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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 
 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Komputer 

dan Jaringan Dasar ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM 

PB. SOEDIRMAN I tingkat X (sepuluh) semester 1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian MM. 

Modul ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, ketrampilan maupun 

sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencakup materi mulai dari KD 3.1 

sampai 3.14 dan KD 4.1 Sampai KD 4.14 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan 

kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. 

Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai 

stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata 

pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak 

baik teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

Jakarta, 2 Juli 2020 

Penyusun 

 

 

Kresno Triono, S.Kom. 
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Kumpulan Pasangan KD Pengetahuan (3) dan KD Ketrampilan 

(4) di bahas dalam modul ini sesuai dengan Alokasi Waktu yang 

telah dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa materi 

yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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3.1 Menerapkan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja berdasarkan lingkungan kerja. 

4.1 Melaksanakan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja di lingkungan kerja. 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 
 

 

K3 LH mencakup 4 pembahasan secara detil yaitu : 

Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Praktek Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Mengatur Merapihkan Area tempat kerja 

 

1. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja 

Keselamatan berasal dari kata dasar selamat. Selamat diartikan terhindar dari 

bahaya, tidak mendapat gangguan,sehat tidak kurang suatu apapun. 

Menurut WJS Poerwadarminta : Keselamatan diartikan keadaan perihal terhindar 
dari bahaya, tidak mendapat gangguan,sehat tidak kurang suatu apapun. 

Pekerja terkadang tidak merasa bahwa keselamatan dan kecelakaan itu saling 

bersinggungan,didalam bekerja harus selalu berfikir bagaiman kita dapat 

mengantisipasi agar dapat mengurangi resiko kecelakaan. 

Lakukanlah sesuatu dengan mengharapkan keselamatan dalam melaksanakan 

pekerjaan harus sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP). Keselamatan 

dalam menangani bahaya/resiko harus sesuai dengan SOP keselamatan dalam 

penggunaan peralatan dan melakukan suatu pekerjaan dengan keadaan sehat. 
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Keselamatan kerja dalam bahasa Inggris adalah WORK SAFETY mempunyai fungsi 

mencegah kecelakaan di tempat tenaga kerja melakukan pekerjaan. 

UU tanggal 19 Nopember 1969 pasal 1 ketentuan–ketentuan pokok mengenai 

tenaga kerja : 

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam 

maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

UU no.1 tanggal 12 januari 1970 pasal 2 tentang keselamatan kerja : 
Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, 

dipermukaan air, didalam air serta di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan 

hukum Republik Indonesia. 

Kesehatan berasal dari kata sehat. Sehat menurut World Health Organization 

(WHO). Health is state of complete physical, mental and social wellbeing and not 

merely the absence of disease and infirmity. Sehat menurut Hanlon mencakup 

keadaan pada diri seseorang secara menyeluruh untuk tetap mempunyai kemampuan 

melakukan tugas fisiolologis maupun psikologis penuh. 

UU no 2 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan, pasal 2 menyebutkan 

bahwa yang dimaksud kesehatan ialah meliputi kesehatan badan, rohaniah (mental) 

dan sosial. Dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan 

kelemahan–kelemahan lainnya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sehat tersebut mencakup : 

1. Sehat secara jasmani , dapat dilihat secara physical (penampilan ) yaitu : Dapat 
melakukan aktifitasnya dengan baik misal makan, minum, berjalan dan bekerja. 

Penampilan baik misalnya cara berpakaian, berbicara Dapat menggunakan sarana 

dan prasarana kerja dengan baik sesuai aturan. 

2. Sehat secara mental/rohani, dapat dilihat dari bagaimana seseorang yaitu : 

Menentukan prioritas dengan memilah-milah yan benar dan berguna dalam 

kehidupan, Menghargai dan memberi hadiah diri sendiri atas tindakan,sikap,dan 

pikiran yang positif, Menjalankan hidup kerohanian dengan teratur, Mengasihi 

sesama dengan memberi bantuan dalam bentuk nasehat, moril /materil, Berfikir 

kedepan dan mengantisipasi bagaimana cara menghadapi kesulitan Berbagi 

pengalaman dan masalah dengan keluarga, teman Mengembangkan jaringan 

sosial/kekeluargaan. 

3. sehat secara sosial, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 
 Urbanisasi 

 Pengaruh kelas sosial 

 Perbedaab ras 

 Latar belakang etnik 

 Kekuatan politis 

 Ekonomi 

Setiap orang dituntut untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian 

masing-masing. 

 

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah : 

Melindungi para pekerja dari kemungkinan–kemungkinan buruk yang 

mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja/siswa Memlihara kesehatan para 

pekerja/siswa untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal Mengurangi 

angka sakit/angka kematian diantara pekerja. 
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Mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang 

diakibatkan oleh sesama pekerja Membina dan meningkatkan kesehatan fisik 

maupun mental Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja 

Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien 

 

Ruang lingkup keselamatan kesehatan kerja pada dasarnya ada 3 aspek Yaitu : 

1. Aspek Pekerja /Siswa 
Kesehatan para pekerja/siswa di perusahaan/disekolh harus dijaga dengan 

baik, karena untuk peningkatan kinerja sehingga menjadi tenaga yang 

produktif dan profesional. Tugas dan tanggung jawab pekerja/siswa adalah : 

Mempelajari dan melaksanakan aturan dan instruksi keselamatan kerja, 

Memberikan contoh cara kerja yang aman kepada pekerja baru/siswa yang 

kurang berpengalaman, menunjukkan kesiapan dan minat untuk mempelajari 

dan melatih diri terhadap keselamatan kerja pada setiap tugas pekerjaan. 

2. Pekerjaan 
Pekerjaan dapat diselesaikan bila ada pekerja. Namun para pekerja siswa 

tidak banyak berarti apabila pekerjaan yang dilaksanakan tidak diperlakukan 

sesuai dengan aturan/presedur yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan 

untuk : 

Mencegah dan menghindarkan terjadinya kecelakaan. 

Menjaga mutu pekerjaan. 

Tidak menurunkan produksi 

Tidak merusak angota badan 

Mengadakan latihan–latihan terhadap para pekerja /siswa daidalam 

bidang khusus. Kecelakaan-kecelakaan itu disebabkan kaarena persoalan 

teknis dan sebagian besar disebabkan karena kelelahan. Kelelahan dapat 

menimbulkan efek buruk terhadap jasmani maupun arohani. Efek buruk 

terhadap jasmani disebut EXHAUSTION, sedangkan efek buruk terhadap 

rohani disebut NEURASTHENI. 

Usaha untuk mencegah /memperkecil kecelakaan dapat dilakukan dengan 

cara : a). Mengadakan pengaturan tata cara kerja ,antara lain melakukan 

penjadualan yang baik dan jam kerja rasional serta adanya istirahat berkala 

diantara jam kerja. b).Menerapkan dan mematuhi peraturan sekolah atau 

perundangan –undangan lamanya jam kerja. c). Menerapkan rolling kerja 

3. Tempat bekerja 
Tempat bekerja merupakan bagian yang penting bagi suatu 

perusahaan/sekolah, secara tidak langsung tempat bekerja akan berpengaruh 

pada kesenangan, kenyamanan, dan keselamatan dari pda pekerja/siswa. 

Keadaan atau suasana yang menyenangkan (Comfortable) dan aman (safe) 

akan menimbulkan gairah produktifitasa kerja. 

Usaha-usaha kesehatan yang perlu dilakukan terhadap tempat kerja secara 

umum adalah menerapkan hygiene dan sanitasi tempat kerja secara khusus 

antara lain : 

Penerangan/pencahayaan dalam ruangan kerja /workshop harus 

disesuaikan /diatur dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pengontrolan 

udara dalam ruangan kerja. Suhu ruangan dalam ruangan kerja. Tekanan 

udara dalam ruangan kerja. Pencahayaan. 

2. Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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Ketentuan–ketentuan pokok mengenai tenaga kerja ,diatur dengan Undang- 

undang tanggal 19 Nopember 1969, dimana tercantum pada pasal 10 : Pemerintah 

membina perlindungan kerja yang mencakup : 

a. Norma keselamatan kerja ( UU no 1 tahun 1970) 

b. Norma kesehatan kerja higiene perusahaan ( PMP no 7 tahun 1964 ) 

Perusahaan /sekolah kejuruan secara hukum berkewajiban untuk menghilangkan 

atau mengurangi resiko /kecelakaan kerja sekecil mungkin. Ketika pekerja/sekolah 

dalam keadaan penuh tekanan, atau bekerja dalam suasana yang sangat sibuk tidaklah 

mudah untuk menerapkan keamanan kerja. Namun dalam keadaan apapun pekerja 

/sekolah harus tetap memperhatikan dan menerapkan keselamatan kesehatan kerja 
sebagai perioritas. 

Untuk melaksanakan tujuan tersebut perusahaan /sekolah kejuruan harus 

menyediakan atau membuat panduan keselamatan kesehatan kerja, dimana tugas 

pekerja /siswa adalah menggunakan peralatan dan mengaplikasikan dalam kegiatan 

yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan / sekolah. 

Perusahaan /sekolah wajib menyediakan alat-alat pelindungan keselamatan 

kesehatan kerja seperti : pakaian kerja/jas lab, sandal jepit, sepatu plastik, masker, 

sarung tangan, kaca mata, kotak P3K dan isinya, alat pemadam kebakaran, tangga, 

tempat sampah, alat-alat kebersihan dan sebagainya. Semua pekerja siswa wajib 

mengetahui tempat alat pemadam kebakaran, kotak P3K dan mengetahui cara 

penggunaannya. Untuk mencegah kecelakaan kerja, semua pekerja /siswa harus 

mentaaati seluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja yang telah ditentukan 

yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Perlu diingatkan bahwa akibat 

yang ditimbulkan dari kelalaian dapat menyebabkan pekerja /siswa diberhentikan dari 

pekerjaan/sekolah atau diberi peringatan. Oleh karena itu sebaiknya pekerja/siswa 

selalu berhati-hati dalam setiap mengerjakan tugasnya,dengan mematuhi dan 

melaksanakan instruksi- instruksi tentang pemakaian alat-alat pelindung keselamatan 

kesehatan kerja. Tempat kerja dipelihara kebersihan serta kerapihannya untuk 

menjaga kesehatan bersama. 

 

3. Menerapkan praktik Keselamatan kesehatan kerja 
Bagi perusahaan /sekolah maupun pekerja/siswa dimanapun berada didalam 

lingkungan kegiatan suatu pekerjaan ,hendaklah menerapkan K3 merupakan hal yang 

sangat penting dengan berpedoman sebagai berikut : 

Pengusaha menyediakan alat-alat pelindungan keselamatan kerja sesuai dengan 

kegitan suatu pekerjaan misalnya pakaian kerja /jas lab, sarung tangan, masker, dan 

sebagainya Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja ,semua pekerja harus 

mentaati seluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja dengan berpedoman 

pada UU no 1 tahun 1970. 

Alat-alat pemadaman kebakaran harus ditempatkan ditempat yang mudah terlihat 

dan terjangkau, diberi cat berwarna merah. Semua pekerja/siswa wajib mengetahui 

tempat alat-alat pemadam kebakaran dan mengetahui cara penggunaannya. Benda- 

benda yang mudah terbakar harus diperhatikan keamanannya serta dilakukan tindakan 

pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Bila terjadi kebakaran, pluit/tanda bahaya 

atau tanda khusus lainnya harus segera dibunyikan ,dan para pekerja/siswa yang 

berada ditempat kejadian, harus berusaha memadamkan api. 

Mencegah dan mengurangi kecelakaan, dimana setiap pekerja/praktikan 

diwajibkan memakai alat pengaman sesuai peralatan yang digunakan, dan sebelum 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR 

5 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 

 

menutup ruangan laboratorium/bengkel setiap hari, teknisi dan instruktur diwajibkan 

untuk memeriksa mesin, kran gas, kompor gas dan peralatan lainnya yang dapat 

menimbulkan bahaya kebakaran. 

Kelengkapan alat P3K harus ditempatkan ditempat yang mudah terjangkau, dan 

harus tetap diperiksa serta dilengkapai isi kebutuhan sesuai ketentuan P 3 K Segera 

memberi pertolongan pertama pada setiap kecelakaan sesuai dengan tata cara yang 

semestinya dilakukan. 

Tempat kerja harus memperoleh penerangan yang cukup,dan sebelum 
meninggalkan laboratorium /bengkel,periksa dan matikan semua instalasi yang 

berkaitan dengan mesin kecuali untuk penerangan. 

 

4. Merapihkan area dan tempat kerja 

Menjaga/memelihara area dan tempat kerja membutuhkan perhatian dan 

kewaspadaan yang terus menerus, satu upaya penyelamatan tergantung pada unjuk 

kerja setiap pekerja/siswa yang bekerja ditempat trersebut.Kecelakaan sangat mudah 

terjadi, maka dari itu setiap bekerja dan selesai bekerja dimana tempat kerja perlu 

dirapihkan, seperti uraian tugas berikut : 

 

a. Kesehatan kerja 

Tempat kerja pekerja dipelihara kebersihan dan kerapihannya, untuk 

kesehatan bersama, misalnya dilarang meludah dilantai, dilarang membuang 

sampah disembarang tempat, membersihkan meja kerja dan peralatan yang 

dipakai, Setiap pekerja harus mematuhi dan melaksanakan instruksi-instruksi 

tentang pemakaian alat-alat pelindung K3 yang disediakan. 

Setiap pekerja yang mengetahui pekerja lain menderita penyakit menular 
seperti lepra, syphilis, kolera, TBC, demam berdarah, muntaber dan sebagainya, 

harus segera melapor kepada pimpinan untuk segera diambil langkah-langkan 

pencegahan. 

 

b. Menyelenggarakan penyegaran udara 

Agar sirkulasi udara di tempat kerja bersih dan segar dengan baik, maka 
debu-debu pada mesin dan jendela harus bersih, pintu dan jendela harus dalam 

keadaan terbuka, di ruang laboratorium dipasang fan agar udara bersih selama 

ada kegiatan/praktek. 

 

c. Memelihara kebersihan kesehatan dan ketertiban 

Bengkel/laboratorium harus tetap dalam keadaan bersih, baik sesudah 

maupun sebelum digunakan praktek, untuk instruktur perlu mengatur grup piket 

kebersihan. 

Bengkel/laboratorium harus menyiapkan tempat penampungan sementara 

bahan-bahan sisa praktekum sebelum dibuang ketempat pembuangan Air 

buangan /sisa bahan pencuci lainnya harus ditampung pada tempat tertentu yang 

dibuat untuk itu Air buangan sisa bahan proses/pencucian yang mengandung zat 

kimia tidak boleh langsung dibuang kesaluran /sungai tanpa dinetralisir terlebih 

dahulu Setiap orang yang berada di bengkel/laboratorium harus mentaati 

tatatertib yang berlakau dan menggunakan peralatan sesuai prosedur Zat- 

zat/bahan yang disiapkan dan setelah digunakan harus dalam keadaan bersih dan 
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tertutup, disimpan dilemari zat/obat yang telah disediakan Alat-alat dan meja 

kerja setelah digunakan harus dibersihkan oleh praktikan dan piket . 

 

d. Mengamankan pengangkutan bahan dan peralatan 

Pemasukan dan pengeluaran bahan dan peralatan ke dan dari 

laboratorium/gudang harus mendapat persetujuan kepala 

laboratorium/instruktur/toolman, yang dilakukan dengan penuh kecermatan dan 

ketelitian Untuk kelancaran dan keselamatan bahan dan peralatan yang keluar 

masuk laboratorium/yang dipakai, maka diwajibkan untuk menyiapkan 

cara/prosedur peminjaman dan pengembalian yang khusus 

 
e. Pencegahan bahaya aliran listrik 

Pemeriksaan dan perawatan sekring, fitting, saklar, sistem pertahanan dan 

kabel sambung aliran listrik harus dilakukan secara berkala Jika kabel kelistrikan 

rusak, maka harus diganti oleh orang yang mempunyai keahlian sejenis agar 

terhindar dari bahaya Bila ada mesin yang tidak jalan /trobel segera matikan dan 

laporkan kepada guru/instruktu/toolman untuk dicek dan selanjutnya diperbaiki 

Bila menggunakan peralatan listrik seperti setrika, mixer, dryer, kompor listrik, 

periksa terlebih dahulu dan jangan sekali-kali memakai alat tersebut jika terdapat 

kerusakan. Bila alat digunakan jangan sekali-kali meninggalkan tanpa ditunggui 

ketika sedang dihubungkan dengan listrik. Bila alat sedang digunakan terjadi 

hubungan pendek segera matikan dan segera cabut kabel saluran listrik dari stop 

kontak dinding 

 
f. Penataan ruang bengkel. 

Penataan ruang bengkel atau tempat kerja disebut juga penataan ruang alat dan 

persediaan. Dimana ditinjau dari tujuannya yaitu: 

a) Berhubungan dengan fasilitas, sbb: 

Penyediaan serta pengaturan yang baik dari fasilitas /peerlengkapan perbaikan 

yang diperlukan untuk proses pengerjaan. 

Mengurangi sekecil mungkin waktu menganggur dan waktu menunggu dalam 
penggunaan peralatan. 

Penghematan pemakaian ruangan /tempat kerja untuk digunakan secara 

efektif. 

Mengurangi sebanyak mungkin kerugian investasi (perencanaan modal) dalam 

peralatan atau fasilitas lainnya. 

Memungkinkan perawatan /pemeliharaan yang baik terhadap semua fasilitas 

peralatan perbaikan. 

Fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan apabila ada 

perubahan. 

b) Berhubungan dengan tenaga kerja, sbb: 

Perencanaan penggunaan tenaga kerja seefisien mungkin. 

Mengurangi resiko kecelakaan kerja yang sesuai dengan kemampuannya. 

Penempatan tenaga kerja/siswa yang sesuai dengan bidang kemampuannya. 

Membuat suasana kerja yang menyenangkan dan harmonis. 

Memperhatikan kondisi kesehatan pekerja/siswa saat bekerja. 

Memungkinkan penempatan ruang kepala bengkel/instruktur yang tepat 
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c) Berhubungan dengan bahan, alat dan spare part, sbb :Pengaturan cara 

peyimpanan bahan, alat, spare part sebaik mungkin agar pemakaian lantai 

ruangan sehemat mungkin 

Pengaturan tata letak mesin sesuai SPM yang berlaku dan disesuaikan urutan 

proses/pekerjaan, agar menghemat lantai ruangan dan efektif, efisien waktu 

Menghindari hal-hal yang dapat merusak baahan, alat, dan spare part 

Menghindari terjadinya kehilangan bahan, alat dan spare part 

Menghindari kecelakaan dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh 
bahan 

d) Dibuatkan denah ruangan untuk mempermudah akses pengawasan dan 

pemeliharaan . 

 

Itulah materi lengkap tentang K3LH (Kesselamatan dan Kesehatan Kerja). Untuk materi 

selanjutnya adalah Dasar Perakitan Komputer. 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Berikut merupakan kepanjangan dari K3LH, kecuali........... 

A. Kesehatan 

B. Keselamatan 

C. Keamanan 

D. Kebaikan 
E. Lingkungan Hidup 

 

2. Keadaan sekitar yang didiami seseorang baik biotik maupun abiotik adalah pengertian 

dari... 

A. Kesehatan 

B. Keselamatan 

C. Keamanan 

D. Kebaikan 
E. Lingkungan Hidup 
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3. Dibawah ini yang bukan termasuk tujuan K3LH adalah… 

A. Menjamin tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas 

B. Mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita oleh semua pihak yang bekerja 

C. Memberi pertolongan dini bagi pekerja bila terjadi kecelakaan 

D. Mencegah kecelakaan di jalan raya 

E. Melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan pada saat bekerja 
 

4. Rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu 

urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka melaksanakan 

suatu bidang pekerjaan merupakan pengertian dari........ 

A. Prosedur kerja 

B. Keamanan 

C. Keselamatan 

D. Kesehatan 
E. Pelindung diri 

 

5. Di bawah ini merupakan hal yang harus terkandung dalam prosedur kerja adalah.......... 

A. Tujuan dan ruang lingkup aktivitas 

B. Pencatatan & evaluasi terhadap kegiatan 

C. Siapa yang melaksanakan & apa yang harus dikerjakan 

D. Material,perlengkapan & dokumen yang digunakan 

E. Benar semua 
 

6. Pihak yang bertanggungjawab terhadap K3 di perusahaan/instansi, kecuali.......... 

A. Bagian keamanan 

B. Pimpinan 

C. Orang tua 

D. Instruktur 

E. Pekerja/karyawan 

 
7. Suatu kondisi dimana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke 

tingkat yang memadai, ini adalah lawan dari bahaya (danger) merupakan pengertian 

dari.... 

A. Keamanan 

B. Alat pelindung diri 

C. Kesehatan 

D. Kepedulian 

E. Kebersihan 

 

8. Syarat-syarat helm untuk alat pelindung diri, yaitu....... 

A. Tahan benturan, meredam kejutan, tidak mudah terbakar, sulit disesuaikan 

B. Tahan benturan, meredam kejutan, tidak mudah terbakar, mudah disesuaikan 

C. Tahan benturan, mudah terbakar, mudah pecah 

D. Tahan benturan, meredam kejutan, anti air, mudah terbakar 

E. Mudah terbakar, anti air, mudah pecah 

 

9. Berikut adalah sarung tangan khusus dalam K3, kecuali......... 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR 

9 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 

 

A. Sarung tangan bahan campuran karet 

B. Sarung tangan bahan kulit 

C. Sarung tangan bahan karet 

D. Sarung tangan bahan plastik 

E. Sarung tangan bahan asbes 

 
10. Alat yang digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan yang berlebihan 

merupakan fungsi penggunaan dari........ 

A. Ear plug 

B. Safety shoes 

C. Body protector 

D. Respirator 

E. Dust masker 

 

11. Alat yang digunakan untuk melindungi mata pemakai/karyawan dari partikel kecil, 
merupakan fungsi penggunaan dari alat.......... 

A. Ear plug 

B. Safety shoes 

C. Safety glasses 

D. Respirator 

E. Disposable overall 

 

12. Pelindung mata atau kaca mata digunakan untuk melindungi mata dari bahaya. Pekerjaan 

yang wajib menggunakan peralatan pelindung ini adalah....… 

A. Mengecat 

B. Mengelas 

C. Mengampelas 

D. Mengukir 

E. Melukis 

 

13. Fungsi safety shoes bagi karyawan, kecuali......... 
A. Melindungi kaki dari beram 

B. Melindungi kaki dari benda panas 

C. Melindungi kaki dari bahan kimia yang berbahaya 

D. Melindungi kaki dari udara 

E. Melindungi kaki dari kejatuhan benda berat 

 

14. Cara kerja yang digunakan untuk meninjau kembali metode kerja dan mencegah bahaya 

yang mungkin tidak dilihat/terlupakan dalam tata ruang gedung dan dalam desain mesin, 

alat dan pengolahan yang telah dikembangkan setelah mulainya produksi merupakan 

pengertian dari....... 

A. Pemeriksaan kesehatan kerja 

B. Job safety analysis 

C. Alat pelindung diri 

D. Body protector 

E. Isolasi 
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15. Usaha yang mengutamakan tindakan pencegahan terhadap gangguan kesehatan karena 

faktor pekerjaan & lingkungan kerja adalah pengertian dari......... 

A. Pemeriksaan kesehatan kerja 

B. Job safety analysis 

C. Alat pelindung diri 

D. Body protector 

E. Isolasi 
 

16. Berikut ini merupakan langkah yang dilakukan untuk pencegahan terhadap penyakit, 

kecuali....... 

A. Pemeriksaan kesehatan karyawan 

B. Pendidikan kesehatan 

C. Penerangan sebelum bekerja 

D. Isolasi 

E. Golongan fisik 
 

17. Faktor penyebab gangguan kesehatan, kecuali......... 

A. Golongan fisik 

B. Golongan pribadi 

C. Golongan kimia 

D. Golongan biologik 

E. Golongan psikologik 

 

18. Di bawah ini yang termasuk dalam golongan fisik adalah........ 
A. Suara gaduh 

B. Debu 

C. Bersikap netral 

D. Cairan kimia 

E. Pekerjaan yang monoton 

 

19. Berikut merupakan yang termasuk ke dalam golongan kimia adalah....... 

A. Sinar inframerah 

B. Debu 

C. Penerangan lampu kurang 

D. Suhu terlalu tinggi/rendah 

E. Radiasi sinar radioaktif 

 

20. Berikut merupakan yang termasuk ke dalam golongan biologik, yaitu.......... 

A. Pekerjaan yang monoton 

B. Cairan kimia 

C. Melakukan pemeriksaan secara teliti 

D. Penerangan lampu kurang 
E. Radiasi sinar radioaktif 

 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-20 5 100 
: Nilai Perolehan = 
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   Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

1. Tuliskan 3 alasan utama mengapa suatu perusahaan melaksanakan K3LH ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

2. Apakah yang dimaksud dengan istilah occupational safety? 
Jawab : …………………...……………………………… 

 

3. Tuliskan syarat-syarat keselamatan kerja? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

4. Tuliskan jenis perlindungan kerja? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

5. Tuliskan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 langsung di tempat kerja? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 
 

No 

Soal 
Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar 

2 15  

3 20  Nilai 
Siswa 

 

……… 

Paraf 
Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  

 

 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Penilian keterampilan merapihkan ruangan, dengan cara f oto ruang kamar kalian 

sebelum dirapihkan, dan sandingkan dengan foto sekali lagi saat ruang kamar kalian 

sudah dirapihkan 

Format pengerjaan 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Format sesuai ketentuan Soal 35 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.2 Mengevaluasi anatomi komputer 
4.2 Melakukan perakitan komputer 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 

ANATOMI KOMPUTER 

Anatomi komputer memiliki 3 bagian : 

 
1. Perangkat Masukan 
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2. Proses 

a. Motherboard(mobo)/mainboard 
Mainboard merupakan tempat bersatunya semua komponen-komponen CPU 

yang membentuk sebuah benda yang dinamakan komputer. Didalam mobo ini garis 

besarnya terdapat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. CPU 
CPU(Central Processing Unit) adalah perangkat keras komputer yang berfungsi 

untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. 

CPU mempunyai dua komponen utama : 

1. Control Unit berperan sebagai polisi Lalu-lintas, yang mengatur apa yang harus 
dikerjakan sekarang dan nanti terhadap data yang sedang diolah. 

2. Arithmetic Logic Unit (ALU) merupakan kalkulator bagi komputer. 

 ALU menjalankan operasi aritmatika dan operai logika disamping 

mengendalikan kecepatan operasinya. 

 Operasi aritmatika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian 
dan Operasi logika didasarkan pada perbandingan. 

 Dengan menggunakan ALU, komputer dapat mengetahui enam hubungan logika 
yaitu = , < , > , £ , ³ , < atau > 

Cara kerja CPU 

 Hampir seluruh penghitungan komputer berupa siklus yang meliputi 
pembacaan,penguraian, eksekusi dan penyimpanan. 

 CU membaca data/perintah yang disimpandalam RAM, kemudian 
menguraikannya Instruksi yang dihasilkan kemudian dieksekusi oleh ALU. 

Informasi yang dihasilkan oleh ALU kemudian disimpan kembali dalam RAM. 

 CU membaca data/perintah berikutnya. 

 Siklus berlangsung sangat cepat (jutaan siklus pe detik). 
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c. Microprosesor 

Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali 

dalam sebuah paket sirkuit terpadu-tunggal. 

Saat ini ada dua tipe mikroprosesor yang digunakan oleh personal komputer : 

1. Tipe Intel, dibuat oleh Intel, AMD, dan beberapa perusahaan lain. 
2. Tipe Motorola, dibuat oleh Motorola digunakan oleh computer Apple Mc Intosh 

 

 

d. ROM 

ROM (Read Only Memory) adalah memori untuk menyimpan data data program 

yang sudah di masukkan oleh pabrik motherboard dan tidak dapat dihapus. Program 

yang tersimpan dalam ROM misalnya adalah program yang diperlukan untuk 

menyalakan komputer. Program ini dapat dibaca atau digunakan tetapi tidak dapat 

dihapus.Program yang ada di dalam ROM tidak akan hilang meskipun aliran listrik mati 

atau terputus. 
 

 
 

e. RAM 
RAM (Random Acces Memory) adalah sebuah memori khusus yang bersifat 

sementara (jangka pendek).Fungsi RAM adalah menyimpan data/instruksi yang segera 

akan dijalankan. Data/instruksi yang tersimpan dalam RAM akan diakses oleh CPU 

secara cepat dan acak. 

 

Data yang tersimpan dalam RAM bersifat “mudah hilang”. Hal ini disebabkan 

kerja RAM sangat tergantung pada suplai aliran listrik, sehingga apabila aliran listrik 

terputus, maka data yang tersimpan di dalam- nya akan hilang.contoh: ketika membuka 

ms word lalu laptop mati, maka data tidak otomatis tersimpan, dan bahkan akan hilang. 
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Semakin banyak RAM dalam sebu komputer, maka data/instruksi yang dapat 

dijalankan akan semakin besar. 
 

 

 

 
3. 3. Perangkat Keluaran 

 
 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Tombol keyboard berfungsi untuk menghapus satu karakter sebelah kiri kursor disebut…. 

A. Enter 

B. Backspace 

C. Delete 
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D. Space bar 

E. Tab 

 
 

2. Berikut ini yang merupakan fungsi mouse adalah…. 

A. Memasukkan data dan program 

B. Mengetik dan memasukkan data 
C. Mempermudah dalam memilih pilihan 

D. Melaksanakan instruksi secara berurutan 

E. Untuk menyimpan data dan program 

 

3. Printer yang mencetak gambar dan dapat memancarkan tinta pada kertas disebut….. 

A. Printer ink jet 

B. Dot Matrix 

C. Printer Laser 
D. Daisy Wheel 

E. Printer Jet 

 

4. Berikut yang termasuk bagian dari external storage adalah…. 

A. Harddisk 

B. Read Only Memory 

C. Random Access Memory 

D. Main Memory 
E. Internal Storage 

 

5. Alat input berfungsi untuk mengkopi gambar/teks, lalu disimpan di memori komputer 

disebut….. 

A. Printer 

B. Web Cam 

C. Kamera Digital 

D. Scanner 
E. Harddisk 

 

6. Yang merupakan bagian dari internal storage adalah….. 

A. Magnetic Disk 

B. Magnetic Tape 

C. Main Memory 

D. Harddisk 

E. Flashdisk 

 

7. Fungsi dari tombol caps lock pada keyboard adalah…. 

A. Memindahkan kursor 

B. Menghapus data 

C. Mengakhiri pengetikan 

D. Mengetik huruf besar 

E. Membuat spasi 
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8. Jenis monitor yang memiliki 4 sampai 16 warna disebut….. 

A. CGA 
B. EGA 

C. LCD 

D. VGA 

E. CRT 

 

9. Media penyimpanan yang kapasitas hanya 1,44 MB dengan ukuran 3,5 inchi disebut…… 

A. Flashdisk 

B. CD-ROOM 
C. Floppy Disk 

D. Harddisk Internal 

E. Harddisk Eksternal 

 

10. Seperangkat komputer agar dapat digunakan secara wajar, minimal harus tersedia….. 

A. Monitor, Speaker, CPU, dan Mouse 

B. Monitor, keyboard, mouse, dan CPU 

C. Monitor, mouse, CPU, dan scanner 
D. Monitor, CPU, keyboard, dan printer 

E. Monitor, Keyboard, Speaker, dan Printer 

 

11. Menekan tombol mouse bersamaan dengan salah satu tombol pada keyboard disebut….. 

A. Klik 

B. Double Klik 

C. Drag 

D. Klik Kombinasi 
E. Klik kanan 

 

12. Syarat yang harus dipenuhi sebelum mengoperasikan komputer adalah…. 

A. Hardware, software, dan brainware 

B. Brainware, hardware, software, dan processor 

C. Brainware, hardware, dan media penyimpanan data 

D. Hardware, software, dan processor 

E. Hardware, Brainware dan Processor 

 

13. Perangkat keras komputer yang termasuk sebagai alat keluaran antara lain….. 

A. Keyboard dan Mouse 

B. CPU dan Keyboard 

C. Monitor dan Printer 

D. CPU dan Printer 

E. Keyboard dan Monitor 

 

14. CPU merupakan salah satu contoh bagian dalam sistem komputer….. 
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A. Software 

B. Hardware 

C. Brainware 

D. Netware 

E. Hardwera 

 
 

15. Storage yang berhubungan langsung dengan CPU disebut….. 

A. External Storage 

B. General Register 

C. Control Register 

D. Internal Storage 

E. Free Storage 

 

16. Bagian dari internal storage untuk menyimpan hasil perhitungan binary arithmetic 
adalah….. 

A. Main Memory 

B. General Register 

C. Read Only Memory 

D. Control Register 

E. Random Access Memory 

 

17. Jenis printer yang termasuk nonimpact printer adalah….. 

A. Dot matrix dan ink jet 

B. Daisy wheel dan laser 

C. Ink jet dan laser 

D. Dot matrix dan daisy wheel 

E. Ink jet dan daisy wheel 

 

18. Berikut ini merupakan fungsi CPU, kecuali….. 

A. Penghubung main strage dan input/output 
B. Memasukkan data 

C. Melaksanakan Instruksi 

D. Mempermudah memilih pilihan 

E. Sebagai alat process 

 

19. Perangkat output yang menghasilkan informasi disebut….. 

A. Mouse 

B. Monitor 

C. Printer 

D. Cental Processing Unit 

E. Scanner 

 

20. Tahapan dalam perakitan computer terdiri dari, kecuali… 

A. Persiapan 

B. Perakitan 

C. Pengujian 

D. Penanganan Masalah 
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E. Pembukuan 
 

 

 

 

 

 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-20 5 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

 

 
C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

1. Otak dari sebuah komputer barasa pada ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

2. Media penyimpanan data yang berukuran relatif besar sehingga dapat mencapai 100 

Gigabyte pada komputer adalah ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

3. Berikut adalah beberapa fungsi dari Mouse kecuali? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

4. Tombol yang berfungsi untuk membalikkan fungsi Capslock adalah? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

5. Tombol yang berfungsi mengubah fungsi tombol penunjuk menjadi tombol numerik 

adalah? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 
 

No 

Soal 
Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 
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1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar 
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
4 25  

5 25  

 

 

 

 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Penilian keterampilan merapihkan mengetahui tata letak anatomi komputer : 

 
a. Langkah pertama cara membongkar CPU adalah : 

 

1. Buka cassing. 

2. Lepas semua kabel yang terhubung dari Mother Board (Kabel 

data,power,swib,floppy,tombol reset,kipas,CD ROM,harddisk,LED,dsb). 

3. Lepas Power supply,Harddisk,Floppy,CD ROM. 

4. Lepas LAN card,RAM,Fan atau Processor. 

5. Lepas mother board. 

 

b. Langkah-langkah memasang PC tersebut adalah: 

1. Pasang Motherboard. 

2. Pasang harddisk,CD ROM,Floppyke cassing pada tempat yang telah disediakan 
dengan Rapi,hati-hati,dan benar. 

3. Pasangkan Processor beserta pendingin pada mother board dengan hati-hati dan 

benar. 

4. Pasang RAM pada mother board. 

5. Pasang kabel power ke Floppy,Harddisk,dan CD ROM dengan urutan yang 

benar. 

6. Pasang semua Card yang ada pada slot yang tersedia di Mother board dengan 

benar kemudian disekrup pada pemegangnya supaya kuat dan kokoh. 

 

c. Tutup kembali cassing. 

 
d. Pastikan semua terpasang dengan rapi dan benar. 

 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  
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 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Pemasangant sesuai ketentuan Soal 35 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

 

 

 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.3 Menerapkan sistem operasi 
4.3 Menginstalasi sistem operasi 

 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 

SISTEM OPERASI 

 

Mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan „pengenalan komputer‟ yang mengarah 

terhadap perangkat lunak. Diantaranya: 

a. Jenis-jenis software 

b. Sistem pengoperasian dan program kontrol 

c. Utiliti dan program layanan serta 

d. Program aplikasi pemakai 

Software atau Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana 

interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Atau bahasa sederhananya semua program yang 

di gunakan untuk menjalankan komputer. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai 

„penterjemah‟ perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diproses oleh 

perangkat keras. 

 

A. Jenis-jenis Software 

Terdapat beberapa jenis software, di tinjau dari segi fungsi dan dari segi cara 

memperolehnya. 

Ada 3 jenis tingkatan software dari segi fungsi, diantaranya : 

- Sistem Operasi 

- Program Aplikasi 
- Bahasa Pemrograman 

 

Sistem Operasi 

Sistem operasi atau operating system ( OS) adalah perangkat lunak sistem yang 

bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi 

dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah 

kata dan multimedia. 

Dengan kata lain sistem operasi merupakan software pada lapisan pertama yang 

ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software- 
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software lainnya dijalankan setelah Sistem Operasi berjalan, dan Sistem Operasi akan 

melakukan layanan inti umum untuk software-software tersebut. Layanan inti umum yang di 

maksud seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antar-muka user 

sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum 

tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh Sistem Operasi. 

Sistem Operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. 

Lebih jauh daripada itu, Sistem Operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam 

komputer, dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan 

dengan lancar. 

Sistem Operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, 
melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. 

Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka Sistem Operasi mengatur 

skedule yang tepat, sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan 

waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor (CPU) serta tidak saling mengganggu. 

Sistem operasi terbagi menjadi 3 kelompok besar: 
1. Microsoft Windows – yang antara lain terdiri dari Windows Desktop Environment (versi 

1.x hingga versi 3.x), Windows 9x (Windows 95, 98, dan Windows ME), dan Windows 

NT (Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows Vista, Windows 7 (Seven) yang dirilis pada tahun 2009, dan 

Windows Orient yang akan dirilis pada tahun 2014). 

Contoh tampilan sistem operasi windows XP 

2. Unix yang menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX, seperti SCO UNIX, keluarga 

BSD (Berkeley Software Distribution), GNU/Linux, MacOS/X (berbasis kernel BSD 

yang dimodifikasi, dan dikenal dengan nama Darwin) dan GNU/Hurd. 

3. Mac OS, adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut 

Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS X versi 10.4 (Tiger). 

Dan versi 10.5 (Leopard). 

Contoh system operasi windows XP. 
 

3. Program Aplikasi 

Program Aplikasi atau Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak 

komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu 

tugas yang diinginkan pengguna. Atau secara sederhana dapat di artikan sebagai 

perangkat lunak yang di buat untuk tujuan spesifik. Contoh utama perangkat lunak 

aplikasi adalah pengolah kata (mikrosoft office, office.org writer, dll), pengolah gambar 

grafis (CorelDraw, adobe illustrator, inDesign, dll), dan pemutar media (winamp, media 

player, nero showtime, dll). 
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Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut 

sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya adalah Microsoft 

Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar 

kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. 

Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang 

memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan 

tiap aplikasi. Sering kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama 

lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dibenamkan 

dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang 

terpisah. 

 

 

 

Macam – Macam Software 

1. Sistem Operasi 

Sistem operasi merupakan sofware yang pertama kali dibaca oleh komputer pada saat 
booting sebagai dasar pengoperasian komputer. Terdapat 2 jenis sistem operasi 

berdasarkan tampilan antarmuka kepada penggunanya (user interface) yaitu yang 

berbasis CUI (Character User Interface) dan berbasis GUI (Graphical User Interface). 

Sistem operasi berbasis CUI, misalnya : DOS (Disk Operating Sistem) dan Sistem 

Operasi UNIX dan Linux pada mode terminal atau konsol. Sedangkan sistem operasi 

berbasis GUI, misalnya : Microsoft Windows 9x, 2000, NT, XP, serta sistem operasi 

UNIX dan Linux yang telah mendukung GUI. 

2. Program bantuan atau Utility 

program bantu (utility) merupakan program yang digunakan untuk mengisi kekurangan 

atau menampilkan kembali file suatu sistem operasi yang terhapus. PC Tools dan Norton 

Utilities merupakan contoh dari program ini. Salah satu dari kelemahan DOS adalah 

tidak mampu bekerja di sistem jaringan. Oleh karena itu beberapa perusahaan membuat 

program tambahan yang dapat mengubah sistem DOS tersebut (single user atau stand 

alone system) menjadi sistem operasi yang dapat digunakan oleh banyak pemakai 

(multiuser). Netware, Token R ing dan Lantastic merukan contoh-contoh program ini. 

3. Bahasa Komputer (Computer Language) 
Computer Language merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program 

komputer. Disebut bahasa karenacomputer language memiliki kosa kata dan tata bahasa 

yang harus ditaati oleh pemakainya. 

Yang termasuk dalam jenis ini adalah : 

a. Low Level Language, merupakan bahasa tingkat rendah karena sulit dipahami dan 

hanya dapat dimengerti oleh pembuatnya. Yang termasuk program ini adalah bahasa 

mesin assembly language 

b. High Level Language, merupakan bahasa tingkat tinggi karena menggunakan kata- 

kata yang mudah dimengerti. Contoh dari program ini adalah BASIC, PASCAL, 

FORTRAN, dsb. 

 
 

Program Aplikasi 
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Program aplikasi merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan 

digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Aplikasi ini disiapkan 

sesuai kebutuhan. Program aplikasi dapat dibedakan lagi menjadi : 

a. Word Processing 

Word Processing adalah program yang dapat dipakai untuk menyunting naskah. Contoh : 

Microsoft Word, Lotus Ami Pro dan WordPerfect. 

Contoh tampilan program aplikasi Microsoft word 

b. Desktop Publishing 

Merupakan program yang mengatur tata letak cetakan pada suatu naskah sehingga siap 

untuk dicetak. Contoh : Ventura Publisher, Page Maker. 

 
c. Program Speadsheet 

Merupakan programprogram yang digunakan untuk mengolah data secara berkolom. 

Contoh : Microsoft Excell, Lotus Improv. 

 
 

d. Database Management System 

Salah satu kegunaan komputer didalam organisasi adalah untuk menyimpan data dalam 

jumlah besar. Dari data ini dapat dihasilkan berbagai informasi. Untuk menyimpan, 

mengolah data, dan kemudian menghasilkan informasi, diperlukan program yang disebut 

dengan program database management system (disingkat DBMS) dan sering disebut 

dengan program database saja. Contoh : Paradox, Foxpro, Microsoft Access, Approach. 

e. Graphics 
Salah satu kebutuhan pengguna adalah membuat gambar. Untuk itu ia bisa menggunakan 

program yang khusus digunakan untuk membuat gambar atau graphics. Seseorang yang 

tidak pintar menggambar dengan tangan, dapat membuat gambar yang bagus di 

komputer, karena gambar dikomputer mudah diubah dan diolah. Contoh : Corel Draw, 

Stanford Graphics, Visio, adobe photoshop. 

Contoh Tampilan program aplikasi adobe photoshop 

f. Program Akuntasi 

Aplikasi yang juga banyak dipakai dalam dunia bisnis adalah aplikasi yang berhubungan 

dengan keuangan dan akuntasi. Contoh : DacEasy Accounting, Pacioli 2000, PeachTree 

Accounting. 

g. Program Statistik 

Program statistik merupakan program yang digunakan untuk melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan analisis statistik. Contoh : SAS, SPSS, Statisca. 

h. Communication 
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Communication merupakan program yang digunakan untuk berkomunikasi dengan 

pemakai komputer lain. Contoh : Carbon Copy, DataFax, Procomm Plus, CrossTalk. 

i. Multimedia 

Multimedia merupakan software yang digunakan untuk menghubungkan komputer 

dengan peralatan multimedia seperti kamera video, kamera digital, video player. Contoh 

: Microsoft Video, nero showtime, winamp. 

Contoh tampilan program aplikasi winamp 
j. Game 

Game merupakan program untuk permainan. Contoh : Flight Simulator, Baseball, Prince 

of Persia, condition zero. 

k. Antivirus 

Antivirus merupakan program yang digunakan untuk mendetekdi dan menghilangkan 

virus yang tertular pada komputer yang sedang dipakai. Contoh : McAfee VirusScan, 

Norton Antivirus, AVG, SMADAV. 

Contoh tampilan antivirus SMADAV 

 
 

Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer, adalah 

teknik komando/instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini 

merupakan suatu set aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan 
program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer(yang membuat 

program) dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, 

bagaimana data ini akan disimpan/diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan 

diambil dalam berbagai situasi. 

Komputer adalah mesin yang dapat melaksanakan seperangkat perintah dasar 

(instruction set). Komputer hanya dapat diberi perintah yang terdiri dari perintah-perintah 

dasar tersebut. Perintah-perintah yang lebih rumit (misalnya mengurutkan suatu daftar sesuai 

abjad) harus diterjemahkan menjadi serangkaian perintah-perintah dasar yang dapat 

dimengerti komputer (perintah-perintah yang termasuk dalam instruction set komputer 

tersebut) yang pada akhirnya dapat mennyelesaikan tugas yang diinginkan, meskipun 

dijalankan dengan beberapa operasi dasar, bukan satu operasi rumit. 

Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dapat diterjemahkan menjadi kumpulan 

perintah-perintah dasar tersebut. Penerjemahan dilakukan oleh program komputer yang 

disebut kompilator (compiler). Setiap bahasa pemrograman mempunyai kompilatornya 

sendiri. Contohnya, kompilator C++ tidak akan mengerti program yang ditulis dengan 

bahasa Java. 

Sintaks dari bahasa pemrograman lebih mudah dipahami oleh manusia daripada 

sintaks perintah dasar. Namun tentu saja komputer hanya dapat melaksanakan perintah dasar 

itu. Maka di sinilah peran penting kompilator sebagai perantara antara bahasa pemrograman 

dengan perintah dasar. 

Kegiatan membuat program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman 

disebut pemrograman komputer. Bahasa pemograman di bagi atas dua jenis, yaitu bahasa 

tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa 

pemograman yang bisa di mengerti oleh manusia, diantaranya adalah PASCAL, FORTRAN, 

COBOL, BASIC, JAVA, dan C++. Sedangkan program yang menggunakan bahasa tingkat 

rendah merupakan bahasa yang sulit di mengerti oleh manusia. 
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Menurut cara memperolehnya, software dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 

Freeware. Software yang bersifat freeware dapat digunakan tanpa biaya, namun masih 

memiliki batasan atas hak cipta pengguna. Beberapa contoh freeware adalah Paint.net, 

Rocket Dock, Ccleaner, dan masih banyak lagi. 

Shareware. Shareware adalah software yang dapat digunakan tanpa biaya dalam 

jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut selesai, pengguna diberi pilihan, 

apakah akan melanjutkan menggunakan software tersebut (dengan konsekuensi membayar) 

atau tidak menggunakan lagi software tersebut.. Beberapa contoh dari shareware ini 

misalnya StyleXP, Window Blinds, WinRAR, dan sebagainya. 

Propietary software. Intinya, propietary software itu hampir sama dengan barang 
yang bisa kita beli di pasar. Jika kita ingin menggunakannya, kita harus membelinya. 

Propietary software sangat dibatasi oleh hak cipta. Kita tidak diperkenankan 

mendistribusikan kembali, mengotak-atik program, dan software ini tidak disertai dengan 

kode sumber. 

Open source software. Berbeda dengan jenis software sebelumnya, open source 
software memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan, mengubah sesuai dengan 

kebutuhan, dan medistribusikan kembali, baik software aslinya maupun yang telah kita 

ubah. Biasanya software yang bersifat open source menyertakan kode sumber dalam 

pendistribusiannya. Tujuan pembuatan open source software biasanya bukan untuk tujuan 

komersil, namun lebih ke tujuan sosial bagaimana sebuah software bisa bermanfaat bagi 

para pengguna. Beberapa contoh open source software misalnya Pidgin, qGo, Inkscape, 

gimp, dan masih banyak lagi. 

 
 

B. Sistem Pengoperasian dan Program Kontrol 

System pengoperasian adalah satu set program untuk komputer mengendalikan sumbernya 

(resources) sendiri seperti unit pemproses an pusat (central processing unit), ingatan utama 

(main memory), ingatan sekunder (secondary memory), peranti Input dan Output 

(Input/Output devices). Oleh yang demikian perisian aplikasi pengguna (users application 

software) tidak perlu menyediakan semua arahan yang diperlukan oleh komputer. 

Ini membolehkan pengatur cara memfokuskan usahanya kepada penyelesaian masalah 
kepada pelanggan. Program control adalah rangkaian perintah untuk mengontrol suatu 

proses. 

 
 

C. Utility dan Program Layanan 

Program Utility atau Program Layanan adalah perangkat lunak komputer yang dirancang 

khusus untuk membantu mengelola dan menyesuaikan perangkat keras komputer, sistem 

operasi, atau perangkat lunak aplikasi dengan melakukan satu tugas atau serangkaian tugas 

kecil. 

Utility software adalah jenis perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu 

menganalisa, mengkonfigurasi, mengoptimalkan dan memelihara komputer.Sepotong 

tunggal dari perangkat lunak utilitas biasanya disebut utilitas (abbr. util) atau alat. 

Utilitas perangkat lunak harus kontras dengan perangkat lunak aplikasi, yang 

memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal seperti membuat dokumen teks, bermain 

game, mendengarkan musik atau surfing web. Alih-alih menyediakan jenis-jenis 

fungsionalitas berorientasi pengguna atau output-oriented, 
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Contoh Program Utility 

o Disk Defragmenter, adalah salah satu tool yang disediakan oleh Windows yang 
digunakan untuk menganalisa volume drive, dan untuk meng-alokasikan dan meng- 
konsolidasikan ulang file – file ataupun folder – folder yang terpisah – pisah. 

o Driver, merupakan suatu aplikasi untuk menghubungkan beragam perangkat keras, 
ke komputer dan terhubung melalui perangkat lunak. 

Kategori software utility 

 Disk penyimpanan utilitas 

 defragmenters Disk dapat mendeteksi file-file komputer yang isinya yang rusak di 

beberapa lokasi di hard disk , dan memindahkan bagian-bagian untuk satu lokasi 

untuk meningkatkan efisiensi. 

 dam Disk dapat memindai isi hard disk untuk menemukan file atau daerah yang 

rusak dalam beberapa cara, atau tidak disimpan dengan benar, dan menghilangkan 

mereka untuk operasi hard drive lebih efisien. 

 pembersih Disk dapat menemukan file yang tidak perlu untuk operasi komputer, atau 

mengambil dalam jumlah cukup ruang. Disk cleaner membantu pengguna untuk 

memutuskan apa yang harus menghapus ketika mereka hard disk penuh. 

 Ruang disk analisis untuk visualisasi penggunaan kapasitas disk dengan 

mendapatkan ukuran untuk setiap folder (termasuk sub folder) dan file dalam folder 

atau drive.menunjukkan distribusi ruang yang digunakan. 

 partisi Disk bisa membagi drive individu menjadi beberapa logical drive, masing- 

masing dengan sistem file sendiri yang dapat dipasang oleh sistem operasi dan 

diperlakukan sebagai individu drive. 

 Backup utilitas dapat membuat salinan semua informasi yang disimpan pada disk, 
dan mengembalikan baik seluruh disk (misalnya dalam hal kegagalan disk ) atau file 

yang dipilih (misalnya dalam hal kecelakaan penghapusan). 

 Disk kompresi utilitas transparan dapat kompres / uncompress isi dari sebuah disk, 

meningkatkan kapasitas disk. 

 File manajer memberikan metode untuk melakukan tugas pengelolaan data rutin, 

seperti menghapus, mengubah nama, katalog, uncataloging, memindahkan, 

menyalin, menggabungkan, menghasilkan dan memodifikasi data set. 

 Arsip utilitas output aliran atau file tunggal ketika diberikan dengan direktori atau set 

file. Arsip utilitas, seperti suite arsip, biasanya tidak termasuk kemampuan kompresi 

atau enkripsi. Beberapa utilitas arsip bahkan mungkin memiliki utilitas un-arsip 

terpisah untuk operasi sebaliknya. 

 Sistem profiler memberikan informasi rinci tentang perangkat lunak yang diinstal 

dan hardware terpasang ke komputer. 

 Anti-virus scan utilitas untuk virus komputer. 

 Hex editor langsung mengubah teks atau data file. File-file ini bisa berupa data atau 
program yang sebenarnya. 

 Kompresi data utilitas output stream lebih pendek atau file yang lebih kecil ketika 

dilengkapi dengan aliran atau file. 

 Kriptografi utilitas mengenkripsi dan mendekripsi stream dan file. 

 aplikasi Launcher menyediakan jalur akses yang mudah untuk aplikasi perangkat 

lunak. 

 Registry cleaners bersih dan mengoptimalkan registry Windows dengan menghapus 

kunci registri lama yang tidak lagi digunakan. 
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 Jaringan utilitas menganalisis‟s konektivitas jaringan komputer, mengkonfigurasi 

pengaturan jaringan, data cek transfer atau log kejadian. 

 Antarmuka baris perintah (CLI) dan antarmuka pengguna grafis (GUI) 

Memungkinkan pengguna untuk menghubungi dan melakukan perubahan ke sistem 

operasi. 

 
D. Program Aplikasi Pemakai 

Program aplikasi pemakai adalah program yang dikembangkan (sendiri, atau dibeli dari 

pemasok luar) untuk memenuhi kebutuhan tertentu pemakai.Yang termasuk dalam program 

aplikasi: 

1. Pemrosesan kata 

2. Spreadsheets 

3. Aplikasi database 

4. Aplikasi Numerik 

5. Aplikasi pendukung keputusan 
6. Aplikasi perancangan 

7. Aplikasi akuntansi 

8. Aplikasi audit 
 
 

E. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

F. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. BIOS singkatan dari…. 

A. Basic Internal Output Service 

B. Basic Input Output System 

C. Basic Input Output Service 

D. Basic Internal Output System 

E. Basic Instinc Output System 

 

2. Jika menginstal sistem operasi melalui CD, maka diperlukan…. 

A. Disket 
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B. Cd Bootable 

C. Harddisk 

D. Micro SD 

E. CD-R / DVD-R 

 

3. File Sistem operasi windows ketika instalasi sebaiknya disimpan di direktori…. 

A. Local disk E 
B. Local disk D 

C. Local disk C 

D. Local disk B 

E. Local disk A 

 

4. Di bawah ini yang termasuk Operating System berbasis GUI, Kecuali…. 

A. Linux 

B. Windows 
C. Mac Os 

D. DOS 

E. Android 

 

5. Yang tidak termasuk generasi dari varian Microsoft Windows adalah…. 

A. Windows 98 

B. Windows ME/2000 

C. Windows Xp 
D. Windows 2004 

E. Windows 7 

 

6. yang Bukan Kelebihan proses instalasi sistem operasi berbasis GUI adalah…. 

A. Lebih mudah untuk dipahami 

B. Proses penginstalan menjadi lebih lama 

C. Perintah perintah dalam proses penginstalan ditampilkan dengan jelas 

D. Proses penginstalan tidak terlalu rumit 
E. Visual efek dalam monitor sudah tersedia sehingga lebih menarik bagi indera kita 

 

7. Yang dimaksud dengan proses “installasi” adalah…. 

A. Memindah data dari media penyimpan ke komputer 

B. Perintah-perintah untuk menjalankan suatu proses 

C. Membuat program dari yang belum ada menjadi ada 

D. Menguraikan file-file & Menyesuaikan program dengan alat-alat yg terpasang pada 

komputer 

E. Menyalin file-file dari program yang bersangkutan ke media penyimpan dan 

menjalankan program tersebut 

 

8. Untuk menginstal OS dengan menggunakan CD maka pengaturan First Boot di BIOS 

di set menjadi…. 

A. Setting 1st boot sequence hardisk 0 

B. Seting 2nd boot sequence CD room 

C. Setting 2nd boot sequence hardisk 0 

D. Seting 1st boot sequence DVD room 
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E. Setting 1st boot sequence USB Drive 

 

9. Dalam OS windows XP, file systemnya sudah menggunakan…. 

A. FAT 

B. FAT 64 

C. ETC 

D. NTFS 
E. SWAP 

 

10. Dibawah ini adalah yang dapat di setting dalam sistem bios, kecuali…. 

A. Setting Waktu 

B. Setting boot sequence 

C. Setting srceensaver 

D. Seting suhu temperatur 

E. Seting VGA dan sound 

 
 

11. Yang harus tersedia sebelum kita meng-install software aplikasi pengolah kata 

adalah…. 

A. Software sistem operasi 

B. Software presentasi 

C. Software utilitas 

D. Software grafis dan multimedia 
E. Software pengolah angka 

 

12. Secara umum, CPU terdiri dari…. 

A. Control unit, ALU dan keyboard 

B. Control unit, mouse, ALU dan memory storage 

C. Control unit, Aritmetical Logical Unit dan Register 

D. ROM dan RAM 

E. CD-ROM, VGA dan NIC 
 

13. Hardware yang merupakan unit penyimpan adalah…. 

A. CPU 

B. Harddisk 

C. Printer 

D. Floppy Drive 

E. CD room Drive 

 

14. Yang termasuk dalam perangkat keras adalah…. 

A. Operating System 

B. Programming Language 

C. DVD RW drive 

D. Utility 

E. Driver 

 

15. Sistem operasi adalah…. 

A. penghubung antara brainware, hardware dan software 
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B. penghubung antara user dan software 

C. penghubung user dengan user 

D. penghubung software dengan hardware 

E. penghubung antara hardware dan brainware 

 

16. Fungsi dari sistem operasi adalah…. 

A. Mengatur perangkat lunak dengan perangkat keras komputer 
B. Mengatur semua operasi dari seluruh perangkat keras komputer 

C. Mengatur operasi perangkat lunak komputer 

D. Mengatur penggunaan komputer 

E. Mengatur perintah komputer 

 

17. Dalam melakukan upaya pencegahan agar perangkat lunak dapat terlindungi hak 

ciptanya dari pembajakan, maka perusahaan pembuat perangkat lunak melengkapi produknya 

dengan kode tertentu yang biasa disebut …. 

A. Serial number 

B. Code number 

C. Dial number 
D. Passing number 

E. Certificate number 

 

18. Dualboot dalam sistem operasi berarti…. 

A. dapat dijalankan bersama system operasi yang lain 
B. dapat dijalankan oleh lebih dari satu pengguna 

C. dapat dijalankan di lebih dari satu komputer 

D. dapat melakukan tugas secara bersamaan 

E. memiliki lebih dari satu versi 

 

19. Mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam satu waktu 

merupakan pengertian dari …. 

A. Multi use 

B. Multi player 

C. Multi core 

D. Multi tasking 

E. Multi platform 

 

20. Di bawah ini yang tidak termasuk bagian administrasi yang tertera di Control Panel 

adalah…. 

A. My Computer 

B. Programs 

C. Clock, Languange & Region 

D. Network & Internet 
E. Hardware & Sound 
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No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-20 5 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

6. Jelaskan perbedaan antara windows dengan linux ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

7. Apakah fungsi dari sistem operasi dan apakah manfaatnya ? 
Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

8. Apakah yang dimaksud dengan Booting ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

9. Apakah perbedaan antara warm booting dengan Cold booting? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

10. Jelaskan perbedaan antara upgrade dengan clean install? 

Jawab : …………………...……………………………… 
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No Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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3.4 Menerapkan driver komputer. 
4.4 Menginstalasi driver perangkat keras komputer. 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

MENERAPKAN INSTALLASI DRIVER PERANGKAT KERAS KOMPUTER 

Driver adalah perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk 
berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Sebagian besar perangkat keras, tidak akan 

dapat berjalan atau sama sekali tidak dapat berjalan tanpa driver yang cocok yang terinstal di 

dalam sistem operasi. 

Dalam dunia komputer driver bertugas sebagai penerjemah komunikasi antara perangkat 
keras itu sendiri dengan sistem operasi, perlu diketahui setiap perangkat keras di komputer 

berbicara bekerja dengan cara dan bahasanya sendiri (tindak menggunakan command yang 

distandarkan). 

Sedangkan semua perangkat yang terpasang ke komputer harus bisa berkomunikasi 

dengan sistem operasi agar perangkat bisa digunakan,untuk itulah driver diperlukan sebagai 

media penerjemah antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. 

 
A. Fungsi utama driver komputer adalah menyediakan transparansi dan bertindak sebagai 

penerjemah perintah antara hardware dengan sistem operasi atau aplikasi. Pembuat aplikasi 

dapat mengontrol hardware dengan mudah cukup dengan mengimplementasikan API 

(Application programming interface) yang disediakan driver dengan bahasa program yang 

lebih tinggi . 

Fungsi driver komputer driver Sebagai Penerjemah saat kita mengetik menggunakan 

keyboard sebagai input dan ms.word sebagai aplikasi mesin ketik, agar ketukan keyboard 

muncul di aplikasi ms.word sebuah driver keyboard harus diinstall agar ms.word bisa 

mengerti apa yang diketikan keyboard. 

Untuk mencetak tulisan yang ada di ms.word kamu bisa menggunakan printer,sebuah driver 

printer diperlukan agar printer mengerti apa yang diperintahkan oleh ms.word agar printer 

mencetak data sesuai tampilan di layar ms.word. Ketika program komputer dengan bahasa 

tinggi (High Level Language proggramming) untuk mengontrol sebuah serial port maka 

cukup dengan menggunakan fungsi “Send data” untuk mengirim informasi dan “Receive 

Data” untuk menerima informasi. 

Dengan menggunakan API(Application programming interface) yang disediakan oleh 

driver, seorang programmer akan lebih mudah dalam mendevelope suatu aplikasi, kode API 
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sangat berbeda dengan bahasa/command yang sesungguhnya digunakan oleh serial port 

tersebut. 

 

B. Contoh Driver Komputer 

Ketika kamu memasang webcam, printer ,VGA, mouse, keyboard, flashdisk, soudhcard 

dan lain-lain komputer memerlukan driver agar perangkat keras tersebut dapat 

digunakan, khusus untuk perangkat general seperti mouse,keyboard dan flashdisk sistem 

operasi sudah menyediakan drivernya secara default jadi kita tidak perlu install secara 

manual. 

Untuk perangkat khusus seperti fingerprint scanner,webcam,printer kamu harus 
menginstall driver secara manual. Driver biasanya disertakan dalam paket pembelian 

perangkat keras tersebut. biasanya berupa kepingan CD/DVD jika tidak ada bisa 

didownload diwebsite resmi pembuat perangkat keras tersebut. 

 

C. Cara Menginstall Driver Komputer 
cara menginstall driver caranya sama dengan menginstall aplikasi lain, jika driver ada 

dalam kepingan CD/DVD caranya cukup mudah tinggal ikuti saja petunjuk yang ada 

ketika aplikasi berjalan otomatis ketika CD/DVD dimasukan ke komputer. 

Masukan CD/DVD Driver kedalam CD/DVD ROM Drive 

Tunggu hingga auto start berjalan dan menampilkan jendela installasi 

Kamu baca setiap menu yang ada dan pahami maksudnya (karena tiap driver berbeda 

tampilan) 

Klik pada menu yang menyatakan untuk menginstall driver 

Ikuti prosedur yang ada untuk menginstall driver 

Jika minta restart maka restart komputermu agar driver mu berjalan 

 

Setiap tampilan untuk menu install driver berbeda-beda karena disesuaikan dengan fungsi dari 

perangkat tersebut, jadi ketika nginstall driver wajib hukum nya mmbaca panduan sebelum 

ngeklik next /install. 

 

KESIMPULAN 
Driver komputer diperlukan oleh sistem operasi sebagai jembatan/penerjemah komunikasi 

antara hardware dan sistem operasi agar hardware yang terpasang di komputer dapat dikelola 

dan digunakan resource nya oleh aplikasi yang berjalan di komputer tesebut. Tanpa driver 

komputer suatu hardware tidak akan bisa dikontrol apalagi dimanfaatkan oleh sistem operasi. 
 

H. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     
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I. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 
yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja / pribadi adalah Server 

A. Server 

B. Client 

C. PC 

D. Client Server 

E. NIC 
 

2. Yang termasuk dalam Hardware pendukung jaringan internet adalah ….. 

A. Modem,OS,HUB,NIC,Router 

B. Modem,Browser,OS,Router 

C. Modem,HUB,NIC,Router 

D. Hub,Router,NIC,OS 

E. OS,Browser,Driver 

 

3. Sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan 

komputer adalah ….. 

A. NIC 

B. Modem 

C. Router 
D. Hub 

E. Switch 

 

4. Perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukan data atau 

perintah ke dalam komputer adalah… 

A. Output device 

B. Input Device 

C. I/O Port 

D. Data Bus 

E. Memori 

 

5. Yang termasuk dalam Software pendukung jaringan internet adalah ….. 

A. Modem,OS,HUB,NIC,Router 

B. Modem,Browser,OS,Router 

C. Modem,HUB,NIC,Router 

D. Hub,Router,NIC,OS 

E. OS,Browser,Driver 

 

6. Yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar system yaitu … 

A. I/O Ports 

B. Control Bus 
C. Address Bus 
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D. Topologi Bus 

E. Sistem Bus 

 

 

7. Jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer adalah …. 

A. Input Device (Alat Masukan) 
B. Output Device (Alat Keluaran) 

C. CPU (Central Processing Unit) 

D. Memori 

E. Data Bus 

 

8. Modem kepanjangan dari… 

A. Modulasi Demodulasi 

B. Modulator Demodulator 

C. Modulsi Demodulator 

D. Modulator Demodulasi 

E. Salah Semua 
 

9. yang Bukan Kelebihan proses instalasi sistem operasi berbasis GUI adalah…. 

A. Lebih mudah untuk dipahami 

B. Proses penginstalan menjadi lebih lama 

C. Perintah perintah dalam proses penginstalan ditampilkan dengan jelas 
D. Proses penginstalan tidak terlalu rumit 

E. Visual efek dalam monitor sudah tersedia sehingga lebih menarik bagi indera kita 

 

10. Yang dimaksud dengan proses “installasi” adalah…. 

A. Memindah data dari media penyimpan ke komputer 

B. Perintah-perintah untuk menjalankan suatu proses 

C. Membuat program dari yang belum ada menjadi ada 

D. Menguraikan file-file & Menyesuaikan program dengan alat-alat yg terpasang pada 
komputer 

E. Menyalin file-file dari program yang bersangkutan ke media penyimpan dan 

menjalankan program tersebut 
 

 

 

 

 
No Soal 

PG 
Bobot 

Persoal PG 
Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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J. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

11. Apakah yang dimaksud dengan driver ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

12. Mengapa sebagian printer tidak membutuhkan instalasi driver tambahan? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

13. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan instalasi suatu driver hardware 

tertentu? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

14. Bagaimana cara mengetahui hardware-hardware yang masih membutuhkan pemasangan 

driver tambahan? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

15. Mengapa suatu hardware harus dipasang suatu driver? 
Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

 

 

 
No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

4 25 
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5 25    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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3.5     Menerapkan software aplikasi 
4.5     Menginstalasi software aplikasi 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

Instalasi Software 

A. Langkah Instalasi Perangkat Lunak 
Software merupakan sekumpulan instruksi atau perintah perintah yang digunakan 

untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan fungsi sesuai dengan 

instruksi tersebut. 

1. Macam Macam Perangkat Lunak 
a. Perangkat Lunak Aplikasi 

Perangkat lunak aplikasi biasanya digunakan untuk membantu menyelesaikan 

tugas, misalnya surat – menyurat, membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat 

laporan keuangan, atau merancang desain suatu bangunan. 

1) Perangkat lunak untuk kategori bisnis adalah perangkat lunak untuk keperluan 

pengolahan kata,spreadsheet, basis data, presentasi grafis, akuntansi, personal 

information manager dan manajemen proyek. 

2) Perangkat lunak untuk kategori multimedia dan grafis adalah CAD (Camputer 

Adek Design), perangkat lunak untuk menentukan tata letak atau desain lay out 

pada percetakan, penyuntingan gambar, penyuntingan foto, penyuntingan audio 

dan video, dan pembuatan Web. 

b. Perangkat Lunak Sistem 

Perangkat lunak sistem berguna untuk mengontrol berbagai sumber daya yang 

ada pada peralatan yang digunakan pada komputer, yaitu CPU, peralatan input dan 

peralatan output. Jadi, perangkat lunak sistem berfungsi sebagai jembatan 

penghubung antara program aplikasi yang digunakan dengan elemen elemen 

perangkat keras (sumber daya komputer) yang dipakai. Contoh perangkat lunak 

sistem di antaranya adalah sistem operasi Windows dan Linux. 

 

2. Pengertian Sistem Operasi 
Sistem operasi merupakan jembatan atau penghubung yang digunakan untuk 

melakukan komunikasi atau hubungan antara peralatan yang digunakan dan manusia. 

Tugas OS adalah menerjemahkan bahasa yang digunakan oleh manusia, yaitu bahasa 

pemrograman, ke bahasa yang dimengerti oleh perangkat keras (mesin). Contoh 
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perangkat lunak OS di antaranya adalah DOS, Microsoft Windows, Mac OS X, UNIX, 

LINUX, dan Google Chrome OS. 

 

3. Persiapan Instalasi Perangkat Lunak 

Beberapa hal yang harus kamu siapkan untuk instalasi perangkat lunak adalah jenis 

perangkat lunak akan digunakan serta spesifikasi dan kondisi perangkat keras yang akan 

digunakan. Perangkat keras tersebut harus mendukung fasilitas OS dan perangkat lunak 

yang akan diinstal. 

 
B. Melaksanakan Instalasi Software sesuai Penuntun Instalasi (Installation Manual) 

1. Iinstalasi Perangkat Lunak Windows XP 

Urutan langkah instalasi Windows XP, kemudian masukkan ke dalam CD /DVD ROM. 

a. Siapkan CD/DVD Master Windows XP, kemudian masukkan ke dalam CD/DVD R. 

b. Lakukan booting menggunakan CD/DVD master yang sudah dimasukkan. 

Komputer. Secara otomatis melakukan booting, kemudian muncul menu instalasi. 

c. Tekan Enter untuk melakukan proses instalasi, kemudian tunggu sampai proses 

tersebut berakhir (finish). 

2. Instalasi Perangkat Lunak Microsoft Office 2007 
Langkah-langkah proses instalasi Ms. Office 2007. 

1. Masukkanlah CD/DVD master Ms. Office 2007 ke dalam CD/DVD ROM. 

Kemudian, buka jendela Windows Explorer klik CD/DVD Drive, dan doubel klik 

setup.exe. 

2. Pada jendela berikutnya, kamu diminta untuk mengisi Product Key. Isilah 

ProductKey sesuai kode yang terdapat pada CD/DVD master Office 2007 

3. Pada jendela berikutnya, kamu klik cheklis I accept the terms of this 

agreement(muncul tanda centang) sebagai persetujuan untuk melakukan proses 

instalasi berikutnya. Kemudian klik Continue. 

4. Pada jendela berikutnya, klik Install Now untuk menginstal seluruh paket 

aplikasiOffice 2007. Jika kamu hanya ingin menginstal paket paket tertentu, kamu 

klikCustomize. 

5. Setelah kamu klik Instal Now, proses instalasi segera dimulai. Tunggulah selama 
beberapa menit hingga muncul jendela berikutnya. Kemudian, kamu klik close untuk 

mengakhiri proses instalasi. 

3. Instalasi Software Adobe Photoshop CS4 

langkah-langkah instalasi photoshop CS4 (versi 11 trial) : 

1. Persiapkan file perangkat lunak, kemudian buka melalui klik My Computer. 

2. Double klik setup.exe sehingga muncul tampilan proses pengecekan sistem. 

3. Klik pemilihan opsi trial untuk 30 hari yang muncul pada jendela berikutnya, lalu 

klik Next. 

4. Setelah tampil jendela lisensi penginstalan, kamu klik Accept agar proses instalasi 

dapat diteruskan 

5. Pilih opsi Easy Install (reccommended) pada jendela berikutnya, lalu klik Install. 

6. Berikutnya muncul jendela kemajuan proses instalasi (Install–progress), tunggulah 

hingga proses selesai. Pada jendela selanjutnya, kamu klik Exit untuk mengakhiri 

proses instalasi. 

C. Memeriksa Hasil Instalasi dengan Cara Menjalankan Software [Sampling] 

1. Memeriksa Hasil Instalasi Microsoft (Office) word 2007 

a. Membuka Microsoft Word 2007 
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Ada 2 cara untuk membukanya : 

1. Doubel klik ikon shortcut Microsoft Word 2007 pada dekstop. 

2. Klik Start – All Programs – Microsoft Office – Microsoft Office Word 2007. 

b. Membuat Dokumen Baru 

Ada 2 cara untuk membuatnya 

1. Klik ikon Office button atau Alt + F, lalu pilih New –Blank documents. 

2. Tekan Ctrl + N pada papan tombol. 
c.  Menyimpan Dokumen 

Ada 3 caranya : 

1. Klik ikon Office button atau tekan Alt + F, kemudian pilih Save As. 

2. Klik ikon Save pada toolbar. 

3. Tekan Ctrl + S pada papan tombol. 

d. Membuka File yang sudah tersimpan. 

1. Klik ikon Office button atau tekan Alt + F, lalu pilih Open. 

2. Tekan Ctrl + F pada papan tombol. 
e. Menutup File dokumen 

1. Klik ikon Office button atau tekan Alt + F, lalu pilih Close (X). 

2. Klik ikon Close (X) pada toolbar di pojok kanan atas lembar kerja 

f. Menutup jendela Microsoft Word 

1. Klik ikon Office button atau tekan Alt + F, lalu pilih Exit Word. 

2. Klik ikon Close (X) pada kanan atas jendela Microsoft Word. 

2. Memeriksa Hasil Instalasi Adobe Photoshop CS4 

a. Klik Start – All Program – Adobe Photoshop CS4 sehingga muncul halaman 

aplikasinya. 

b. Klik File – New untuk membuat halaman kerja baru. Pada jendela berikutnya, pilih 

ukuran halaman dan klik OK. 

c. Pada jendela berikutnya, lakukan pengaturan terhadap ukuran lembar kerja. 

d. Gunakanlah berbagai menu alat (tool) yang terdapat pada pojok kiri lembar kerja 

untuk menggambar bentuk tertentu. Kemudian, untuk menyimpan hasil kerjanya, 

klik File – Save As atau tekan Shift+Ctrl+S. 

D. Melakukan Troubleshooting 
1. Troubleshooting pada saat instalasi 

a. Program instalasi tidak mau berjalan 

Cobalah untuk menggunakan sumber file instalasi yang lain. Cek juga persyaratan 

instalasi perangkat lunak tersebut, barangkali hardware yang digunakan tidak 

memenuhi persyaratan. Pastikan juga pengguna menggunakan akun setingkat 

administrator pada saat melakukan instalasi. 

b. Program instalasi hang atau berhenti mendadak 

Cobalah untuk menutup semua program yang sedang aktif sebelum melakukan 

instalasi. Jika masih hang juga, mungkin file instalasinya rusak. Coba file instalasi 

dari sumber lain. 

c. Perangkat lunak tidak mau berjalan setelah instalasi 

Cobalah untuk menjalankan perangkat lunak tersebut. Jika perangkat lunak tidak 

mau berjalan, coba cek persyaratan minimalnya. Bisa saja perangkat lunak tersebut 

membutuhkan program lain atau update sistem operasi yang digunakan. Coba juga 

melakukan instalasi ulang perangkat lunak tersebut menggunakan sumber lain. 

2. Troubleshooting Microsoft Word 2007 dengan Memanfaatkan Fitur Microsoft Office 

Dianostic 
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a. Klik tombol Office. 

b. Kemudian , klik Word Options. 

c. Pada jendela Word options, klik Resource, kemudian klik tombol Diagnose 

d. Ketika muncul jendela, klik Continue 

e. Klik tombol Run Diagnostic untuk melalui proses. 

f. Aplikasi akan melakukan proses diagnosa terhadap kesalahan yang terjadi. 

g. Jika telah selesai melakukan diagnosa, akan muncul jendela tentang Detail hasil 
diagnosa tersebut. Klik tombol Close(X) untuk mengakhiri proses diagnosa. Jika 

ternyanta butuh penanganan lebih lanjut, klik tombol Continue. Program Microsoft 

Office Diagnostic akan mencari solusinya secara Online. 

3. Troubleshooting pada Saat Membuka Dokumen 

1. Buka program aplikasi Ms Word. 

2. Klik ikon Office button, lalu pilih Open dan carilah dokumen yang mengalami 

kerusakan ( corrupt ). 

3. Setelah dokumen ditemukan, klik nama dokumen. Arahkan pointer pada tanda panah 
yang terdapat pada tombol Open dibagian bawah kotak dialog Open. Klik tanda 

panah tersebut dan pilih Open and Repair 
 

K. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

L. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Sebelum menginstalasi software sebaiknya tentukan dulu sistem aplikasi mana yang akan 

diinstal, sehingga sesuai dengan kebutuhan. Dalam memilih sistem aplikasi ada beberapa 

hal yang kita perhatikan, diantaranya yaitu.  (kecuali) 

A. Sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan 

B. Sistem aplikasi dapat dioperasikan sesuai dengan komputer yang dimiliki 

C. Sistem operasi mudah dalam instalasi dan pengoperaisannya 

D. Sistem aplikasi memiliki kompabilitas 

E. Sistem aplikasi terbaru dengan menu terlengkap 

 

2. Salah satu perangkat lunak yang bertugas mengatur proses, menterjemahkan masukan, 
mengatur proses internal, memanajemen memori dan perangkat keras lainnya adalah ...... 
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A. Cobol 

B. basic 

C. Open Office 

D. Unix 

E. BIOS 

3. Sedangkan salah satu perangkat lunak berikut ini yang berfungsi memeriksa kerusakan 

pada disk dan mengatur ulang isi hardisk adalah ..... 

A. Windows eksplorer 
B. Windows formating 

C. Norton utility 

D. Direct operating system 

E. scandisk 

 

4. Dibawah ini termasuk perangkat aplikasi pemroses tabel, (kecuali)... 

A. MS-Excel 
B. Chi Writer 

C. Open office calc 

D. Lotus 123 

E. Quatro Pro 

 

5. Yang bukan termasuk perangkat aplikasi multi media adalah.... 

A. FLY player 

B. FLV player 
C. Real player 

D. DVD player 

E. Jet Audio 

 
 

6. Langkah awal memulai instalasi software MS Office 2007 lewat CD adalah.... 

A. Klik install – klik continue - masukkan CD Key – klik I accept the terms of this 

agreement - dst 

B. Dobel Klik install – masukkan CD Key – klik continue – klik I accept the terms of 

this agreement - dst 

C. Klik setup – masukkan CD Key – klik continue – klik I accept the terms of this 

agreement - dst 

D. Dobel Klik setup – masukkan CD Key –– klik I accept the terms of this agreement - 

klik continue dst 

E. Dobel Klik setup– masukkan CD Key – klik continue – klik I accept the terms of this 

agreement – dst 

 

7. CD Key pada crack instalasi MS Office 2007 terdiri dari ....... karakter 

A. 8 
B. 16 

C. 20 

D. 25 

E. 30 

 

8. Dalam pelaksanaan instaling program , muncul kata I “accept” .... maksudnya adalah: 
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A. mau 

B. memperbolehkan 

C. menerima 

D. silahkan 

E. lanjutkan 

 
9. Ketika mendownload software dari internet, hasil downlod diperoleh adalah.... 

A. Dicopy langsung bisa digunakan 

B. Masih dalam format RAR 

C. Masih dalam format PDF 

D. Langsung terinstal pada PC 

E. Otomatis terpasang pada system 

 

10. Untuk menguji keberhasilan instalasi software aplikasi dengan cara .... 

A. Dijalankan tanpa ada masalah 
B. Bisa dibuat shortcut 

C. Muncul dalam icon taskbar 

D. Muncul dalam folder explore 

E. Terdapat dalam start all program 

 

11. Langkah untuk melepas software aplikasi dari system windows XP adalah ..... 

A. Start – control panel – add hardware – program - remove 

B. Start – control panel – add hardware – program - delete 
C. Start – explore – program files - dellete 

D. Start – control panel -add remove program - dellete 

E. Start – control panel - add remove program - remove 

 

12. Di antara Software browser firefox di bawah ini versi yang terbaru adalah .... 

A. 3.0 

B. 3.6 

C. 3.6.2 

D. 3.6.3 

E. 4.0 
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13. Pada gambar kotak dialog di atas, langkah tepat untuk melanjutkan proses instalasi adalah 

.... 

A. Klik next 

B. Klik cancel 

C. Isi user name 

D. Isi lisensi number 

E. Isi organization 

 

14. Langkah berikutnya setelah selesai proses instalasi software adalah .... 

A. Mengecek kapasitas hardisk 

B. Mencoba hasil instalsi 

C. Restart PC 
D. Mengecek penggunaan memory 

E. Mematikan PC 

 

15. Berikut ini komponen PC yang tidak tepat untuk mendukung instalasi MS-Office 2007 

yaitu.... 

A. Hardisk 40 Gb 

B. System windows XP SP1 

C. RAM 512 Mb 
D. VGA 64 Mb 

E. Processor IP IV 2.0 
 

 

 

 

 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 
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1-15 6,6 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

16. Sebutkan macam-macam printer tools, Jelaskan fungsinya masing-masing dan 

bagaimana cara melakukan perintah-perintah tersebut ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
17. Apakah pengertian dari Serial Number, Crack, dan Keygen! Jelaskan Perbedaannya 

masing-masing ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

18. Apa kegunaan software CorelDraw ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

19. Apa itu keygen ? 
Jawab : …………………...……………………………… 

 

20. Sebutkan macam-macam printer tools, Jelaskan fungsinya masing-masing dan 

bagaimana cara melakukan perintah-perintah tersebut ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 

No Soal 
Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 

Paraf Guru 
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4 25 
  

……… 
……… 

5 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.6 Mengevaluasi perawatan komputer 
4.6 Melakukan perawatan komputer 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

MERAWAT KOMPUTER 

 

Penyebab Kerusakan Komputer dan Pencegahannya 

Perawatan laboratorium komputer mencakup perawatan perangkat keras (yaitu komputer beserta 

periferal pendukungnya) dan perawatan perangkat lunak (program dan data). Perawatan 

komputer tidak lepas dari lingkungan yang digunakan atau tempat meletakkan komputer (yaitu 

ruang, mebeler, pengguna, dan komponen-komponen lainnya). Selain itu perawatan dan 

perbaikan komputer tidak selaludapat berdiri sendiri, tetapi seringkali berkaitan erat dengan 

perangkat lunak, dan begitu juga sebaliknya. 

Perawatan yang dilakukan secara rutin dapat membantu memperpanjang usia pakai komputer 

dan menghindari kerusakan atau kesalahan (error) dalam pemakaian sehari-hari dan mengurangi 

biaya perbaikan. Dalam perawatan perlu menghindari kondisi yang dapat menyebabkan 

kesalahan dan kerusakan yang tidak dikehendaki. Beberapa penyebab yang harus dihindari dan 

pengaruhnya terhadap fungsi kerja komputer antara lain: 
 

1. Debu 

Debu merupakan musuk komputer yang paling berat. Komputer PC memungkinkan 

debu masuk kedalam casing CPU, monitor, keyboard, mouse, dan printer. Debu atau kotoran 

lain seperti asap, bahan kimia, serat karpet, sisa-sisa makanan dan minuman, serta partikel 

halus lainnya merupakan benda yang harus dihindarkan dan selalu dibersihkan dari ruang 

komputer. 

Debu yang terletak di luar komputer tidak terlalu serius akibatnya, namun debu yang 
terletak di dalam komputer atau di dalam periferal komputer dapat menyebabkan kerusakan 

misalnya menyebabkan hubung singkat antar komponen dalam motherboard komputer dan 

rangkaian dalam perangkat periferal lainnya. 

Sebagai pencegahan kerusakan akibat debu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Jangan membawa makanan dan minuman ke dalam ruang komputer atau laboratorium 
b. Jangan merokok di dalam ruang laborarorium 

c. Jangan menggunakan karpet sebagai alas/lantai ruang laboratorium karena selain 

menyimpan debu karpet juga menghasilkan debu/kotoran berupa potongan serat karpet. 
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d. Bersihkan debu-debu yang melekat di meja, kursi, lantai, serta tampat-tempat lain dalam 

ruangan tempat meletakkan komputer atau laboratorium 

e. Bersihkan juga debu-debu yang melekat pada casing komputer, keyboard, mouse, 

monitor, dan printer. 

f. Gunakan penyedot debut dalam membersihkan debu, jangan menggunakan 

kemucing (sulak), sapu, atau kuas karena hanya menghamburkan debu ke lain tempat. 

g. Sebagai gambaran, jadwal pembersihan debu adalah sebagai berikut: 
 

 
No Kegiatan Pembersihan Waktu 

1. Lantai dan mebeler Setiap 1 minggu sekali 

 

2. 
Bagian luar komputer dan 

periferal 

Setiap 1-2 minggu sekali atau jika 

diperlukan 

 

3. 
Bagian dalam komputer dan 

periferal 

 

Setiap 6 bulan sekali 

 
 

2. Panas 

Setiap peralatan elektronik akan menghasilkan panas. Komponen elektronik di dalam 

komputer akan menghasilkan terutama pada bagian motherboart (CPU) dan monitor. Jika 

panas ini tidak diredam (didinginkan) maka akan menyebabkan kerusakan. Panas yang 

berlebihan pada prosesor dan memori akan menyebabkan fungsi sistem menjadi 

terganggu dan mengurangi usia komponen. 

Pencegahan kerusakan akibat panas adalah: 
a. Hindari sinar matahari langsung. 

b. Berikan ruang sirkulasi udara yang cukup dalam meletakkan komputer   dan 

periferal lainnya. 

c. Buka cover (penutup) komputer, monitor, dan printer saat digunakan d. Bila 

memungkinkan gunakan AC. 

 

3. Medan Elektromagnet 

Medan elektromagnet disebabkan oleh kabel listrik, transformator, magnet speaker, 

dan sebagainya. Medan elektromagnet akan mengacaukan fungsi komputer, merusak data 

dalam media penyimpan magnetis (misanya harddisk), dan merusak tampilan pada layar 

monitor. Sebagai pencegahan pengaruh elektromagnet terhadap fungsi kerja komputer dan 

periferal adalah: 

a. Jauhkan telepon yang menggunakan bel magnetik 

b. Jauhkan speaker aktif dari komputer, monitor, dan eksternal harddisk 
c. Jangan meletakkan media penyimpan magnetis (disket, eksternal harddisk) di dekat 

monitor, printer, speaker aktif, serta periferal lain yang menghasilkan elektromagnetik. 

d. Jauhkan trafo penstabil tegangan dari komputer, periferal, dan penyimpan data magnetis. 

 

4. Elektrostatis 

Muatan elektrostatis dapat timbul akibat gesekan dua buah benda, termasuk pada saat 

kita berjalan di atas karpet, vinil, dan lantai beton. Muatan elektrostatis dapat menghasilkan 

tegangan elektrostatis, jika tegangan ini sangat besar akan merusak komponen 

semikonduktor yang ada dalam komputer dan periferal. Karpet menghasilkan muatan 
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elektrostatis paling tinggi (sampai 39.000 volt), sedangkan semen menghasilkan muatan 

elektrostatis yang paling rendah. Gesekan kertas juga dapat menghasilkan tegangan 

elektrostatis. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kerusakan akibat tegangan 

elektrostatis adalah: 

a. Jangan menggunakan karpet untuk lantai dan dinding ruang 

komputer/laboratorium. 

b. Semua peralatan harus terhubung ke tanah (grounding harus bagus) sehingga setiap 
stop kontak harus tersedia kabel ground. 

c. Jangan sering menggerakkan kaki saat menggunakan komputer. 

d. Gunakan keset antistatik yang diletakkan di bawah kursi. Cara ini yang paling efektif 

dan digunakan untuk jangka waktu yang panjang. 

 

5. Gangguan Daya Listrik 

Gangguan daya listrik yang paling sering terjadi adalah fluktuasi tegangan listrik, 

seringnya terjadi pemadaman listrik secara mendadak oleh PLN, serta noise (derau). 

Fluktuasi tegangan listrik disebabkan oleh peralatan yang cukup besar (di atas 100 Watt) 

atau peralatan listrik yang berdaya kecil namun memiliki arus awal yang cukup besar, atau 

komputer dan monitor itu sendiri. Fluktuasi tegangan tejadi saat peralatan dihidupkan. 

Gangguan berupa derau dapat dihasilkan dari lampu TL yang sedang menyala, 

transformator, lampu dimmer yang kurang baik kualitasnya, serta peralatan listrik yang 

mengguakan induksi elektromagnetik lainnya. 

Fluktuasi yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kerusakan atau terganggunya 
fungsi kerja semikonduktor dalam komputer misalnya mengakibatkan komputer atau 

periferal menjadi macet (hang), atau dapat mengakibatkan media penyimpan rusak (crash). 

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah : 

 

a. Kontak listrik harus selalu baik, stop kontak yang sudah kendor harus diganti. 

b. Gunakan stabilisator tegangan (sering disebut Stavolt) baik secara terpusat atau sendiri- 

sendiri di setiap komputer. 

c. Gunakan UPS untuk mengantisipasi seringya terjadi pemadaman dari pihak PLN. Jika 

memungkinkan sediakan Generator Set (Genset) sebagai penyedia listrik cadangan. 
 

N. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

O. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 
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Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Peralatan yang mendukung sebuah personal komputer itu disebut dengan ? 

A. Periferal komputer 

B. Bagian komputer 

C. Mouse 
D. Keyboard 

E. Mainboard 

 

2. Berikut adalah peralatan yang digunakan untuk membersihkan komputer, kecuali ... 

A. Cairan pembersih 

B. Sapu 

C. Kuas 

D. Kain kering 
E. Disk Clean 

 

3. Alat yang tepat untuk membersihkan mainboard dan sudut-sudut casing komputer adalah.. 

A. Tang 

B. Lap kering 

C. Obeng 

D. Penyedot debu mini 

E. Sapu 
 

4. Kotoran berbentuk cair dibersihkan menggunakan?... 

A. Kuas 

B. Cairan pembersih 

C. Sapu 

D. Lap kering 

E. Obeng 

 
5. Kuas digunakan untuk membersih bagian komputer... 

A. Fentilasi casing, motherboard,prosesor 

B. Prosesor, disk, mouse 

C. Fentilasi casing, prosesor, disk 

D. Disk, motherboard, mouse 

E. Prosesor, motherboard, disk 

 

6. Alat yang digunakan untuk membersihkan floppy drive adalah... 

A. Disk Cleaner 

B. Penyedot Debu mini 

C. Kuas 

D. Cairan pembersih 

E. CD Cleaner 

 

7. Alat yang digunakan untuk membersihkan CD ROM atau CD RW adalah... 

A. Disk Cleaner 

B. Penyedot Debu mini 
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C. Kuas 

D. Cairan pembersih 

E. CD Cleaner 

 
 

8. Fan pada hardisk berfungsi sebagai... 

A. Membersihkan hardisk 
B. Mengurangi panas hardisk 

C. Mewarnai hardisk 

D. Memperbaiki hardisk 

E. Melengkapi hardisk 

 

9. Tool yang digunakan untuk memeriksa struktur file sistem, tabel lokasi file (file allocation 

table) disebut dengan.. 

A. Floppy drive 
B. Harddisk 

C. CD ROM 

D. Scandisk 

E. Flashdisk 

 

10. Tool yang digunakan untuk mengatur struktur atau tata letak file sehinggaakan mengurangi 

fragmentasi sebuah harddisk disebut... 

A. Scandisk 
B. Disk Fragmenter 

C. USB 

D. PS2 

E. CD ROM 
 

 

 

 

 

 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

 

 

 
 

P. Penilian Pengetahuan (Essay) 
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Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

21. Jelaskan mengapa kita perlu melakukan perawatan pada komputer? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
22. Pesan apayang diberikan computer kepada pengguna apabila terdapat kerusakan pada 

motherboard? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

23. Sebutkan langkah-langkah untuk membuka device manager dan sebutkan apa saja isi 

dari halaman device manager? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

24. Sebutkan langkah-langkah untuk membuka halaman system information dan sebutkan isi 

dari halaman system information? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

25. Sebutkan langkah membuka BIOS dan sebutkan isi pada halaman BIOS ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 
No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.7     Mengevaluasi permasalahan komputer. 
4.7     Melakukan perbaikan komputer. 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

MENGANALISIS PERMASALAHAN PADA PERANGKAT KERAS 

 

1. Komputer reboot sendiri, bahkan mati 

Masalah ini sering terjadi pada komputer kita yang disebabkan oleh masalah pada 

perangkat kerasnya. Terutama processor yang overhat atau terlampau panas. Panas 

berlebihnya processor ini biasa disebabkan oleh kinerja kipas pendingan yang kurang 

maksimal, atau juga termal pasta pada processor sudah mengering. 

 

2. Mengeluarkan bunyi beep 

Bunyi beep ini biasanya terdengar ketika pertama kali kita menyalakan komputer. 

Bunyi beep ini biasanya terdengar apabila terjadi kesalahan pada salah satu hardware yang 

terpasang pada komputer. Namun perlu diingat, tidak semua beep itu berarti terdapat 

masalah, karena ada beberapa BIOS yang memang mengeluarkan bunyi beep sekali pada 

saat awal booting, dan itu menandakan komputer normal. 

 

3. CPU menyala, tetapi monitor tidak menampilkan apapun 

Masalah ini umumnya terjadi akibat RAM yang tidak terdeteksi sempurna. Karena 

fungsi sebuah RAM adalah sebagai penyimpanan sementara (menyimpan proses yang 

berjalan), jadi jika RAM tersebut bermasalah maka tidak ada perangkat yang bisa 

menyimpan proses yang sedang berjalan, sehingga tidak ada yang bisa ditampilkan pada 

monitor. 

Selain RAM, bisa juga karena kabel VGA yang terhubung ke monitor tidak 
tersambung dengan baik. Apabila Anda menggunakan VGA Card, maka tidak perlu lagi 

menhubungkan kebel VGA melalui port VGA onboard yang ada di motherboard. 

 

4. Komputer mati total 
Pada kondisi mati total ini, biasanya berhubungan dengan arus listrik, apa komputer 

mendapat suplly arus listrik atau tidak. Sehingga apabila komputer tidak mendapat suply 

listrik, maka bisa dipastikan komputer tidak akan pernah menyala. Anda bisa melakukan 

pengecekan mulai dari kabel power yang mengarah ke sumber listrik, power suply, atau 
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bahkan kabel-kabel front panel-nya. Apabila tidak ada masalah pada suply listrik, bisa 

dipastikan motherboard yang bermasalah. 

5. Komputer sering HANG 

Biasanya kondisi komputer yang HANG ini disebabkan oleh tingginya data yang 

diproses tanpa mengimbangi kemampuan processor dan memory RAM dalam mem-buffer 

atau menampung sementara data yang diproses. Karena RAM memiliki kapasitas yang 

terbatas, maka semakin banyak aplikasi dijalankan maka kapasitas RAM tersebut akan 

semakin berkurang dan habis. Nah pada kondisi ini, komputer akan mengalami HANG 

karena tidak kuat menjalankan perintah yang sedang dieksekusi. 

 
6. Blue Screen 

Biasanya komputer yang mengalami Blue Screen ini akan disusul restart dengan 

sendirinya. Biasanya keadaan ini disebabkan kesalahan pada perangkat kerasnya, software 

driver yang terinstall, bahkan bisa disebabkan oleh virus. 

 

7. Browser home page, default search engine, dan default browser berubah sendiri 

Penyebab dari masalah ini adalah ketika kita menginstall aplikasi secara sadar 

maupun tidak sadar. Yang paling sering terjadi yaitu, ketika kita sedang mengakses sebuah 

website yang banyak iklan berupa pop-up, dan kita tidak sengaja meng-kliknya, sehingga 

tanpa kita sadari kita telah menginstal sebuah program yang bisa mengubah tampilan 

hompage, dan default search engine. 

Selain dari internet, hal ini juga bisa disebabkan saat kita sedang menginstal aplikasi, 
kemudian aplikasi tersebut menyarankan untuk menginstal toolbar pada web browser kita. 

 

8. Tidak bisa terhubung dengan jaringan 

Pada kondisi ini, komputer kita sama sekali tidak bisa terhubung dengan komputer 

lain pada sebuah jaringan. Komputer yang tidak bisa konek ke jaringan disebabkan oleh 

karena : 

 Tidak adanya kartu jaringan atau NIC pada komputer tersebut. 

 Konfigurasi setting IP address yang salah atau tidak sesuai. 

 Adanya kerusakan pada NIC atau media penghubung seperti kabel atau wireless. 
 

9. Komputer bisa menyala, tetapi tidak bisa masuk ke sistem operasi 

Masalah ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu hardware dan software. Karena ini 

berhubungan dengan sistem operasi, hardware yang sangat riskan untuk masalah ini adalah 

harddisk. Karena di harddisk inilah sistem operasi tersebut tersimpan, jadi apabila hardisk 

tidak terpasang dengan baik, kita tidak akan pernah bisa menggunakan sistem operasi yang 

ada. 

Selain dari hardware, masalah ini juga bisa terjadi dari sistem yang bermasalah, 
seperti hilangnya file-file yang penting dalam sistem operasi tersebut, virus, atau bahkan 

terformatnya partisi dimana sistem operasi tersebut terinstal. 

 

10. Tidak bisa online di internet 

Ada beberapa hal utama yang menyebabkan masalah tersebut, yaitu: 

 Tidak adanya koneksi internet. 

 Tidak terkoneksinya komputer kita ke jaringan komputer 

 Komputer kita diblok untuk mengakses internet 

 Konfigurasi dari browser setting yang kurang atau salah 
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Q. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

R. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 
yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Sebuah komputer agar dapat dioperasionalkan, harus dilengkapi perangkat lunak atau 

yang dikenal sebagai 

A. Software 

B. CPU 

C. Harddisk 

D. RAM 

E. Motherboard 

 

2. Pada waktu menghidupkan komputer, layar monitor gelap gelap dan hitam, gejala 
kerusakan tersebut terdapat pada... 

A. Power supply 

B. Motherboard 

C. VGA card 

D. LAN Card 

E. RAM 

 

3. Berikut beberapa gejala yang terjadi pada motherboard, kecuali .... 

A. Melakukan pengaturan BIOS tetapi tidak muncuk perubahan 

B. Sistem kehilangan pengaturan 
C. Terdapat pin yang bengkok 

D. Mati total 

E. Perangkat eksternal pada port USB tidak terdeteksi oleh sistem. 

 

4. Berikut komponen-komponen komputer yang digunakan pada saat  merakit personal 

komputer, kecuali... 

A. Motherboard 

B. Printer 

C. RAM 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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D. Prosesor 

E. VGA 

 

5. Apabila motherboard mengalami sistem kehilangan pengaturan, solusi yang dianjurkan 

seorang teknisi adalah .... 

A. Periksa baterai 

B. Pada saat BIOS setup, pastikan pilih save & exit 
C. Lakukan proses reset BIOS 

D. Rapatkan kembali pin dalam port 

E. Semua benar 

 

6. Penguraian PC yang ada menjadi tinggal komponen-komponennya saja disebut .... 

A. Mengecek PC 

B. Membongkar PC 

C. Menggunakan PC 
D. Merusak PC 

E. Merawat PC 

 

7. Tool direct X digunakan untuk mengratahui kondisi .... 

A. Harddisk 

B. VGA 

C. Motherboard 

D. Prosesor 
E. Mainboard 

 

8. Dari pilihan dibawah ini manakah yang paling bagus untuk game .... 

A. Intel pentium 4 

B. Core I3 

C. Core 2 duo 

D. AMD 

E. Intel pentium 3 
 

9. Beberapa tools yang digunakan untuk mengecek komponen PC, kecuali .... 

A. Device manager 

B. Ekspension card 

C. BIOS 

D. Disk defragmenter 

E. Scandisk 

 

10. Camera video, camera digital, moviemaker dll, adalah alat yang digunakan pada aplikasi 

A. Multimedia 

B. Game 

C. Komunikasi 

D. Antivirus 

E. Statistik 
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No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

 

S. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

26. Bagaimana langkah yang dilakukan dalam perawatan non-operatyng system ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
27. Sebutkan beberapa kerusakan yang terjadi pada prosesor! (min 5) ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

28. Sebutkan perawatan hardisk dari sisi software, sebutkan dan jelaskan! (min 2) ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

29. Sebutkan jenis-jenis memori! (min 4) ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
30. Sebutkan langkah – langkah pembersihan CD-ROM ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 
 

No Soal 
Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.8 Mengevaluasi jaringan komputer. 
4.8 Mengkonfigurasi jaringan komputer. 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

JARINGAN KOMPUTER 

 

A. PENGERTIAN JARINGAN KOMPUTER 

Jaringan Komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan 

antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi 

sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat 

keras seperti printer, harddisk, dan sebagainya. Selain itu jaringan komputer bisa diartikan 

sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada diberbagai lokasi yang terdiri 

dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. 

 

B. TUJUAN MEMBANGUN JARINGAN KOMPUTER 

Tujuan dibangunya suatu jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat 

dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim (transmitter) menuju kesisi penerima 

(receiver) melalui media komunikasi. 

Ada beberapa hal yang masih dirasa menjadi kendala, yaitu : 

1. Masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan bagaimana memanfaatkan 

jaringan komunikasi yang ada secara efektif dan efisien. 

2. Jalur transmisi yang digunakan tidak benar – benar bebas dari masalah gangguan (noise). 

 

C. MANFAAT JARINGAN KOMPUTER 

Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer, yaitu : 

1. Sharing resources 
Sharing resources bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral 

lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa 

terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. 

2. Media Komunikasi 
Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik 

untuk teleconference maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting 

lainnya. 
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3. Integrasi Data 

Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena 

setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat 

didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah maka dapat terbentuk data yang 

terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi 

setiap saat. 

4. Pengembangan dan Pemeliharaan 
Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya, 

karena setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer 

sejumlah komputer yang ada tetapi cukup satu buah karena printer itu dapat digunakan 

secara bersama – sama. Jaringan komputer juga memudahkan pemakai dalam merawat 

harddisk dan peralatan lainnya, misalnya untuk memberikan perlindungan terhadap 

serangan virus maka pemakai cukup memusatkan perhatian pada harddisk yang ada pada 

komputer pusat. 

5. Keamanan Data 
Sistem Jaringan Komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data. 

Karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai, serta teknik 

perlindungan terhadap harddisk sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif. 

6. Sumber Daya Lebih Efisien dan Informasi Terkini 

Dengan pemakaian sumber daya secara bersama – sama, akan mendapatkan hasil 

yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu data atau informasi yang diakses 

selalu terbaru, karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui 

oleh setiap pemakai. 

 

D. JENIS JARINGAN KOMPUTER 

Berdasarkan jarak dan area kerjanya jaringan komputer dibedakan menjadi tiga 

kelompok, yaitu : 

 

1. Local Area Network (LAN) 

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. 

Dengan memperhatikan kecepatan transmisi data, maka LAN dapat digolongkan 
dalam tiga kelompok, yaitu : 

a. Low Speed PC Network 

Kecepatan transmisi data pada Low Speed PC Network kurang dari 1 Mbps dan 

biasanya diterapkan untuk personal computer. Contoh dari jenis ini adalah Omninet oleh 

Corvus Systems (network bus), Constalation oleh Corvus Systems (star network), Apple 

talk oleh Apple Corporation. 

 

b. Medium Speed Network 

Kecepatan transmisi data pada Medium Speed Network berkisar antara 1 – 20 

Mbps dan biasnya diterapkan untuk mini computer. Contoh dari jenis ini adalah Ethernet 

oleh Xerox, ARC Net oleh Datapoint Corporation, Wangnet oleh Wang Laboratories. 
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c. High Speed Network 

Kecepatan transmisi data pada Hig Speed Network lebih dari 20 Mbps dan 

biasanya diterapkan untuk mainframe computer. Contoh dari jenis ini adalah Loosely 

Coupled Network oleh Control Data Corporation, Hyper Channel oleh Network System 

Corporation. 

 
2. 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. 

 

3. Wide Area Network (WAN) 

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. 

 

E. TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER 

Topologi merupakan suatu pola hubungan antara terminal dalam jaringan komputer. 
Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode access dan media pengiriman yang digunakan. 

Topologi yang ada sangatlah tergantung dengan letak geografis dari masing-masing 

terminal, kualitas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi ataupun penyampaian pesan, 

serta kecepatan dari pengiriman data. 

 

F. BENTUK KOMUNIKASI DATA 

 

G. MEDIA TRANSMISI DATA 

 

H. PROTOKOL 

Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam 

sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, informasi dan fungsi lain yang 

harus dipenuhi oleh sisi pengirim (transmitter) dan sisi penerima (receiver) agar komunikasi 

berlangsung dengan benar. Selain itu protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau 

lebih komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. 
 
 

T. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
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No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

 

U. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 
1. Peer to peer merupakan jenis jaringan… 

A. A.Jaringan PAN 

B. B.Jaringan LAN 

C. C.Jaringan WPAN 

D. D.Jaringan WAN 

E. E.Jaringan MAN 

 

2. Apakah kepanjangan dari WAN? 

A. Wireless Areas Networking 
B. Wide Area Network 

C. West An Nail 

D. Wifi A N 

E. Wedding At Nose 

 

3. Dibawah ini yang merupakan macam-macam topologi jaringan komputer ,kecuali? 

A. Topologi Bus 

B. Topologi Tree 
C. Topologi Ring 

D. Topologi Free 

E. Topologi Star 

 

4. Apa yang dimaksud dengan (PAN)? 

A. Jaringan computer yang digunakan untuk komunikasi antara computer perangkat 

(termasuk telephone dan asisten pribadi digital ) dekat dengan 1 orang 

B. hubungan antara dua system atau lebih 

C. alat untuk mengetahui detak jantung (kekuatan gempa) 

D. komputer yang diciptakan untuk mengelola jenis data kuantatif berupa angka,huruf 

dan tanda baca 

E. komputer yang mampu mengelola proses pegelolaan data sekala besar 

 

5. Jaringan yang bisa berfungsi sebagai client dan bisa berfungsi sebagai server disebut 

dengan jaringan ... 

A. Peer to peer 

B. Client server 
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C. LAN 

D. MAN 

E. PAN 

6. Salah satu komputer dapat melayani, dan komputer yang lain sebagai client disebut 

sebagai jaringan... 

A. Peer to peer 

B. Client server 
C. LAN 

D. MAN 

E. PAN 

 

7. Berikut ini adalah Topologi jaringan yang menggunakan Hub sebagai pusat transimisi 

data, yaitu... 

A. Topologi Star 

B. Topologi Bus 
C. Peer-to-peer 

D. Topologi Ring 

E. Topologi Ton 

 

8. Pemasangan kabel UTP dengan cara Straight digunakan untuk menghubungkan jenis 

perangkat yang... 

A. Sejaringan 

B. Berbeda Tingkat 
C. Berbeda Bentuk 

D. Setara 

E. Sejajar 

 

9. Untuk mengetahui apakah komputer dalam jaringan sudah terhubung dengan komputer 

lain, digunakan perintah... 

A. Ping 

B. Commant promt 

C. Ipconfig 

D. Cmd 

E. Pong 

 

10. Komputer berjumlah banyak yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam 

melaksanakan tugasnya merupakan pengertian dari... 

A. Jaringan komputer 

B. System komputer 

C. Jaringan dasar 

D. Manajemen komputer 

E. Manajemen trouble 
 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan    
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   Benar 

   Nilai 

Siswa 

 
 

……… 

Paraf 

Guru 

 
 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Penilian Pengetahuan (Essay) 
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

31. Apa yang kamu ketahui tentang jaringan komputer dan kenapa jaringan komputer saat di 

perlukan ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

32. Apa yang kamu ketahui tentang jenis - jenis jaringan computer ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

33. Sebutkan dan jelaskan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam 

membangun suatu jaringan ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

34. Apa perbedaan dari kabel UTP dengan coaxial? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

35. .Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan LAN, MAN dan WAN? 

Jawab : …………………...……………………………… 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR 

80 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 
 

No Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.9 Mengevaluasi IP Address pada jaringan komputer. 
4.9 Mengkonfigurasi IP ddress pada jaringan komputer. 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

PENGALAMATAN DASAR JARINGAN KOMPUTER 
 

IP address ( internet protocol) adalah alamat logika yang di berikan kepada perangkat 

jaringan yang menggunakan protocol TCP/IP, dimana protocol TCP/IP digunakan untuk 

meneruskan packet informasi (routing) dalam jaringan LAN,MAN,WAN dan internet. 

Atau lebih sngkatnya IP address adalah alamat unik dari suatu perangkat jaringan yang 
terdapat di dalam jaringan. 

 

A. JENIS JENIS VERSIPENGALAMTAN JARINGAN. 

Saat ini ada 2 versi IP address yaitu: 

1. IP versi 4(IPv4) IPv4 ini menggunakan penomoran 32-bit dan terdiri dari 4 oktet 

decimal dan dibuat pada tahun 1983 dan masih di gunakan pada sampai saat ini. 

Contoh pengalamatan IPv4:202.134.64.139 

 

2. IP versi 6 (IPv6) IPv6 ini menggunakan penomoran 128-bit , dalam IPv6, alamat 128- 

bit akan dibagike dalam blok berukuran 16-bit, yang akan di konfersikan ke dalam 

blangan heksadesimal berukuran 4digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut 

akan di pisahkan dengan tanda ( : ) titik dua 

contoh pengalamatan IPv6 : 21DA:00D3:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A 

 
 

1. IP versi 4 (IPv4) 

Dalam IPv4 atau IP versi 4 alamat IP address di bagi menjadi 5 kelas yaitu: 

Kelas A : 1 – 126 

Kelas B :128-191 

Kelas C :192-223 
Kelas D :224-239 
Kelas E :240-255 
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Berikut ini akan di jelaskan dari tiap tiap kelas tersebut. 

 

 Kelas A 

IP address kelas A memiliki rentang alamat : 

1.0.0.0 – 126.255.255.255 

subnetmask default Kelas A : 255.0.0.0 
default maximal host Kelas A : 16.777.214 host 

secara default pada alamat IP Kelas A, 8-bit pertama digunakan untuk alamat network 

dan 24-bit berikutnya digunakan untuk alamat host. 

 

 Kelas B 

IP address Kelas B memiliki rentang alamat : 

128.0.0.0 – 191.255.255.255 

subnetmask default Kelas B : 255.255.0.0 
default maximal Host Kelas B : 65.534 host 

secara default pada alamat IP address kelas B, 16 bit pertama digunakan untuk alamat 

network dan 16 bit berikutnya digunakan untuk alamat host. 

 

 Kelas C 

IP address kelas C memiliki rentang alamat : 

192.0.0.0 – 233.255.255.255 

subnetmask default kelas C : 255.255.255.0 
default maximal host Kelas C : 256 host. 

secara default pada alamat IP address kelas C, 24 bit pertama digunakan untuk alamat 

network dan 8 bit berikutnya digunakan untuk alamat host. 

 

 Kelas D 

IP address kelas D memiliki rentang alamat : 

244.0.0.0 – 239.255.255.255 

4 bit pertama alamat kelas D selalu di set ke nilai biner 1110 

kelas D digunakan sebagai alamat multicasting yaitu alamat yang digunakan untuk 

menyampaikan satu paket ke banyak penerima. 

 

 Kelas E 

IP address kelas E memiliki rentang alamat : 

224.0.0.0 – 254.255.255.255 

4 bit pertama kelas E selalau di set ke dalam nilai biner 1111 

alamat IP address kelas E disediakan sebagai alamat yang bersifat “eksperimental” atau 

percobaan yang di cadangkan untuk digunakan pada masa depan. 

 

Untuk pembagian IPv4, pengalamatan ini dibagi menjadi 2 sifat yaitu, IP private 
dan IP public. 

IP private hanya bersifat local dan tidak bisa digunakan untuk mengakses internet & 

penggunaannya bebas. 

tiap kelas memiliki 1 slot yang berfungsi sebagai IP privat lihat list di bawah ini. 

Kelas A : IP 10.x.x.x 

Kelas B : IP172.16.x.x sampai 172.30.x.x 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

Kelas C : IP 192.168.x.x 

IP public bersifat worldwide, bisa digunakan untuk mengakses internet namun penggunaan 

atau konfigurasinya tidak bebas (ada yang mengatur). 

tiap kelas memiliki 1 slot yang berfungsi sebagai IP public, yang intinya IP public tidak 

termasuk list IP yang terdapat pada IP private. 

lembaga yang mengatur / menyediakan IP public adalah IANA, singkatan dari Internet 

Authorized Numbering Association. 

Dalam pengalamatan IPv4 , sangat di dasari oleh karateristik berikut ini: 

 Network ID 

 Host ID 

 Subnet Mask 

 Broadcast 
 

Berikut ini di jelaskan tiap tiap karateristik yang di sebutkan pada list di atas 

 Network ID ialah yang memiliki tiap tiap host ID untuk membatasi sebuah rentang 
pengalamatan dalam suatu rentang pengalamatan. 

 Host ID ialah penamaan setiap host ataupun perangkat jaringan yang terhubung pada 
suatu jaringan. 

 Subnet mask ialah sebagai pembeda network ID dengan host ID sehingga suatu host atau 
perangkat jaringan mengetahui apakah titik suatu host yang di tuju, masih berada di 
jaringan local atau luar. 

 Broadcast ialah mewakili seluruh anggota network . pengiriman paket datagram ke 

alamat ini akan menyebabkan paket ini di dengar oleh seluruh host anggota network 

tersebut. 
 

 

 

W.     Penilaian Sikap 
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

X. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Jenis IP address untuk jaringan berukuran kecil untuk Local Area Network adalah.... 

A. kelas a 
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B. kelas b 

C. kelas c 

D. kelas d 

E. kelas a dan b 

2. Tujuan dibentuknya workgroup 

A. mempermudah pengalamatan ip 

B. mempermudah transfer data 
C. mempermudah sharing data 

D. mempermudah koneksi internet 

E. mempermudah menelepon 

 

3. Fungsi dari tang Crimping pada pemasangan kabel UTP adalah …. 

A. memotong kabel 

B. meratakan kabel 

C. mengunci konektor 
D. menyambung kabel dengan kabel lainnya 

E. semua jawaban benar 

 

4. Pada pemasangan kabel straight, pin yang digunakan untuk mengirim (transferring) data 

adalah ….. 

A. 1 dan 2 

B. 6 dan 8 

C. 4 dan 5 
D. 3 dan 6 

E. 4 dan 8 

 

5. Untuk mengetahui koneksi komputer ke switch / hub, dapat dilakukan dengan mengecek 

suatu hal yang berikut ini, kecuali … 

A. lampu indikator switch / hub 

B. lampu indikator lan card 

C. ip address 
D. server 

E. keyboard 

 

6. Di bawah ini adalah jenis-jenis sistem operasi, kecuali….. 

A. ubuntu 

B. windows xp 

C. mac os 

D. cytrix 

E. android 

 

7. Topologi jaringan komputer yang menggunakan BNC (T) sebagai konektornya adalah.... 

A. topologi bus 

B. topologi coaxial 

C. topologi ring 

D. topologi star, 

E. topologi workstation 
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8. Panjang Host ID pada kelas B 

A. 8 bit 

B. 16 bit 

C. 24 bit 

D. 64 bit 

E. 15 bit 

9. Kombinasi pengkabelan straight pada jaringan komputer yang sesuai dengan standart 
internasional adalah.... 

A. white orange – orange - white green – blue - white blue - green – white brown - 

brown 

B. white orange – orange - white green – green - white blue - blue – white brown - 

brown 

C. white green – green - white orange – blue - white blue - orange – white brown - 

brown 

D. white orange – orange - white green - green - white blue - blue – white brown – 
brown 

E. white blue – orange - white green - green - white orange - blue – white brown – 

brown 

 

10. Permasalahan yang mungkin terjadi pada software dalam koneksitas jaringan adalah 

berikut ini, kecuali….. 

A. Setting konfigurasi jaringan tidak benar 

B. Kesalahan nama Workgroup pada komputer 
C. Protokol yang tidak cocok 

D. network interface card (nic) rusak/mati 

E. Jaringan ADSL 
 

 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 

 
 

……… 

Paraf 

Guru 

 
 

……… 

 

 
Y. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

36. Apa yang anda ketahui tentang jaringan komputer dan kenapa jaringan komputer saat ini 

diperlukan ? sebutkan manfaat dan kerugian jaringan komputer ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
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37. Sebutkan dan jelaskan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam 

membangun suatu jaringan komputer ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

38. Suatu jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan luas cakupan areal 

layanannya. Sebut dan jelaskan pengklasifikasian tersebut ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

39. Sebut dan jelaskan beberapa tipe kabel yang biasa digunakan dan dapat digunakan untuk 

mengaplikasikan jaringan? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

40. . Sebutkan 5perangkat keras jaringan dan jelaskan secara rinci satu persatu? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 
 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR 

87 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
 

 
 

 

3.10 Mengevaluasi sharing sumber daya pada jaringan komputer. 
4.10 Melakukan sharing sumber daya pada jaringan komputer. 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

Administrasi Berbagi Sumber Daya Jaringan 
(Sharing Resource Dalam Jaringan) 

 
 

 

 

 

- Resource Sharing 
resource sharing adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok 

organisasi atau sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah konsorsium atau jaringan yang 

bertujuan untuk meningkatkan layanan dan mengurangi biaya pengembangan. Resource sharing 

tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan formal maupun informal yang diterapkan secara 

lokal, nasional, ataupun internasional. Sedangkan sumber daya yang di-share tersebut dapat 

berupa koleksi, data biografis, pegawai, dan fasilitas. 

- Tujuan Sharing Resource 

tujuan sharing resource digunakan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat 

digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. 

- Fungsi Sharing Resource 

Fungsi Sharing resource diantaranya sebagai berikut: 
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1. Membagi sumber daya, misalnya membagi printer, CPU, memori ataupin harddisk 

2. Sebagai sarana berkomunikasi, misalnya e-mail, instant messaging, chatting 

3. Sebagai akses informasi, misalnya web browsing 

4. Menghemat uang, misalnya : printer, dengan adanya jaringan komputer satu printer dapat 

digunakan oleh lebih dari satu komputer 

5. Reliabilitas tinggi, misalnya salah satu komputer rusak lalu data didalamnya hilang, maka 

data tersebu masih dapat digunakan lagi dikomputer lain yang menyimpan data tersebut 

 
 

- Konfigurasi Sharing Resource 

#menggunakan wifi contohnya sharing printer. 

Secara umum Ada 3 Tahap proses yang harus dilakukan untuk bisa share printer : 

1. Pengaturan pada Semua Komputer (Komputer Master dan Komputer Cliens) 

2. Pengaturan pada Komputer Master 

3. Pengaturan pada Komputer Cliens 

 
berikut penjelasan tahap proses sharing resource : 

 

1. Pengaturan pada Semua Komputer (Komputer Master dan Komputer Cliens) 

Sebelum kita mulai sharing printer, terlebih dahulu Anda sudah mengetahui cara 

print dan install driver printer di komputer Anda. Kemudian beberapa komputer sudah 

terhubung dengan jaringa LAN atau Wifi dengan sebuah workgroup yang sama, jika komputer 

tersebut belum terhubung silahkan ubah terlebih dahulu Workgroup pada komputer Anda 

dengan nama yang sama, pada contoh kali ini kami membuat nama workgroup dengan nama 

"WORKGROUP". Untuk Mengubahnya Seperti Berikut : 

- Buka Control Panel melalu Start => Control Panel lalu temukan dan buka System 

 
 

- Pilih Tab Computer Name, lihat apakah workgroup tersebut sudah sama dengan nama 

workgroup yang anda inginkan. Jika belum ubah workgorup tersebut dengan klik Change. 

http://cara.autada.com/2012/10/sharing-printer.html
http://cara.autada.com/2012/10/cara-print.html
http://cara.autada.com/2012/10/cara-print.html
http://cara.autada.com/2012/09/cara-mudah-instal-driver-printer-canon.html
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- Lalu ubahlah workgroup dengan nama yang Anda inginkan dan harus sama dengan nama 

workgroup pada komputer yang lain yang ingin Anda share printer, lalu klik OK. 

 
2. Pengaturan pada Komputer Master 

Pada Komputer yang terhubung langsung dengan Printer yang ingin Anda Share haruslah 

mengatur settingan printer sebagai berikut: 

Buka kembali Control Panel melalui Start kemudian pilih dan buka Printer and Faxes, pada 

windows Printer And Faxes tersebut Akan terlihat printer yang sudah ready dan terhubung 

dengan komputer sekarang ini, klik kanan printer yang Anda ingin share lalu klik Sharing... 

(contoh kami menggunakan printer brother) . 

 
 

· Lalu akan terbuka Tab Sharing Properties seperti di bawah ini. Silahkan pilihShare this 

printer, Beri nama sesuka Anda atau biarkan dengan nama yang sudah ada kemudian klik OK. 

Jika ada permintaan CD Windows, atau konfirmasi dari printer sharing, pilih “Just Enable File 

and Printer Sharing” dan Klik OK. 
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3. Pengaturan pada Komputer Cliens 

Setelah pengaturan pada tahap kedua selesai (jangan kebalik urutannya harus 1, 2 dan 3) maka 

terakhir kita Tambahkan printer yang telah di-sharing tadi pada komputer cliens: 

Buka Control Panel melalu Start => Control Panel lalu pilih Printer and Faxes, Pada tab di 

sebelah kiri pilih Add a Printer. Seperti gambar dibawah ini: 
 

Maka akan terbuka Add Printer Wizard, Klik Next > 

 

 

 

 

 

 

 

· Kemudian Pada Local or Network printer pilih A network printer, or a printer altachead 

to another computer lalu klik Next > 

 

 
 

· Kemudian pilih Browse for printer lalu klik Next >, maka komputer Anda akan mencari 
printer yang tadinya sudah kita share. Untuk proses cepatnya Anda bisa pilih yang kedua 

yaitu Connect to this printer dengan mengetikkah Nama printer master dan nama printer yang 

dishare tadi dengan format "\\server\printer" atau jika menggunakan contoh dari kami yang 

menggunakan printer brother maka 
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· Terakhir akan muncul info untuk mengkonfirmasi apakah Share Printer Jaringan ini akan 

dijadikan Printer Deafult, Anda bisa pilih tidak dengan menekan tombol No atau Pilih sesuai 

kebutuhan. Kami menyarankan Anda tidak memilih Yes karena setiap Anda print nanti akan 

ngeprint otomatis ke printer server, bagi pemula akan bingung karena yang diprint tidak keluar- 

keluar padahal sudah terprint di printer master. 

 

4 . Pengujian Hasil untuk melakukan sharing printer : 

klik start windows lalu pilih "devices and printers" 

 
maka akan muncul gambar seperti ini, lalu klik printer yang telah di install tadi. 

 

 

selanjutnya klik kanan pada printer yang sudah terinstall tadi, pilih printer properties, maka akan 

muncul gambar seperti di bawah ini. 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

 

kemudian akan muncul gamabr seperti di bawah ini, lalu klik icon "sharing" . 

 
 
 

Z. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

AA. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. (HSDPA) adalah singkatan dari … 

A. High-Speed Downlink Packet Access 

B. b.High-Speed Detect Packet Access 

C. High-Speed Download Packet Access 

D. Hyper-Speed Downlink Packet Access 

E. Hyper-Speed Download Packet Access 
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2. Konfigurasi sambungan ke internet secara garis besar adalah … 

A. Internet – modem – komputer 

B. Modem – komputer – internet 

C. Router – modem – internet 

D. Komputer – modem – router 

E. Komputer – modem – internet 

 
3. Berikut ini adalah game yang dimainkan dengan memanfaatkan teknologi jaringan, 

kecuali … 

A. Sims City 

B. b.Pet society 

C. Point blank 

D. Ragnarok 

E. Farm Ville 

F. 

4. Semua file disimpan atau di copy ke dua, tiga, atau lebih komputer yang terkoneksi ke 

jaringan, sehingga bila salah satu mesin rusak, maka salinan di mesin yang lain bisa 

digunakan merupakan salah satu manfaat jaringan komputer yang disebut dngan … 

A. Resources sharing 

B. Menghemat kabel 

C. Realibilitas tinggi 

D. Save sharing 
E. Menghemat uang 

 

5. Pemakaian secara bersama-sama program aplikasi dan dat yang yang tersimpan pada 

server disebut … 

A. Koneksi 

B. Networking 

C. Resources sharing 

D. Network acess 

E. Information sharing 
 

6. Teknologi jaringan komputer mulai digunakan di universitas-universitas dan perusahaan 

pada tahun… 

A. Tahun 1948 

B. Tahun 1958 

C. Tahun 1968 

D. Tahun 1978 

E. Tahun 1988 

 

7. Pada tahun 1970 dikenal konsep jaringan dengan nama … 

A. Distributed processing 

B. b.Time sharing system 

C. Local Area Network 

D. Metropolitan Area Network 

E. Internet 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR 

94 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 

 

8. Macam-macam jaringan diklasifikasi menjadi … 

A. Jaringan transmisi dan koneksi 

B. Jaringan transmisi dan transformasi 

C. Jaringan transmisi dan jarak 

D. Jaringan jarak dan transformasi 

E. Jaringan local dan internasional 

 
9. Menyediakan akses secara real-time kepada pengguna LAN di mana saja selama berada 

dalam batas akses merupakan keunggulan jaringan nirkabel dalam hal … 

A. Mobilitas 

B. Kecepatan instalasi 

C. Fleksibilitas tempat 

D. Pengurangan anggaran biaya 

E. Kemampuan jangkauan 

 

10. Jaringan nirkabel memiliki kelebihan sebagai berikut, kecuali … 

A. Mobilitas 

B. Kecepatan instalasi 
C. Fleksibilitas tempat 

D. Delay yang sangat besar 

E. Kemampuan jangkauan 
 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

 

 
BB. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

41. sebutkan fungsi sharing resource ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

42. jelaskan cara sharing resource ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
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43. apakah sharing resource itu ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

44. Sebutkan macam-macam sharing resource!Jawab : 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 
 

45. .apa tujuan sharing resource? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 

 
 

No Soal 
Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.11   Mengevaluasi koneksi internet 
4.11   Mengkonfigurasi koneksi internet 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

MASALAH-MASALAH YANG BIASA TERJADI DALAM JARINGAN 
KOMPUTER & SOLUSINYA 

 
Jaringan komputer merupakan teknologi yang sangat membantu aktivitas manusia. Namun di 

balik segala kecanggihannya, terdapat masalah-masalah yang biasa terjadi dalam jaringan 

komputer. Cari tahu apa saja masalah tersebut beserta solusinya di sini! 

 
Kehadiran jaringan komputer membawa banyak sekali manfaat bagi manusia. Berbagai 

kalangan pun mempergunakannya untuk menyelesaikan aktivitas mereka. Namun tentu saja 

setiap teknologi memiliki masalah yang kadang terjadi. Di bawah ini adalah beberapa masalah 

yang biasa terjadi dalam jaringan komputer: 

 

1. Kegagalan Piranti Jaringan 

Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi, mulai dari kegagalan NIC 

- LAN card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga 

kegagalan berskala luas pada switch central yang menghubungkan jaringan server. Untuk 

kegagalan LAN card di salah satu komputer solusinya adalah dengan menggantinya dengan 

network card cadangan. 
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2. Tidak Bisa Sharing Data 

Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi. Penyebabnya bisa karena 

sharing pada komputer masih dalam mode disable, sehingga harus diaktifkan dulu dengan 

membuka Network > Internet Access pada bagian kanan bawah dekstop. Klik kanan pada 

gambar network, lalu klik Open Network and Sharing Center. Pilih mode turn on file and 

printer sharing > Save Changes. 

 
3. Hang pada Komputer 

Masalah hang pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyelesaikannya Anda 

hanya perlu menyalakan kembali komputer Anda. Penyebab dari masalah ini karena IP yang 

Anda gunakan sama dengan IP komputer lainnya, sehingga Anda harus menggantinya 

dengan IP yang berbeda. 

 

4. Kegagalan Kabel Jaringan 

Masalah ini umum ditemui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi 

kinerja sebuah komputer dalam jaringan. Putusnya kabel antar switch (uplink cable) 

sehingga berdampak pada masalah jaringan pada satu blok gedung. Ada juga kegagalan 

backbone cable sehingga berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN. 

 

5. Kerusakan pada Kabel dan Konektor Jaringan 
Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer satu dengan 

komputer lainnya atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. 

Kabel dan konektor untuk membuat jaringan LAN yang banyak digunakan ada tiga jenis: 

 Kabel UTP dengan Konektor RJ45 

Gangguan pada kabel jenis ini adalah konektor yang tidak terpasang dengan baik 

atau longgar, susunan kabel yang salah, hingga kabel putus. Indikasi yang bisa dilihat 

ada pada lampu indikator yang tidak hidup pada kartu jaringan atau pada Hub/switch. 

Namun jaringan yang memakai kabel ini jarang terjadi kesalahan, karena menggunakan 

topologi star, workstation terpasang secara paralel dengan menggunakan hub/switch. 

 Kabel Coaxial dengan Konektor BNC 
Kabel jenis ini memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan jenis 

lainnya dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar, kabel short, dan 

kabel terbuka resistor pada terminating konektor. Short pada pemasangan kabel dengan 

plug konektor menyebabkan sistem jaringan down dan komunikasi antar komputer 

berhenti. 

 Kabel Serat Optik dengan Konektor SC dan ST 

Gangguan pada kabel dan konektor jenis serat optik sangat jarang terjadi, tapi 

membutuhkan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringan. 

Bila terjadi kerusakan pada kabel dan konektor jaringan yang disebabkan oleh 

suatu hal, harus dilihat dulu apakah kabel yang digunakan masih bisa digunakan atau 

tidak. Jika masih bisa, maka Anda hanya perlu mengganti konektornya saja. Namun jika 

tidak, maka kabel dan konektor perlu diganti dengan yang baru. 

 

6. Gangguan pada Hub/Switch 

Hub/switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan (network 

card). Bila hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi 
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untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server. 

Kerusakan bisa dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing- 

masing workstation. Bila lampu indikator power hub mati, berarti kemungkinannya hub 

tersebut rusak. Bila ada lampu indikator workstation yang mati, tandanya komputer 

workstation sedang tidak aktif atau ada gangguan. 

Jika memang terjadi kerusakan pada hub dan sudah tidak bisa digunakan, maka 

solusinya harus diganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat service khusus. 

 
7. Ledakan Virus 

Masalah ini terjadi karena sistem jaringan Anda akan mendapatkan traffic yang 

overload dari pengaruh virus yang menyerang sistem server dan menulari semua komputer 

dalam jaringan. Akibatnya kinerja sistem jaringan menjadi sangat lambat. Solusinya untuk 

menangkal serangan virus ini adalah dengan menerapkan best practice security policy, tapi 

pastikan terlebih dulu pertahanan sistem Anda sudah sangat kebal. 

 

8. Kegagalan Sistem 

Kegagalan sistem bisa terjadi karena adanya masalah pada DHCP server Anda 

sehingga client tidak menerima IP address. Bisa juga karena ada masalah dengan sistem 

Directory Services Anda sehingga client tidak bisa log on ke jaringan. Penyebab lainnya 

adalah adanya masalah dengan register nama pada sistem DNS Anda. 

 

9. Koneksi Putus-putus 
Koneksi yang terputus-putus bisa disebabkan kualitas jaringan telepon yang menurun 

dan suara telepon yang bergemerisik atau adanya dengung. Solusinya yaitu dengan 

mengecek seluruh kabel rumah Anda dari KTB hingga modem. Jika terjadi masalah, Anda 

bisa langsung melapor kepada perusahaan telepon yang berwenang. 

 

10. Masalah pada Network Connection 

Masalah yang terdapat pada Network Connection terletak pada nomor IP, gateway, 

dan lainnya yang blank. Bisa juga status jaringan tersambung dan masih bisa mengakses 

data jaringan via IPX/SPX/NetBIOS, tapi nomor IP tidak ada yang membuat akses internet 

mati. 

 
11. Komputer Tidak Terdeteksi oleh Komputer Lain 

Masalah ini sering terjadi diakibatkan alamat yang digunakan dan IP yang kosong. 

Solusinya adalah dengan mengganti IP address agar bisa terdeteksi oleh komputer lain. Bisa 

juga dengan mengecek apakah komputer Anda bisa tersambung dengan komputer orang 

lain. Caranya adalah dengan klik Start > ketik “ping IP address”. Bila muncul balasan Reply 

From …. (IP address komputer lain), artinya komputer Anda sudah tersambung dengan baik. 

Namun jika muncul Request Time Out, maka komputer Anda tidak bisa tersambung dengan 

komputer lain. 

 

12. Koneksi Lambat 

Adanya permasalahan koneksi lambat bisa disebabkan oleh banyaknya PC yang di- 

sharing. Bisa juga dikarenakan aktivitas klien-klien PC yang sedang mengunduh atau upload 

malware (virus, Trojan, Spyware) yang menghabiskan bandwidth Anda. Solusinya adalah 

gunakan bandwidth management, antivirus, atau anti Spyware. Solusi lainnya adalah dengan 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

menambah kecepatan koneksi internet. Anda bisa coba cara simpel dengan menonaktifkan 

loading gambar pada browser atau menggunakan software. 
 

 

 

 

CC.    Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

DD.    Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Sistem yang bertugas mengatur semua perangkat lunak dan keras dalam sebuah komputer 

sehingga dapat digunakan oleh user disebut sebagai …. 

A. Sistem Operasi 

B. Sistem Komputer 

C. Sistem Manajemen 

D. Sistem Pengaturan 
E. Sistem Operasional 

 

2. Berapa kecepatan akses data pada access point yang memiliki standar kode IEEE 802.11g 

…. 

A. 11Mb/s 

B. 54Mb/s 

C. 108Mb/s 

D. 216Mb/s 

E. 432Mb/s 

 

3. Berapa kecepatan akses data pada access point yang memiliki standar kode IEEE 802.11b 

…. 

A. 11Mb/s 
B. 54Mb/s 

C. 108Mb/s 

D. 216Mb/s 

E. 432Mb/s 
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4. Berapa frekuensi antena pada sebuah access point (WiFi)…. 

A. 2.4Ghz 

B. 3.1Ghz 

C. 1.9Ghz 

D. 5.2Ghz 

E. 4.2Ghz 
 

5. Teks perintah untuk melihat tabel routing pada Windows adalah …. 

A. route –n 

B. route –a 

C. route PRINT 

D. route –D 

E. route –t 

 

6. Teks perintah untuk memeriksa IP address yang kita miliki di Linux adalah …. 

A. config 

B. setconfig 
C. read config 

D. ipconfig 

E. ifconfig 

 

7. Teks perintah untuk memeriksa IP address yang kita miliki di Windows adalah … 

A. config 

B. setconfig 

C. read config 

D. ipconfig 

E. ifconfig 

 

8. Teks perintah untuk memeriksa apakah koneksi jaringan kita sudah terhubung ke 

depdiknas.org adalah …. 

A. ls depdiknas.org 
B. vi depdiknas.org 

C. cp depdiknas.org 

D. ping depdiknas.org 

E. install depdiknas.org 

 

9. Salah satu aplikasi proxy server di sistem operasi Linux adalah …. 

A. Squid 

B. Postfix 

C. Squirrel 

D. Apache 

E. Postgres 

 

10. Perangkat yang berfungsi mengatur pemilihan jalur terbaik untuk dilewati paket data 

dikenal sebagai …. 

A. Switch 

B. Router 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR 

101 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 

 

C. Web server 

D. Proxy server 

E. Name server 

 

11. Komputer yang bertugas menyimpan informasi halaman web yang pernah diakses 

sebelumnya adalah …. 

A. Router 
B. Web server 

C. Proxy server 

D. Name server 

E. Database server 

 

12. Perangkat yang berfungsi sebagai repeater dan sekaligus concentrator dalam sebuah 

jaringan komputer adalah …. 

A. Hub/Switch 
B. Server 

C. Router 

D. Kabel UTP 

E. Connector 

 

13. Antar muka yang bertugas menerjemahkan satuan informasi terkecil di layer fisik adalah 

…. 

A. NIC/Lan Card 
B. USB 

C. RJ 45 

D. Firewire 

E. Kabel UTP 

 

14. 192.168.0.10 merupakan contoh pemberian alamat pada sebuah komputer yang akan 

dihubungkan dalam sebuah jaringan. Angka-angka tersebut dikenal dengan …. 

A. TCP/IP 

B. Domain 

C. Protokol 

D. IP Address 

E. Konfigurasi 

 

15. Satuan informasi terkecil yang dikenal dalam komunikasi data adalah …. 

A. Bit 

B. Byte 

C. Label 

D. Packet 

E. Segment 
 

 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 
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   Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   Nilai 

Siswa 

 
 

……… 

Paraf 

Guru 

 
 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

46. Sebutkan pembagian jaringan computer menurut media transmisi data yang digunakan? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

47. Sebutkan fasilitas – fasilitas yang terdapat pada jaringan computer? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

48. Sebutkan 3 komponen penting yang dibutuhkan untuk membangun jaringan LAN 
beserta fungsinya? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

49. Apakah fungsi perintah ping localhost : 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 
 

50. Apakah yang dimaksud dengan ipconfig? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 

 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 
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1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

 

 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
 

 
 

 

3.12   Mengevaluasi jaringan lokasi (LAN) 
4.12   Kongfigurasi jaringan (LAN) 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

MASALAH-MASALAH YANG BIASA TERJADI DALAM JARINGAN 
KOMPUTER & SOLUSINYA 

 
Jaringan komputer merupakan teknologi yang sangat membantu aktivitas manusia. Namun di 

balik segala kecanggihannya, terdapat masalah-masalah yang biasa terjadi dalam jaringan 

komputer. Cari tahu apa saja masalah tersebut beserta solusinya di sini! 

 
Kehadiran jaringan komputer membawa banyak sekali manfaat bagi manusia. Berbagai 

kalangan pun mempergunakannya untuk menyelesaikan aktivitas mereka. Namun tentu saja 

setiap teknologi memiliki masalah yang kadang terjadi. Di bawah ini adalah beberapa masalah 

yang biasa terjadi dalam jaringan komputer: 

 

13. Kegagalan Piranti Jaringan 

Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi, mulai dari kegagalan NIC 

- LAN card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga 

kegagalan berskala luas pada switch central yang menghubungkan jaringan server. Untuk 

kegagalan LAN card di salah satu komputer solusinya adalah dengan menggantinya dengan 

network card cadangan. 
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14. Tidak Bisa Sharing Data 

Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi. Penyebabnya bisa karena 

sharing pada komputer masih dalam mode disable, sehingga harus diaktifkan dulu dengan 

membuka Network > Internet Access pada bagian kanan bawah dekstop. Klik kanan pada 

gambar network, lalu klik Open Network and Sharing Center. Pilih mode turn on file and 

printer sharing > Save Changes. 

 
15. Hang pada Komputer 

Masalah hang pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyelesaikannya Anda 

hanya perlu menyalakan kembali komputer Anda. Penyebab dari masalah ini karena IP yang 

Anda gunakan sama dengan IP komputer lainnya, sehingga Anda harus menggantinya 

dengan IP yang berbeda. 

 

16. Kegagalan Kabel Jaringan 

Masalah ini umum ditemui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi 
kinerja sebuah komputer dalam jaringan. Putusnya kabel antar switch (uplink cable) 

sehingga berdampak pada masalah jaringan pada satu blok gedung. Ada juga kegagalan 

backbone cable sehingga berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN. 

 

17. Kerusakan pada Kabel dan Konektor Jaringan 

Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer satu dengan 

komputer lainnya atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. 

Kabel dan konektor untuk membuat jaringan LAN yang banyak digunakan ada tiga jenis: 

 Kabel UTP dengan Konektor RJ45 

Gangguan pada kabel jenis ini adalah konektor yang tidak terpasang dengan baik 

atau longgar, susunan kabel yang salah, hingga kabel putus. Indikasi yang bisa dilihat 

ada pada lampu indikator yang tidak hidup pada kartu jaringan atau pada Hub/switch. 

Namun jaringan yang memakai kabel ini jarang terjadi kesalahan, karena menggunakan 

topologi star, workstation terpasang secara paralel dengan menggunakan hub/switch. 

 Kabel Coaxial dengan Konektor BNC 
Kabel jenis ini memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan jenis 

lainnya dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar, kabel short, dan 

kabel terbuka resistor pada terminating konektor. Short pada pemasangan kabel dengan 

plug konektor menyebabkan sistem jaringan down dan komunikasi antar komputer 

berhenti. 

 Kabel Serat Optik dengan Konektor SC dan ST 

Gangguan pada kabel dan konektor jenis serat optik sangat jarang terjadi, tapi 

membutuhkan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringan. 

Bila terjadi kerusakan pada kabel dan konektor jaringan yang disebabkan oleh 

suatu hal, harus dilihat dulu apakah kabel yang digunakan masih bisa digunakan atau 

tidak. Jika masih bisa, maka Anda hanya perlu mengganti konektornya saja. Namun jika 

tidak, maka kabel dan konektor perlu diganti dengan yang baru. 

 

18. Gangguan pada Hub/Switch 
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Hub/switch adalah terminal atau pembagi sinyal data bagi kartu jaringan (network 

card). Bila hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi 

untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server. 

Kerusakan bisa dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing- 

masing workstation. Bila lampu indikator power hub mati, berarti kemungkinannya hub 

tersebut rusak. Bila ada lampu indikator workstation yang mati, tandanya komputer 

workstation sedang tidak aktif atau ada gangguan. 

Jika memang terjadi kerusakan pada hub dan sudah tidak bisa digunakan, maka 
solusinya harus diganti dengan yang baru atau memperbaikinya di tempat service khusus. 

 

19. Ledakan Virus 

Masalah ini terjadi karena sistem jaringan Anda akan mendapatkan traffic yang 

overload dari pengaruh virus yang menyerang sistem server dan menulari semua komputer 

dalam jaringan. Akibatnya kinerja sistem jaringan menjadi sangat lambat. Solusinya untuk 

menangkal serangan virus ini adalah dengan menerapkan best practice security policy, tapi 

pastikan terlebih dulu pertahanan sistem Anda sudah sangat kebal. 

 

20. Kegagalan Sistem 
Kegagalan sistem bisa terjadi karena adanya masalah pada DHCP server Anda 

sehingga client tidak menerima IP address. Bisa juga karena ada masalah dengan sistem 

Directory Services Anda sehingga client tidak bisa log on ke jaringan. Penyebab lainnya 

adalah adanya masalah dengan register nama pada sistem DNS Anda. 

 

21. Koneksi Putus-putus 

Koneksi yang terputus-putus bisa disebabkan kualitas jaringan telepon yang menurun 

dan suara telepon yang bergemerisik atau adanya dengung. Solusinya yaitu dengan 

mengecek seluruh kabel rumah Anda dari KTB hingga modem. Jika terjadi masalah, Anda 

bisa langsung melapor kepada perusahaan telepon yang berwenang. 

 

22. Masalah pada Network Connection 

Masalah yang terdapat pada Network Connection terletak pada nomor IP, gateway, 
dan lainnya yang blank. Bisa juga status jaringan tersambung dan masih bisa mengakses 

data jaringan via IPX/SPX/NetBIOS, tapi nomor IP tidak ada yang membuat akses internet 

mati. 

 

23. Komputer Tidak Terdeteksi oleh Komputer Lain 

Masalah ini sering terjadi diakibatkan alamat yang digunakan dan IP yang kosong. 

Solusinya adalah dengan mengganti IP address agar bisa terdeteksi oleh komputer lain. Bisa 

juga dengan mengecek apakah komputer Anda bisa tersambung dengan komputer orang 

lain. Caranya adalah dengan klik Start > ketik “ping IP address”. Bila muncul balasan Reply 

From …. (IP address komputer lain), artinya komputer Anda sudah tersambung dengan baik. 

Namun jika muncul Request Time Out, maka komputer Anda tidak bisa tersambung dengan 

komputer lain. 

 

24. Koneksi Lambat 

Adanya permasalahan koneksi lambat bisa disebabkan oleh banyaknya PC yang di- 

sharing. Bisa juga dikarenakan aktivitas klien-klien PC yang sedang mengunduh atau upload 

malware (virus, Trojan, Spyware) yang menghabiskan bandwidth Anda. Solusinya adalah 
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gunakan bandwidth management, antivirus, atau anti Spyware. Solusi lainnya adalah dengan 

menambah kecepatan koneksi internet. Anda bisa coba cara simpel dengan menonaktifkan 

loading gambar pada browser atau menggunakan software. 

 

 

 

Langkah langkah pengecekan jaringan 

 

Langkah pertama anda dapat mengecekan apakah kabel dalam kondisi baik atau tidak. Berikut 
adalah contoh kabel yang tidak bagus dan bagus 

 

Pada gambar diatas, anda dapat mengetahui bahwa kondisi kabel nomor 1 dalam kondisi sangat 

baik, dan pada kabel nomor 2, bagian leher dari kabel sudah terkelupas yang biasanya dapat 

menyebabkan kabel tidak terhubung. 
 

Langkah kedua anda dapat mencoba secara langsung dengan menggunakan kabel ke laptop. 
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Jika konfigurasi IP secara dinamis maka anda tidak perlu konfigurasi apapun, dan jika statis 

anda dapat menyesuaikannya dengan jaringan yang ada. Kemudian lakukan pengetesan dengan 

PING ke server IPPBX. Anda dapat lakukan dengan membuka Command Prompt 
 

 

Lalu ketikan "ping <IPSERVER>" , sebagai contoh "ping 192.168.1.7" 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

 

Jika hasilnya "reply from ...... " maka kabel LAN dalam kondisi baik. dan jika hasilnya "Request 

Timeout" atau "Destination Host Unreachable" maka dapat dipastikan ada masalah pada kabel 

LAN yang terhubung ke Laptop atau IP Phone 
 

 

 

FF.     Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

GG. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

16. Tata cara atau peraturan yang disepakati secara internasional agar sebuah komputer 

bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya disebut …. 

A. Proxy 

B. Protocol 
C. Prosedur 
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D. Proposal 

E. Program 

 

17. 40. Software utiliti yang bekerja pada komputer dan didesain untuk memberikan IP 

Address ke komputer disebut …. 

A. DNS 

B. Gateway 
C. Protokol 

D. DHCP 

E. Ipconfig 

 

18. Suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau 

internet ditranslasikan menjadi IP address disebut …. 

A. DNS 

B. Gateway 
C. Protokol 

D. DHCP 

E. Ipconfig 

 

19. Untuk membuat berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), minimal 

komputer yang diperlukan sebanyak …. 

A. 1 

B. 2 
C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

20. Dalam konfigurasi berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), IP 

Address komputer client yang digunakan dimulai pada alamat … 

A. 192.168.0.1 

B. 192.168.0.2 

C. 10.0.0.1 

D. 127.0.0.1 

E. 202.15.0.1 

 

21. Dalam konfigurasi berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), 

komputer yang tersambung dengan internet akan berfungsi sebagai … 

A. client 

B. server / gateway 

C. dump 

D. switch 

E. router 
 

22. Istilah ttl dalam perintah ping dimaksudkan … 

A. Time to loose 

B. Time to live 

C. Time to leave 

D. Time to lost 
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E. Time to lie 

 

23. Perintah untuk mengetahui jalur / rute suatu domain komputer / website mengguna- 

kan pada system operasi Ms.Windows XP adalah ……… 

A. ping 

B. traceroute 

C. tracert 
D. ipconfig 

E. ifconfig 

 

24. Perintah untuk mengetahui jalur / rute suatu domain komputer / website mengguna- 

kan pada system Linux adalah ……… 

A. ping 

B. traceroute 

C. tracert 
D. ipconfig 

E. ifconfig 

25. Sistem yang bertugas mengatur semua perangkat lunak dan keras dalam sebuah 

komputer sehingga dapat digunakan oleh user disebut sebagai …. 

F. Sistem Operasi 

G. Sistem Komputer 

H. Sistem Manajemen 

I. Sistem Pengaturan 

J. Sistem Operasional 
 

 

 

 

 

 

 
No Soal 

PG 
Bobot 

Persoal PG 
Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

 

 

 

 
HH. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
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51. Repeater dipasang jika jarak kabel UTP sudah lebih dari ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

52. Pada pemasangan kabel straight, pin yang digunakan untuk mengirim (transferring) data 

adalah ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

53. Pemasangan kabel secara straight pada kabel UTP digunakan untuk menghubungkan ? 
Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

54. Packet yang dikirimkan tidak mampu sampai ke tujuan, biasanya disebabkan oleh table 
routing yang tidak tepat di mesin default gateway, atau router diatasnya. Hal diatas 

adalah penjelasan dari perintah ping apabila tidak berhasil. Pesan tersebut adalah ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 
 

55. Berikut ini adalah karakteristik topologi bus ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 

 

No Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.13 Mengevaluasi perawatan jaingan lokasi (LAN) 
4.13 Melakukan perawatan jaringan lokasi (LAN) 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 
PERAWATAN JARINGAN LOKAL PADA ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN 

 

 
SERVER 

 

 

 

 

Server sebagai komputer pusat yang bekerja secara terus menerus untuk melayani semua 

komputer client yang terhubung ke server ,hal ini membuat server juga harus diperhatikan dalam 

perawatan. Perawatan pada server dengan data data yang tersimpan secara terpusat diserver agar 

dapat dikelola dengan baik ,lakukan backup data pada server secara berkala.Selain perawatan 
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data server juga sebaiknya terdiri dari dua unit yaitu server utama dan server pengganti,karena 

server biasanya berhenti tanpa henti 24 jam,sehingga sewaktu waktu apabila terjadi kerusakan 

atau perawatan ,server pengganti akan dipasang untuk menggantikan server utama. 

 
 

CLIENT 
 

 

 
Client tidak seperti server ,jika salahsatu client rusak ,sama sekali tidak berpengaruh pada semua 
client dalam jaringan.Meski demikian client juga harus diberikan perawatan,seperti 

membersihkan bagian dalam CPU dari debu,membersihkan virus dan mengecek komponen 

lainnya. 

 
 

KABEL JARINGAN 

 

 
 

Jalur komunikasi pada jaringan lokal selain wireless adalah menggunakan kabel,jadi kabel harus 
diperhatikan secara rutin keberadaannya.Misalnya,mengatur posisi letak kabel jaringan,apakah 

sering dilalui tikus atau tidak,karena tikus suka sekali memakan kabel.Kalau sering dilalui 

tikus,sebaiknya pasang jebakan tikus dengan tujuan mengusir tikus yang lewat. 

 
 

KONEKTOR RJ45 
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Konektor sebagai penghubung antara kabel dengan kartu jaringan (Lan card/Network card)juga 
harus diberikan perawatan . Yang perlu diperhatikan yaitu membersihkan pin kuningan disetiap 

konektor.Untuk membersihkan pin konektor bisa menggunakan ampelas atau dengan peniti 

untuk membersihkan jamur jamur yang tumbuh disela tempat pin berada setelah itu disikat 

menggunakan sikat. 

 
 

SWITCH/HUB 
 

 

 

 

 

Selain server sebagai tempat pengolahan data,hub juga sangat penting, karena apabila hub 

mengalami masalah,maka komputer yang terhubung kejaringan melalui hub tersebut ikut 

bermasalah dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan komputer yang lain.Tempatkan 

hub diruangan yang bersuhu tidak terlalu panas ,bersihkan bagian luar cassing hub dari debu 

agar debu tidak masuk terlalu banyak. 
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II. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

JJ. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Penyebab utama driver kartu jaringan tidak bisa terinstal ke dalam PC adalah. . . . 

A. Kesalahan service network 

B. Driver tidak kompatibel dengan sistem operasinya 

C. Kesalahan seting konfigurasi jaringan 

D. Kesalahan protocol yang digunakan 

E. Kesalahan pengalamatan IP 

 
2. Masalah yang terjadi pada komputer yang tidak bisa terhubung ke internet yaitu. . . . 

A. Kabel LAN longgar 

B. Harddisk rusak 

C. Tidak ada software browsing 

D. Kabel putus 

E. Semua benar 

 

3. Alat yang berguna untuk mengecek kabel LAN adalah. . . . 

A. Tang Krimping 

B. USB Tester 

C. LAN Tester 

D. Tang cucut 
E. Semua benar 

 

4. Kerusakan yang sering terjadi pada jaringan menggunakan kabel UTP adalah. . . . 

A. Kabel terputus 

B. HUB tidak menyala 

C. Router tidak berkeja dengan baik 

D. Listrik padam 

E. Semua benar 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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5. Setiap komputer dalm suatu jaringan merupakan identifikasi alamat yang unik,sehingga 

tidak dibolehakan ada alamat yang sama,biasanya kesalahan pada 

A. kesalahan service network 

B. kesalahan security system 

C. kesalahan seting konfigurasi jaringan 

D. kesalahan protocol yang digunakan 

E. kesalahan pengalamatan IP 
 

6.  Kesalahan pemasukan password pada saat kita masuk dalam jaringan sehingga kita tidak 

dapat masuk dalam jaringan,biasanya kesalahan pada 

A. kesalahan pengalamatan IP 

B. kesalahan security system 

C. kesalahan identifikasi client dan server komputer 

D. kesalahan service network 

E. kerusakan file program,sehingga perlu di update 
 

7. Penyebab dari adanya icon network conection tapi silang merah, yaitu …. 

A. Pada pilihan show icon belum dipilih / di check list 

B. Jaringan secara fisik tidak terhubung ke komputer 

C. Terjadi IP conflict 

D. Server gagal memberikan IP ke network 

E. Network di disable 

 

8.  Perangkat keras yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap- tiap 
workstation atau perangkat lainnya dalam jaringan disebut... . 

A. Concentrator 

B. Lan Card 

C. Modem 

D. USB 

E. Wireless 

 

9. Dalam konfigurasi berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), komputer 

yang tersambung dengan internet akan berfungsi sebagai... . 

A. client 

B. dump 

C. router 

D. switch 

E. server / gateway 

F. 

10. Permasalahan yang sering muncul baik dalam pemasangan maupun setelah 

pemasangan jaringan LAN komputer yang lebih spesifik adalah 

A. kerusakan atau kesalahan hardwere 
B. kerusakan penkabelan 

C. kerusakan konektor 

D. kerusakan jaringan 

E. kerusakan server 
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No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 : Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 

 
 

……… 

Paraf 

Guru 

 
 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

KK. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

56. Pemasangan dengan maka posisi warnanya untuk satu konektor ke konektor lain seperti 

tabel di bawah ini adalah untuk kabel jenis Straight ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

57. ada protokol TCP/ IP yang bertugas untuk mengambil bagian bagian , menetapkan 
bagian bagian, mengalamatkan ke alamat tujuan dan memastikan bahwa bagian bagian 

tersebut sudah terkirim dengan urutan yangbbenar adalah ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

58. Pemasangan kabel secara straight pada kabel UTP digunakan untuk menghubungkan ? 
Jawab : …………………...……………………………… 
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59. Packet yang dikirimkan tidak mampu sampai ke tujuan, biasanya disebabkan oleh table 

routing yang tidak tepat di mesin default gateway, atau router diatasnya. Hal diatas 

adalah penjelasan dari perintah ping apabila tidak berhasil. Pesan tersebut adalah ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 
 

60. Berikut ini adalah karakteristik topologi bus ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 
 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR 

120 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.14 Mengevaluasi permasalahan jaringan lokal (LAN) 
4.14 Melakukan perbaikan jaringan lokasi (LAN) 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

MELAKUKAN PERBAIKAN DAN ATAU SETTING ULANG 

KONEKSI JARINGAN 
 

Mempersiapkan Perbaikan Konektifitas Jaringan pada PC yang Bermasalah 

Persiapan untuk melakukan perbaikan konektifitas jaringan pada komputer client yang 

bermasalah harus terlebih dahulu mengetahui peralatan-peralatan yang akan digunakan dan 

dibutuhkan dalam jaringan tersebut. Selain peralatan dalam proses perbaikan konektifitas kita 

juga harus mengetahui jenis topologi jaringan yang digunakan oleh komputer client tersebut. 

Hal ini dilakukan agar dalam proses persiapan dan proses perbaikan kita tidak menggunakan 

sistem trial and error yang berarti kita hanya mencoba-coba saja tanpa mengetahui permasalahan 

yang dihadapi sebenarnya. Pada pembahasan berikut akan membahas tentang persiapan 

perbaikan konektiftas pada jaringan dengan topologi Bus dan Star. Alasan pembahasan hanya 

pada jaringan dengan topologi Bus dan Star karena kedua jaringan paling bayak digunakan. 

 
1. Persiapan Perbaikan Konektivitas pada Jaringan dengan Topologi Bus 

Merupakan topologi fisik yang menggunakan kabel Coaxial dengan menggunakan T- 

Connector dengan terminator 50 ohm pada ujung jaringan. Topologi bus menggunakan satu 

kabel yang kedua ujungnya ditutup serta sepanjang kabel terdapat node-node. 

 Karakteristik topologi Bus adalah:

 merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup dimana sepanjang kabel terdapat 
node-node.

 Paling prevevalent karena sederhana dalam instalasi

 Signal merewati 2 arah dengan satu kabel kemungkinan terjadi 

collision (tabrakan data atau tercampurnya data).

 Permasalahan terbesar jika terjadi putus atau longgar pada salah 
satu konektor maka seluruh jaringan akan berhenti

 Topologi Bus adalah jalur transmisi dimana signal diterima dan

 dikirim pada setiap alat/device yang tersambung pada satu garis lurus (kabel), signal 
hanya akan ditangkap oleh alat yang dituju, sedangkan alat lainnya yang bukan tujuan 

akan mengabaikan signal tersebut/hanya akan dilewati signal.
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Persiapan yang dilakukan adalah dengan mempersiapkan peralatannya. Peralatan atau bahan 

yang dibutuhkan untuk jaringan dengan Topologi Bus adalah: 

a. Kartu Jaringan (Network Interface Card/ LAN Card) 

Sebuah kartu jarinagn (LAN Card) yang terpasang pada slot ekspansi pada sebuah 

motherboard komputer server maupun workstation (client) sehingga komputer dapat 

dihubungkan kedalam sistem jaringan. Dilihat dari jenis interface-nya pada PC terdapat 

dua jenis yakni PCI dan ISA. 

 
b. Kabel dan konektor Kabel yang digunakan untuk jaringan dengan topologi Bus adalah 

menggunakan kabel coaxial. Kabel coaxial menyediakan perlindungan cukup baik dari 

cross talk ( disebabkan medan listrik dan fase signal) dan electical inteference (berasal 

dari petir, motor dan sistem radio) karena terdapat semacam pelindung logam/metal 

dalam kabel tersebut. 

 
Jenis kabel coaxial diantaranya kabel TV (kabel Antena), thick coaxial dan thin coaxial 

kecepatan transfer rate data maximum 10 mbps. 

Kabel Coaxial atau kabel RG-58 atau kabel 10base2 (ten base two) memiliki jangkauan 

antara 300 m dan dapat mencapai diatas 300m dengan menggunakan repeater. Untuk 

dapat digunakan sebagai kabel jaringan harus memenuhi standar IEEE 802.3 10BASE2, 

dengan diameter rata-rata berkisar 5 mm dan biasanya berwarna gelap. 

Konektor yang digunakan dalam jaringan Topologi Bus adalah dengan menggunakan 

konektor BNC. Konektor BNC ada 3 jenis yakni: 

 Konektor BNC Konektor BNC yang dipasangkan pada ujung-ujung kabel coaxial. 
 TerminatorBNC Konektor BNC dipasangkan pada ujung-ujung Jaringan dengan 

Topologi Bus yang memiliki nilai hambatan 50 ohm. 

 TBNC Adalah konektor yang dihubungkan ke kartu jaringan (LAN Card) dan ke 

Konektor BNC ataupun ke terminator untuk ujung jaringan. 

 
 

2. Persiapan Perbaikan konektifitas pada Jaringan dengan topologi Star 

Topologi Star adalah topologi setiap node akan menuju node pusat/ sentral sebagai konselor. 

Aliran data akan menuju node pusat baru menuju ke node tujuan. 

Topologi ini banyak digunakan di berbagai tempat karena memudahkan untuk menambah, 

megurangi dan mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Panjang kabel tidak harus sesuai 

(matching). Kerugian terjadi pada panjang kabel yang dapat menyebabkan (loss effect) 

karena hukum konduksi, namun semua itu bisa diabaikan. 

Karateristik topologi Star adalah: 

 Setiap node berkomunikasi langsung dengan central node, traffic data mengalir dari node 

ke central node dan kembali lagi.

 Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung 

terhubung ke central node.
 Keunggulan jika terjadi kerusakan pada salah satu node maka hanya pada node tersebut 

yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lain

 Dapat digunakan kabel lower karena hanya menghandle satu traffic node dan biasanya 

menggunakan kabel UTP.

Persiapan yang harus dilakukan adalah mempersiapkan peralatannya. Peralatan atau bahan 

yang dibutuhkan untuk jaringan dengan Topologi Bus adalah: 
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1. Kartu Jaringan (Network Interface Card/ LAN Card) 

Sebuah kartu jaringan (LAN Card) yang terpasang pada slot ekspansi pada sebuah 

motherboard komputer server maupun workstation (client) sehingga komputer dapat 

dihubungkan kedalam sistem jaringan. Dilihat dari jenis interface-nya untuk jaringan 

menggunakan topologi star menggunakan kartu jaringan jenis PCI. 

 

2. Kabel dan Konektor 

Kabel yang digunakan dalam Jaringan dengan topologi star adalah UTP (Unshielded 

Twisted Pair). Merupakan sepasang kabel yang dililit satu sama lain dengan tujuan 

mengurangi interferensi listrik yang terdapat dari dua, empat atau lebih pasang (umumnya 

yang dipakai dalam jaringan adalah 4 pasang / 8 kabel). UTP dapat mempunyai transfer rate 

10 mbps sampai dengan 100 mbps tetapi mempunyai jarak pendek yaitu maximum 100m. 

Umumya di Indonesia warna kabel yang terlilit adalah (orangeputih orange), (hijau-putih 
hijau), (coklat-putih coklat) dan (biruputih biru). 

Konektor yang digunakan dalam jaringan Topologi star dengan kabel UTP (Unshielded 

Twisted Pair) yakni menggunakan konektor RJ 45 dan untuk mengepres kabel menggunakan 

tang khusus yakni Cramping tools. 

 

 
 

Memperbaiki Konektifitas Jaringan pada PC 

 

Perbaikan konektifitas merupakan tindakan untuk memperbaiki atau menghubungkan komputer 

client dengan komputer jaringan. Tindakan yang dilakukan adalah termasuk pemasangan dan 

konfigurasi ulang perangkat yang diganti. 

 
Pada pembahasan berikut akan membahas pada perbaikan konektifitas pada jaringan dengan 

Topologi Bus dan Topologi Star. Hal ini dilakukan untuk lebih memperdalam bahasan sesuai 

dengan kegiatan belajar yang pertama. 

 
Tindakan perbaikan konektifitas jaringan melalui beberapa tahap yakni: 

 
1) Pemasangan Kartu Jaringan (LAN Card) pada Motherboard 

Pemasangan Kartu jaringan pada motherboar disesuaikan dengan kartu jaringan yang dimiliki 

apakah menggunakan model ISA atau PCI. Kartu jaringan model ISA tidak dapat dipasangkan 

pada slot PCI dan sebaliknya. Jadi pemasangan kartu jaringan harus sesuai dengan slot 

ekspansinya. Karena ukuran slot ekspansi yang tidak sama maka mempermudah dalam 

pemasangan sehingga tidak mungkin tertukar. Pemasangan kartu jaringan dapat dilakukan pada 

slot manapun selama slot tersebut tidak dipakai oleh komponen lain atau masih kosong. Karena 

apabila anda memindah komponen yang sudah ada maka saat menghidupkan komputer 

windows akan mendeteksi ulang pada seluruh komponen sehingga akan melakukan inisialisasi 

ulang ini terjadi pada windows 98, Windows 2000 dan windows XP. 

 
2) Pemasangan Kabel pada Konektor 
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a. Pemasangan Kabel Coaxial dan Konektor BNC 

Pemasangan Kabel Coaxial dan konektor BNC harus dilakukan dengan hati-hati jangan 

sampai terjadi short atau hubung singkat karena dapat menyebabkan kabel yang kita buat 

membuat sistem jaringan menjadi down. Pengecekan apakah kabel tersebut dalam 

kondisi yang baik atau tidak putus ditengah juga harus dilakukan karena ini juga sebagai 

antisipasi supaya tidak terjadi kegagalan konektifitas. Pengecekan dapat dilakukan 

dengan multimeter pada kedua ujung apakah ada short atau putus tidak. Jika tidak ada 

maka dapat dilakukan penyambungan Kabel Coaxial pada konektor BNC. Setelah 

selesai penyambungan Kabel Coaxial pada konektor BNC harus di cek lagi apakah ada 

short atau putus dalam kabel tersebut dengan menggunkan multimeter. 

b. Pemasangan Kabel UTP dan Konektor RJ 45 
Pemasangan Kabel UTP dan Konektor RJ 45 untuk jaringan susunan kabel harus 

dilakukan standarisasi dengan tujuan untuk mempermudah dalam penambahan jaringan 

baru tanpa harus melihat susunan yang dipakai jika telah menggunakan standarisasi 

pengurutan kabel UTP ke konektor RJ 45. 

 

Pengkabelan menggunakan Kabel UTP terdapat dua metode yaitu: 

1. Kabel Lurus (Straight Cable) 
Kabel lurus (Straight Cable) adalah sistem pengkabelan antara ujung satu dengan 

yang lainnya adalah sama. Kabel lurus (Straight Cable) digunakan untuk 

menghubungkan antar workstation (Client) dengan Hub/Switch. 

 
2. Kabel Silang (Crossover Cable) 

Kabel Silang (Crossover Cable) adalah sistem pengkabelan antara ujung satu dengan 

yang lainnya saling disilangkan antar pengiriman (Transmiter) data dan penerima 

(Resiver) data. Kabel pengiriman data ujung satu akan diterima oleh penerima data 

pada ujung kedua begitupula sebaliknya penerima data satu merupakan pengirim 

data ujung kedua. Kabel Silang (Crossover Cable) digunakan untuk menghubungkan 

Hub/Switch dengan Hub/Switch atau antar dua komputer tanpa menggunakan hub. 

 
3) Pemasangan Konektor pada sistem Jaringan 

 Pemasangan Kabel Coaxial dengan konektor BNC pada Jaringan dengan topologi Bus 

Pemasangan Kabel Coaxial dengan konektor BNC pada Jaringan dengan topologi Bus 

yang menggunakan T-Connector dengan terminator 50 ohm pada ujung jaringan. 

Topologi bus menggunakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup dimana sepanjang 

kabel terdapat node-node. 

 Pemasangan Kabel UTP dengan Konektor RJ 45 pada Jaringan dengan Topologi Star 

Pemasangan Kabel UTP dengan konektor RJ 45 pada Topologi Star adalah setiap node 

akan menuju node pusat/ sentral sebagai konselor. Aliran data akan menuju node pusat 

baru menuju ke node tujuan. Topologi ini banyak digunakan di berbagai tempat karena 

memudahankan untuk menambah, megurangi atau mendeteksi kerusakan jaringan yang 

ada. 

 

4) Seting konfigurasi (penginstalan driver kartu jaringan, pemilihan Protocol, Pengisian 

IP Address, subnet mask dan workgroup. 

Apabila secara hardware semua telah terpasang dengan baik maka langkah selanjutnya 

adalah konfigurasi secara software yang dapat dilakukan dengan cara: 

a. Penginstallan Driver Kartu Jaringan (LAN Card) 
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Penginstalan driver dilakukan apabila kartu jaringan belum terdeteksi dikarenakan tidak 

suport Plug and Play (PnP). Hal ini disebabkan karena driver dari sistem operasi (98/Me) 

yang digunakan tidak ada sehingga memerlukan driver bawaan dari kartu jaringan 

tersebut. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara: 

Klik start pada windows 98/me >> setting >> Control Panel 

b. Pemilihan Protocol 

Biasanya setelah melakukan instalasi kartu jaringan (LAN Card) dengan baik secara 
otomatis akan memasukkan protocol TCP/IP dikotak dialog tersebut ( Gambar 21) 

namun apabila belum maka dapat dilakukan cara-cara berikut: 

c. Pengisian IP Address dan Subnetmask 

IP Address merupakan alamat komputer yang unik dalam sistem jaringan. Karena dalam 

sistem jarigan yang dituju adalah IP Address sehingga jika terjadi IP Address yang sama 

maka kedua komputer cross penggunaan alamat yang sama. 

Kelas Alamat IP Address 

IP Address dikelompokkan menjadi lima kelas; Kelas A, Kelas B, Kelas C, Kelas D, dan 
Kelas E. Perbedaan pada tiap kelas tersebut adalah pada ukuran dan jumlahnya. IP Kelas 

A dipakai oleh sedikijaringan, tetapi jaringan ini memiliki jumlah host yang banyKelas 

C dipakai untuk banyak jaringan, tetapi jumlah host sedikit, Kelas D dan E tidak banyak 

digunakan. Setiap alamat IP terdiri dari dua field, yaitu: 

 Field NetId; alamat jaringan logika dari subnet dimana komputer dihubungkan 

 Field HostId; alamat device logical secara khusus digunakan untuk mengenali 
masing-masing host pada subnet. 

d. Pemilihan Workgroup 

Pemilihan workgroup untuk menentukan kelompok mana yang kita hubungai. 

Workgroup dapat juga disebut nama Jaringan yang ada jadi untuk masuk sistem harus 

menuju ke nama jaringan yang dituju apabila tidak maka juga tidak masuk dalam sistem 

jaringan tersebut. 

 

 

Memeriksa, Menguji & Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perbaikan 

Konektifitas Jaringan pada PC 

 

Tindakan yang dilakukan setelah konfigurasi sistem selesai dapat dilakukan tindakan akhir 

yakni: 

1. Pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan 

2. Pengujian konektifitas jaringan 

3. Pembuatan laporan hasil perbaikan pekerjaan yang telah 

dilakukan 

Dengan tindakan-tindakan tersebut diatas diharapkan perbaikan konektifitas dapat teruji dan 
handal sehingga tidak menggangu jaringan yang telah ada. Tindakan-tindakan yang harus 

dilakukan untuk mengetahui apakah konektifitas yang telah dilakukan berhasil dapat dilakukan 

dengan cara: 

 
A. Pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan Pemeriksaan ulang konektifitas jaringan merupakan 

tindakan pengecekan ulang kembali dari proses paling awal yakni: 

a) Memeriksa pemasangan kartu jaringan (LAN Card) apakah telah terpasang dengan baik 

atau tidak 
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b) Memeriksa Pemasangan konektor Kabel pada hub/switch atau konektor lain tidak 

mengalami short atau open, 

c) Pemasangan konektor tidak longgar 

d) Setting dan konfigurasi kartu jaringan secara software telah 

benar sesuai dengan ketentuan jaringan sebelumnya baik dari instalasi driver kartu 

jaringan, Konfigurasi IP Address, Subnet mask dan Workgroup yang digunakan. 

Apabila semua telah terpasang dengan baik dan benar maka langkah selanjutnya adalah 

pengujian konektifitas jaringan. 

 
B. Pengujian konektifitas jaringan 

Pengujian atau pengetesan jaringan dilakukan untuk mengetahui apakah komputer yang kita 

konektifitaskan telah berhasil masuk dalam sistem jaringan yang dituju. Dalam menu 

network tersebut kita gunakan Fine Computer dimana kita akan melakukan pencarian 

berdasarkan nama komputer yang ada dalam jaringan saat penentuan identification pada saat 

penentuan workgroup. 

Pada dialog find computer kita mencari berdasarkan nama komputer yang dicari. Hasil 

pencarian akan ditampilkan berupa daftar komputer yang telah sesuai dengan nama yang 

kita masukkan. 

Cara pengujian hasil koneksi jaringan dapat pula dilakukan dengan cara double klik pada 

icon Network Neighborhood akan didapatkan daftar nama komputer yang telah masuk 

dalam jaringan sampai saat pengaksesan tersebut. 

Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah komputer tersebut telah terhubung 
dengan jaringan adalah dengan masuk pada windows explorer disana akan memberikan 

informasi secara lengkap. 

Pengujian dapat pula dilakukan dengan menggunakan Ms Dos untuk melihat konfigurasi 

pada TCP/IP. Pada windows Ms Dos ketikkan C:>IPCONFIG/ALL (IP Configuration) 

IPCONFIG (IP Configuration) memberikan informasi hanya pengalamatan TCP/IP pada 

konputer tersebut saja. Dari gambar tersebut bahwa komputer tersebut memiliki nomor IP 

Addres adalah 10.1.1.7 dan Subnet Masknya adalah 255.255.255.0 Untuk informasi yang 

lebih lengkap dapat juga dilakukan dengan mengetikkan pada Ms Dos adalah C:> 

IPCONFIG/ALL|MORE. 

 
Dari tampilan IPCONFIG secara keseluruhan (all) dapat diperoleh informasi bahwa : 

a) Host Name (Nama Komputer) adalah Komp_7 

b) Diskripsi Kartu jaringannya adalah menggunakan Realtek RTL8029(AS) jenis Eternet 

Adapter. 

c) Physical Adapter adalah 00-02-44-27-25-73 

d) IP Addres adalah 10.1.1.7 

e) Subnet Masknya adalah 255.255.255.0 

 

Untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan sudah berjalan dengan baik 

maka dilakukan utilitas ping. Utilitas Ping digunakan untuk mengetahui konektifitas yang 

terjadi dengan nomor IP address yang kita hubungi. 

 

Perintah ping untuk IP Address 10.1.1.1, jika kita lihat ada respon pesan Replay from No IP 

Address 10.1.1.1 berarti IP tersebut memberikan balasan atas perintah ping yang kita 

berikan. Diperoleh Informasi berapa kapasitas pengiriman dengan waktu berapa lama 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

memberikan tanda bahwa perintah untuk menghubungkan ke IP Address telah berjalan 

dengan baik. 

 

Apabila alamat yang dihubungi tidak aktif atau tidak ada maka akan ditampilkan data 

Request Time Out (IP Address tidak dikenal). 

Berarti komputer tersebut tidak dikenal dalam sistem jaringan, atau sedang tidak aktif. 

Setelah melakukan pengujian pada sistem jaringan setiap komputer telah dapat terhubung 

dengan baik. Sistem jaringan tersebut dapat digunakan untuk sharing data ataupun printer, 

modem (Internet) dan sebagainya. 

Sharing dimaksudkan untuk membuka jalan untuk komputer client lain mengakses atau 
menggunakan fasilitas yang kita miliki. 

Untuk dapat melakukan sharing data dapat dengan cara masuk ke windows explorer pilih 

data atau directory yang akan disharingkan kemudian klik kanan lalu klik sharing. 

Dengan sharing sistem jaringan dapat menggunakan 1 unit printer untuk mencetak data dari 

setiap komputer client sehingga memotong ongkos biaya untuk pembelian printer yang 

banyak. 

Sebagai contoh sebuah komputer telah mensharing drive A, C, D, E, G dan sebuah printer 

canon berarti komputer tersebut membuka akses untuk setiap komputer dapat melihat, 

membuka dan menggunakan fasilitas printer yang ia miliki. 
 

LL.    Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

MM. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. HotSpot bisa membuat antrian dinamis pada user login untuk melakukan keterbatasan 

kecepatan 

A. Benar 

B. Salah 

C. Ragu 

D. Mungkin 
E. Tidak pasti 

 

2. Prioritas antrian tertinggi adalah... 

A. 1 
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B. 3 

C. 5 

D. 7 

E. 9 

 
 

3. Fitur proxy MikroTik adalah ... 

A. Caching HTTP 

B. FTP caching 

C. Caching SMTP 

D. Caching POP3 

E. Penyaringan nama DNS 

 

4. Mengkonfigurasi HotSpot dimungkinkan   pada MikroTikRouterOS   hanya dengan 

antarmuka nirkabel.. 

A. Ya 

B. Tidak 

C. Ragu 
D. tidak jelas 

E. mungkin 

 

5. Kerusakan yang sering terjadi pada jaringan menggunakan kabel UTP adalah. . . . 

F. Kabel terputus 
G. HUB tidak menyala 

H. Router tidak berkeja dengan baik 

I. Listrik padam 

J. Semua benar 

 

6. Setiap komputer dalm suatu jaringan merupakan identifikasi alamat yang unik,sehingga 

tidak dibolehakan ada alamat yang sama,biasanya kesalahan pada 

F. kesalahan service network 

G. kesalahan security system 

H. kesalahan seting konfigurasi jaringan 

I. kesalahan protocol yang digunakan 

J. kesalahan pengalamatan IP 

 

7.  Kesalahan pemasukan password pada saat kita masuk dalam jaringan sehingga kita tidak 

dapat masuk dalam jaringan,biasanya kesalahan pada 

F. kesalahan pengalamatan IP 

G. kesalahan security system 

H. kesalahan identifikasi client dan server komputer 

I. kesalahan service network 
J. kerusakan file program,sehingga perlu di update 

 

8. Penyebab dari adanya icon network conection tapi silang merah, yaitu …. 

F. Pada pilihan show icon belum dipilih / di check list 

G. Jaringan secara fisik tidak terhubung ke komputer 

H. Terjadi IP conflict 
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I. Server gagal memberikan IP ke network 

J. Network di disable 

 

9.  Perangkat keras yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap- tiap 

workstation atau perangkat lainnya dalam jaringan disebut... . 

F. Concentrator 

G. Lan Card 
H. Modem 

I. USB 

J. Wireless 

 

10. Dalam konfigurasi berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), komputer 

yang tersambung dengan internet akan berfungsi sebagai... . 

G. client 

H. dump 
I. router 

J. switch 

K. server / gateway 
 

 

 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 
Siswa 

 
 

……… 

Paraf 
Guru 

 
 

……… 

 
NN. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

61. Pemasangan dengan maka posisi warnanya untuk satu konektor ke konektor lain seperti 

tabel di bawah ini adalah untuk kabel jenis Straight ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

62. ada protokol TCP/ IP yang bertugas untuk mengambil bagian bagian , menetapkan 

bagian bagian, mengalamatkan ke alamat tujuan dan memastikan bahwa bagian bagian 

tersebut sudah terkirim dengan urutan yangbbenar adalah ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
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63. Pemasangan kabel secara straight pada kabel UTP digunakan untuk menghubungkan ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

64. Packet yang dikirimkan tidak mampu sampai ke tujuan, biasanya disebabkan oleh table 

routing yang tidak tepat di mesin default gateway, atau router diatasnya. Hal diatas 

adalah penjelasan dari perintah ping apabila tidak berhasil. Pesan tersebut adalah ? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 
 

65. Berikut ini adalah karakteristik topologi bus ? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab dengan 

Benar 2 15 
 

3 20 
 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 

4 25 
 

5 25 
 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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