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 INTERnational NETworking

Merupakan 2 komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan

komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional), yang saling

berinteraksi dan bertukar informasi.

 INTERconnected NETworking

Sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan

jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.
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SEJARAH INTERNET

 Departemen Pertahanan Amerika membentuk suatu jaringan komputer yang disebut

ARPANET, untuk memungkinkan personil militer dan peneliti sipil bertukar informasi

yang berkaitan dengan hal-hal militer.

 Melalui proyek ARPA (Advance Research Project Agency) mereka

mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX dapat

melakukan komunikasi dalam jarak tak berhingga melalui saluran telepon.

 Diperkenalkan pada Oktober 1972, pada tahun 1981 hanya 231 komputer, tahun

1986 bertambah menjadi 2.308 komputer, dan 1,5 juta komputer pada tahun 1993.

 Awal tahun 1980 jaringan ARPANET (karena sudah diberhentikan) diubah menjadi

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

 Dilanjutkan kembali dan dibiayai oleh NSF (National Science Foundation) bekerja

sama dengan CSNET (Computer Science Networking) berubah nama menjadi

NSFNET.
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FASILITAS INTERNET

World Wide Web (WEB)

Electronic Mail (Email)

Telnet

File Transfer Protocol (FTP)

Gopher

Chat Groups (Internet Relay Chat (IRC)

NewsGroup

World Wide Web (WEB)

Electronic Mail (Email)

Telnet

File Transfer Protocol (FTP)

Gopher

Chat Groups (Internet Relay Chat (IRC)

NewsGroup

FASILITAS INTERNET

World Wide Web (WEB)

Electronic Mail (Email)

Telnet

File Transfer Protocol (FTP)

Gopher

Chat Groups (Internet Relay Chat (IRC)

NewsGroup

World Wide Web (WEB)

Electronic Mail (Email)

Telnet

File Transfer Protocol (FTP)

Gopher

Chat Groups (Internet Relay Chat (IRC)

NewsGroup



SYARAT TERHUBUNG KE INTERNET
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ISTILAH DALAM INTERNET

Website

Hompage

URL (Universal Resource Locator)

Protocol

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Host
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Ada 3 cara menjalankan internet, asumsi

komputer telah terkoneksi ke ISP:

1. Menggunakan menu
• Klik START – PROGRAM – INTERNET EXPLORER

2. Menggunakan icon di desktop

3. Menggunakan icon di taskbar
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MENGENAL ELEMEN INTERNET EXPLORERMENGENAL ELEMEN INTERNET EXPLORER



Kembali ke
halaman yang
telah diakses

Untuk maju ke
halaman
berikutnya

Untuk menampilkan
jendela pencarian
yang disediakan IE

STANDART BUTTON

Untuk menampilkan
jendela pencarian
yang disediakan IE

Untuk
menghentikan
proses penampilan
situs yang telah
diketik di address
bar

Untuk kembali ke
halaman awal

Untuk daftar
website yang kita
sukai & sering
dikunjungi

STANDART BUTTON

Untuk daftar
website yang kita
sukai & sering
dikunjungi

Untuk mengulangi
kembali proses
penampilan website

Untuk melihat daftar
alamat situs yang
pernah dikunjungi



LATIHAN SOAL

1. Sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan
jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia disebut….
A. Arpanet
B. Internet
C. Jaringan
D. Local Area Network

2. Suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu (tag) untuk menyatakan kode-
kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara
benar adalah….
A. HTML
B. Web browser
C. Host
D. Protocol

3. Suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data
dinamakan….
A. HTML
B. Web browser
C. Host
D. Protocol
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LATIHAN SOAL

4. Jaringan ARPANET (karena sudah diberhentikan) diubah menjadi TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) pada tahun….
A. 1970
B. 1980
C. 1986
D. 1972

5. Tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan
dikumpulkan dan dikemas adalah….
A. Web Site
B. Homepage
C. HTML
D. Protocol

6. Icon berikut merupakan lambang dari…
A. Mozilla Firefox
B. Internet Explorer*
C. Opera
D. Dolphin Browser
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LATIHAN SOAL

7. Fungsi dari icon berikut adalah…
A. Kembali ke halaman yang diakses
B. Untuk maju ke halaman berikutnya
C. Untuk menampilkan jendela pencarian
D. Untuk menghentikan proses penampilan situs yang telah diketik di address bar
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15. Berikut merupakan syarat agar terhubungnya internet, kecuali….
A. Modem
B. Software
C. Departemen
D. ISP (Internet Service Provider)
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