan untuk tujuan
pribadi. Kebanyakan orang menggunakan blog untuk menulis ceritacerita pribadi yang bisa diakses secara online. Blog sering juga disebut
sebagai jurnal online karena memungkinkan penggunanya untuk
mencatat “buku harian” secara online.
Konten blog pribadi biasanya sangat bebas, tidak terikat aturan tertentu.
Pemilik blog bebas menentukan konten seperti apa yang akan ditulis.
Bisa mengenai cerita liburan, pengalaman sekolah, cerita tentang
keluarga, atau bahkan tentang kisah asmaranya.
Beberapa blogger yang bisa sukses dengan jenis blog ini adalah Raditya
Dika dan Agus Mulyadi. Raditya bahkan berhasil menerbitkan buku
berdasarkan pengalaman yang ditulis di blognya.
 Blog Profesional
Berbeda dengan blog pribadi, blog profesional memiliki batasan tertentu
dalam konten yang diterbitkan. Biasanya blog profesional berisi konten-
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konten yang dapat menunjukkan profesionalitas pemilik blog di suatu
bidang.
Misalnya, Anda ahli di bidang SEO dan digital marketing maka Anda bisa
mengisi blog profesional Anda dengan konten yang berkaitan dengan
SEO dan digital marketing. Anda harus membahas topik-topik yang
berkaitan dengan SEO dan digital marketing dengan detail agar pembaca
benar-benar memahami yang Anda tulis.
Contoh blog profesional yang dapat Anda jadikan referensi adalah
Sugeng.id. Blog Sugeng.id berhasil mengumpulkan banyak pengunjung
dan juga dipercaya sebagai ahli di bidang digital marketing, SEO dan
pembuat template blog keren.
 Blog Bisnis (Content Marketing)
Tidak hanya digunakan untuk tujuan pribadi, blog juga dapat (bahkan
perlu)

dimanfaatkan

untuk

mendatangkan

trafik

bagi

website

perusahaan atau toko online.
Mengapa harus menggunakan blog? Karena blog lebih dinamis dan bisa
merilis update konten tanpa batasan. Berbeda dengan website
perusahaan atau toko online yang kontennya hanya berisi informasi
produk.
Dengan memanfaatkan blog untuk tujuan content marketing, Anda bisa
mendatangkan pengunjung melalui kata kunci yang sering dicari oleh
calon konsumen Anda. Misalnya, Anda memiliki toko online yang
menjual tas. Anda bisa membuat konten blog yang berkaitan dengan tas
seperti tips cara merawat tas berbahan canvas atau tips memilih tas yang
paling cocok.
Ingat, kebanyakan calon konsumen mencari informasi produk terlebih
dahulu sebelum melakukan pembelian. Oleh karena itu Anda harus
muncul di hasil pencarian mereka. Salah satu cara paling efektif untuk
mendatangkan trafik dari organic search adalah dengan menggunakan
blog (content marketing).
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Manfaat dan Fungsi Blog
Manfaat dan fungsi blog di bawah ini kebanyakan adalah untuk blog yang
bisa dikelola oleh individu seperti blog pribadi dan blog profesional.
 Mengasah Kemampuan Menulis
Menulis adalah keahlian penting yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan
Anda bisa mengasah kemampuan tersebut melalui blog. Anda bebas
menulis artikel sebanyak-banyaknya sampai kemampuan menulis Anda
semakin baik. Terlebih lagi blog adalah platform yang cocok digunakan
untuk tema apa saja, dari traveling hingga parenting.
 Media Publikasi untuk Siapa Saja
Selesai menulis sebuah artikel atau cerita, tentu Anda ingin banyak orang
yang membacanya bukan? Nah, blog bisa melakukan publikasi untuk
Anda. Jika mengirim tulisan ke sebuah media, tentu akan ada seleksi dan
ada kemungkinan tulisan yang Anda kirimkan tidak terbit. Melalui blog,
Anda bisa menerbitkan tulisan atau karya Anda kapan saja.
 Bukti Profesionalitas
Blog juga dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan profesionalitas Anda
di bidang tertentu. Misalnya, Anda adalah seorang profesional di bidang
marketing, Anda bisa membuat blog yang berisi tips-tips berkaitan
dengan marketing.
 Sebagai Sarana untuk Branding
Konten-konten di blog Anda bisa menjadi portofolio online yang bisa
diakses siapa saja, termasuk oleh perusahaan yang akan merekrut Anda.
Apalagi rekrutmen di era digital ini tidak terbatas pada CV yang
dikirimkan saja, tetapi juga pada jejak digital yang Anda miliki.
 Menghasilkan Uang
Fungsi blog terakhir adalah untuk menghasilkan uang. Anda juga dapat
menghasilkan

uang

dari

blog.

Terdapat

berbagai

cara

untuk
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menghasilkan uang melalui blog. Pertama, Anda bisa menggunakan Ads
Google. Blog dengan trafik kunjungan tinggi biasanya dapat dengan
mudah bekerja sama dengan layanan iklan milik Google tersebut.
Kedua, Anda bisa mendapatkan uang dari endorsement produk.
Perusahaan akan berdatangan mengajak kerjasama endorsement dengan
Anda kalau Anda adalah Key Opinion Leader (KOL). KOL biasanya adalah
seorang profesional di bidang tertentu yang mampu menggerakkan opini
pembaca.
Ketiga, semakin banyak yang mengenal karya Anda, semakin terbuka
juga peluang untuk membuka jasa freelance. Anda dapat membuka jasa
freelance sesuai dengan keahlian yang Anda punya. Bisa desain,
copywriting, ilustrasi, fotografi, atau keahlian lain yang dibutuhkan
banyak orang.
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Pengimplementasian BLOG
Komponen pembelajaran yang berperan penting dalam tercapainya tujuan
pembelajaran adalah media pembelajaran, yang merupakan wahana dan
penyampaian informasi atau pesan pembelajaran pada siswa. Adanya media
pada proses belajar mengajar diharapkan dapat membantu guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran pada siswa yang berdampak pada
meningkatnya prestasi belajar siswa.

Oleh karena itu, guru hendaknya

menghadirkan media dalam setiap proses pembelajaran demi tercapainya
tujuan pembelajaran dan siswa semakin aktif dalam proses belajar mengajar
Secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan-kegunaan seperti
(1) memperjelas penyajian materi pelajaran agar tidak terlalu bersifat
verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka), (2) mengatasi
keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, (3) mengatasi sikap pasif pada
siswa, serta (4) membantu guru mengembangkan bahan pembelajaran dan
menambah kesenangan dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Seiring
dengan

berjalannya

waktu,

media

pembelajaran

juga

mengalami

perkembangan, karena untuk menutup kelemahan-kelemahan pada media
pembelajaran yang telah ada.
Pemanfaatan

teknologi

pembelajaran

dengan

menciptakan

media

pembelajaran menjadi hal yang harus diperhatikan bagi setiap pengajar,
karena aspek ini merupakan aspek penting dalam tercapainya tujuan
pembelajaran. Untuk itu teknologi pembelajaran perlu mendapat perhatian
dari para guru yang berimplikasi pada penggunaan media pembelajaran yang
bervariasi sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif, materi pelajaran
dapat tersampaikan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Salah satu fenomena menarik dari internet yang dapat digunakan sebagai
media pembelajaran ialah blog. Blog merupakan singkatan dari web log
adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat
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sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan-tulisan ini
seringkali dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian
diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya demikian. Situs web
seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai
dengan topik dan tujuan dari pengguna blog tersebut.
Salah satu fitur yang disediakan oleh Office 365 Education adalah Windows
Teams. Microsoft Teams adalah pusat digital yang menyatukan pembicaraan,
konten, dan aplikasi di satu tempat. Kita dapat menciptakan ruang kelas yang
sarat kolaborasi, terhubung dengan komunitas pembelajaran profesional,
dan berkomunikasi dengan para staf sekolah hanya melalui sebuah langkah
sederhana dengan Office 365 Education.
Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah, kehadiran media blog pastinya
memberikan warna baru pada proses belajar mengajar di sekolah.
Penggunaan media blog dalam proses belajar mengajar akan terasa lebih
menarik, karena guru dan siswa sama-sama terbantu di dalam proses belajar
mengajarnya. Bagi guru media blog dapat membantu untuk memudahkan
menyampaikan materi dan juga mampu meningkatkan kreativitas guru di
dalam menggunakan media tersebut, karena guru dapat mengekspresikan
semua yang ada dalam pemikirannya ke dalam media tersebut. Sedangkan
bagi siswa media blog memudahkan untuk menerima materi yang diajarkan
dan juga meng-update atau men-download data pembelajaran yang ada
dalam blog guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran tersebut,
sehingga siswa bisa lebih mudah mencari bahan pelajaran yang mereka
perlukan untuk menambah wawasan dan juga pembelajaran di rumah.
Dengan menggunakan blog para guru dapat memberikan bahan pengajaran,
memberikan alternatif cara mengakses sumber-sumber informasi lain secara
tanpa batas dan menawarkan sumber pengayaan bahan dari beragam
informasi yang sedang berkembang secara cepat setiap harinya.
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Berikut ini langkah-langkah dalam membuat Blog secara mudah dengan
menggunakan fitur dari Blogger
 Buka halaman web Blogger.com, Anda akan menemukan halaman

dengan tampilan seperti gambar di bawah ini. Jika Anda sudah memiliki
akun Google, silahkan langsung login dengan memasukkan alamat email
dan kata sandi di kotak yang sudah disediakan. Jika belum, silahkan klik
Create an Account terlebih dahulu.

Gambar 9 : Membuat Akun Bloger
Sumber: www.dailysocial.id


 Isi data dan informasi yang diminta lalu klik tombol Next Step, lakukan
konfirmasi sesuai yang diminta, verifikasi biasanya meminta nomor
ponsel Anda, ikuti saja prosedurnya hingga selesai.
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Gambar 10: Mengisi Akun Bloger
Sumber: www.dailysocial.id
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 Selanjutnya kembali ke blogger.com dan login dengan akun yang baru
saja Anda buat.



Saat berhasil masuk ke blogger.com temukan menu Blog Baru dan klik.
Langkah ini sudah memasuki tahap pembuatan blog.

Gambar 11 : Konfirmasi Jenis Akun Bloger
Sumber: www.dailysocial.id



Isi judul dengan judul apapun sesuai dengan konsep blog yang ingin
Anda buat, kemudian masukkan alamat blog yang nantinya menjadi
tujuan para pengunjung. Pilihlah nama yang mudah diingat dan
semenarik mungkin. Lalu pilih template yang tersedia di dalam kolom
tersebut, dan tutup dengan mengklik Buat Blog!

Gambar 12 : Menentukan Tema Blog
Sumber: www.dailysocial.id
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 Selesai! Blog Anda sudah berhasil dibuat, klik judul blog Anda untuk
mengakses dashboard secara terpisah.

Gambar 13 : Memasukan Judul Blog
Sumber: www.dailysocial.id

 Sekarang blog baru Anda perlu sebuah artikel, bisa apa saja, mungkin
satu dua patah kata untuk menyambut pengunjung yang datang ke blog
pertama Anda. Caranya klik tombol Entri baru.

Gambar 14 : Entri Baru isi Blog
Sumber: www.dailysocial.id

 Di halaman ini Anda bisa mengisi blog dengan konten apapun selama
dalam aturan yang sudah ditentukan. Pernah membuat pesan email
atau Facebook, hampir sama tetapi di Blogger.com konten Anda akan
terbuka dan dapat dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia, jadi
pastikan konten atau artikel yang Anda tulis bermanfaat bagi
pengunjung.
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 Buat artikel yang menarik, Anda bisa juga menambahkan gambar di
dalam artikel agar lebih hidup. Coba perhatikan sejumlah menu di atas
kotak artikel di halaman tersebut, saya yakin Anda dapat memahami
dengan mudah apa kegunaan dari setiap tombol tersebut. Practices
makes perfect! Jadi, silahkan menjejalah dengan menghabiskan waktu
beberapa lama di dashboardblog Anda agar lebih cepat paham.

Gambar 15 : Mengetik isi Blog
Sumber: www.dailysocial.id

 Jika sudah selesai klik tombol Publikasikan dan Anda akan
dihantarkan ke halaman daftar konten seperti ini. Untuk melihat hasil
tulisan Anda, klik Lihat blog.

Gambar 16 : Lihat isi Blog
Sumber: www.dailysocial.id

199

 Ini dia hasil blog yang baru saja kita buat

Gambar 17 : Tampilan isi Blog
Sumber: www.dailysocial.id

Diatas tadi merupakan langkah langkah dalam membuat blog yang sederhana
dengan menggunakan fasilitas Bloger. Setelah blog tersebut selesai dibuat,
maka guru dapat menambahkan berbagai artikel pembelajaran yang
nantinya dapat di akses oleh para siswa.
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A. Pembahasan Soal-soal
Pada Bagian ini ada dibahas tentang soal yang USBN tentang jaringan
komputer diatas.
1. Berikut ini merupakan beberapa jenis CMS yang populer digunakan
dalam membuat sebuah webside, Kecuali ? :
a. Joomla
b. WorkPress
c. Moodle
d. Safari
Pembahasan :
Jawaban yang benar ada D.
Berikut ini jenis-jenis CMS yang populer digunakan :
 Workpress
 Joomla
 Drupal
 Moodle
2. Berikut ini yang BUKAN merupakan manfaat dari penggunaan CMS
adalah ?
a. Manajement Data.
b. Internet Protection
c. Mengatur siklus hidup website
d. Personalisasi website
Pembahasan :
Jawaban Yang benar adalah B.

201

Beberapa manfaat dari penggunaan CMS dapat dijabarkan sebagai
berikut:
 Manajemen data
 Mengatur siklus hidup website
 Mendukung web templating dan standarisasi
 Personalisasi website
 Sindikasi
 Akuntabilitas
3. Blog menjadi sebuah perangkat yang banyak digunakan di dunia
Internet. Hampir setiap orang memiliki sebuah blog untuk keperluan
yang berbeda-beda, berikut ini jenis-jenis blog berdasarkan kegunaannya
Kecuali:
a. Blog Pribadi
b. Blog Profesional
c. Blog Bisnis
d. Blog Universal
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah D.
Apa saja jenis blog yang bisa Anda kelola? Berikut jenis-jenis blognya:
 Blog Pribadi
 Blog Profesional
 Blog Bisnis
4. Salah satu penyedia layanan pembuatan Blog secara gratis adalah ?
a. Blog.Com
b. Blogger.Com
c. Bloging.Com
d. Blogspote.Com
Pembahasan:
Jawaban yang benar adalah B.
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Blogger.com merupakan salah satu penyedia layanan pembuatan Blog
secara gratis. Blogger menyediakan beberapa fasilitas yang dapat kita
manfaatkan secara gratis mulai dari domain maupun template yang
menarik.

B. Mengembangkan Soal HOTS
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR :
Sumber :
3.2 Mengenal fitur
Nomor
aplikasi CMS (Content
Soal
Management System,
pengelola konten web,
1
sedapat mungkin yang
berupa freeware), dan
memakai untuk
membuat blog.
LINGKUP MATERI:
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
MATERI :
Mengenal website
Kunci
menggunakan Content
Jawaban
Management System
(CMS) dan mengelola
B
website
INDIKATOR SOAL :
Disajikan Pertanyaan
tentang Jenis Jenis
CMS

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Ita Memiliki bakat dalam membuat kerajingan tangan,
produk yang di hasilkan biasanya biasanya ditawar ke
teman teman sekolah ataupun ke tetangga sekitar, namun
ini tidak efektif dikarenakan masih banyak produk yang
tidak terjual. Oelh karena itu ita berkeinginan untuk
memasarkan produk tersebut di Internet dengan
memanfaatkan fasilitas CMS agar dapat diakses oleh
semua orang. Berdasarkan kebutuhan ita diatas, CMS
tersebut termasuk dalam golongan....
a. CMS Personal
b. CMS Toko Online
c. CMS Komersial
d. CMS Forums
√

203

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Informatika
Pelajaran
Buku
KOMPETENSI
Sumber
DASAR :
:
3.2 Mengenal fitur
Nomor
aplikasi CMS
Soal
(Content
Management
2
System, pengelola
konten web, sedapat
mungkin yang
berupa freeware),
dan memakai untuk
membuat blog.
LINGKUP
MATERI:
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
MATERI :
Mengenal website
Kunci
menggunakan
Jawaban
Content
Management
A
System (CMS) dan
mengelola website
INDIKATOR
SOAL :
Disajikan
Pertanyaan tentang
jenis transmisi data
jaringan komputer
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Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Nama Penyusun

: Abd.Hakim

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Blogger.com merupakan penyedia layanan dalam
pembuatan blog secara gratis, Blogger.com walaupun
gratis namun menyediakan fasilitas yang cukup
lengkap, salah satu fasilitas yang menarik yang dimiliki
oleh Blogger.com yaitu memungkinkan penggunakan
untuk memilih gaya tampilan dan warna website
mereka, fasilitas tersebut adalah.. :
a. Template
b. Tema
c. Colour
d. Style

Unit Pembelajaran
Blog dan Content Management System

Content Management System (CMS) adalah suatu sistem yang digunakan
untuk mengelola dan memfasilitasi proses pembuatan, pembaharuan, dan
publikasi content secara bersama . Content mengacu pada informasi dalam
bentuk teks, grafik, gambar maupun dalam format-format lain yang perlu
dikelola dengan tujuan memudahkan proses pembuatan, pembaharuan,
distribusi, pencarian, analisis, dan meningkatkan fleksibilitas untuk
ditransformasikan ke dalam bentuk lain. Terminologi CMS sendiri cukup
luas, di antaranya mencakup software aplikasi, database, arsip, workflow,
dan alat bantu lainnya yang dapat dikelola sebagai bagian dari mekanisme
jaringan informasi suatu perusahaan maupun global.
Banyaknya pengguna internet dan website di Indonesia, rupanya tidak
seiring dengan pengetahuannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang
yang tidak mengerti tentang CMS. Hingga akhirnya menganggap CMS sebelah
mata dalam dunia digital. Padahal faktanya, CMS adalah aktor penting dalam
pembuatan website dan pengaturannya. Bila hal ini disadari, tentunya sudah
banyak orang yang belomba-lomba mempelajari hal ini. Karena mengetahui
cara pembuatannya akan mendatangkan banyak uang.
Banyaknya pengguna internet dan website di Indonesia, rupanya tidak
seiring dengan pengetahuannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang
yang tidak mengerti tentang CMS. Hingga akhirnya menganggap CMS sebelah
mata dalam dunia digital. Padahal faktanya, CMS adalah aktor penting dalam
pembuatan website dan pengaturannya. Bila hal ini disadari, tentunya sudah
banyak orang yang belomba-lomba mempelajari hal ini. Karena mengetahui
cara pembuatannya akan mendatangkan banyak uang.
Memasuki era digital yang semuanya serba Internet. Blog menjadi sebuah
perangkat yang banyak digunakan di dunia Internet. Hampir setiap orang
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memiliki sebuah blog. Blog ini bisa digunakan untuk bisnis, memperluas
networking, bahkan untuk tempat berdiskusi. Istilah Blog merupakan
singkatan dari web log yaitu suatu bentuk aplikasi web berupa aneka macam
konten atau tulisan-tulisan yang bisa dipublikasi (posting) pada sebuah
halaman web umum (template blog).
Tulisan-tulisan dalam sebuah web seringkali diurutkan dari postingan yang
terbaru lalu postingan yang lama. Meskipun tidak selamanya demikian,
tergantung bagaimana pengguna mengaturnya di bagian sidebar. Situs web
seperti ini biasanya bisa diakses oleh semua pengguna internet sesuai
dengan pembahasan yang diperlukan dan tujuan dari si pengguna blog
tersebut.
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Unit Pembelajaran
Blog dan Content Management System

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap subunit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian
instrumen ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan
baliknya. Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan
jujur.
Lembar Persepsi Pemahaman Subunit
No

Aspek

Kriteria
1

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Mampu menghubungkan
konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS
dengan baik
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total
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4

Keterangan

Pedoman Penskoran

1 = tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total X 100
40

4 = Sangat Menguasai
Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang subunit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
anda memahaminya.

70-79

: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.

80-89

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan baik.

> 90

: Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan penilian
dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan sangat
baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain di
MGMP untuk membelajarkan subunit ini.
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Paket Unit Pembelajaran
Jaringan Komputer, Internet, Blog dan

Content Management System

Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
komputer merupakan satu sistem komputer yang saling melengkapi untuk
mewujudkan bagi pengguna (brainware). Sistem komputer bukan hanya pada
peranti komputer desktop tetapi juga bagi telepon cerdas (smartphone).
Dengan demikian hardware dan software merupakan bagian dari dasar-dasar
komputer.
Dasar-dasar komputer dibutuhkan bagi guru dan peserta didik
jenjang SMP/MTsN berdasarkan Kompetensi

Dasar mata pelajaran

Informatika yang dituangkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD Kurikulum 2013. Dengan
demikian mata pelajaran Informatika dapat diajarkan pada jenjang
SD/SMP/MTsN/SMA/MA dan merupakan mata pelajaran pilihan.
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