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BAB I 

KONFIGURASI BIOS 

 

 
 

A. DEFINISI BIOS 

BIOS (Basic Input/Output System) atau Basic Integrated Operating System ialah sebuah perangkat 

antarmuka antara sistem operasi dengan perangkat keras. 

BIOS diimplementasikan sebagai program yang dapat dijalankan untuk mengontrol keyboard, layar 

tampilan, dan beberapa fungsi khusus lain menyangkut akses tingkat rendah Sistem computer/  

Piranti komputer  

Saat komputer di hidupkan akan membaca BIOS untuk melakukan POST( Proses Power On SelfTest) 

adalah proses pemeriksaan komponen-komponen PC pada saat komputer melakukan cold boot (ketika 

baru dinyalakan atau setelah kita tekan tombol reset), dalam Proses ini yang akan di periksa antara 

lain integritas memori, kesiapan card-card, Hard disk, CD-ROM/DVD ROM, Floppy disk, RAM, 

Processor, LAN onboard, Soundcard onboard, VGA onboard. 

Jenis-Jenis BIOS : 

• AMI BIOS 

• AWARD BIOS 

• DTK BIOS 

• IBM PS/2 BIOS 

• PHOENIX BIOS 

Dalam modul ini digunakan Award BIOS sebagai contoh untuk menkofigurasi komponen PC. Sedangkan 

untuk BIOS dengan merk lain hampir sama, hanya letak dan namanya saja yang mungkin berbeda. Pada 

AWARD BIOS terdapat beberapa menu pokok yaitu: MAIN, ADVANCED, POWER, BOOT, EXIT.  

 

B. Langkah – langkah  konfigurasi bios 

Berikut langakah - langkah untuk mengetahui konficurasi BIOS : 

1. Jika komputer sudah dirakit maka segera hidupkanlah komputer untuk memulai proses booting 

mouse, keyboard harus terpasang terlebih dahulu. 

2. Tekan tombol del / f2 untuk masuk ke menu BIOS menekan tombol del / f2 tampilan setup awal  : 

STANDAR KOMPETENSI 

Menggunakan Operasi Dasar System (OS) komputer 

KOMPETENSI DASAR 

Melakukan operasi dasar pada operaing sistem (OS) komputer 

MATERI YANG DIPELAJARI 

• Menjelaskan fungsi BIOS  

• Menjelaskan fungsi Sistem Operasi 

• Membedakan Sistem Operasi dan BIOS 

• Mendemonstrasikan penggunaan BIOS dan sistem operasi 
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3. Kemudian akan masuk BIOS. Motherboard yang digunakan disini adalah  AwardBIOS. Jadi langkah-

langkah berikut ini disusun berdasarkan AwardBIOS. Pengaturan untuk  

jenis BIOS lainnya kurang lebih sama saja. Nah, hal pertama yang harus di  

lakukan adalah mengeset waktu yang akan digunakan oleh sistem komputer. Aturlah  

melalui menu [Main] [System Time]. Untuk mengubahnya, gunakan tombol [+], [-]  

dan tombol [Tab] pada keyboard Anda. 

 

4. Selanjutnya, dengan cara yang sama, ubahlah tanggal pada sistem komputer   

melalui menu [System Date] 

5. Setelah mengeset waktu dan tanggal dari sistem, selain itu dapat juga memasang  

password BIOS agar orang lain tidak dapat mengubah setelan BIOS.  

Caranya, pilih menu [Supervisor Password], lalu tekan tombol [+] pada kibor.  

Selanjutnya, masukkan password pada boks Enter Password, lalu klik  

[Enter]. Masukkan kembali password Anda pada boks Confirm Password, kemudian  

kembali klik [Enter]. Nah, sekarang status opsi Supervisor Password pasti  

menjadi Enabled. 
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6. Bila PC Anda akan dipakai beramai-ramai, Anda juga bisa mengeset user password  

untuk masing-masing pengguna. Manfaatkan saja menu [User Password]. Cara  

mengesetnya sama saja  dengan pengaturan pada supervisor password. 

7. Sekarang bukalah menu [Advanced] dengan menekan tombol [‡] (arah panah ke  

kanan) pada kibor Anda, lalu pilih [I/O Device Configuration] kemudian [Enter]. 

8. Di sini Anda dapat mengatur penggunaan fitur onboard pada motherboard Anda.  

Misalnya, bila Anda menggunakan kartu suara dan modem yang bukan on-board,  

ubahlah opsi [Onboard AC97 Audio Controller] dan [Onboard AC97 Modem  

Controller] menjadi [Disabled] dengan menekan tombol [+] pada kibor Anda.  

Selanjutnya klik [Esc] untuk kembali ke menu [Advanced]. 

9. Sekarang pilih opsi [PCI Configuration] lalu tekan [Enter]. Kemudian agar slot  

USB Anda berfungsi set opsi [USB Function] menjadi [Enabled]. Jika belum, Anda  

bisa mengubahnya dengan menekan tombol [+]. Jika sudah, kembali ke menu  

[Advanced] dengan menekan tombol [Esc]. 

10. Selanjutnya dapat mengubah manajemen penggunaan listrik dari komputer  

melalui menu [Power] dengan menekan tombol [+]. Namun untuk mudahnya, tak usah  

mengubah hal apa pun dalam pengaturan ini. 

 

11. Selanjutnya buka menu [Boot]. Nah, untuk memudahkan penginstalan sistem operasi  

yang akan dilakukan setelah ini, ubahlah pola boot dari PC. Set CD ROM sebagai  

boot device pertama, kemudian hard disk sebagai boot device ke dua dan floopy  

boot device ke tiga, dengan menggunakan tombol [+] atau [-]. Gunanya, agar tiap  

kali booting, komputer mencari adanya sistem operasi di CD-ROM dulu, baru  

kemudian hard disk, dan floopy.  

Untuk semua pengaturan  : 

� Auto   : Secara otomatis akan detect sendiri 

� Enabled  : berarti bisa digunakan 

� Disable   : tidaK Bisa digunakan 
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Setelah tombol auto dipilih, kemudian muncul gambar dibawah ini : berarti harddisk detect) 

 

Untuk selanjutnya pengaturan CPU/prosesor 
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Untuk selanjutnya pengaturan RAM 

 

Untuk selanjutnya pengaturan Sound card 

 

Untuk selanjutnya pengaturan VGA 



 

 

P a g e  | 6 

 

 

 

 

C. Konfigurasi BIOS melalui sistem operasi 

Untuk selanjutnya selain pengaturan menggunakan BIOS, pengaturan dengan menggunakan 

komputer  yang sudah terinstal dengan sistem operasi  yaitu dengan cara : 

1. Buka windows explorer  

2. Klik kanan pada my computer ����  properties 
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3.   Komponen yang belum terinstal akan tampil seperti berikut 

   

4. klik kanan pada icon komponen tersebut selanjutnya klik update driver Maka akan tampil 

keluaran seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian pilih instal dan akan tampil gambar seperti berikut : 

 

 

12. Masukkan CD instalasi Windows XP ke CD-ROM drive. Setelah itu, pilih menu  

[Exit] [Exit Saving Changes] untuk keluar dari BIOS dan menyimpan pengaturan  

yang Anda buat barusan. Selanjutnya komputer di restart. Dan jika Anda tadi  
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mengaktifkan user password, maka akan muncul bok password. Isi password  

tersebut agar komputer dapat melanjutkan proses booting. 

 

D.  Sistem Operasi 

1. Pengertian sistem operasi 

Adalah kumpulan perintah untuk mengatur, mengontrol, mengawasi, dan mengendalikan 

semua sistem kerja komputer 

BIOS : sarana penyimpan perintah yang di buat perusahaan dan juga sebagai perangkat 

penghubung antara sistem operasi dengan hardware 

Bila di tinjau dr tampilannya sistem operasi di bedakan menjadi 2 macam  : 

a. Sistem operasi berbasis text : sistem operasi yg menggunakan layar text, contohnya  ; DOS, 

UNIX, LINUX, NOVEll NETWARE 

b. Sistem operasi berbasis grafis : sistem operasi yg menggunakan layar  grafis, contohnya : 

Windows, sistem 7 

 

2. Tujuan Mempelajari Sistem Operasi 

� Agar dapat menilai sistem operasi dan memilih alternatif OS yang sesuai dengan tujuan 

pembangunan sistem. 

� Pemakai harus dapat berinteraksi dengan sistem operasi dalam menyelesaikan tugasnya. 

� Konsep dan teknis pada sistem operasi dapat diterapkan pada pembangunan aplikasi-

aplikasi lain. 

3. Tujuan dari SO 

� Menjalankan program-program dari user dan membantu user dalam menggunakan 

komputer. 

� Menyediakan sarana sehingga pemakaian komputer menjadi mudah (convenient). 

� Memenfaatkan perangkat keras computer yang terbatas secara efisien(resource manager). 

� Sebagai penyedia layanan (virtual machine) menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai 

sehingga memudahkan dan menyamankan dalam penggunaan sumber daya sistem 

computer 

4. Sasaran Sistem Operasi 

• Kenyamanan  :  Sistem OS harus membuat user menjadi lebih nyaman 

• Efisiensi  : menjadikan penggunaan sumber daya komputer secara efisien 

5. Macam-macam SO 

a. Sistem Operasi DOS 

Memulai DOS (Disk Operatyng System) Dalam pengoperasian DOS terdapat Command-

command/perintah yang dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu: 
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 Internal Command 

 Adalah perintah yang tidak lagi membutuhkan file khusus, karena semua instruksi internal 

sudah ditampung dalam file command.com 

 External Command 

 Perintah yang membutuhkan file-file khusus.  

Sistem Operasi Dos mempunyai beberapa versi : 

� Ms DOS buatan Microsoft 

� PC DOS buatan IBM 

� DR DOS buatan Digital Research 

Perintah – perintah dalam DOS : 

1. MD(make directory) buat folder 

2. CD.. (current directory) Untuk pindah ke folder utama 

3. CD untuk pindah ke folder yang dituju 

4. Dir (Directory)untuk melihat isi 

5. Copy untuk mengcopy 

6. Rename untuk mengubah nama 

7. Cut untuk memindahkan 

8. Delete umntuk menghapus file/folder 

b. Sistem Operasi WINDOWS 

• Sistem operasi buatan microsoft dengan teknik tampilan grafis (GUI : General user 

Interface) 

• sistem operasi windows untuk sistem leading edge dan mainstream 

memanfaatkan  kecanggihan pemrosesan yang paling mutakhir dan banyak pengguna. 

contoh : windows 7, Vista, XP 

Mengapa Windows/kelebihan windows di banding yg lain  : 

• Interface GUI (general user interface) yaitu grafis yg bagus 

• Plug and play pemasangan perangkat baru secara otomatis dideteksi dan 

dikonfigurasi oleh sistem 

• Nama file yang panjang tidak dibatasi oleh gaya penamaan seperti DOS 

• Sangat modular sehingga memberi fleksibilats 

• Multi tasking (multiprogram)  

• Peningkatan kecepatan dan kapasitas memori juga dukungan memori shg aplikasi 

menjadi lebih komplek dan saling berhubungan 

• Pertumbuhan client/server computing 

c. Sistem Operasi UNIX 

� Diciptakan tahun 1969 oleh Bell labs. 

� Platform internet banyak menggunakan freebsd 

� Tingkat keamanan yang tinggi 

� Keleluasaan dalam pengaturan jaringan 

� Client/server merupakan element utama dalam lingkungan unix 
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� Contoh operasi unix adalah freebsd, open bsd,  dan netbsd 

d. Sistem Operasi LINUX 

� Cloning dari unix 

� Open program/free open source 

� Multitasking 

� Multiuser 

� Multiplatform 

� Implementasi TCP/IP 

e. Sistem Operasi Novell 

� Dibuat oleh novell 

� Sistem OS jaringan yang hampir sama dengan dos, akan tetapi dirancang khusus  untuk 

mengelola komunikasi data antar beberapa komputer 

� Menggunakan protokol IPX 

 

LATIHAN SOAL BIOS DAN SISTEM OPERASI  :   

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem operasi ? 

2. Apakah BIOS itu ? apa pula fungsinya ? 

3. Jelaskan perbedaan antara sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis grafis ! 

4. Jelaskan hubungan antara sistem operasi dengan BIOS? 

5. Sebutkan ciri-ciri sistem operasi yang baik menurut anda ! 

6. Mention 5 kind of BIOS? 

7. “BOOT” dalam BIOS di gunakan untuk menentukan? 

8. Tombol apa yang digunakan untuk masuk ke dalam BIOS? 

9. Sebutkan macam-macam  perintah yang ada dalam sistem operasi DOS? 

10.  Sebutkan keunggulan sistem operasi Windows?(min 3) 
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BAB II 

SETTING PHERIPERAL KOMPUTER 

 
 

Setting pheriperal  

Digunakan untuk mengatur semua hal yang ada dalam komputer. 

Untuk mengatur setting melalui : 

1. Start � Control Panel 

Muncul tampilan control panel  : 

 

Yang diatur dalam control panel  : 

1. Regional and languange : untuk mengatur bahasa 

2. Mouse, Keyboard   : untuk mengatur keyboar dan mouse 

3. Display     : untuk mengatur tampilan monitor 

4. Add/Remove program  : untuk menambah dan mengurangi program 

5. Power option   : untuk menentukan pengaturan waktu komputer mati 

6. Taksbarr and menu  : untuk mengatur tampilan taksbar 

7. Phone and modem  : untuk mengatur modem 

8. Device and Printer   : untuk pengaturan printer 

9. Taskbar and start menu : untuk mengatur user dan tampilan taksbar 

10. Dekstop Gadgets  : untuk mengatur tampilan gadgets  

Serta ,masih banyak yang lainnya 

KOMPETENSI DASAR 

Melakukan setting peripheral pada operating system (OS) komputer 

MATERI YANG DI PELAJARI 

Menjelaskan pengertian peripheral 

Mendemonstrasikan penginstallan driver peripheral pada sistem operasi 

Mendemonstrasikan setting peripheral (misal: printer, scanner, flash disk, dsb.) 
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BAB III 

MICROSOFT WORD 2007 

 

 

A. Mengenal Microsoft Word 

Microsoft Word (MS Word) merupakan program untuk mengolah kata. Program ini bisa 

digunakan untuk menulis dokumen misalnya karya tulis, skripsi, novel,dan sebagainya. Selain 

menulis dokumen, MS Word juga dapat digunakan untuk bekerja dengan tabel, menulis teks 

dengan kreasi, menyisipkan gambar, maupun yang lainnya. Secara default tampilan area kerja 

program MS Word 2007 terdiri atas Title Bar, Office Button, Quick Access Toolbar, Menu Bar, 

Ribbon, Ruler, Status Bar, dan View Toolbar.  

  

KOMPETENSI DASAR 

Menunjukkan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah kata 

Menggunakan menu ikon  yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah kata 

Membuat dokumen pengolah kata dengan variasi tabel, grafik, gambar, dan diagram 

MATERI YANG DIPELAJARI 

Menjelaskan pengertian menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah 

kata   

Menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah kata 

Mengidentikasi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah kata 

Mendemonstrasikan pembuatan dokumen baru 

Membuat dan menghapus baris, kolom atau tabel, grafik 

Mendemonstrasikan pembuatan mail merge 
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Tampilan area kerja dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Tampilan area kerja MS Word 

1. Title Bar berisi nama file yang sedang dikerjakan, serta tombol menampilkan,atau 

menyembunyikan jendela program, dan menutup program, yaitu tombol Minimize, 

Maximize/Restore, dan Close. 

2. Office Button berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan dokumen seperti membuat 

dokumen baru (New), membuka dokumen (Open), menyimpan dokumen (Save), 

mencetak dokumen (Print) 

3. Quick Access Toolbar berisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternative 

penggunaan perintah yang sering digunakan. Sebagai contoh, tool Open merupakan 

shortcut dari Office Button>Open, atau tool Save merupakan shortcut dari Office 

Button>Save. 

4. Menu Bar berisi serangkaian perintah yang didalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai 

kategorinya. Sebagai contoh, pada menu Home terdapat submenu Clipboard, Font, 

Paragraph, Styles, dan Editing yang didalamnya berisi perintah-perintah sesuai 

kategorinya. 

5. Ribbon berisi perintah-perintah khusus yang merupakan submenu dari Menu Bar. 

6. Ruler merupakan kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu diatas 

dokumen, dan secara vertikal, yaitu di sebelah kiri dokumen. Ruler berfungsi untuk 

mempermudah melakukan pengaturan letak halaman. 

7. Status Bar adalah baris horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen yang 

sedang ditampilkan, Page: menampilkan informasi halaman, Words: Menampilkan 

jumlah halaman, kata, huruf (tanpa spasi), huruf (dengan spasi), paragraf, dan baris  

 

 

Ribbon 

Ruler 

Menu bar 

Status bar 

VIEW Toolbar 

Open office 

button 

Quick acces 

toolbar 

Title bar 
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8. View Toolbar berisi pengaturan jenis tampilan dokumen, antara lain: 

♪ Print Layout: memberikan tampilan sesuai hasil yang akan diterima pada saat dicetak 

(default). 

♪ Full Screen Reading: memberikan tampilan halaman penuh. 

♪ Web Layout: memberikan tampilan sesuai hasil yang ditampilkan didalam jendela 

browser. 

♪ Outline: memberikan tampilan sesuai heading di dalam dokumen dan tingkatan di 

dalam struktur dokumen. 

♪ Draft: memberikan tampilan yang berkelanjutan (menggabungkan seluruh halaman 

seperti dalam satu gulungan). Tiap halaman dipisahkan oleh garis titik2. 

 

B. Membuat, menyimpan, menutup, dan membuka dokumen 

Untuk membuat dokumen baru, dapat dilakukan dengan cara berikut: 

1. Klik Office Button>New sehingga muncul jendela baru yang menampilkan bagian New 

Document. 

2. Setelah itu pilihlah Blank Document untuk membuat dokumen. (Dapat juga memilih salah 

satu dokumen template untuk membuat dokumen barberdasarkan template yang telah 

disediakan.) 

Sebelum memulai dokumen, sebaiknya atur properti terlebih dahulu. Pengatura properti 

mempengaruhi hasil cetakan. Pengaturan properti dapat dilakukan dengan mengklik menu 

Page Layout. Kemudian pada ribbon Page Setup, 

klik ikon kecil pada pojok kanan bawah sehingga 

muncul kotak dialog Page Setup Kotak dialog ini 

terdiri dari tiga bagian, yaitu Margins, Paper, dan 

Layout. 

• Margins: untuk menentukan batas atas (Top), 

kiri (Left), kanan (Right),dan bawah (Bottom) dokumen, dan ada juga orientasi kertas. 

menunjukan margin halaman. 

• Paper Size: untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dengan memilih opsinya 

pada menu drop-down. Jika menginginkan ukuran kertas sendiri, dapat diisi nilainya secara 

langsung pada kotak Width dan Height. 

 

Untuk menyimpan dokumen baru, secara default nama dokumen yang dibuat akan 

berurutan, yaitu Document 1, Document 2, Document 3, dan seterusnya. Cara untuk 

menyimpan dokumen adalah sebagai berikut: 

1. Klik Office Button>Save atau Office Button>Save As sehingga muncul kotak dialog Save As  

2. Di dalam kotak dialog tersebut, lakukan pengaturan sebagai berikut: 

• Save in: tentukan lokasi folder tempat dokumen akan disimpan. 

• File name: ketikkan nama untuk identifikasi dokumen. 

• Save as type: type dokumen, gunakan default yang diberikan, yaitu Word Document. 

• Klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. 
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Untuk menyimpan dokumen lama yang telah diedit, klik Office Button>Save. Apabila 

dokumen tersebut hendak disimpan dengan nama yang berbeda, klik Office Button>Save As 

sehingga caranya sama seperti menyimpan dokumen baru. Apabila dalam menyimpan 

dokumen, nama yang digunakan sama dengan nama yang sudah ada di dalam folder, maka 

akan muncul kotak konfirmasi seperi : 

• Replace exiting file: menimpa file yang sudah ada dengan dokuman baru. 

• Save change with a different name: menyimpan dokumen baru denga nama lain. 

• Merge into exiting file: menggabungkan perubahan yang dilakukan kedalam file yang sudah 

ada. 

 

Setelah selesai mengedit dokumen dan memastikan sudah menyimpannya, ada 

beberapa cara untuk menutup dokumen, yaitu: 

• Klik Office Button>Close. 

• Klik tombol Close Window yang terdapat dalam Title Bar.  

 

Dokumen yang telah disimpan dapat dibuka dengan salah satu cara berikut: 

• Klik Office Button>Open. 

• Klik tombol Open yang terdapat di dalam Quick Access Toolbar. Sehingga muncul kotak 

dialog Open, kemudian pilih file dokumen yang hendak dibuka. 

 

C. Menuliskan dan memformat teks dan paragraf 

Pengetikan teks dimulai dari titik sisip (titik iterasi). Titik sisip dapat dilihat dari garis hitam 

yang berkedip di dalam halaman dokumen. Dalam mengetikkan teks, penekanan tombol 

Enter pada keyboard akan membuat paragraf baru. Untuk membuat hasil yang maksimal, 

maka diperlukan pemformatan karakter, seperti menentukan jenis huruf, tipe huruf, ukuran 

huruf, dan lainnya. Pemformatan karakter dapat diterapkan sebelum ataupun sesudah 

pengetikan. Klik menu Home, kemudian pada ribbon Font klik ikon di pojok kanan bawah 

untuk melakukan pemformatan sehingga muncul kotak dialog Font 

  

• Font: untuk menentukan jenis huruf yang digunakan. 

• Font Style: menentukan tipe huruf, yaitu Regular (biasa), Italic (miring), 

• Bold (tebal), dan Bold Italic (tebal dan miring). 

• Size: menentukan ukuran huruf. 

• Font Color: menentukan warna huruf. 

• Effects: untuk membuat efek-efek yang akan diterapkan pada teks. 

• Preview: menampilkan contoh hasil pengaturan format teks. 
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Selain pemformatan huruf, juga ada pengaturan paragraf. Perataan paragraf ada empat 

macam, yaitu rata kiri (Align Left), rata tengah (Center), rata 

kanan (Align Right), dan rata kiri kanan (Justified). 

 

Pengaturan spasi baris adalah pengaturan jarak antarbaris di dalam paragraf. Pengaturan ini 

dapat dilakukan dengan tombol Line Spacing . Contoh penggunaan Line Spacing. 

• Pengaturan spasi baris dengan nilai Single 

Microsoft Word (MS Word) merupakan program untuk mengolah kata. Program ini bisa 

digunakan untuk menulis dokumen misalnya karya tulis, skripsi, novel,dan sebagainya. 

• Pengaturan spasi baris dengan nilai Double Microsoft Word (MS Word) merupakan 

program untuk mengolah kata. Program ini bisa digunakan untuk menulis dokumen misalnya 

karya tulis, skripsi, novel,dan sebagainya. 

 

D.  Mengedit Text 

Mengedit text meliputi menghapus, memilih, menggandakan, dan lain sebagainya. 

 

• Memilih karakter, kata, baris, dan paragraf 

Karakter yang terpilih akan ditandai dengan kotak hitam yang menutupinya dan warna karakter 

akan berubah terang. Untuk memilih karakter yang berurutan, posisikan pointer di belakang 

karakter pertama, tekan mouse, kemudian seret ke arah karakter-karakter yang dipilih. Untuk 

kata-kata yang tidak berurutan, tekan tombol Control pada keyboard sebelum berpindah ke 

kata  yang berikutnya. Untuk memilih satu baris, posisikan pointer di sebelah kiri baris sehingga 

pointer berubah menjadi tanda anak panah, kemudian klik hingga baris tersebut terplih.  

Untuk memilih satu paragraf, posisikan pointer di atas sembarang teks di dalam paragraf, 

kemudian klik tiga kali maka seluruh paragraf akan terpilih. Dan untuk memilih seluruh 

karakter, pilih tab home kemudian pada ribbon pilih select > select all. 

 

•  Menghapus karakter 

Penghapusan karakter dapat menggunakan tombol Del dan Backspace pada keyboard. 

Perbedaan diantara keduanya adalah: 

♪ Apabila titik sisip berada di belakang karakter yang akan dihapus, gunakan tombol Del 

pada keyboard. 

♪ Apabila titik sisip berada di depan karakter yang dihapus, tekan tombol Backspace pada 

keyboard. 

 

•  Menggunakan perintah Copy, Cut, dan Paste 

Perintah Copy dan paste mempunyai kaitan. Perintah Copy digunakan untuk menggandakan 

karakter yang terpilih untuk kemudian menempatkannya pada posisi lain, perintah Paste 

adalah untuk menempatkan hasil pengoperasian perintah tersebut ke tempat yang baru. 

Perintah Cut digunakan untuk memotong karakter yang terpilih untuk kemudian dipindahkan. 

Perintah Cut juga memerlukan perintah Paste untuk menempatkan hasil ke tempat yang baru. 

Bedanya dengan perintah Copy adalah perintah Cut akan menghapus karakter yang berada 
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pada posisi aslinya, sedangkan perintah Copy tidak menghapus karakter pada posisi asli. 

Perintah Copy, Cut, dan Paste juga berlaku antar dokumen. 

 

• Menggunakan perintah Undo dan Redo 

Perintah Undo digunakan untuk mengembalikan aksi yang telah dilakukan ke aksi sebelumnya. 

Sedangkan Redo adalah sebaliknya 

 

E. Menggunakan penomoran dan penandaan 

Seringkali di dalam dokumen dijumpai penulisan teks dengan penomoran (numbering) dan 

penandaan (bullet). Program MS Word menyediakan fasilitas Bullet and Numbering untuk 

membuat variasi teks. Dalam program word 2007 ini fasilitas Bullet and Numbering dapat dipilih 

pada Ribbon Home > Paragraph 

 

F. Menggunakan tabel 

Pada umumnya, penyisipan tabel ke dalam dokumen berfungsi untuk mendukung 

penjelasan/uraian dokumen. Untuk membuat tabel, pilih Insert, pada ribbon pilih Table,  

 

kemudian pilih ukurannya. Dapat juga dengan cara, pilih Insert > Table >Insert Table, kemudian 

akan muncul dialog box seperti berikut : 

• Number of columns : untuk menentukan jumlah kolom, sebagai contoh isikan 2. 

• Number of rows : Untuk menentukan jumlah baris, sebagai contoh isikan 3. 

• Autofit behavior : untuk pengaturan lebar kolom. 

Untuk membuat tabel menjadi bervariasi, dapat dilakukan dengan : klik tabel yang sudah dibuat, 

kemudian pada menu akan muncul dua menu tab baru, yaitu design dan layout. Pilih design untuk 

membuat tabel bervariasi. 

DAFTAR MATA KLIAH 

G. Menyisipkan objek 

•  Menyisipkan gambar 

Gambar dapat disisipkan ke dalam dokumen. Gambar yang disisipkan dapat berupa file gambar 

atau kumpulan gambar (clip art) yang telah disediakan program MS Word. Untuk 

menyisipkannya, klik tab menu Insert > Clip Art. Pada bagian Search for: dapat diisi dengan 

kata petunjuk yang berhubungan, misalnya animals. Maka akan di dapat hasil seperti berikut : 

Untuk menyisipkan gambar yang diinginkan, tinggal klik gambar yang diinginkan. 
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Untuk menyisipkan gambar dari file, pilih tab menu Insert > Picture sehingga muncul dialog 

box seperti berikut : 

 

• Menyisipkan objek AutoShape 

AutoShape adalah objek-objek dengan bentuk tertentu yang dapat disisipkan ke dalam 

dokumen. Objek-objek tersebut antara lain bentuk garis, lingkaran, persegiempat, dan lainnya. 

Untuk menyisipkannya, pilih tab menu Insert > shapes kemudian pilih bentuk objek yang 

diinginkan. Objek – objek tersebut juga dapat disisipi text, seperti 

 

•  Menyisipkan simbol 

Di dalam dokumen sering kita jumpai beberapa simbol seperti © , ® , ™ , dan lain sebagainya. 

Cara untuk menyisipkan simol – simbol tersebut, pilih tab menu Insert >Simbol kemudian pilih 

more simbols. 

 

• Menyisipkan diagram 

Untuk membuat diagram struktur organisasi seperti contoh di bawah, pilih tab menu Insert > 

smart art kemudian pilih organization chart . Untuk membuat diagram seperti contoh dibawah, 

pilih tab menu Insert > chart, kemudian ganti nilai sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk 

mengganti tipe diagram dapat dilakukan dengan klik kanan diagram, kemudian pilih edit, lalu 

pada menu pilih edit chart , kemudian pilih tipe yang dikehendaki. 

 

• MenyisipkanWordArt 

Teks yang dibuat dengan WordArt akan tampak lebih bervariasi. Cara menggunakannya, pilih 

tab menu Insert pilih wordArt, kemudian pilih tipe yang dikehendaki, setelah itu masukkan 

text yang ingin di tulis dengan wordart. 

 

• Menyisipkan nomor halaman 

Penomoran halaman dapat dilakukan secara praktis. Caranya dengan memilih tab menu Insert 

> page number, kemudian pilih letak nomor halaman sesuai dengan keinginan, sebagai contoh 

pilih Bottom of page, maka akan muncul pilihan tipe. 

 

• Menyisipkan Header and Footer 

Fasilitas Header and Footer digunakan untuk membuat catatan kaki, penomoran halaman, dan 

yang lainnya. Untuk masuk ke bagian ini, pilih Insert kemudian tinggal pilih header atau footer. 

selanjutnya masukkan text untuk header dan footer. Pada saat mengisi text untuk header atau 

Picture 
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footer, bagian text utama akan disable, atau berwarna redup dan tidak dapat di edit. Untuk 

mengedit main text, pilih close header and footer pada ribbon. 

 

•  Menyisipkan background atau watermark 

Jika di kehendaki dalam membuat suatu dokumen diperlukan background atau cap redup 

transparan pada hasil dokumen dapat dilakukan dengan cara, klik Page layouts > watermarks > 

custom watermarks . selanjutnya akan muncul dialog box, jika ingin background dengan 

tulisan maka pilih text watermarks kemudian atur sesuai keinginan. Jika ingin menggunakan 

background gambar pilih picture watermarks kemudian pilih gambar mana yang akan 

digunakan sebagai background. Cek juga pada checkbox washout untuk mendapatkan gambar 

background yang redup sehingga text pada dokumen mudah dibaca. 

• Borders, Shading, dan Drop Cap 

Beberapa tambahan dalam membuat dokumen tampak lebih menarik seperti contoh dibawah 

ini: 

 

untuk bagian MICROSOFT OFFICE 2007 yang berwarna orange serta memiliki garis bawah, 

dapat dilakukan dengan memblok text tersebut, pilih page layout >page borders, kemudian 

pilih tab Border, pilih box namun hanya pada bagian bawah text saja, kemudian pilih 

warnanya. Selanjutnya pilih tab shading kemudian pilih warnanya. Untuk huruf pertama (M) 

yang berukuran besar dibuat dengan cara , pilih Insert > Drop Cap kemudian pilih jenis yang 

dikehendaki. 

• Membuat Kolom 

Untuk membuat kolom seperti contoh di bwah ini,pilih page layouts > columns kemudian 

tentukan banyaknya kolom yang ingin dibuat. 

• Membuat daftar isi dan footnote 

MS Word 2007 menyediakan fasilitas yang praktis untuk membuat suatu daftar isi,seperti 

contoh dibawah ini. Caranya, pilih References > table of content kemudian pilih tipe sesuai 

dengan yang diinginkan. Jika setelah daftar isi dibuat kemudian terjadi update data, dimana 

judul dan lokasi halaman tidak sesuai, dapat diatasi dengan klik References > Update table > 

Update page number only. 

Untuk membuat catatan kaki atau footnote References >insert footnote 

• Mencetak 

Sebelum mencetak dokumen, ada baiknya jika tampilan cetak dilihat terlebih dahulu.Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara klik office button > Print > print Preview. Jika sudah sesuai, cara 

untuk mencetak adalah dengan klik menu File > Print sehingga muncul kotak dialog Print.. Atur 

properti atau lakukan pengaturan hasil cetakan yang dihendaki jika diperlukan. Klik OK. 
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LATIHAN 1 

1. Membuat dokumen baru 

2. Mengetik dan mengedit naskah 

3. Mengatur identasi paragrap 

4. Menyimpan dan membuka naskah 

5. Paper size : A4S 

6. Top : 4 cm, left : 4 cm , right:3 cm, bottom: 3 cm 

 

INTERNET 
Menjelaskan tentang apa itu internet, terkadang sulit mencari analoginya. Alasannya 

definisi tersebut mungkin akan berbeda maknanya antara dahulu, sekarang dan yang akan datang. 

Hal ini disebabkan karena adanya kekomplekan pada internet, serta perubahan yang terjadi setiap 

saat pada sistem arsitekturnya. Lagi pula orang punya persepsi lain dan sudut pandang yang 

berbeda-beda dalam mengartikan  internet. 

 

 Ada yang menjelaskan internet adalah jaringan komputer besar yang beranggotakan 

jaringan-jaringan komputer. Saat ini ada lebih dari 40.000 jaringan komputer di seluruh dunia yang 

terkoneksi dengan internet, masing-masing mempunyai minimal satu ruter yang dihubungan ke 

backbone internet. Diperkirakanan setip jaringn komputer rata-rata berangotakan 100 komputer 

dn setiap komputer rat-rata di pakai lebih dari 10 pengguna yang memiliki alamat di internet. 

 

Sanjaya, Presiden Direktur PT. Indo Intranet, dalam masalahnya mengibaratkan internet itu 

sebuah kota elektronik yang sangat besar, saat ini penduduk kota inetrnet lebih dari 40 juta 

 

Berasal dari berbagai bangsa di seluruh dunia, setiap penduduk memiliki alamat (internet 

addres) yang dapat berkirim surat apabila penduduk itu ingin berkeliling kota, cukup dengan 

menggunakan ko mputernya sebagai kendaraan. 

 

Internet adalah sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan komputer di 

seluruh duni9a mulai dari PC, jaringan-jaringan lokal berskalankecil, jaringan kelas 

menengah, hinggga jaringan-jaringan utama yang menjadi tulang punggung internet 

seperti NSFnet, SURAnet dan lain-lain 

 

Jaringan-jaringan ini saling berhubungan atau berkomunikasi satu dengan 

yang lain dengan berbasiskan ip addares, pada network layernya dan TCP atau 

UDP pada transport layernya sehingga pemakai dari setiap jaringan dapat 

saling mengakses semua servis atau layanan yang disediakan oleh jaringan 

lainnya. 
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LATIHAN 2 

Ketiklah teks berikut dengan ketentuan : 

1. Judul naskah menggunanakan font arial black ukuran standar dengn ukuran 24 

2. Judul naskah baris ke dua dengan menggunanakan font arial black ukuran 16 

3. Font times new roman ukuran 12 

4. Format efek sesuai dengan yang terlampir 

5. Simpan dengan nama “setting”  

6. Paper size : A4S cm, Top : 4 cm, left : 4 cm, right:3 cm, bottom:3 cm 

UBUNTU MUSLIM EDITION 

UBUNTU ME 

UbuntuME adalah singkatan dari Ubuntu Muslim Edition. Ubuntu Muslim Edition adalah software 
bebas (free), sistem operasi open source yang berbasis distro populer Ubuntu Linux. 
Apa itu Linux? 
Linux adalah sistem operasi yang bersifat bebas, efisien dan mempunyai tingkat keamanan yang 
baik. Berbeda dengan Microsoft Windows dan perangkat berlisensi komersial, kode Linux terbuka 
untuk umum dan dapat dikembangkan oleh komunitas. 
Apa itu Ubuntu? 

Ubuntu adalah distribusi Linux yang populer saat ini, didesain dengan tujuan untuk menggantikan 
Microsoft Windows sebagai sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. 

Ubuntu dibangun dari komponen yang keseluruhannya bersifat open source, dengan modifikasi 
utama untuk kemudahan penggunaan dan menghijrahkan pengguna komputer yang 
terbiasa menggunakan Microsoft Windows, sebagaimana bisa dilihat disini. Nama 
Ubuntu berasal dari Bahasa Zulu yang berarti kemanusiaan, yang telah meresap 
kedalam kultur masyarakat Afrika Selatan sebagai “penghargaan bagi setiap individu” 
atau mungkin serupa “hablum minannas” hubungan baik sesama manusia. 

Apa itu Ubuntu Muslim Edition? Ubuntu Muslim Edition adalah kumpulan program yang memberi 
karakter Islam bagi distribusi Ubuntu dengan menambahkan software Islami (jadwal shalat, 
program pembelajaran Alquran, filter konten internet, dll.) disamping mengubah tampilannya. 

Mengapa dibuat “Muslim Edition”? 

Ubuntu adalah distribusi yang canggih, mudah digunakan oleh 
pengguna awam, menyertakan aplikasi populer untuk 
perkantoran, Internet, pengolah gambar, dan video. Pengguna 
muslim tentu akan bersyukur bila distribusi ini sudah secara 
otomatis mempunyai aplikasi Islami dan perangkat bantu lainnya. 
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LATIHAN 3 

Ketiklah teks berikut dengan ketentuan : 

1. Font times new roman ukuran 12 

2. Format efek sesuai dengan yang terlampir 

3. Simpan dengan nama “LAT”  

4. Paper size : A4 

5. Top : 4, left : 4, right:3, bottom:3 

 

 

 

 

anyak aplikasi pengolah kata yang telah beredar. Setiap aplikasi memiliki keunggulan dan 

kelemahan masing-masing. Software aplikasi pengolah kata yang sekarang kita gunakan 

berbasis windows yaitu Microsoft Word. Selain Microsoft Word, ada juga aplikasi pengolah 

kata lainnya yaitu  : 

1. Software Under Windows, meliputi  : 

♪ Microsoft Word 

♪ Wordperfect for windows 

♪ Open Office (Software Open Office) 

2. Software Under DOS, meliputi  : 

♪ Wordstar Profesional 

♪ Chi Writer 

♪ WordPerfect Under DOS 

Penggunaan Software aplikasi dimaksudkan untuk membantu para pengguna komputer dalam bekerja, 

terutama dengan pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat, membuat karya tulis, artikel dan 

CV (Curiculum Vitae) 

Sebagaimana telah kita kerahui, software yang selama ini kita gunakan untuk pengolah kata adalah 

Microsoft Word. Alasannya karena aplikasinya banyak digunakan oleh pengguna komputer. Berikut 

kelebihan aplikasi Microsoft Word  : 

a. Mudah pengoperasiannya 

b. Punya fasilitas yang lengkap untuk setiap menu-menunya 

c. Dapat langsung mengirim e-mail jika terhubung dengan jaringan internet  

d. Hasil gambar berkualitas bagus 

B
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Bagaimana dengan anda? Apakah Aplikasi pengolah kata yang anda gunakan untuk membantu pekerjaan 

anda adalah Microsoft Word juga!!! 

LATIHAN 4 

 

 

 

 

BERITA ACARA PERTANDINGAN 

TURNAMEN TENIS MEJA SE-INDONESIA 2010 

I.  NAMA  KEGIATAN 

  Turnamen Tenis Meja Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia 2010 

II.  WAKTU DAN TEMPAT PERTANDINGAN 

  Turnamen ini dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juli 2010 di gedung Samantha Krida 

Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang Jawa Timur. 

III.  NOMOR PERTANDINGAN  

� Perseorangan Putra & Perseorangan Putri 

� Beregu Putra & Beregu Putri 

IV. PERSYARATAN PESERTA  

1. Mahasiswa maksimal mahasiswa S-1 dengan usia maksimal 27 tahun pada 19 Juli 2010 

2. Mahasiswa dari PTN dan PTS wajib menunjukkan KTM atau NIM  asli yang masih berlaku 

dan menyerahkan 1 lembar photo copy KTM atau NIRM serta 1 lembar pas photo ukuran 

3x4. 

3. Wajib menyerahkan surat pengantar/keterangan dari perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 

V. BIAYA PENDAFTARAN  

� Perseorangan Putra & Perseorangan Putri Rp. 25.000,- 

� Beregu Putra & Beregu Putri Rp. 50.000,- 

VI. PENGISIAN FORMULIR & PENDAFTARAN 

1.  Pendaftaran dimulai terhitung pada saat diterimanya surat ini sampai tanggal 16 Juli 2006  

pukul 09.00 WIB 

2.  Waktu dan tempat pendaftaran : 

Sekretariat PTM-Unibraw 

JL. MT. Haryono 169 Sekber Unitas Lantai 2 Kav 22 Malang 

Telp. (0341) 585644 

3.  Pendaftaran dapat dialamatkan : 

� Via E-mail  :  info@ptmunibraw.org 

� Via Pos    : Panitia Turnamen Tenis Meja Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia 2006 

a.n. Donny Wahyu Indriatmoko JL. MT Haryono 169 Sekber Unitas Lantai 2 Kav. 22 

Malang 

4.  Technical Meeting akan dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 16 Juli 2006 mulai pukul 

09.00 WIB-selesai bertempat di Gedung Student Center Universitas Brawijaya. 

IX. LAIN-LAIN  
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Panitia menyediakan layanan informasi penginapan serta informasi mengenai turnamen 

melalui 

� Homepage  : http://www.ptmunibraw.org 

� Sekretariat  PTM-Unibraw Telp. (0341) 585644 

 

LATIHAN 5 

Ketiklah teks berikut dengan ketentuan : 

1. Font times new roman ukuran 12 

2. Format efek sesuai dengan yang terlampir 

3. Simpan dengan nama “LAT”  

4. Paper size : A4 

5. Top : 4, left : 4, right:3, bottom:3 

    

PT. PT. PT. PT. KARANG TARUNA TUNAS JAYAKARANG TARUNA TUNAS JAYAKARANG TARUNA TUNAS JAYAKARANG TARUNA TUNAS JAYA    

Kalampangan Palangkaraya 73112 

 

Hal  :  Undangan       Bulak,  

 

Kepada   

Bp/Ibu/Sdr/i………………. 

Di ......... 

 

Assamu’alakum Wr. Wb. 

Ba’da salam dan sejahtera kita panjatkan kehadiran-NYA, Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada 

Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mengharap kehadirannya pada : 

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Februari 2012 

Waktu  : 19.30 WIB 

Tempat  : Masjid Al Mukmin 

Keperluan : Pengukuhan pengurus & Penyerahan  

  buku dari pengurus lama ke baru 

Demikian undangan ini kami buat, atas kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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BAB IV 

INTERNET 

 

A. SEJARAH INTERNET 

1. Internet 

Internet merupakan jaringan rangkaian komputer [ networking ] yang menghubungkan komputer satu 

dengan komputer lain di seluruh dunia. Internet berguna untuk kita berkomunikasi dan bertukar 

informasi, file, data, suara, gambar dan sebagainya antara individu dan manusia diseluruh dunia. 

Internet - adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan 

jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan jaringan terhubung - secara 

langsung maupun tidak langsung - ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone dan 

dibedakan satu dengan yang lainnya menggunakan unique name yang biasa disebut dengan alamat IP 

32 bit. Contoh: 202.155.4.230 .  

Dengan ber INTERNET kita dapat memperoleh berbagai informasi apa saja dimana saja dan kapan saja 

[ no limit, anywhere and anytime ]. Anda tinggal ke search engine Dunia seperti Yahoo dan google. 

Ketik kalimat yang Anda ingin cari maka akan ditampilkan alamat website yang memberikan informasi 

tersebut. 

Komputer dan jaringan dengan berbagai platform yang mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-

masing (Unix, Linux, Windows, Mac, dll) bertukar informasi dengan sebuah protokol standar yang 

dikenal dengan nama TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP tersusun atas 4 

layer (network access, internet, host-to-host transport, dan application) yang masing-masing memiliki 

protokolnya sendiri-sendiri. 

 

2. Sejarah Internet Dunia dan Indonesia 

Sejarah internet bermula ketika beroperasinya jaringan ARPANET pada tahun 1969. Jaringan ARPANET 

pertama tersebut hanya menghubungkan empat host komputer dan besar bandwitdh-nya hanya 50 

kbps. 

Sedangkan sejarah di INDONESIA Jaringan internet masuk ke indonesia pada tahun 1989-an, jaringan 

ini menghubungkan 5 universitas dengan fasilitas Dial UP yang di sebut UNInet (UI, ITB, UGM, ITS, dan 

UT). Mailing pertama kali di indonesia yaitu indonesian@janus.berkely.edu.  

ISP pertama di Indonesia adalah IPTEKNET (http://www.iptek.net.id/) yang beroperasi penuh 

menjelang awal 1994. Pada tahun yang sama P.T. IndoInternet (http://www.indo.net.id/) atau IndoNet 

yang dipimpin secara part-time oleh Sanjaya mulai beroperasi. IndoNet merupakan ISP komersial 

pertama Indonesia yang pada awalnya memanfaatkan lisensi dari P.T. Lintas Arta. 

Bandwith  adalah istilah yang menunjukkan kapasitas media dalam membawa informasi  

  

3. Layanan Internet 

1. E-mail (Electronik Mail) 

 Fasilitas untuk menerima dan mengirim teks, suara, video, dan gambar melalui internet 
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2. FTP (File Transfer Protokol) adalah program yang digunakan untuk mentransfer file dari komputer 

server ke komputer lain di internet 

3. Gopher adalah bagian dari internet yang memungkinkan pemakai mengakses informasi di 

komputer lain, hanya berupa tulisan  

4. IRC (Internet Relay chat) merupakan wadah dari internet untuk saling berkomunikasi dgn pemakai 

lain 

5. Mailing List group diskusi di internet 

6. VOIP(Voice over internet Protokol) telpon di internet 

7. Telnet untuk akses data komp&menjalankan program serta harus regristrasi untuk dapat 

menggunakan web jarak jauh 

8. WWW(World wide web) fasilitas untuk bertukar informasi di internet 

9. Teleconfrence fasilitas yang digunakan untuk berkomunikasi dengan audio visual secara 

perorangan dan kelompok 

4. Manfaat dan keunggulan internet 

�  Manfaat dari internet 

� Media informasi dan komunikasi  

� Media Promosi  

� Media komunikasi interaktif  

� Media reseach dan development 

� Media pertukaran data 

� Keunggulan Internet 

� Komunikasi murah  

� Informasi yang sangat besar  

� Tantangan baru untuk usaha  

� Keterbukaan “tanpa sensor” 

� Jangkauan yang tidak terbatas  

B. PERANGKAT KERAS UNTUK AKSES INTERNET 

1. Perangkat keras dan fungsinya untuk akses internet 

Secara umum ada dua (2) cara untuk dapat tersambung ke Internet, yaitu melalui sambungan 

perorangan dan melalui sambungan perkantoran. Sambungan perorangan(home user) biasanya 

digunakan di rumah atau kantor menggunakan satu buah komputer saja. Sambungan 

perkantoran/kampus (corporate user) biasanya berupa sekumpulankomputer yang terkait dalam 

sebuah jaringan lokal (biasa di sebut Local AreaNetwork/LAN) yang tersambung pada kecepatan tinggi 

ke Internet. Dari sisi peralatan, konfigurasi sambungan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Komputer – modem – Internet. 

2. Banyak Komputer – Router – Modem – Internet 

a. Sambungan perorangan 

Pada sambungan perorangan ke Internet ada beberapa alternatif teknologi sambungan yang 

banyak digunakan di Indonesia, beberapa di antaranya adalah seperti berikut : 
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� Menggunakan modem dial-up. Pada teknik dial-up, modem dipasang di komputer,baik di 

dalam maupun di luar kotak komputer. Melalui komputer tersebut, kita dapat menelepon 

tempat akses Internet. 

� Menggunakan handphone. Dengan semakin maraknya penggunaan handphone di Indonesia, 

Internet melalui handphone juga semakin marak. Hampir semua operator selular di Indonesia 

memberikan akses Internet sebagai layanan tambahan di jaringan selular mereka. Secara 

umum ada dua (2) teknologi, yaitu Wireless application protocol (WAP) akses 9 kbps,General 

packet radio service(GPRS) akses 115 kbps dan 3G9Third generation) akses 2 mbps 

Menggunakan Wireless, atau WiFi, atau HotSpot. Pada saat ini kebanyakan laptop yang di jual di 

pasaran telah mempunyai peralatan Wireless Internet atau lebih dikenal WiFi. Dengan peralatan 

WiFi yang ada kita dapat langsung terhubung kejaringan Interent di tempat-tempat yang tersedia 

akses WiFi atau dikenal sebagai HotSpot. 

b.  Sambungan Warnet/Sekolah 

� Menggunakan modem ADSL atau Speedy. 

� Menggunakan Wireless Internet. 

� Menggunakan Satelit atau VSAT. 

Beberapa ciri khas sambungan perkantoran, WARNET atau sekolah, yaitu, 

� Banyak komputer tersambung sekaligus ke sebuah sambungan Internet. 

�  Proses pemakaian bersama satu sambungan Internet bagi banyak komputer biasanya di bantu 

menggunakan router. 

� Sebagian sambungan beroperasi 24 jam sehari. 

 

Perangkat2-nya : 

a. Komputer 

Komputer merupakan syarat untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer sangat 

menentukan untuk cepat dan lambatnya dalam mengakses internet. 

Spesifikasi secara umum  : 

1. Procesornya pentium  

2. Windows ‘95 

3. RAM / memory 16 mb  

4. Hardisk min 10 gb  

b. Modem  

Adalah singkatan dari modulator-demodulator yaitu alat yang digunakan untuk menghantar dan 

menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telephone. Modem adalah alat yang 

bertugas untuk menukar data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Dengan adanya modem 

pengguna PC dapat terkoneksi dengan dunia internet 
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Gambar 2.1 Modem Eksternal 

PC biasanya menggunakan modem Dial up yang dihubungkan dengan line telpon. Secara fisik 

modem dial up di bagi menjadi 2 : Internal dan Eksternal 

Jenis-jenis modem : 

1. Modem analog yaitu modem yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital 

2.  Modem ADSL(Asymetrik Digital subcriber line) kecepatan akses berkisar antara 1024 kbps 

untuk downstream dan 128 kbps untuk upstream 

3. Modem TV Kabel untuk dapat terhubung dengan internet pengguna kabel modem harus 

mendaftar pada penyedia TV kabel dan ISP  

c. NIC (Network interface card) 

NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan 

komputer. Pada umumnya NIC sekarang sudah On board di komputer. 

A. Jenis-jenis NIC :  

1. Etherned Card  

Komputer yang belum mempunyai port LAN dapat menggunakan etherned card yang di 

pasangkan pada slot ekspansi. Kartu ini mempunyai koneksi kabel twisted pair & koaksial 

dengan konektor RJ-45 dan BNC 

2. Localtalk connector adalah kartu jaringan yang di gunakan untuk komputer Machintos 

3. Token ring mirip dengan kartu etherned tapi menggunakan portvmempunyai 9 pin. 

B. Tipe-tipe etherned card 

 10base5 kartu yang menggunakan kabel koaksial dengan diameter 0,5 inchi dan berwarna 

kuning. Topologi yang digunakan BUS. Jangkauan max 500 m. kecepatan akses 10 Mbps 

 10base2  kabel koaksial, diameter 5 mm, BUS, jangkauan max 185 m dan transmisi 10 Mbps 

 10baseT kabel Twisted pair,jangkauan max 100 m, tranmisi 100 Mbps, topologi STAR  

 10baseF  kabel fiber optik,STAR, jang max 2000 m dan transmisi 100 Mbps 

 100baseT   kabel UTP, transmisi 200 Mbps 

d. HUB/Swicth 

Hub befungsi untuk menyatukan kabel-kabel network dari setiap client dan server dan perangkat 

lainnya. Hub ada 2 hub pasif dan hub aktif (switch). Hub di pasaran trdiri dari 8, 12,  24, 32 

komputer. Hub biasanyadigunakan pada topologi star dengan Konektor  RJ45 

e. Media penghubung jaringan 

Media transmisi adalah jalur fisik antara pengirim dan penerima dalam sebuah sistem transmisi 

data. Media transmisi jaringan adalah KABEL JARINGAN yang berfungsi untuk menghubungkan 

satu komputer dengan komputer lainnya. 

Jenis kabel ada 3  : 
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i. Twisted Pair 

Media transmisi paling tua & paling banyak digunakan. Kecepatan maksimal data 10 – 100 

Mega byte per sekon. Membutuhkan hub atau swicth untuk meghubungkan jaringan. Paling 

umum dipakai untuk sistem telepon.  

Twisted pair terdiri dari 2 macam : 

�  UTP(Unshielded twisted pair) 

� STP (Shielded twisted pair) 

 

ii. Koaksial 

Tidak menggunakan hub atau swicth dalam membangun jaringan LAN. Sulit dalam memelihara 

karena jika di temukan pada kerusakan pada satu titik akan mempengaruhi kinerja jaringan. 

Thick coaxial atau 10base5, biasanya digunakan untuk jaringan LAN pada instalasi Ethernet 

antar gedung. Thin coaxcial atau RG-58, 10Base3, dan thinet, biasanya digunakan untuk 

pemasangan jaringan dalam satu rungan yang sama.  

iii. Serat Optik 

Serat optik juga mempunyai kekebalan terhadap interferensi elektromagnetis. sinyal yang kecil 

pada serat optik menyebabkan serat optik dapat dipakai untuk menghubungkan 2 end-point 

yang terpisah sejauh 100 km. Serat optik masih mahal  Serat optik terkonstruksi dari selubung 

kaca murni yang berdiameter sangat kecil dan memakai sinar laser sebagai data carriernya.  

 

f. Konektor 

Konektor di gunakan untuk membuat jaringan konektor RJ45 untuk twisted pair dan BNC untuk 

koaksial. Untuk memasang  konektor ke kabel jaringan menggunakan alat crimping. 

 

g. Router 

Router adalah alat penghubung an-tara LAN dan Internet yang INDIKATOR merute-kan transmisi 

antara keduanya. Perbedaan router dengan modem 

 router merupakan alat tambahan membantu proses akses internet 
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 kalo modem akses internet secara langsung router mengakses  

ip address dari modem kalo modem dari ISP  

 

 

2. Domain Name system (DNS) 

Adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer. Fungsi dari DNS 

untuk mempermudah pengguna di internet melakukan akses ke situs yang di kunjungi  

Contoh  :  yahoo = 209.131.36.158 

Tingkatan-tingkatan domain : 

1.  Top level DNS 

� gTLD(Generic Top Level Domain) 

� com,  co : Komersial  

� edu : edukasi / pendidikan  

� ac  : akademik / pendidikan  

� gov,go : Government/Pemerintahan  

� mil  : militer  

� net  : Networking  

� org,or : organisasi  

� fm/am : Radio AM/FM  

� tv  : televisi  

� biz  : bisnis  

� web : website  

� info : informasi  

� ccTLD (Country code Top Level Domain) 

id : Indonesia, sg : singapura, my : malaysia, us : Amerika Serikat, dll 

2. Second level domain 

�  Co.id  : Komersial  

� Ac.id  : akademik / pendidikan  

� Go.id  : Government/Pemerintahan  

� mil .id  : militer  

� net .id  : Networking  

� or.id  : organisasi  

� biz.id  : bisnis  

� web.id  : website  

contoh : www.erlangga.co.id 

3. Third Level Domain 

www.mail.yahoo.com 

 

3. ISP (internet service provider) 

(Internet Service Provider) atau ISP atau disebut juga Provider adalah sebuah badan atau organisasi 

yang menyediakan pela-yanan jasa internet. Jika kita ingin mengakses internet dan terhubung dengan 

jaringan telepon melalui modem, kita dapat langsung mendaftar ke salah satu ISP yang ada di lokasi 

(kota) kita msing msing-masing atau nasional. Misalnya : Indosat, Indosat.net, Lintas Artha, Rad Rad-

net, Wasantara.net, Meganet, Elganet, Centrin dan lain, atau melalui Telkomnet ( Telkomnet 
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Telkomnet@-Instan Instan) tanpa harus mendaftar dan membayar biaya langganan ( abonemen 

abonemen) kecuali pemakaia) pulsa telepon dan langsung ditagih melalui tagihan rekening telepon 

masing masing-masing. 

ISP di bagi menjadi 2 : 

1. ISP tertutup 

Isp yang memberikan akses internet hanya pada jaringan local dalam lembaga yang bersangkutan. 

Mislnya : UI, UNBRAW 

2. ISP terbuka 

Isp yang memberikan layanan akses internet untuk masyarakat luas. Misalnya : Telkom, indosat 

 

Layanan dalam ISP : 

a. Dial up adalah layanan akses internet dengan menggunkan modem dial up yang dihubungkan 

dengan line telpon 

Ada 4 macam penggunaan akses internet dengan dial up: 

1.  Personal dial up penggunaan ISP di tujukan untuk perorangan 

2. Corporate dial up penggunaan di tujukan untuk perusahaan 

3. Night server dial up di tujukan untuk akses internet pada malam hari sampai pagi hari 

4. Lan dial up isdn di gunakan untuk akses internet dengan kecepatan tinggi melalui telpon digital 

b. Mobile access adalah layanan akses internet dengan menggunakan telpon seluler 

c. Wireless adalah layanan akses internet tanpa kabel 

d. Hotspot adalah layanan akses internet pada lokasi tertentu dengan menggunakan wifi 

e. Dedicated connection layanan akses internet selama 24 jan selama 7 hari 

4. Jaringan internet 

i. LAN (Local Area Network) 

Adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer atau workstation yang satu 

dengan komputer yang lain di rumah atau perkantoran.Jarak koneksi beberapa km ,transfer data 

antara 2-10 Mega byte per sekon. Jaringan LAN dibagi atas jaringan client/server dan peer-to-

peer.  

1. Client/server Adalah tipe jaringan yang difungsikan  untuk client dan server  Komputer server 

melayani client dengan fasilitas seperti file server, print server, web server dan mail server.  

2. Peer  to peer Adalah tipe jaringan  yang memperlakukan  semua komputer setara. Tidak ada 

yang melayani dan dilayani semua komputer bertindak sendiri-sendiri, tetapi tetap saling 

dapat berhubungan untuk saling sharing resources.  

ii. MAN ( Metropolitan Area Network ) 

Pada prinsipnya sama dengan LAN hanya jarak yang ditempuh oleh MAN berkisar 10 – 50 km. 

Sangat cocok diterapkan untuk membangun jaringan antarkantor yang letaknya berdekatan 

dalam kota yang sama. 

iii. WAN ( Wide Area Network ) 

Adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang luas. WAN dapat menghubungkan jaringan antar 

negara bahkan benua.  
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5. Biaya akses internet 

a. Time Based 

perhitungan biaya sesuai waktu online. Sebagai contoh untuk akses internet via TelkomNet Instan 

yang biayanya Rp 160/menit + ppn 10% = Rp 176/menit. Maka bila kita mengakses internet selama 

60 menit/1 jam maka perhitungannya adalah 60 X 176 = Rp  10.560/jam. Cukup mahal ya. Untuk 

ADSL Speedy juga menggunakan metode yang sama dimana Speedy memberikan akses 50 

jam/bulan dengan biaya Rp 200.000. Kelebihannya permenit akan dikenakan tambahan biaya Rp 

25/menit. Sebenarnya cukup sih karena biaya perjamnya jadi 200.000/50=Rp 4.000/jam, biaya ini 

hampir sama dengan di warnet. Keuntungan dari timebased adalah kita tidak perlu memikirkan 

website apa yang akan kita buka, apakah website penuh video dan gambar tidak akan 

mempengaruhi biaya akses. Tapi kerugiaannya bila akses melambat entah dikarenakan apapun 

maka pembayaran tetap sama sesuai dengan lama kita melakukan akses. 

b. Data Based 

perhitungan biaya berdasarkan jumlah upload dan download data yang kita gunakan selama akses. 

Contohnya adalah GPRS/3G(WCDMA)/CDMA sebagian besar menggunakan metode ini. Demikian 

juga dengan Speedy Personal yang menerapkan metode biaya yang sama. Biasanya provider 

memberikan jatah akses berkisar 250MB-5GB perbulan dengan biaya Rp 100.000 – Rp 500.000.. 

c. Flat rate/Unlimited  

Adalah biaya akses internet tidak tergantung pada jumlah data yang di ambil atau waktu akses 

internet. Jadi flat rate mengenakan biaya yang tetap setiap bulannya pada pengguna. Misalnya  :  

Telkom Speedy yang menggunakan modem ADSL mengenakan biaya akses internet Rp. 1000000,-

/bulan dengan bandwith 384 kbps. 

 

 

 

LATIHAN SOAL  : 

1. Sebutkan lembaga di Amerika Serikat yang mengawali implementasi sistem jaringan yang saling 

terhubung?. 

2.  Kapankah sistem tersebut mulai dioperasikan pertama kali? 

3. Sebutkan nama lembaga yang mengatur penomoran dan pengalamatan di Internet. 

4. Mengapa alamat IP penting untuk dikelola secara terpusat? 

5. Sebutkan 5 Universitas yang tersambung Internet di Indonesia untuk pertama kali. 

6. Siapakah Internet Service Provider (ISP) pertama di Indonesia? 

7. Tahun berapakah Internet Service Provider (ISP) pertama dioperasikan? 

8. Apa nama Internet Service Provider (ISP) komersial yang pertama di Indonesia? 

9. Apa domain yang digunakan di Internet untuk mengenali Indonesia? 

10. Jelaskan arti dari sebuah nama www.kompas.com atau www.detik.comp (Top level domain,second 

level domain dan third level domain). 

11. Berasal dari negara mana sebuah e-mail dengan alamat suguru@keio.ac.jp? 

12. Apa kode negara (Top Level Domain) Singapura di Internet? 

13. Terangkan format atau cara penulisan alamat Web. 

14. Media apa saja yang biasa digunakan untuk menyambungkan sebuah komputer ke Internet? 
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15. Alat apa yang memungkinkan banyak komputer dalam jaringan lokal dapat tersambung ke satu saluran 

komunikasi ke Internet? 

16. Sebutkan nama dari jenis jaringan Internet? 

17. Berapa kbps-kah 10MBps? 

18. Berapa kecepatan maksimum sebuah jaringan lokal menggunakan LAN? 

19. Sebutkan media akses internet yang banyak digunakan pada laptop/notebook. 

20. Apa nama alat yang biasa kita gunakan untuk memasang konektor pada kabel jaringan/kabel LAN? 

21. Apa nama card yang dapat digunakan di komputer untuk tersambung ke jaringan lokal? 

22. Sebutkan dua (2) teknologi sambungan Internet menggunakan handphone. 

23. Modem merupakan kependekan dari apa? 

24. Berikan perbandingan kecepatan modem dial-up, GPRS, 3G, WiFi dan LAN. 

25. Apakah fungsi utama sebuah Internet Service Provider? 

26. Sebutkan jenis - jenis Internet Service Provider? 

27. Sebutkan jenis media komunikasi yang sering digunakan oleh perorangan untuk tersambung ke ISP 

28. Apa fungsi router di ISP? 

29. Apa perbedaan utama jenis media komunikasi perorangan dan perkantoran dalam tersambung ke 

Internet? 

30. Dari manakah username & password untuk dial-up diperoleh? 
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