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PENGERTIAN KOMPUTER

Komputer adalah alat yang digunakan

untuk mengolah data, menggambar, 

menghitung dan sebagainya dengan

sistem elektronik



KOMPONEN KOMPUTER

1
• Hardware

2
• Software

3
• Brainware

Input Device

Processor

Output Device

Storage Device

Operating System Software

Aplication Software

Operator

Programmer

Analyst



HARDWARE



SOFTWARE – OS – GUI 



SOFTWARE – OS – GUI 



SOFTWARE – OS – TEXT 

1. DOS, (Disk Operating System)

2. UNIX



SOFTWARE – OS – TEXT 

UNIX



SOFTWARE – OS – TEXT 

INTERNAL COMMAND ( DOS )

VER Mengetahui versi DOS atau disket lainnya yang sedang aktif

DIR Melihat isi dari sebuah directory

dir/w = menampilkan isi dari sebuah directory secara melebar di layar

dir/p  = menampilkan isi dari sebuah directory halaman demi halaman

dir/p/w = menampilkan isi sebuah directory

DATE Untuk manmpilkan tanggal atau merubahnya

TIME Untuk menampilkan waktu/jam

VOL Untuk melihat volume disket

COPY Untuk menyalin suatu file ata isi disket

Misalnya:

A:\COPY*.* c: enter (mengkopy semua file dari disket A: ke drive C:) 
A:\copy surat.dok D: enter (mengkopi file surat di drive D:)



SOFTWARE – OS – TEXT 

INTERNAL COMMAND ( DOS ) lanjutan

ERASE atau

DEL

Untuk menghapus semua file atau semua file

Misalnya C:\del *.* A: enter (menghapus semua file di disket pada drive 
A:) A:\del surat.dok enter (menghapus file surat di drive A:)

REN Untuk mengganti atau mengubah nam sebuah file

Misalnya : A:\ren surat.dok file.dok enter (mengganti nama file surat

menjadi file)

PROMPT Mengubah nama prompt

Caranya : C:\prompt C:\val

TYPE Melihat Isi file

Caranya A:\Type surat enter

COPY CON Untuk membuat file

Caranya A:\copy con surat enter

CLS Menghapus semua tam[ilan di layer dan meletakkan prompt kembali ke

ujung kiri



SOFTWARE – OS – TEXT 

EXTERNAL COMMAND ( DOS )

DELTREE Menghapus direktori tanpa mengosongkan dulu isinya

XCOPY Meng-copy direktori termasuk isi subdirektorinya

EDIT Merupakan text-editor yang disediakan oleh DOS

FORMAT memformat drive yang dimaksud

FDISK Mengkonfigurasi partisi sebuah hard disk

CHKDSK Memeriksa kondisi hard disk



Contoh : Menginstal Operating Sistem

WINDOWS XP

How to install Windows XP [www.keepvid.com].mp4


Contoh : Menginstal Software 

The_KMPlayer_1435

1. Cari file Setup (The_KMPlayer_1435)

2. Double klik file tersebut

3. Setting dilakukan sesuai keinginan

4. Bila ada pertanyaan dimana Destination Folder-

nya ?

5. Jika setuju dengan usulan komputer maka klik Next

6. Jika tidak setuju maka silakan tentukan Folder yang 

akan ditempati software tersebut

7. Tunggu proses sampai 100 %

8. Klik Finish jika sudah selesai



Microsoft Word 2007



Microsoft Word 2003



Microsoft Word 2003



Microsoft Word 2003



Situs Web

Situs dapat diartikan sebagai kumpulan
halaman-halaman yang digunakan untuk
menampilkan informasi

Gambar gerak, suara bersifat statis maupun
dinamis

Contoh situs web :

• Wikipedia Indonesia

• Yahoo.com , yahoo.co.id

• Google.com , google.co.id

• Detik.com

• Jawa pos

• Media jardiknas



Domain

Adalah alamat permanen situs di dunia internet

Identifikasi sebuah situs Istilah yang umum

digunakan adalah URL.
Generic Domains / tata nama

• xxx.com : commercial

http://www.kompas.com

• xxx.edu : dunia pendidikan

http://www.upi.edu

• xxx.go.id : pemerintahan

http://www.bandung.go.id

• xxx.or.id :organisasi non profit

http://www.ipi.or.id



Web Browser

Internet Explorer

Mozilla firefox

Opera

Safari

Netscape

dsbnya



Surfing atau Browsing

Surfing merupakan istilah umum yang digunakan
bila menjelajahi dunia maya atau web. Tampilan
web yang sangat artistik yang tidak hanya
menampilkan teks tapi juga gambar-gambar
yang di tata sedemikian rupa sehingga selalu
membuat betah netter untuk surfing berjam-jam. 
Karena itu para netter harus sangat
memperhitungkan rencana web mana saja yang 
akan dikunjungi atau batasi informasi yang ingin
diakses, karena bila tidak netter akan tersesat
kedalam rimba informasi yang maha luas.



Tampilan Internet Explorer dan

Fungsi Tools-nya

Title Bar: Mencantumkan Nama 

dari situs yang di-browsing

Menu Bar

Address Bar

Isi Website      

per 1 halaman

Scrolling Bar

Status Bar: 

Mencantumkan

status & nama link

Tool Bar :

Back: Kembali ke

halaman sebelumnya

Forward: Menuju ke

halaman berikutnya

Refresh: Mengulang

kembali browsing yg

gagal dg alamat yg

sama

Stop: Membatalkan

browsing

Home: Kembali ke

tampilan pertama



Contoh E-mail

Amin Royansari, S.Pd.

Siroy.anpac@gmail.com

lab_smkg@yahoo.co.id

Ahmad Zidni, S.T.

zidniSMKgondang@gmail.com



Microsoft Excel



Merupakan software atau program aplikasi
yang berupa lembar kerja elektronik yang
didesain untuk keperluan pengolahan angka



Fungsi software spreadsheet:

1. Menghitung angka dengan cepat

2. Menganalisa hasil pengolahan angka

3. Menampilkan data dalam berbagai jenis tabel, 
mulai dari bentuk bar, graphic, pie, line dan banyak
lagi

4. Memproyeksikan data



LANGKAH-LANGKAH MEMBUKA PROGRAM 

MICROSOFT EXCEL:

 Klik tombol start

 Pililh all program

 Klik microsoft office

 Pilih dan klik Microsoft Excel

 Tunggu hingga tampilan Microsoft excel 

muncul

 Perhatikan ilustrasi berikut !



Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni



ELEMEN-2 MS. EXCEL 2007

Ahmad Zidni





1. Cara membuat kolom tabel

 Ketik teks pada salah satu cell (misal A1)

 Blok teks sampai kolom terakhir dari tabel data

 Klik merge and center



2. Cara memberi garis pembatas

 Blok tabel yang akan diberi garis
pembatas

 Klik menu Home, klik dropdown 
pada border              lalu klik more       
. borders

 Klik pada sub menu border

 Klik pada outline untuk garis luar
dan inside untuk garis dalam

 Pilih jenis garis pada line style

 Klik ok



3. Mengubah Jenis Mata Uang

1. Blok angka yang akan
diganti jenis mata
uangnya

2. Klik kanan pilih format
cell

3. Klik pada number

4. Pada category, pilih
currency, pada simbol
pilih Rp Indonesia dan
pada Decimal place ketik
2

5. Klik Ok



MEMASUKKAN FORMULA

OPERATOR-OPERATOR MATEMATIKA YANG SERING DIGUNAKAN UNTUK

MELAKUKAN PERHITUNGAN, ANTARA LAIN:

 1. Operator + :untuk
penjumlahan

 2. Operator - :untuk
pengurangan

 3. Operator * :untuk perkalian

 4. Operator / :untuk
pembagian

 5. Operator ^ :untuk
pemangkatan

 6. Operator ( ) :untuk
pengelompokan operasi
matematika

 7. Operator = :untuk
sama dengan

 8. Operator < :untuk
lebih kecil dari

 9. Operator > :untuk
lebih besar dari

 10. Operator<= :untuk
lebih kecil/ sama dengan

 11. Operator>= :untuk
lebih besar/ sama dengan

 12. Operator<> :untuk
tidak sama dengan



Menggunakan Rumus-Rumus Fungsi
1. Fungsi Text, terdiri dari:

 a. Fungsi LEFT, digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari
suatu teks, dimulai dari karakter sebelah kiri

 Rumus: =LEFT(text,num_chars)

 b. Fungsi RIGHT, digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari
suatu teks, dimulai dari karakter sebelah kanan

 Rumus: =RIGHT(text,num_chars)

 c. Fungsi MID, digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dimulai
dari huruf ke-n dari suatu teks

 Rumus: =MID(text,start_num,num_chars)



Menggunakan Rumus-Rumus Fungsi

2. Fungsi Statistical, terdiri dari:

 a. Fungsi AVERAGE, digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari
beberapa nilai

 Rumus: =AVERAGE(number1,number2,…)

 b. Fungsi MAX, digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari beberapa nilai

 Rumus: =MAX(number1,number2,…)

 c. Fungsi MIN, digunakan untuk mencari nilai terendah dari beberapa nilai

 Rumus: =MIN(number1,number2,…)

 d. Fungsi SUM, digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada
suatu range

 Rumus: =SUM(number1,number2,…)

 e. Fungsi COUNT, digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu
range yang kita pilih

 Rumus: =COUNT(number1,number2,…)



Menggunakan Rumus-Rumus Fungsi



3. Fungsi Logical IF

 Digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisikan nilai yang 
memenuhi kriteria / syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan
suatu nilai ataukah tidak sehingga akan diberikan nilai yang lainnya.

 Logical test adalah alamat sel yang akan diuji beserta kondisinya yang 
telah ditentukan.

 Value if true adalah nilai yang diberikan jika sel yang diuji memenuhi
kriteria

 Value if false adalah nilai yang diberikan jika sel yang diuji tidak
memenuhi kriteria

 Rumus: =IF(Logical_test;[value_if_true];[value_if_false])





Microsoft Power Point

Ms Power Point.pptx


Jalankan 

Power 

Point

Slide :

Teks dan 

Gambar

Penge-

nalan 

Membuat 

Slide

Fitur-fitur 

Power 

Point



 Name : Ahmad Zidni, S.T.

 Address : Kedawung   

Karangdadap, 
Pekalongan, Jawa 
Tengah, Indonesia.

 Phone    : (0285) 7990412

 Hp       : 085 8668 04915 

 E-mail     :
zidniSMKgondang@gmail.

com

 Facebook : Zidni SMK G

 Office : SMK Gondang 

Wonopringgo  
Pekalongan

 Phone  : (0285) 784914

NEXTPREV.



Presentasi 

merupakan 

kegiatan yang 

penting dalam 

mengkomunikasika

n suatu gagasan 

kepada orang lain 

dengan berbagai 

tujuan, misalnya 

untuk menarik 

siswa agar mereka 

senang belajar.

Salah satu alat 

peraga yang dapat 

digunakan untuk 

mendukung 

presentasi adalah 

computer. Adapun 

salah satu 

perangkat lunak 

yang dapat dipakai 

adalah PowerPoint

NEXTPREV.



PowerPoint menawarkan kemudahan-

kemudahan dalam membuat bahan 

presentasi yang berbentuk elektronis. 

Pada setiap halaman presentasi atau slide 

dapat disisipkan komponen-komponen 

multimedia yang meliputi :

Teks

Gambar 

Grafik

Foto

Suara

Film

mungkin juga 

komunikasi dg 

software lain, 

spt Ms Word 

atau Ms 

Excel. 





Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Elemen-2 Ms. Power Point 2007



Membuat Presentasi
Kita akan membuat dokumen 
sebagai contoh “Pengenalan Internet”

Slide pertama 
adalah slide 

dengan format 
layout untuk Judul 
presentasi. Anda 

ketikkan langsung 
saja Judul dan Sub 
Judul, seperti pada 

contoh gambar 
berikut ….



•Teks Layouts
•Content Layouts
•Text and Contents Layouts
•Other Layouts

Membuat Presentasi
Ada empat jenis layout pada Office Theme yaitu:

Klik 
disin

i



Membuat Presentasi
Slide ke-2 : Misalnya kita akan memilih 

layout Title and Content

Dan kita bisa 
menambahkan 

tulisan presentasi 
pada slide kedua 
misalnya seperti 

pada gambar 
berikut …. 



Membuat Presentasi
Slide ke-3 : bentuk layout Title and 2 Content

Sekarang mari kita 
membuat slide ketiga 
dengan bentuk yang 
berbeda, misalnya 

bentuk layout Title and 
2 Content. Kemudian 

tambahkan tulisan pada 
slide ketiga tersebut 
sebagai berikut ….





Klik tombol Insert New Slide kemudian 
pilih layout Title and Two Content.
Pada Title ketikkan “Arsitektur Internet”.
Pada Content yang pertama ketikkan:
o Dapat menghubungkan seluruh 

komputer di dunia
o Dapat berkomunikasi antar komputer
Pada Content yang kedua, jika ingin 
menambahkan gambar dengan cara klik 
picture pada content, kemudian akan 
muncul kotak dialog Insert Picture dan 
pilih file gambar yang akan dimasukkan 
ke silde.



Arsitektur Internet
 Dapat menghubungkan 

seluruh komputer di 
dunia

 Dapat berkomunikasi 
antar komputer







Bila anda ingin menambahkan slide 

baru, tetapi bukan sebagai slide 

terakhir, anda dapat memilih slide yang 

terletak tepat sebelum slide baru

disisipkan.

Contoh berikut akan menyisipkan slide 

baru yang akan diletakkan sebagai slide 

keempat.

• Klik ikon slide milik slide ketiga.

• Klik Insert New Slide

• Pilih Layout Slide yang dinginkan



Menggunakan

Template

Klik menu Design, 

kemudian pada

panel theme pilih

salah satu design 

yang kita inginkan.

• Klik Colors pada toolbar kiri atas

kemudian pilih komposisi warna

yang diinginkan.

• Untuk merubah format  warna

dapat juga menggunakan

template font

• Untuk merubah format text dapat

juga menggunakan template 

colors.

Mengatur Skema

Warna



Instalasi Perangkat Jaringan Lokal

(Local Area Network)



Membuat Desain Awal Jaringan

Jenis-jenis jaringan

Local Area Network (LAN)

Merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran
sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan
komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau
pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumberdaya (resouce, misalnya printer) dan
saling bertukar informasi

Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network (MAN), pada dasarnya merupakan versi LAN yang
berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan
LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau
juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau
umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan
dengan jaringan televisi kabel

Wide Area Network (WAN)

jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah
negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk
menjalankan program-program (aplikasi) pemakai.



Internet

Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat
keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan
sering berharap untuk bisaberkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke
jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang
seringkali tidak compatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini
diperlukan sebuah mesin yang disebut gatewayguna melakukan hubungan
dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun
perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut
dengan internet

Wireless (Jaringan tanpa kabel)

Jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komukasi yang tidak bisa
dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya orang yang ingin
mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada diatas
mobil atau pesawat terbang, maka mutlak jaringan tanpa kabel diperlukan karena
koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat. Saat ini
jaringan tanpa kabel sudah marak digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit
dan mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan
jaringan yang menggunakan kabel.



Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer
yang satu dengan komputer lainnya sehingga
membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak
digunakan adalah Bus, Token-Ring, dan Star Network.
Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas, dengan
kelebihan dan kekurangannya sendiri

Topologi Jaringan



Topologi Bus

pada topologi bus digunakan

sebuah kabel tunggal atau kabel

pusat di mana seluruh workstation

dan server dihubungkan

Keuntungan

• Hemat kabel

• Layout kabel sederhana

• Pengembangan jaringan atau penambahan

workstation baru dapat dilakukan dengan

mudah tanpa mengganggu workstation lain

Kerugian

• Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil

• Kepadatan lalu lintas pada jalur utama

• Diperlukan repeater untuk jarak jauh

• Kelemahan dari topologi ini adalah bila

terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat

maka keseluruhan jaringan akan mengalami

gangguan



Di dalam topologi Ring
semua workstation dan
server dihubungkan
sehingga terbentuk suatu
pola lingkaran atau cincin.
Tiap workstation ataupun
server akan menerima dan
melewatkan informasi dari
satu komputer ke komputer
lain, bila alamat-alamat
yang dimaksud sesuai maka
informasi diterima dan bila
tidak informasi akan
dilewatkan

Kelemahan :

• Setiap node dalam jaringan akan

selalu ikut serta mengelola informasi

yang dilewatkan dalam jaringan,

sehingga bila terdapat gangguan di

suatu node maka seluruh jaringan akan

terganggu.

Keunggulan

• Tidak terjadinya collision atau tabrakan

pengiriman data seperti pada topologi

Bus, karena hanya satu node dapat

mengirimkan data pada suatu saat.

Topologi Token Ring



Pada topologi Star, masing-masing workstation
dihubungkan secara langsung ke server atau
HUB. Keunggulan dari topologi tipe Star ini
adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri
untuk setiap workstation ke server, maka
bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam
kabel akan semakin lebar sehingga akan
meningkatkan unjuk kerja jaringan secara
keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan
di suatu jalur kabel maka gangguan hanya akan
terjadi dalam komunikasi antara workstation
yang bersangkutan dengan server, jaringan
secara keseluruhan tidak mengalami gangguan.
Kelemahan dari topologi Star adalah kebutuhan
kabel yang lebih besar dibandingkan dengan
topologi lainnya

• Keuntungan
• Paling fleksibel

• Pemasangan/perubahan stasiun 
sangat mudah dan tidak 
mengganggu bagian jaringan 
lain

• Kontrol terpusat

• Kemudahan deteksi dan isolasi 
kesalahan/kerusakan 
pengelolaan jaringan

• Kerugian
• Boros kabel

• Perlu penanganan khusus

• Kontrol terpusat (HUB) jadi 
elemen kritis

Topologi Star



Server adalah komputer yang
menyediakan fasilitas bagi komputer-
komputer lain di dalam jaringan

Client adalah komputer-komputer yang
menerima atau menggunakan fasilitas
yang disediakan oleh server.

Kelemahan

•Biaya operasional relatif lebih mahal.

•Diperlukan adanya satu komputer

khusus yang berkemampuan lebih untuk

ditugaskan sebagai server.

•Kelangsungan jaringan sangat

tergantung pada server. Bila server

mengalami gangguan maka secara

keseluruhan jaringan akan terganggu

Keunggulan

•Kecepatan akses lebih tinggi karena

penyediaan fasilitas jaringan dan

pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh

satu komputer (server) yang tidak dibebani

dengan tugas lain seperti sebagai

workstation.

•Sistem keamanan dan administrasi jaringan

lebih baik, karena terdapat sebuah komputer

yang bertugas sebagai administrator jaringan,

yang mengelola administrasi dan sistem

keamanan jaringan.

•Sistem backup data lebih baik, karena pada

jaringan client-server backup dilakukan

terpusat di server, yang akan membackup

seluruh data yang digunakan di dalam

jaringan.

Type Jaringan:

Jaringan Client-Server



Model referensi OSI terdiri dari

7 lapisan, mulai dari lapisan

fisik sampai dengan aplikasi.

Model referensi ini tidak hanya

berguna untuk produk- produk

LAN saja, tetapi dalam

membangun jaringan Internet

sekalipun sangat diperlukan.

Untuk menyelenggarakan komunikasi berbagai macam vendor komputer
diperlukan sebuah aturan baku yang standar dan disetujui berbagai pihak.
Seperti halnya dua orang yang berlainan bangsa, maka untuk berkomunikasi
memerlukan penerjemah/interpreter atau satu bahasa yang dimengerti
kedua belah pihak.

Protocol Jaringan



IP Address

IP address adalah alamat yang
diberikan pada jaringan komputer dan
peralatan jaringan yang menggunakan
protokol TCP/IP. IP address terdiri atas
32 bit angka biner yang dapat
dituliskan sebagai empat kelompok
angka desimal yang dipisahkan oleh
tanda titik seperti 172.16.254.1

IP address terdiri atas dua bagian yaitu network ID dan host ID, dimana network ID menentukan

alamat jaringan komputer, sedangkan host ID menentukan alamat host (komputer, router,

switch). Oleh sebab itu IP address memberikan alamat lengkap suatu host beserta alamat

jaringan di mana host itu berada.



Topologi Jaringan dan Jenis Kabel 

yang Sering Digunakan 

Topologi Jaringan Jenis kabel yang umum digunakan

Topologi Bus Coaxial, twisted pair, fiber 

Topologi Ring twisted pair, fiber

Topologi Star twisted pair, fiber



Twisted Pair Ethernet

Kabel Twisted Pair ini terbagi menjadi dua jenis yaitu shielded twisted

pair (STP) dan unshielded twisted pair (UTP). STP adalah jenis

kabel yang memiliki selubung pembungkus sedangkan UTP tidak

mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya kabel jenis ini

menggunakan konektor RJ-11 atau RJ-45.



UTP Cable (khususnya CAT5 / CAT5e)

Kategori 5 atau 5e adalah yang paling reliable dan

memiliki kompabilitas yang tinggi, dan yang paling

disarankan, baik pada 10 Mbps dan Fast Ethernet

(100Mbps). Konector yang bisa digunakan untuk UTP

Cable

CAT5 adalah RJ-45. Untuk penggunaan koneksi

komputer, dikenal 2 buah tipe penyambungan kabel

UTP ini, yaitustraight cable dan crossover cable



LAN Tester



Utilitas ping digunakan untuk mengecek

apakah jaringan kita sudah bisaberfungsi

dan terhubung dengan baik, misalkan

pada gambar diatasterlihat perintah

pingLocalHost, jika kita melihat ada

keluar pesan Replay form No IP (

127.0.0.1) besarnya berapa bites dan

waktunyaberapa detik itu menandakan

bahwa perintah untuk menghubungkan ke

LocalHost dapat berjalan dan diterima

dengan baik, namun seandainyajika kita

melakukan ping untuk nomor IP yang

tidak dikenal sepertigambar 20 diatas

maka akan dikeluarkan pesanRequest

Time Outyang berarti nomor IP tidak

dikenal dalam jaringan tersebut (

ping192.168.0.90 )



Pinging 202.159.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 202.159.0.2: bytes=32 time<10ms TTL=32

Jika anda mendapatkan respon seperti diatas,  maka koneksi jaringansudah benar.  

Respon lain  selain contoh diatas diartikan bahwa jaringananda belum bekerja

dengan benar. Kesalahan dapat saja terjadi di sistempengkabelan, kartu jaringan, 

atau setup network.Catatan : TTL adalah Time To Live, yaitu batasan waktu agar 

paket datatersebut tidak mengambang dijaringan



Sharing

Manfaat Jaringan

• Resource Sharing (Pembagian sumber daya): 
berbagi pemakaian printer, CPU, memori, harddisk.

• Komunikasi: surat elektronik, instant messaging, 
chatting

• Akses informasi: web browsing

• Membantu mempertahankan informasi agar tetap
andal dan up-to-date

• Sebagai Sistem penyimpanan data terpusat ataupun
terdistribusi yang memungkinkan banyak pengguna
mengaskses data dari berbagai lokasi yang berbeda
serta membatasi akses ke data sewaktu sedang
diproses



Langkah Melakuan Sharing Printer 

a. Start setting printer b. Pilih printer yang akan di sharing



Microsoft Access 2007

Fungsi / kegunaannya :

Merupakan salah program pengolah

database yang cukup canggih dengan

berbagai kemudahan yang ada

seperti :

 pengaturan data, 

 pembuatan form, 

 pembuatan laporan, 

 menyaring data, dan lain-lain.



Object Data Base

•Tables

Berfungsi sebagai penyimpan data dalam sebuah obyek.

•Queries

Digunakan untuk menampilkan, menyunting, dan menganalisa suatu

data dengan cara lain.

•Form

Digunakan untuk membuat Control Proses memasukkan, memeriksa, 

dan memperbarui data.

•Report

Microsoft Access 2007 memudahkan user dalam pembuatan laporan ( 

Report ) dengan menyediakan fasilitas Report Wizard yang mampu

untuk merancang beberapa bentuk laporan dan dapat memodifikasi

bentuk laporan sesuai dengan pola yang diharapkan.



Field

Atribut data yang paling kecil yang 

merupakan kesatuan terkecil dalam

suatu Data Base.

Disebut juga kepala tabel dalam

suatu kolom.

Aturan tata nama field adalah harus

satu kata.
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