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KATA SAMBUTAN 

 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting 
sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang 
kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat 
menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru 
sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama 
menyangkut kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru 
Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua 
guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan 
melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan 
profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan 
kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta 
kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok 
kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk 
pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.Tujuannya 
untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber 
belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan 
melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka 
dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan 
Pemberayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di 
lingkungan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang 
bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan 
peningkaan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat 
pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program 
Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata 
pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program 
GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas 
kompetensi guru.Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan 
Guru Mulia Karena Karya. 

      Jakarta,  Februari 2016 
      Direktur Jendral 
      Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 

      Sumarna Surapranata, Ph.D 
      NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan 

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan 

tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, 

peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 

2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru 

dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan.  

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi 

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan 

modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga 

kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang 

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan  dalam kegiatan  

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal 

dalam mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan 

sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di 

masa mendatang.  

 
Makassar,Februari 2016 
Kepala LPPPTK KPTK Gowa 
Sulawesi Selatan, 

 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 
NIP  19650430 1991 93 1004 
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BAB IPENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remedial dan pengayaanmerupakan komponen penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan.Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat 

ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem 

penilaiannya.Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan 

menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat 

dari hasil penentuanmetode pembelajaran dan penilaiannya. Selanjutnya sistem 

metode pembelajaran yang tepat akan berimplikasi pada penentuan penilaian 

yang tepat pula untuk mememperoleh hasil belajar yang baik pula. Oleh karena 

itu, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan diperlukan perbaikan sistem 

pembelajaran dan penilaian yang diterapkan. Diharapkan dengan perbaikan 

sistempembelajaran dan penilaian maka amanat Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 58 ayat (1) bahwa ”evaluasi hasil belajar 

peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan 

perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan” dapat 

diwujudkan. 

Peranan remedial dan pengayaan dalam pendidikan yang diawali dengan 

pemaparan tentang teoriremedial dan pengayaan dalam pembelajaran termasuk 

di dalamnya standar pembelajaran.Dalam konteks perbaikan dan peningkatan 

kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas sistem penilaian, maka peranan 

guru, siswa, dan sekolah menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Bagaimana 

kedudukan ketiga komponen tersebut dibahas secara tuntas dan gamblang 

sehingga siswa sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek dalam proses 

pendidikan menjadi pebelajar yang yang lebih baik dan termotivasi untuk terus 

belajar. Karakteristik dan jenis-jenis penilaian kelas yang memungkinkan untuk 

diterapkan dalam konteks nyata di dalam kelas disajikan dalam bahasa yang 

mudah, komunikatif, dan sederhana. 

Modul ini merupakan salah satu media yang berusaha untuk menjelaskan 

secara tuntas dan aplikatif tentang pengayaan dan remedial.Selaian itu, modul ini 

juga merupakan perpaduan antara contoh praktik dalam kelas yang dilakukan 
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oleh guru dengan hasil penelitian oleh para dosen yang konsen terhadap 

pengayaan dan remedial, sehingga menarik dan mudah untuk diterapkan dalam 

situasi nyata dalam kelas. 

 

B. Tujuan 

Setelah Anda mengikuti pelatihan ini, Anda diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan berikut: 

1. Mampu menyelenggarakan remedial dan pengayaanproses dan hasil 

belajar siswa. 

2. Mampu memanfaatkanremedial dan pengayaanuntuk kepentingan 

pembelajaran. 

C. Peta Kompetensi 

Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan 

SMK/MAK* 
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D. Saran Cara Penggunaan Modul 

Modul ini diarahkan untuk memahami secara sistematis remedial dan 

pegayaan pembelajaran. Modul ini terdiri dari 4 (enam) pembelajaran yang 

memuat materi remedial dan pengayaan.  Untuk memudahkan Anda 

mempelajari modul ini berikut gambaran singkat pembelajaran yang disajikan 

dalam modul ini: 

1. Kegiatan Pembelajaran I 

Kegiatan Pembelajaran I memuat konsep dasar kegiatan remedial 

danpengayaan pada kegiatan pembelajaran ini disajikan secara runtut (1) 

Menjelaskan pengertian kegiatan remedial, (2) Menganalisis jenis-jenis 

kegiatan remedial, (3) Menjelaskan pengertian kegiatan pengayaan, (4) 

Menjelaskan hakikat kegiatan pengayaan, (5) Menjelaskan bentuk-bentuk 

kegiatan pengayaan, dan (6) Menjelaskan faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pengayaan.  

2. Kegiatan Pembelajaran II 

Kegiatan Pembelajaran II memuat prosedur remedial dan pengayaan. 

Pada kegiatan pembelajaran ini disajikan secara runtut prosedur (1) 

Menjelaskan prosedur pengajaran remedial, dan (2) Menjelaskan langkah-

langkah pelaksanaan pengajaran pengayaan. 

3. Kegiatan Pembelajaran III 

Kegiatan Pembelajaran III memuat strategi remedial dan pengayaan. 

Pada kegiatan pembelajaran ini disajikan secara runtut (1) Menjelaskan 

strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengajaran remedial, (2) 

Membedakan strategi pengajaran remedial dari strategi pembelajaran biasa, 

(3) Menganalisis strategipengajaran remedial,  

Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini secara berurutan untuk 

memberi kemudahan. Anda tidak dituntut untuk memahami dan menguasai 

bagian demi bagian dalam modul ini untuk memberi kemudahan yang lain karena 

masing-masing aktivitas pembelajaran disajikan secara runtut dan saling 

berkaitan. Setiap bagian aktivitas pembelajaran dilengkapi dengan contoh soal 

sebagai bahan latihan. Jika menemukan masalah atau sedikit kesulitan dalam 

menggunakan modul ini, maka Anda dapat mendiskusikan dengan rekan atau 

peserta yang lain 
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Kegiatan Pembelajaran I 

Konsep Dasar Kegiatan Remedial dan Pengayaan 

 
A. Tujuan 

1. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan pengertian kegiatan 

remedial  

2. Perserta diklat diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis kegiatan 

remedial 

3. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan pengertian kegiatan 

pengayaan 

4. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan hakikat kegiatan 

pengayaan 

5. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan 

pengayaan 

6. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang harus 

diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pengayaan 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian kegiatan remedial 

2. Menganalisis jenis-jenis kegiatan remedial 

3. Menjelaskan pengertian kegiatan pengayaan 

4. Menjelaskan hakikat kegiatan pengayaan 

5. Menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan pengayaan 

6. Menjelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 

kegiatan pengayaan 

 

C. Uraian Materi 

1. Kegiatan Remedial 

a. Hakikat Kegiatan Remedial (perbaikan) 

Remedial merupakan suatu treatmen atau bantuan untuk 

mengatasi kesulitan belajar.Ditinjau dari arti kata, “remedial” berarti 

“sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan”.Dengan demikian 

pengajaran remedial, adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat 

penyembuhan atau bersifat perbaikan. Menurut Priyatno remedial 
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merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang 

atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah belajar dengan 

maksud memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil 

belajar mereka. 

Remedial diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk 

membetulkan kekeliruan yang dilakukan siswa.Kalau dikaitkan 

dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan remediasi dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki 

kegiatan pembelajaran yang kurang berhasil.Kekurangberhasilan 

pembelajaran ini biasanya ditunjukkan oleh ketidakberhasilan siswa 

dalam menguasai kompetensi yang diharapkan dalam 

pembelajaran.Remedial atau perbaikan diberikan kepada peserta 

didik yang belum tuntas belajar atau belum mencapai SKBM (Standar 

Ketuntasan Belajar Minimal) setelah mengikuti tes kompetensi dasar 

tertentu, ujian blok, atau ujian semester. Program remedial ini 

dilakukan dua kali, sehingga bila peserta didik sudah melaksanakan 

remedial atau perbaikan sebanyak dua kali namun nilainya belum 

mencapai SKBM maka penanganannya harus melibatkan orang tua 

peserta didik dengan melibatkan pihak Bimbingan dan Konseling 

untuk mengetahui kemungkinan sebab lain dari kelambanan peserta 

didik tersebut. Sifat pokok kegiatan pembelajaran remedial ada tiga 

yaitu: (1) menyederhanakan konsep yang komplek (2) menjelaskan 

konsep yang kabur (3) memperbaiki konsep yang salah tafsir. 

Beberapa perlakuan yang dapat diberikan terhadap sifat pokok 

remedial tersebut antara lain berupa: penjelasan oleh guru, 

pemberian rangkuman, dan advance organizer, pemberian tugas dan 

lain-lain. 

Proses pengajaran remedial ini sifatnya lebih khusus karena 

disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi 

murid. Proses bantuan lebih ditekankan pada usaha perbaikan cara 

mengajar, menyesuaikan materi pelajaran, arah belajar dan 

menyembuhkan hambatan-hambatan yang dihadapi. Jadi dalam 

pengajaran remedial yang diperbaiki atau yang disembuhkan adalah 

keseluruhan proses belajar mengajar yang meliputi metode mengajar, 
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penguasaan materi pelajaran, cara belajar, alat belajar dan 

lingkunagn turut mempengaruhi proses belajar mengajar. Tidak 

sedikit dalam proses pembelajaran remedial guru dituntut lebih 

bersabar, jangan bosan untuk mengulang-ulang, serta lebih runut 

pembelajaran itu disampaikan dengan suara dan intonasi yang jelas 

dan lugas. Melalui pengajaran remedial, murid yang mengalami 

kesulitan belajar dapat diperbaiki atau disembuhkan sehingga dapat 

mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan 

kemampuan.Kesulitan belajar yang dihadapi murid mungkin beberapa 

mata pelajaran atau satu mata pelajaran atau satu kemampuan 

khusus dari mata pelajaran tertentu.Penyembuhan ini mungkin 

mencakup sebagian aspek kepribadian atau sebagian kecil saja. 

Demikian pula proses penyembuhan, ada yang dalam jangka waktu 

lama atau dalam waktu singkat. Hal ini tergantung pada sifat, jenis 

dan latarbelakang kesulitan belajar yang dihadapi murid. 

Dari pengertian di atas diketahui bahwa suatu kegiatan 

pembelajaran dianggap sebagai kegiatan remediasi apabila kegiatan 

pembelajaran tersebut ditujukan untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. 

b. Tujuan dan fungsi kegiatan remedial 

Secara umum, kegiatanremedial adalah yang aktivitas 

membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi yang telah 

ditetapkan berdasarkan kurikulum. Sedangkan tujuan khusus dari 

remedial adalahmembantu peserta didik yang kesulitan dalam 

menguasai materi pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran 

tambahan dan diusahakan agar proses pembelajaran 

tersebutberlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. 

Sebagai salah satu cara dalam membantu siswa yang gagal 

menguasai kompetensi yang telah ditargetkan, kegiatan remedial 

memiliki beberapa fungsi yang penting bagi keseluruhan proses 
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pembelajaran. Warkitri, dkk (1991) menyebutkan enam fungsi 

kegiatan remedial dalam proses pembelajaran. Keenam fungsi 

kegiatan remedial tersebut adalah fungsi korektif, pemahaman, 

penyesuaian, pengayaan, akselerasi, dan terapeutik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Fungsi Kegiatan remedial 
Sumber : Warkitri, dkk (1991) 

Untuk lebih jelasnya marilah kita bahas satu per satu dari 

keenam fungsi kegiatan remedial tersebut. 

a) Fungsi Korektif  

Fungsi korektif ini adalah usaha untuk memperbaiki atau 

meninjau kembali sesuatu yang dianggap kurang maupun keliru 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran remedial mempunyai 

fungsi korektif karena pembelajaran ini dilakukan dalam rangka 

perbaikan dalam proses pembelajaran.    

b) Fungsi pemahaman 

Kegiatan remedial mempunyai fungsi pemahaman karena 

dalam kegiatan pemahaman ini akan terjadi proses pemahaman 

baik pada diri guru maupun pada diri siswa.  

KOREKTIF : Memperbaiki cara mengajar dan cara 

belajar 

PEMAHAMAN : Memahami kelebihan/kelemahan guru 

dan siswa   

 

 PENYESUAIAN : Menyesuaikan pembelajaran dengan 

karakteristik siswa  

 

PENGAYAAN : Menerapkan strategi pembelajaran yang 

bervariasi 
 

AKSELERASI : Mempercepat penguasaan materi 

 

TERAPEUTIK : Membantu mengatasi masalah sosial-
pribadi 

 

FUNGSI KEGIATAN REMEDIAL 
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Fungsi pemahaman dalam kegiatan remedial dimaksudkan 

agar guru berusaha untuk membantu peserta didik untuk 

memahami dirinya dalam hal jenis dan sifat kesulitan yang 

dialami, serta kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. 

c) Fungsi penyesuaian 

Kegiatan remedial juga memiliki fungsi penyesuain karena 

pelaksanaan remedial disesuaikan dengan kesulitan dan 

karakteristik individu siswa yang mengalami kesulitan 

belajar.Artinya bahwa kegiatan ini membantu siswa untuk belajar 

sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang dimilikinya 

sehingga siswa tidak menjadikannya sebagai beban. 

Tuntutan belajar yang diberikankepada  murid telah 

disesuaikan dengan sifat jenis dan latar belakang kesulitannya 

sehingga murid diharapkan lebih terdorong untuk belajar.Karena 

semua aspek kegiatan remedial disesuaikan dengan kekuatan 

dan karakteristik individu siswa, maka siswa menjadi lebih 

semangat dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi sehingga 

memberikan peluang bagi siswa untuk memperoleh prestasi yang 

lebih baik. 

d) Fungsi pengayaan (enrichment) 

Kegiatan remedial juga memiliki fungsi pengayaan dalam 

prosesnya karena melalui kegiatan remedial guru memanfaatkan 

sumber belajar, metode atau alat bantu pembelajaran yang lebih 

variatif dari proses pembelajaran biasa pada umumnyauntuk 

meningkatkan hasil belajar yang lebih optimal.Kalau layanan 

pengulangan dan perbaikan ditujukan kepada siswa yang 

mempunyai kelemahan yang sangat mendasar, maka layanan 

pengayaan ini ditujukan pada siswa yang mempunyai kelemahan 

yang ringan, yang hakikatnya masih dapat meningkatkan diri hasil-

hasil belajarnya lebih optimal.  

e) Fungsi akselerasi 

Fungsi akselerasi yang ada pada kegiatan remedial 

merupakan usaha guru untuk mempercepat pelaksanaan proses 

dan hasil pembelajaran, dalam arti meningkatkan efisiensi dan 
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efektivitas pembelajaran. Dengan memeberikan kesempatan 

belajar yang lebih efektif dan efisien tersebut, guru dalam 

semester yang sama mapu memberikan layanan pembelajaran 

baik regular maupun tambahan, tanpa menambah waktu ke 

semester berikutnya. 

f) Kegiatan terapeutik 

Kegiatan remedial juga mempunyai fungsi terapeutik 

karena artinya dalam proses pengajaran remedial secara 

langsung atau tidak langsung juga menyembuhkan beberapa 

gangguan atau hambatan kepribadian yang berkaitan dengan 

kesulitan belajar. Dalamkegiatan remedial, guru dapat membantu 

mengatasi kesulitan siwa dalam aspek sosial-pribadi. Biasanya 

siswa yang kesulitan atau kurang berhasil dalam proses belajar 

sering merasa rendah diri atau terisolasi dalam pergaulan sosial 

disekolahnya. 

2. Jenis-Jenis Kegiatan Remedial 

Sukiman (2012) menjelaskan bahwa pemberian remedial 

didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan 

perbedaan individual peserta didik.Dengan diberikannya pembelajaran 

remedial bagi peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan 

belajar, maka peserta didik ini memerlukan waktu lebih lama dari pada 

mereka yang telah mencapai tingkat penguasaan.Setelah diketahui 

kesulitan yang dihadapi siswa, langkah berikutnya adalah memberikan 

perlakuan berupa pembelajaran remedial.  

Menurut buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 

Remedial, bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial 

diantaranya:  

1) Pemberian pembelajan ulang dengan metode dan media yang 

berbeda. Melalui kegiatan ini guru akanmenjelaskan kembali materi 

yang belum dipahami atau dikuasai oleh siswa. Pembelajaran ulang 

bisa dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara 

penyajian, penyederhanaan tes/pertanyaan, guru harus berorientasi 

pada kesulitan yang dihadapi oleh siswa.  
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2) Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. 

Dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulitan, 

perlu alternative tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara 

individual. Pemberian bimbingan ini merupakan implikasi peran 

pendidik sebagai tutor. Untuk lebih memudahkan dalam proses 

bimbingan ini, guru sebaiknya menggunakan berbagai alat peraga dan 

memberi kesempatan pada siswa untuk menggunakan alat peraga 

tersebut. Konsep yang sukar dipahami pada proses bimbingan akan 

lebih mudah dipelajari dan menjadi menarik jika disajikan dengan 

menggunakan media. 

3) Pemberian tugas-tugas, latihan secara khusus. Dalam rangka 

menerapkan prinsip pengulangan, tugas-tugas latihan perlu 

diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan belajar 

dalam mengerjakan tes akhir. Peserta didik perlu diberi latihan intensif 

(drill) untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan. 

4) Pemanfaatan tutor sebaya. Sumber belajar tidak hanya dari guru 

melainkan dari teman sekelas yang nilai kompetensinya lebih tinggi 

dari teman yang lainnya, mereka biasa disebut sebagai tutor sebaya, 

mereka adalah teman sekelas yang mempunyai kecepatan belajar 

lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada 

rekannya yang mengalami keterlambatan belajar. Pembelajaran tutor 

sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, Bantuan belajar oleh 

teman sebaya dianggap dapat menghilangkan kecanggungan antara 

sumber belajar dan peserta didik, bahasa teman sebaya lebih mudah 

dipahami, selain itu dengan teman sebaya tidak ada rasa malu untuk 

mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Diharapkan 

dengan teman sebaya peserta didik lebih terbuka dan akrab. 

Dari uraian tersebut diatas anda dapat mengetahui bahwa ada 

beberapa bentuk atau metode remedial yang dapat diaplikasikan guru 

dalam kegiatan remedial.Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam 

membantu siswa memahami materi pelajaran melalui kegiatan remedial 

guru harus menerapkan metode yang berbeda dengan metode 

pembelajaran yang telah dipakai pada pembelajaran reguler.Di samping 

itu, metode yang dipilih turut menentukan keberhasilan kegiatan remedial, 
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berhasil tidaknya kegiatan remedial sangat tergantung pada kemampuan 

guru dalam menerapkan metode yang dipilih. 

3. Hakiat Kegiatan Pengayaan   

Secara umum pengayaan (enrichment)…is usually the addition of 

disciplines or areas of learning not normally found in the regular 

curriculum and the used at both the elementary and the secondary level. 

One may also find more difficult or in-depth material available on the 

typical curricular subjects (Clark, 1988: 202). Sedangkan menurut mantan 

Rektor Universitas Muhammadyah Jakarta Mochtar Buchori; program 

pengayaan atau enrichment program adalah suatu program belajar yang 

disusun dengan materi di atas program standar untuk para siswa yang 

dinilai memiliki kemampuan belajar yang lebih tinggi daripada yang 

dituntut oleh program standar (Buhori, 1995: 189).Dengan demikian 

dalam pengayaan merupakan pengalaman atau kegiatan peserta didik 

yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan 

tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Dengan kata lain 

kegiatan ini diperuntukkan bagi siswa yang tergolong cepat dan mampu 

(di atas rata-rata) dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Siswa yang 

telah tergolong cepat dan mampu dalam menyelesaikan tugas belajarnya 

sebelum waktu yang ditentukan memiliki kelebihan waktu yang perlu 

dimanfaatkan.Kelebihan waktu yang tidak dikelola atau dimanfaatkan 

secara baik dapat menimbulkan hal-hal negatif yang dapat mengganggu 

jalannya pembelajaran.Jika ada peserta didik yang lebih mudah dan 

cepat mencapai penguasaan kompetensi minimal yang ditetapkan, maka 

sekolah perlu memberikan perlakuan khusus berupa program 

pembelajaran pengayaan.Pembelajaran pengayaan berupaya 

mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan 

memecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan, keterampilan 

seni, keterampilan gerak, dan sebagainya.Pembelajaran pengayaan 

memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan 

lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka 

mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya. 

Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan 

dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi 
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peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikain rupa sehingga mereka 

dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan 

kecakapannya.Oleh karena itu, guru perlu merancang kegaiatan bagi 

siswa yang tergolong cepat agar perkembangan mereka tidak terganggu 

dan tidak mengganggu siswa lain yang membutuhkan tambahan 

bimbingan. Selain itu menurut Sukiman (2012)pembelajaran pengayaan 

merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki 

kelebihan sedemikian sehingga mereka dapat mengoptimalisasikan 

perkembangan minat, bakat dan kecakapan.Dengan demikian, yang 

dimaksud dengan kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan 

kepada kepada siswa kelompok cepat dalam memanfaatkan kelebihan 

waktu yang dimilikinya sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih 

kaya dan keterampilan yang lebih baik. 

Tugas yang dapat diberikan guru pada siswa yang mengikuti 

kegiatan pengayaan di antaranya adalah memberikan kesempatan 

menjadi tutor sebaya, mengembangkan latihan praktis dari materi yang 

sedang dibahas, membuat hasil karya, melakukan suatu proyek, 

membahas masalah, atau mengerjakan permainan yang harus 

diselesaikan siswa. Apapun kegiatan yang dipilih guru, hendaknya 

kegiatan pengayaan tersebut menyenangkan dan mengembangkan 

kemampuan kognitif tinggi sehingga mendorong siswa untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan 

4. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Pengayaan 

Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi 

pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan 

sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal.Dalam membantu 

siswa memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya, guru dapat merancang 

berbagai kegiatan yang menyenangkan dan mendorong siswa untuk 

belajar.Banyak jenis kegiatan yang dapat dirancang dan dilaksanakan 

oleh guru dalam mengembangkan potensi siswa dan memanfaatkan sisa 

waktu yang dimiliki siswa kelompok cepat. Beberapa diantaranya akan 

kita bahas berikut ini:  
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a. Guru Profesional 

Dorothy Sisk dalamCreative Teaching of The Gifted,(1987). 

Mengemukakan bahwa elemen utama dalam proses pembelajaran 

pengayaan adanya layanan guru professional; adalah guru yang 

“dipercaya” sebagai orang yang mampu memberikan  layanan 

pembelajaran karena kompetensinya (akademik, pedagogik, sosial, dan 

personalnya) memberikan rasa percaya serta keberbakatannya sebagai 

guru yang penuh kehangatan, menantang dan menyenangkan (Sisk, 

1987: 235) 

Ia hadir bukan sekedar memenuhi kewajiban kehadirannya, 

melainkan ia hadir penuh makna dan semangat serta memberi inspirasi 

bagi para siswanya karena kemampuannya pembelajarannyayang penuh 

kehangatan mengingat baik kompetensi akademik yang memiliki 

pengetahuan luas; kompetensi pedagogik dengan cara mengajar yang 

piawai dengan kedekatan, keterbukaan, metodenya yang variatif dan 

tidak membosankan; kompetensi sosial sebagai guru yang 

mementingkan interaksi dan kerjasama yang kohesif; serta kompetensi 

personalnya, di mana ia sebagai pribadi yang rajin, ulet bekerja, matang 

secara emosional, serta penuh gairah serta memiliki vitalitas dan gaya 

hidup yang kreatif-inovatif (Sisk, 1987: 239-241). 

Kompetensi-kompetensi guru profesional seperti di atas, adalah 

penting, bahkan menjadi faktor utamakalau bukan faktor pertama dalam 

memberikan rasa “percaya” bagi anak unggulan maupun yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata, untuk terus berprestasi lebih jauh lagi. 

Tidak sedikit hati para siswa yang memiliki potensi unggul itu merasa 

terpukul setelah melihat gurunya yang secara akademik dan pedagogik 

guru tersebut menempatkan dirinya sebagai “guru domestik” 

dan“tradisional”, di mana ia kurang memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang luas, serta gaya mengajarnya yang kelihatan 

mengulang-ulang menampakkan “mandeknya” keterampilan 

pembelajaran (Supardan, 2015: 47-51) .  

b. Tutor Sebaya 

Kegiatan tutor sebaya tidak hanya kita jumpai pada kegiatan 

remedial saja, kegiatan ini ternyata juga sangat efektif diterapkan pada 
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kegiatan pengayaan. Para siswa akan saling membantu untuk memahami 

materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Bagi siswa yang memiliki 

jiwa sosial yang tinggi, ia akan memberikan penjelasan  konsep-konsep 

atau ide kepada teman sekelasnya, mereka akan berusaha sebaik 

mungkin mencari cara yang tepat untuk memaparkan materi 

pembelajaran agar temannya dapat memahami penjelasannya. Tetapi 

guru juga harus menyadari, bahwa tumbuhnya jiwa sosial seperti ini 

tidaklah bersifat “a given” melainkan sebgaia buah hasil latihan 

sebelumnya, di mana guru harus memberi contoh dan keteladanan yang 

berarti dari guru itu sendiri kepada para siswanya. 

Melalui kegiatan tutor sebaya ini, pemahaman siswa akan 

semakin matang terhadap materi tersebut, selain konsep materi itu akan 

dijelaskan didepan teman-temannya, mereka juga harus menemukan dan 

menguasai teknik, strategi, dan metode yang tepat untuk menjelaskan 

konsep tersebut. 

Disamping itu, tutor sebaya dapat mengembangkan kemampuan 

kognitif tingkat tinggi. Untuk dapat berperan sebagai tutor yang baik, 

siswa harus memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh 

temannya, siswa juga diharapkan lebih mampu memandang suatu 

konsep atau ide dari berbagai sudut pandang, mampu memikirkan 

contoh-contoh yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang 

sedang dibahas, serta harus menganalisis berbagai komponen lainnya 

yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan demikian, melalui 

tutor sebaya, siswa kelompok cepat dapat meningkatkan pemahamannya 

terhadap materi pelajaran di samping mengembangkan kemampuan 

kognitifnya. 

Pertanyaannya, mengapa dengan tutor sebaya anak bisa belajar 

bersama dalam meningkatkan prestasi belajarnya.Jawabannya tiada lain 

karena melalui teman sebaya (peer group), biasanya ada keterbukaan, 

kesetaraan, dan kebersamaan.Dalam peer group, dengan sebayanya 

remaja akan berusaha untuk diterima dan berusaha untuk tidak ditolak. 

Inilah yang dalam Teori Kebutuhan Maslowdikenal  

sebagaiKebutuhanPemilikan dan Cinta serta Kebutuhan Dihargail, yaitu  

kebutuhan  untuk pertemanan /persahabatan, dan kebutuhan hubungan 
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intim. Sedangkan yang termasuk dalam Kebutuhan akan Dihargai, adalah  

kebutuhan untuk prestise, penerimaan dan status, maupun penghargaan 

diri yang menghasilkan perasaan edekuat, kompeten dan kepercayaan 

diri (Maslow, 1987/1954: 17). 

c. Mengembangkan Latihan 

Disamping memberikan tutorial kepada teman-temannya yang 

termasuk kelompok lambat, kelompok siswa yang unggul dan cepat 

mampu juga dapat diminta untuk memberikan atau mengembangangkan 

latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-temannya yang 

lambat sehingga mereka akan lebih mudah memahami materi pelajaran. 

Misalnya saja siswa dalam kelompok unggul dan cepat mampu diminta 

untuk membuat soal-soal latihan untuk dikerjakan secara bersama-sama 

atau secara individu oleh teman-temannya dalam kelompok lambat guna 

pendalaman materi yang menuntut banyak latihan.Merekan juga diminta 

untuk memberikan komentar terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa 

lain. Selain itu, guru juga dapat meminta siswa kelompok unggul dan 

cepat mampu untuk membuat soal-soal latihan yang cocok digunakan 

oleh guru dalam kegiatan remedial atau sebagai bahan bagi mereka 

dalam kegiatan tutor sebaya. 

d. Mengembangkan Media dan Sumber Pembelajaran 

Memberikan kesempatan bagi kelompok cepat dan unggul untuk 

mengembangkan kemampuannya membuat media atau karya yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Hasil karya tersebut bisa 

berupa model, permainan atau modul yang bisa dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

materi tersebut. 

e. Melakukan proyek 

Melakukan suatu proyek atau ikut serta dalam mempersiapkan 

suatu laporan khusus yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari 

merupakan suatu kegiatan pengayaan yang sangat menarik dan paling 

menyenangkan bagi siswa kelompok unggul atau cepat ini.Melalui 

kegiatan ini motivasi belajar siswa akan meningkat, mereka akan 

berusaha sebaik dan semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan ini 

dengan harapan dikemudian hari mereka akan mendapat kesempatan 
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lagi untuk melakukan proyek berikutnya. Disamping itu kegiatan ini juga 

memberikan kesempatan yang besar bagi mereka dalam 

mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki atau untuk 

menambah dan meningkatkan wawasan mereka. 

f. Memberikan permainan, masalah atau kompetisi antar siswa 

Siswa kelompok cepat biasanya sangat suka dengan kegiatan 

menantang, khususnya memecahkan masalah yang sulit. Oleh karena 

itu, dalam kegiatan pengayaan guru dapat memberikan tugas kepada 

siswa kelompok cepat untuk memecahkan suatu masalah atau games 

yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kegiatan tersebut bukan hanya 

bertujuan untuk mengasah kemampuan mereka dalam memecahkan 

masalah atau permainan yang diberikan, melainkan juga mereka bisa 

saling bekerja samadengan bertukar pikiran satu sama lain atau bahkan 

saling membandingkan strategi dan teknik yang mereka pergunakan 

dalam memecahkan permasalahan tersebut.   

g. Pengayaan dalam Ekstrakurikuler 

Akhir-akhir ini banyak sekolah di kota-kota besar yang 

menyelenggarakan program pengayaan secara ekstrakurikuler, yaitu 

program pengayaan bidang drumband. Jika kita mau jujur, kebanyakan 

kegiatan dari kegiata-kegiatan ini diselenggarakan bukan semata-mata 

untuk kepentingan siswa, tetapi terutama dalam beberapa kasus banyak 

terjadi untuk mengharumkan nama daerah, nama sekolah, dan 

sebagainya. Maka peralatan yang serba mahal diperoleh baik dari 

sumbangan Bupati ,Walikotamaupun Gubernur juga terjadi. 

Timbul pertanyaan, salahkah kegiatan pengayaan seperti ini? 

Tentu saja belum, bahkan mungkin tidak, sejauh para siswa yang 

berkepentingan masih merasakan manfaat pribadi dari pembelajaran 

model ini.Akan tetapi praktek pengayaan ini jika mengarah kepada upaya 

sekolah yang menekan dan mengeksploitasi para siswa hanya untuk 

mengharumkan instritusi (sekolahan) semata-mata.Kegiatan pengayaan 

seperti ini bersifat eksploittif tidak lagi edukatif (Buhori, 1995: 192). 
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5. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan 

pengayaan. 

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita ketahui 

bahwa ada beberapa kegiatan pengayaan yang dapat dilakukan guru 

dalam membantu siswa mengembangkan potensinya. Agar kegiatan 

tersebut mencapai tujuan secara optimal, mari kita perhatikan beberapa 

faktor yang harus dipertimbangkan guru dalam dalam menentukan 

kegiatan pengayaan. Sugihartono, dkk (2012)mengemukakan tiga faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan melaksanakan kegiatan 

pengayaan.Ketiga faktor tersebut adalah faktor peserta didik, kegiatan 

pengayaan, dan waktu. 

 

Gambar 1.2 Faktor Penentu PelaksanaanPengayaan 
Adaptasi dari Feldhusen & Kolloff (1979) serta Sugihartono, dkk (2012) 

1. Faktor Peserta Didik, dalam melakukan kegiatan pengayaan guru 

harus menyadari dan memahami bahwa peserta didik mempunyai 

beberapa kesamaan dan perbedaan yang sifatnya individual. Baik 

yang berkenaan dengan faktor minat maupun faktor psikologis lainnya. 

Kesesuaian kegiatan pengayaan dengan minat siswa akanmendorong 

siswa berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya proses kegiatan 

pengayaan yang berlangsung tidak sesuai dengan minat siswa akan 

berakibat pada menurunnya semangat atau motivasi siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Karena itu dalam memberikan kegiatan 

pengayaan harus memperhatikan sifat individual peserta didik seperti 

bakat, minat, hobbi dan keterampilan lain yang dimiliki dan disukai atau 

dikuasai oleh siswa. 

2. Faktor kegiatan pengayaan, kegiatan pengayaan yang diberikan oleh 

guru harus menunjang pengembangan potensi peserta didik secara 

optimal. Dalam hal ini kegiatan pengayaan jangan sampai 
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memberatkan, merugikan, menyusahkan dan menimbulkan kesulitan 

bagi peserta didik sehingga menyebabkan proses perkembangannya 

terganggu bahkan mandek. Sehubungan dengan hal itu Feldhusen 

dan Kollof (1986) mengemukakan betapa pentingnya strategi dan 

metode pembelajaran pengayaan itu sifatnya harus powerful;yang 

mampu mengaktifkan (activating), menantang (challenging), bermakna 

(meaningful) dan menyenangkan (delightful). Dalam pembelajaran 

pengayaan biasanya menghindari hal-hal yang bersifat pengulangan, 

karena pada diri anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata 

(apalagi anak berbakat) sering merasa cepat jenuh jika pembelajaran 

kurang powerful(Supardan, 2015:47).Diharapkan setelah mengikuti 

kegiatan pengayaan ini makan pengetahuan atau keterampilan, 

bahkan nilai atau sikap yang dimiliki oleh siswa akan meningkat secara 

optimal.  

3. Faktor waktu, salah satu tujuan dari kegiatan pengayaan adalah 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan 

waktu yang dimiliki oleh kelempok belajar cepat, sambil menunggu 

siswa lambat juga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. 

Setelah siswa lambat menguasai kompetensi tersebut maka kegiatan 

pengayaan dihentikan dan semua siswa akan kembali megikuti 

kegiatan pembelajaran secara bersama-sama.Guru harus memilih 

kegaiatan pengayaan yang tepat sesuai dengan waktu yang telah 

tersedia bagi setiap siswa sesuai denga perbedaan individu yang 

dimiliki masing-masing siswa, kelebihan waktu yang dimiliki oleh siswa 

tentunya akan berbeda satu sama lain. Kenyataan ini menuntut 

kemampuan dan kreativitas guru dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan kegiatan pengayaan. Guru harus mampu 

menyesuaikan jenis kegiatan pengayaan dengan kebutuhan dan waktu 

yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Diharapkan setelah kegiatan 

pengayaan ini berlangsung siswa tersebut sudah menguasai materi 

pengayaan secara utuh dan menyeluruh (siswa sudah dapat melihat 

hasil dari kegiatan tersebut). 

Itulah tiga faktor yang harus diperhatikan oleh guru dalam memilih 

dan melaksanakan kegiatan pengayaan.Dengan memperhatikan faktor-
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faktor tersebut diharapkan kegiatan pengayaan yang dilaksanakan dapat 

benar-benar bermanfaat bagi siswa kelompok cepat sehingga 

kemampuannya berkembang secara optimal, dan waktu yang tersisa bisa 

dimanfaatkan sebaik mungki. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Adapun inti dari aktivitas pembelajaran modul ini bagi peserta 

diklat adalah sebagai berikut: Alokasi waktu yang disediakan untuk 

pembelajaran satu ini adalah 100 menit atau 2 x 50 menit, dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Aktivitas Kegiatan Pembelajaran I 

No. Waktu Kegiatan 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

20 menit 
 
 
 

50 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 menit 

Apersepsi yang berkaitan dengan 
kegiatan mengidentifikasi  dan 
memehami teori konsep dasar kegiatan 
remedial dan pengayaan  

 Membagi kelompok diskusi. 

 Mendiskusikan (1) Pengertian 
kegiatan remedial, (2) Jenis-jenis 
kegiatan remedial, (3) Pengertian 
kegiatan pengayaan, (4) Hakikat 
kegiatan pengayaan, (5) Bentuk-
bentuk kegiatan pengayaan, dan (6) 
Faktor-faktor yang harus 
diperhatikan dalam melaksanakan 
kegiatan remedial dan pengayaan  

Menyajikan/mensimulasikan teori 
remedial dan pengayaan yang terdapat 
pada pembelajaran I terhadap peserta 
diklat  

 

E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

Cocokkan jawaban Anda dengan Kunci jawaban yang terdapat 

dibagian akhir modul ini.Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan 

rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi 

Kegiatan Pembelajaran 1 

 

 

 

 

Tingkat penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar 

                                                             Jumlah Soal    

   X 100% 
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Arti tingkat penguasaan: 90 – 100% = baik sekali 

 80  - 89% = baik 

 70 – 79% = cukup 

 < 70% = kurang 

Apabila mencapai tingkat 80% Bagus! atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Jika masih dibawah 80%, Anda 

harus mengulangi materi Kegiatan pembelajaran 1, terutama bagian yang 

belum dikuasai. 

 

SoalEssay  

1. Sifat pokok kegiatan pembelajaran remedial ada tiga yaitu… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2. Gambar fungsi kegiatan remedial menurut Warkiti adalah… 

 

 

 

 

 

3. Yang diharapkan dari pemberian kegiatan remedial kepada murid 

adalah… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

F. Rangkuman 

Kegiatan remedial adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran.Sesuai 

dengan pengertiannya, tujuan kegiatan remedial ialah membantu siswa 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum yang 

berlaku. 

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, fungsi kegiatan 

remedial adalah: 

1. Memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru (fungsi korektif); 

2. Meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan 

kekurangan dirinya (fungsi pemahaman); 
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3. Menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa (fungsi 

penyesuaian); 

4. Mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran (fungsi 

akselerasi); 

5. Membantu megatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial-pribadi (fungsi 

terapeutik) 

Perbedaan kegiatan remedial dari pembelajaran biasa terletak pada 

pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran.Kegiatan remedial direncanakan dan dilaksanakan 

berdasarkan kebutuhan individu atau kelompok siswa.Sementara itu, 

pembelajaran biasa menerapkan pendekatan klasikal, baik dalam 

perencanaan maupun dalam pelaksanaan. 

Dalam melakasanakan kegiatan remedial guru dapat menerapkan 

berbagai jenis kegiatan remedial termasuk metode dan media, sesuai dengan 

kesulitan yang dihadapi dan tingkat kemampuan siswa serta menekankan 

pada segi kekuatan yang dimiliki siswa. 

Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa 

kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 

optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. 

Kegiatan pengayaan dilaksakan dengan tujuan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran 

yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga 

tercapai tingkat perkembangan yang optimal. 

Tugas yang dapat diberikan guru pada siswa yang mengikuti kegiatan 

pengayaan diantaranya adalah memberikan kesempatan menjadi tutor 

sebaya, mengembangkan latihan praktis dari materi yang sedang dibahas, 

membuat hasil karya, melakukan suatu proyek, membahas masalah atau 

mengerjakan permainan yang harus diselesikan siswa. Apa pun kegiatan 

yang dipilih guru, hendaknya kegiatan pengayaan tersebut menyenangkan 

dan mengembangkan kemampuan kognitif tinggi sehingga mendorong siswa 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan. 

Dalam memilih dan melaksanakan kegiatan pengayaan, guru harus 

memperhatikan: 

1. Faktor siswa, baik faktor minat maupun faktor psikologis lainnya; 
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2. Faktor manfaat edukatif; 

3. Faktor waktu. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Adapun umpan balik dalam kegiatan Pembelajaran I ini adalah: 

jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya.Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %.Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 80 %.Apabila yang salah ada dua, maka pemahaman 

Anda 60 %.Apabila yang salah salah ada tiga, maka pemahaman 40 %. 

Apabila yang salah ada empat atau lima, maka pemahaman 20 %, dan 

apabila semua, maka pemahaman 0 %.  

Selanjutnya apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka 

Anda dinyatakan lulus dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Pembelajaran 

II, akan tetapi apabila mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda 

diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan-

latihan yang telah disiapkan. 

 

H. Kunci Jawaban 

Kunci jawaban essay  

1. Sifat pokok kegiatan pembelajaran remedial adalah  

(1) menyederhanakan konsep yang komplek  

(2) menjelaskan konsep yang kabur  

(3) memperbaiki konsep yang salah tafsir. 

2. Gambar fungsi kegiatan remedial menurut Warkiti 
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3. Murid yang mengalami kesulitan belajar dapat diperbaiki atau disembuhkan 

sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kemampuan 
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4.  
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Kegiatan Pembelajaran II 

Prosedur Remedial dan Pengayaan 

 
A. Tujuan 

1. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan prosedur pengajaran 

remedial. 

2. Perserta diklat diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah 

pelaksanaan pengajaran pengayaan. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan prosedur pengajaran remedial. 

2. Menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan pengajaran pengayaan. 

 

C. Uraian Materi 

1. Prosedur Pengajaran Remedial 

Pengajaran remedial merupakan salah satu tahapan kegiatan 

utama dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan 

belajar.Dalam  topik ini kita akan membahas tentang langkah-langkah 

yang sebaiknya ditempuh oleh guru dalam melaksanakan kegiatan 

remedial. 

Dalam melaksanakan kegiatan remedial sebaiknya mengikuti 

langkah sebagai berikut: 

a. Analisis Hasil Diagnosis 

Melalui kegiatan diagnosis guru akan mengetahui para siswa 

yang perlu mendapatkan bantuan. Untuk keperluan kegiatan 

remedial, tentu yang menjadi fokus perhatian adalah siswa-siswa 

yang mengalami kesulitan dalam belajar yang ditunjukkan tidak 

tercapainya kriteria keberhasilan belajar. Apabila kriteria keberhasilan 

80 %, maka siswa yang dianggap berhasil jika mencapai tingkat 

penguasaan 80 % ke atas, sedangkan siswa yang mencapai tingkat 

penguasaannya di bawah 80 % dikategorikan belum berhasil. 

Mereka inilah yang perlu mendapatkan remedial. Setelah guru 

mengetahui siswa-siswa mana yang harus mendapatkan remedial, 

informasi selanjutnya yang harus diketahui guru adalah topik atau 
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materi apa yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Dalam hal ini 

guru harus melihat kesulitan belajar siswa secara individual. Hal ini 

dikarenakan ada kemungkinan masalah yang dihadapi siswa satu 

dengan siswa yang lainnnya tidak sama. Padahal setiap siswa harus 

mendapat perhatian dari guru. 

b. Menemukan Penyebab Kesulitan 

Sebelum Anda merancang kegiatan remedial, terlebih dahulu 

harus mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam 

menguasai materi pelajaran. Faktor penyebab kesuliatan ini harus 

diidentifikasi terlebih dahulu, karena gejala yang sama yang 

ditunjukkan oleh siswa dapat ditimbulkan sebab yang berbeda dan 

faktor penyebab ini akan berpengaruh terhadap pemilihan jenis 

kegiatan remedial. 

c. Menyusun Rencana Kegiatan Remedial 

Setelah diketahui siswa-siswa yang perlu mendapatkan 

remedial, topik yang belum dikuasai setiap siswa, serta faktor 

penyebab kesulitan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana 

pembelajaran. Sama halnya pada pembelajaran pada umumnya, 

komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan 

kegiatan remedial adalah sebagai berikut; 

1. Merumuskan indikator hasil belajar 

2. Menentukan materi yang sesuai engan indikator hasil belajar 

3. Memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik 

siswa 

4. Merencanakan waktu yang diperlukan 

5. Menentukan jenis, prosedur dan alat penilaian. 

6. Melaksanakan Kegiatan Remedial 

Setelah kegiatan perencanaan remedial disusun,langkah 

berikutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial. Sebaiknya 

pelaksanaan kegiatan remedial dilakukan sesegera mungkin, karena 

semakin cepat siswa dibantu mengatasi kesulitan yang dihadapinya, 

semakin besar kemungkinan siswa tersebut berhasil dalam 

belajarnya. 
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d. Menilai Kegiatan Remedial 

Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan remedial yang 

telah dilaksanakan, harus dilakukan penilaian. Penilaian ini dapat 

dilakukan dengan cara mengkaji kemajuan belajar siswa.Apabila 

siswa mengalami kemauan belajar sesuai yang diharapkan, berarti 

kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan cukup efektif 

membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tetapi, apabila 

siswa tidak mengalami kemajuan dalam belajarnya berarti kegiatan 

remedial yang direncanakan dan dilaksanakan kurang efektif. Untuk 

itu guru harus menganalisis setiap komponen pembelajaran. 

 
Adapaun prosedur pelaksanaan remedial menurut Abin Syamsuddin 

(2012) Secara skematik, prosedur pelaksanaan kegiatan remedial dapat 

digambarkan sebagai berikut:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Diagnostik 
Kesulitan Belajar 

Mengajar 

 

Rekomenda
si Referral 

 

1. Penelaahan 
kembali kasus 

 

5. Post-tes/pengukuran kembali hasil 
belajar mengajar 

 

3. Layanan 
penyuluhan/psikoter
api 

7. Tugas tambahan/additional 
assignment 

2. Pilihan 
alternatif 
tindakan 

6. re-
evaluasi Re-
diagnostik 

Hasil yang 
diharapkan 

(TIK) 

4. Pelaksanaan layanan pengajaran 

remedial 
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Gambar 2.1 Prosedur pengajaran Remedial 
Abin Syamsuddin (2012) 

Dari gambar skematik tersebut dapat dikembangkan sekurang-

kurangnya empat alternatif prosedur sesuai dengan keperluannya, 

keempat alternative itu adalah: 

a. Prosedur I, mencakup langkah 1-2-3-4-5-6; 

b. Prosedur II, mencakup langkah 1-2-(3)-4-5-6; 

c. Proedur III, mencakup langkah 1-2-3-4-5-6-(7); dan 

d. Prosedur IV, mencakup langkah 1-2-(3)-4-5-6-(7). 

Untuk lebih jelasnya, kita akan mendeskripsikan fungsi, 

tujuan/sasaran, dan kegiatannya sebagai berikut: 

1) Penelaahan kembali kasus dengan permasalahaannya 

Langkah ini merupakan tahapan paling fundamental dalam 

pengajaran remedial karena merupakan landasan pangkal dari langkah-

langkah kegiatan berikutnya. Sasaran pokok langkah ini adalah: (a) 

diperolehnya gambaran yang lebih defenitif mengenai karakteristik kasus 

beserta permasalahannya; (b) diperolehnya gambaran yang lebih defenitif 

mengenai fasibilitas alternatif tindakan remedial yang direkomendasikan.  

Sesuai dengan sasaran tersebut maka kegiatan dalam langkah ini 

difokuskan kepada suatu analisis rasional atas hasil investigasi yang 

telah dilakukan atau hasil rekomendasi dari guru bidang studi, wali kelas, 

petugas BK atau ahli lainnya. Secara lebih jelasnya, analisis ini nantinya 

akan digunakan sebagai kegiatan pengecekan atau penelitian kembali 

terhadap: 

a) Kebenaran (validitas) dan kelengkapan data informasi yang 

mendukung pernyataan atau deskripsi tentang karakteristik kasus 

beserta permasalahannya; 

b) Bahanrelevansi antara tafsiran/perkiraan/dugaan dan kesimpulan 

yang dibuat dengan data informasi pendukungnya serta konsistensi 

antara berbagai data/informasi dengan tafsiran dan kesimpulannya 

satu sama lain secara integral; 

c) Ketepatan estimasi kemungkinan penanganannya berdasarkan hasil 

diagnosis yang didukung oleh data/informasi yang tersedia dan yang 

relevan; 
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d) Fisibilitas dari setiap alternatif tindakan remedial yang 

direkomendasikan. 

Berdasarkan hasil telaan diatas diharapkan terjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut: 

a) Kasus siapa yang perlu mendapat penanganan? 

(1) Hanya satu atau dua dari keseluruhan anggota kelompok/kelas. 

(2) Sebagian besar anggota kelompok tertentu (kelompok lambat) 

dari keseluruhan siswa kelas. 

(3) Sebagian terbesar atau bahkan keseluruhan siswa dikelas.  

b) Seberapa jauh tingkat kelemahannya secara umum dilihat dari segi 

kriteria atau indicator keberhasilan yang diharapkan? 

(1) Sekitar 60%; atau 

(2) Sekitar 50%; atau 

(3) Sekitar 40%; atau 

(4) Sekitar 30%; atau kurang dari itu. 

c) Di manakah letak kelemannya dipandang dari ruang lingkup dan 

urutan bidang/program studi yang bersangkutan?  

(1) Pada sebagian besar atau bahkan mungkin keseluruhan bidang 

studi; 

(2) Pada bidang studi tertentu saja; atau 

(3) Pada unit tertentu dari suatu bidang studi saja; dan sebagainya 

d) Pada tingkat dan kawasan hasil belajar manakah kasus itu mengalami 

kelemahan dipandang dari taksonomi tujuan-tujuan pendidikan? 

(1) Kognitif: ranah ini mencakup kegiatan mental (otak). Segala upaya 

yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah 

kognitif.  Ranah kognitif  memiliki enam jenjang atau aspek, 

yaitu:Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), Penerapan (application) Analisis (analysis) 

Sintesis (syntesis) dan penilaian/penghargaan/evaluasi 

(evaluation); dan atau 

(2) Afektif: ranah ini berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif 

mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, 

dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang 

dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki 
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kekuasaan kognitif tingkat tinggi. ranah afektif menjadi lebih rinci 

lagi ke dalam lima jenjang, yaitu: Receiving atau 

attending(menerima atua memperhatikan), Responding 

(menanggapi) mengandung arti “adanya partisipasi aktif”, Valuing 

(menilai atau menghargai), Organization (mengatur atau 

mengorganisasikan) Characterization by evalue or calue complex 

(karakterisasi dengan  suatu nilai ataukomplek nilai).  

(3) Psikomotor: ranah ini merupakan ranah yang berkaitan dengan 

pola gerak-gerik, keterampilan perilaku umum, perilaku khusus, 

eksresif, komunikatif atau kemampuan bertindak setelah 

seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar 

psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar 

kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang 

baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan 

berperilaku). 

e) Faktor manakah yang merupakan penyebab utama keterlambatan 

dalam proses belajar mengajar dipandang dari segi raw inputs (siswa 

sendiri) yang bersangkutan? 

a. Terbatasnya kemampuan dasar intelektual, baik itu kemampuan 

umum atau bakat khusus. 

b. Kurangnya minat dan motivasi: n-Ach rendah, malas, kurang 

berminat. 

c. Sikap yang kurang positif terhadap: guru dan bahan pelajaran 

d. Kebiasaan belajar yang salah atau kurang memadai dalam: 

mengorganisasikan waktu/fasilitas belajar; sumber atau bahan 

pelajaran; dan melalaikan tugas/memandang enteng terhadap 

pekerjaan sekolah yang diberikan oleh guru. 

e. Kurangnya mengetahui pengatahuan dan keterampilan dasar 

yang diperlukan, misalnya dalam: mencari/menghimpun, 

mengamati/mengobservasi, mencatat dan mengorganisasikan 

informasi, fakta, konsep prinsip/kaidah/dalil, prosedur yang 

dipelajari dikelas; mengoperasikan atau mengaplikasikan prinsip, 

metode, teknik yang telah dipelajari ke dalam pemecahan 

masalah; dan atau mengoperasikan kaidah-kaidah logika (sebab-
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akibat, asosiasi, diferensi, komparasi, dan sebagainya) formula 

dalam melakukan analisis sintesis dan evaluasi. 

f. Belum cukup matang (immaturation) dan siap (readiness) untuk 

mengikuti program belajar mengajar utama yang bersangkutan.  

f) Faktor manakah yang mungkin menjadi penyebab utama dari 

komponen instrumental input (sarana penunjang) dari proses belajar 

mengajar yang bersangkutan? 

(1) Program kurang serasi (satu program buat semua, program tidak 

efekif) dengan keragaman siswa; 

(2) Kurang serasinya bahan atau sumber belajar yang tersedia 

dengan yang diperlukan, baik itu dari jumlah yang terbatas atau 

langka, tak terbaca, sulit untuk dipahami; 

(3) Strategi, metode, dan teknik belajar-mengajar kurang serasi 

dengan keragaman siswa (terlalu bersifat klasikal/uniform, tiada 

layanan individual); dan atau 

(4) Fasilitas teknis yang ada tidak relevan dengan apa yang 

diperlukan (jumlah, tempat dan kesempatan waktunya terbatas, 

sukar di-manageatau dioperasikan atau bahannya langka/mahal). 

(5) Kurang serasinya hubungan/kondisi objektif guru dengan siswa 

dan bidang studi yang bersangkutan, dilihat dari guru kurang 

menguasai bahan, metode, teknik dan sumber yang diperlukan 

dalam proses pembelajaran, guru kurang tanggap/responsive 

terhadap situasi kelas atau dinamika kelompok, penampilan guru 

kurang menarik atau meyakinkan, adanya beberapa sifat pribadi 

yang kurang menunjang terhadap tugas dan perannya sebagai 

guru, keadaan kelas yang terlalu besar jumlahnya atau terlalu 

heterogen sifat atau latarbelakangnya dan guru terlalu 

banyak/berat beban mengajarnya. 

(6) Kurangnya daya dukung fasilitas fisik yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran seperti: kurangnya ruang belajar, ruang 

kerja, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya  

g) Faktor manakah yang terdapat dalam lingkungan yang diduga 

merupakan sumber penyebab utama kesulitan yang dialami oleh 

siswa? 
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a. Di sekolah: apakah iklim sosial cukup sehat dan merangsang 

untuk belajar (interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa, 

siswa dengan personel sekolah lainnya), 

b. Di rumah: apakah iklim iklim rumah sudah kondusif, nyaman, dan 

tersedianya daya dukung fasilitas belajar yang cukup tersedia, 

c. Di masyarakat: apakah cukup tersedia ruang/tempat (space) 

memperkaya pengalaman belajar (perpustakaan umum, fasilitas 

rekreasi, pusat kegiatan belajar, dan sebagainya). 

h) Apakah komponen output turut menjadi salah satu sebab kesulitan 

belajar-mengajar? 

a. Terlalu tingginya tuntutan standar (kriteria atau indikator 

keberhasilan) hasil belajar (level of mastery 90% atau lebih) 

b. Terlalu menekankan pada satu aspek saja (kognitif saja, 

keterampilan atau psikomotor saja, sedangkan yang lainnya 

diabaikan 

c. Tidak adanya patokan sebagai ukuran baku yang dapat dijadikan 

pedoman baku/umum bagi setiap guru dan siswa.  

 
Melalui kegiatan diagnosis, guru akan mengetahui para siswa yang 

perlu mendapat bantuan, faktor-faktor penyebab atau alasan mereka bisa 

ikut kegiatan remedial. Untuk keperluan kegiatan remedial, tentu yang 

menjadi sorotan adalah siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajar yang ditunjukkan dengan tidak tercapainya kriteria keberhasilan 

belajar.Sebagai contoh perhatikan tabel hasil tes formatif berikut ini. 

 
Tabel 2. Hasil Tes Formatif 

Nama 
Siswa 

Kompetensi Dasar I 
Kompetensi 

dasar II 
Total 
skor 

% 
Hasil 

Belajar 1.1 
Hasil 

Belajar 1.2 

Hasil 
belajar 

2.1 

Hasil 
belajar 

2.2 
Ind 
1 

Ind 
2 

Ind 
3 

Ind 
1 

Ind 
2 

Ind 
3 

Ind 
1 

Ind 
2 

Ind 
1 

Ind 
2 

  

Anang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 90 

Basir 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 60 

Candra 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 40 

Desy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

Ema 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 50 
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Firman 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 50 

Gani 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 80 

Herman 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 80 

Ika 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 60 

Yudi 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 70 
Catatan:  
Ind = Indikator 
1 = Jawaban benar 
0 = Jawaban salah 
 

Apabila kita menggunakan kriteria keberhasilan 80% maka siswa 

dianggap berhasil jika mencapai tingkat penguasaan 80%.Dapatkah anda 

menentukan siapa saja dari 10 siswa tersebut di atas yang perlu 

mendapatkan kegiatan remedial? 

 
Siswa yang perlu mengikuti kegiatan remedial adalah… 

 

Tepat sekali, yang perlu mendapat kegiatan remedial adalah mereka 

yang total skornya kurang dari 80%. Ada enam siswa yang harus 

mendapatkan kegiatan remedial.Keenam siswa tersebut adalah Basir, 

Candra, Erna, Firman, Ika, dan Yudi. 

Setelah kita mengetahui siswa-siswa yang perlu mendapatkan kegitan 

remedial, informasi selanjutnya yang harus diketahui oleh guru adalah 

kompetensi apa yang belum dikuasai oleh siswa-siwa tersebut. Dalam hal 

ini, guru harus melihat kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa secara 

individual, Mengapa? Sebab ada kemungkinan, siswa yang satu 

menghadapi masalah dalam kompetensi dasar I. sementara siswa yang 

lain menghadapi masalah dalam menguasai kompetensi dasar II. 

Padahal setiap siswa yang mengalami kesulitan harus mendapat 

perhatian dari guru. 

Kita kembali pada Tabel hasil tes formatif.Dari tabel tersebut diketahui 

bahwa Erna mengalami kesulitan mengusai hasil belajar 1.1 pada 

kompetensi dasar I dan hasil belajar 2.1 pada kompetensi 2.Sementara 

itu, Firman menghadapi masalah dalam menguasai hasil belajar 1.2 pada 

kompetensi dasar I dan hasil belajar 2.2 pada kompetensi 2.Begitu pula 

dengan Basir, Candra, Ika, dan Yudi menghadapi masalah yang berbeda. 

2) Menentukan alternatif pilihan tindakan 
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Langkah ini merupakan lanjutan logis dari langkah pertama. Dari hasil 

penelaahan yang kita lakukan pada langkah pertama itu akan diperoleh 

kesimpulan mengenai dua hal pokok, yaitu: 

a) Karakteristik khusus yang akan ditangani secara umum, dapat 

dikategorikan pada salah satu dari tiga kemungkinan dibawah ini: 

(1) Kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan hanya memiliki 

kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan pola 

strategi/metode/teknik belajar yang lebih sesuai, efektif dan 

efisien; 

(2) Kasus yang bersangkutan dapat disimpulkan disamping memiliki 

kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan pola 

strategi/metode/teknik belajar yang lebih sesuai, efektif dan efisien 

itu, juga dihadapkan kepada hambatan-hambatan ego-emosional, 

potensial-fungsional, soaial-psikologis dalam penyesuaian dengan 

dirinya dan lingkungannya; 

(3) Kasus yang bersangkutan disimpulkan telah memiliki 

kecenderungan ke arah kemampuannya menemukan dan 

mengembangkan pola-pola strategi/metode/teknik belajar yang 

sesuai, efektif dan efisien namun terhambat oleh kondisi ego-

emosional, sosial-psikologis dan faktor instrumental-environmental 

lainnya. 

b) Alternatif pemecahan dianggap lebih strategis apabila: 

(1) Misalnya apabila kasusnya termasuk kategori yang pertama maka 

alternatif pemecahan masalahnyalangsung kepada langkah 

keempat yaitu pelaksanaan pengajaran remedial, 

(2) Misalnya kasusnya termasuk kategori kedua atau ketiga maka 

alternatif pemecahannya harus menempuh langkah ketiga 

(Layanan BK/Psikoterapi) dahulu sebelum lanjut ke langkah ke-4 

yaitu pelaksanaan pengajaran remedial. 

Dengan demikian, sasaran pokok kegiatan yang dilakukan dalam 

tahapan ini ialah membuat keputusan pilihan alternatif mana yang 

ditempuh berdasarkan pertimbangan rasional yang seksama. Berikut 

akan dipaparkan beberapa prinsip yang dijadikan dasar pertimbangan 

yang paling fundamental dalam proses pengambilan keputusan, yaitu:  



 

38  

 

a) Efektivitas, dalam arti lebih ampuh untuk menjamin tercapainya 

tujuan pengajaran remedial yang diharapkan, 

b) Efisiensi, dalam arti lebih memerlukan usaha dan pengorbanan serta 

fasilitas seminimal mungkin dengan hasil yang diharapkan seoptimal 

mungkin. 

c) Keserasian,dalam arti seseuaian dengan: (1) jenis karakteristik, 

intensitas, dan latar belakang permasalahannya; (2) jumlah, jenis, 

dan sifat kepribadian kasus; (3) tingkat penguasaan teori, kemahiran 

praktik, dan sifat kepribadian guru yang akan menanganinya; (4) 

kesediaan dan kecukupan daya dukung fasilitas teknis 

(instrument/bahan/sumber, dan sebagainya) yang diperlukan; (5) 

kesediaan dan kecukupan daya dukung/sarana 

penunjang/lingkungan (ruang/waktu dengan kelengkapannya, 

sikap/bantuan pihak lain) yang diperlukan; (6) waktu dan kesempatan 

yang tersedia pada pihak guru, pihak lain, dan yang bersangkutan.  

Sudah barang tentu di atas semua pertimbangan itu, guru akhirnya 

harus mengambil keputusan atau tindakan alternatif bukan hanya atas 

dasar alasan-alasan teknis operasional belaka, melainkan juga 

pertimbangan etika dan tanggung jawab moral kemanusiaan bahwa 

kasus siswa itu amanat allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang dititipkan 

kepadanya sehingga perlu dibantu demi kelangsungan dan kebahagiaan 

hidupnya. Seyogianya pertimbangan-pertimbangan lain pun seperti 

tanggung jawab administratif, tanggung jawab professional turut 

mewarnai keputusan yang akan diambil.  

3) Layanan bimbingan dan konseling/psikoterapi 

Langkah ini pada dasarnya bersifat pilihan bersyarat (opimal dan 

conditional) ditinjau dari kerangka keseluruhan prosedur pengajaran 

remedial.Dalam menghadapi kasus tipe kedua dan ketiga (baca paragraf 

pertama) kecil kemungkinannya langsung kepada langkah ke-4 

(pelaksanaan pengajaran remedial), tanpa terlebih dahulu menempuh 

langkah ketiga yang merupakan pra kondisinya. 

Oleh karena itu,  sasaran pokok yang hendak dituju oleh layanan 

ini ialah terciptanya kesehatan mental (kasus mental health), dalam arti ia 

terbebas dari hambatan dan ketegangan batinnya untuk kemudian siap 
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sedia kembali melakukan kegiatan belajar secara wajar dan realistis. Di 

dalam praktiknya, langkah ini kemungkinan pada bagian-bagian tertentu 

masih dapat ditangani oleh guru yang bersangkutan yang sudah cukup 

berpengalaman dan dianugerahi sifat-sifat kepribadian yang cocok untuk 

tugas tersebut, dan lebih maksimal hasilnya apabila dalam kegiatan 

tersebut sang guru dibantu oleh petugas BK, wali kelas, psikolog, dokter, 

dan sebagainya).  

Di antara sekian banyak masalah kesulitan penyesuaian, yang 

masih dapat ditangani oleh para guru pada umumnya, diantaranya: 

a) Kasus kesulitan belajar dengan latar belakang kurangnya motivasi 

dan minat belajar 

Meningkatkan motivasi belajar siswa adalah salah satu 

kegiatan integral yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran.Selain 

memberikan dan mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga bertugas 

untuk meningkatkan motivasi dan minat siwa untuk belajar.Tak bisa 

dipungkiri bahwa motivasi belajar siswa satu dengan yang lainnya 

sangat berbeda, untuk itu penting bagi guru untuk selalu senantiasa 

memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa senantiasa 

memiliki semangat belajar dan mampu menjadi siswa yang 

berprestasi serta dapat mengembangkan diri secara optimal. 

Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa 

mempunyai motivasi dalam belajar. Tetapi bagaiman dengan siswa 

yang mengalami kesulitan belajar disebabkan oleh kurangnya 

motivasi dan minat dalam belajar? Berikut ini akan kita bahas 

mengenai beberapa cara atau teknik yang disarankan oleh kaum 

psikolog dan pendidik untuk membantu kasus tipe ini menurut (Wina 

Senjaya 2008)  adalah: 

(1) Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham kearah 

mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan 

pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar 

mereka. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan 

semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, sebelum 
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proses pembelajaran dimulai hendaknya guru menjelaskan 

terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. 

(2) Membangkitkan minat siswa. 

Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka 

memiliki minat untuk belajar. Oleh karena itu, mengembangkan 

minat belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam 

mengembangkan motivasi belajar. Salah satu cara yang logis 

untuk momotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan 

pengalaman belajar dengan minat siswa. Pengaitan pembelajaran 

dengan minat siswa adalah sangat penting, dan karena itu 

tunjukkanlah bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat 

bermanfaat bagi mereka. Demikian pula tujuan pembelajaran yang 

penting adalah membangkitkan hasrat ingin tahu siswa mengenai 

pelajaran yang akan datang, dan karena itu pembelajaran akan 

mampu meningkatkan motivasi instrinsik siswa untuk mempelajari 

materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. 

(3) Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 

Siswa hanya mungkin dapat belajar baik manakala ada 

dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari 

takut. Usahakan agar kelas selamanya dalam suasana hidup dan 

segar, terbebas dari rasa tegang. Untuk itu guru sekali-kali dapat 

melakukan hal-hal yang lucu. 

(4) Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. 

Guru harus mampu menyajikan informasi dengan menarik, 

dan asing bagi siswa-siswa. Sesuatu informasi yang disampaikan 

dengan teknik yang baru, dengan kemasan yang bagus didukung 

oleh alat-alat berupa sarana atau media yang belum pernah 

dikenal oleh siswa sebelumnya sehingga menarik perhatian bagi 

mereka untuk belajar.Dengan pembelajaran yang menarik, maka 

akan membangitkan rasa ingin tahu siswa di dalam kegiatan 

pembelajaran yang selanjutnya siswa akan termotivasi dalam 

pembelajaran 

 

 



 

 41 

 

(5) Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. 

Siswa butuh penghargaan.Penghargaan bisa dilakukan 

dengan mmemberikan komentar yang positif. Setelah siswa 

selesai mengerjakan suatu tugas, sebaiknya berikan komentar 

secepatnya, misalnya dengan memberikan tulisan “ bagus” atau 

“teruskan pekerjaanmu” dan lain sebagainya. Komentar yang 

positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, Sebaliknya 

pemberian celaan kurang menumbuhkan motivasi dalam 

belajar.Bahkan menimbulkan efek psikologis yang lebih jelek. 

(6) Ciptakan persaingan dan kerjasama 

Persaingan yang sehat dapat menumbuhkan pengaruh yang 

baik untuk keberhasilan proses pemebelajaran siswa. Melalui 

persaingan siswa dimungkinkan berusaha dengan sungguh-

sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik).Oleh sebab itu, 

guru harus mendesain pembelajaran yang memungkinkan siswa 

untuk bersaing baik antar kelompok maupun antar individu. 

(7) Berikan penilaian 

Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai 

bagus.Untuk itu mereka belajar dengan giat.Bagi sebagian siswa 

nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar.Oleh karena 

itu, penilaian harus dilakukan dengan segera agar siswa secepat 

mungkin mengetahui hasil kerjanya.Penilaian harus dilakukan 

secara objektif sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. 

Penilaian secara terus menerus akan mendorong siswa 

belajar, oleh karena setiap anak memilki kecenderungan untuk 

memperoleh hasil yang baik. Disamping itu, para siswa selalu 

mendapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi dan 

dipecahkan, sehingga mendorongnya belajar lebih teliti dan 

seksama. 

b) Kasus kesulitan belajar yang berlatar belakang sikap negatif terhadap 

guru, pelajaran dan situasi belajar.  

Pengelolaan kelas merupakan usaha dalam mengatur segala 

hal dalam proses pembelajaran, seperti lingkungan fisik dan sistem 

pembelajaran di kelas.Strategi belajar apapun yang ditempuh guru 
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akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung dengan iklim dan 

kondisi kelas yang kondusif. Oleh karena itu guru perlu menata dan 

mengelola lingkungan belajar di kelas sedemikian rupa sehingga 

menyenangkan, aman, dan menstimulasi setiap anak agar terlibat 

secara maksimal dalam proses pembelajaran. Ada beberapa 

alternatif teknik yang disarankan untuk membina sikap positif 

terhadap belajar dan mengembangkan situasi belajar dengan 

pengaturan lingkungan belajar, antara lain: 

(1) Ciptakan iklim sosial yang sehat didalam kelas atau kelompok 

studi baik antara siswa dan siswa maupun antara siwa dan guru. 

(2) Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang 

menyenangkan dan memuaskan atau memperoleh kesempatan 

untuk sukses dalam belajar meskipun prestasi yang dimiliki 

sangat rendah sekalipun.  

(3) Maksimalkan teknologi, Salah satu alat yang membantu guru 

untuk menciptakan suasana aktif dan segar adalah teknologi. 

Manfaatkan teknologi yang ada, seperti laptop, internet dan 

projektor untuk mengubah materi pelajaran text book ke audio 

visual. Dengan penyajian yang baik dan menarik, fokus anak 

akan lebih terarah pada materi yang disampaikan. Jangan ragu 

untuk mengotak-atik atau membuat sesuatu yang berbeda 

dengan teknologi. 

c) Kasus kesulitan belajar dengan latar belakang kebiasaan belajar 

yang salah. 

Ada banyak faktor mengapa anak memiliki kebiasaan salah 

dalam belajar. Faktor-faktor tersebut adalah:  

(1) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan yang turut mendorong terjadinya 

kebiasaan buruk anak dalam belajar antara lain adalah : 

lingkungan fisik rumah yang tidak mendukung, fasilitas belajar 

yang terbatas, lingkungan keluarga yang tidak berpendidikan, 

Kontrol yang lemah dari orangtua, lingkungan sekolah yang 

kurang mendorong tumbuhnya semangat untuk belajar di rumah, 

lingkungan masyarakat yang kurang mendukung terhadap iklim 
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belajar yang baik, anak banyak berteman dengan kelompok yang 

malas belajar. 

(2) Faktor pribadi anak 

Faktor pribadi anak mengapa memiliki kebiasaan buruk 

dalam belajar, dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut : 

motivasi yang rendah, need for achievement anak rendah, 

kesehatan anak yang terganggu, tidak tahu bagaimana belajar 

yang baik, tidak ada kedisplinan dalam belajar, tidak bisa 

mengatur waktu, anak salah memilih teman bergaul. 

Berikut kami paparkan beberapa cara yang disarankan bisa 

membantu menyelesaikan kasus kebiasaan salah dalam belajar 

antara lain: 

(1) Tunjukkan akibat atau pengaruh kebiasaan yang salah terhadap 

prestasi belajar dan kehidupan seseorang; 

(2) Berikan kesempatan masa transisi untuk berlatih dengan pola-

pola kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lama yang 

salah. .  

4) Melaksanakan pengajaran remedial 

Setelah kita mengatahui siswa-siswa yang perlu mendapatkan 

kegiatan remedial, faktor-faktor penghambat siswa dalam menguasai 

kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan atau menguasai materi 

pelajaran, dan kompetensi-kompetensi apa saja yang belum dikuasai 

oleh oleh setiap siswa, langkah selanjutnya adalah melaksanakan 

kegiatan/pengajaean remedial. Tetapi sebelumnya pelaksanaan dimulai 

ada baiknya kita menyusun perencanaan kegiatan remedial sebelumnya. 

Sama halnya dengan pembelajaran biasa, komponen-komponen yang 

harus diperhatikan dalam perencanaan kegiatan remedial adalah:  

a) Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran. 

b) Menemukan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan 

yang telah dirumuskan. 

c) Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah 

dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. 

d) Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

remedial. 
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e) Menentukan jenis, prosedur dan alat penilaian untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa.  

Setelah rencana pembelajaran/kegiatan remedial selesai disusun 

langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial.Mungkin 

anda bertanya kapan waktu yang tepat kegiatan remedial ini 

diadakan.Jawabannya adalah segera setelah rencana tersebut 

disusun.Semakin cepat siswa dibantu mengatasi kesulitan yang 

dihadapinya, maka semakin besar pula kemungkinan siswa tersebut 

berhasil dalam belajarnya. Biasanya kegiatan remedial diadakan diluar 

jam belajar biasa. Oleh karena itu, dituntut kerelaan dan keikhlasan dari 

guru untuk menyediakan atau menyisihkan waktu tambahan diluar jam 

belajar untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan. 

5) Mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali 

Dengan selesainya dilakukan pengajaran remedial, langkah 

selanjutnya adalah mendeteksi ada tidaknya perubahan pada diri individu 

yang memiliki kasus.Oleh karena itu, perlu diadakan pengukuran 

kembali.Hasil dari pengukuran ini akan memberikan informasi seberapa 

jauh atau seberapa besar perubahan telah terjadi, baik dalam arti 

kuantitatif maupun kualitatif. Cara dan instrument yang digunakan dalam 

pengukuran pada langkah ini sebaiknya sama dengan apa yang 

digunakan pada waktu post-test atau tes sumatif dari proses belajar 

mengajar utama atau reguler.  

Apabila siswa telah mencapai kemajuan seperti yang kita harapkan, 

berarti kegitan remedial yang kita rencanakan dan laksanakan cukup 

efektif untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar.Tetapi 

apabila siswa tidak mengalami kemajuan dalam belajarnya atau belum 

mencapai kemajuan belajar yang diharapkan berarti rencana dan 

pelaksanaan kegiatan remedial kurang efektif. Untuk itu, guru harus 

menganalisis setiap komponen pembelajaran, dengan mengajukan 

pertanyaan sebagai berikut: 

Kompetensi atau tujuan: Apakah kompetensi atau tujuan yang 

dirumuskan terlalu tinggi atau terlalu 

rendah bagi siswa? 
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Materi  :  Apakah materi prasyarat yang belum 

dikuasai oleh siswa? 

Kegiatan  :  Apakah kegiatan remedial yang diterapkan 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

siswa? 

Waktu : Apakah waktu yang disediakan cukup atau 

kurang? 

Penilaian  :  Apakah alat penilaian yang digunakan 

sesuai dengan kompetensi atau tujuan 

yang telah ditetapkan? . 

2. Pelaksanaan Pengajaran Pengayaan  

Pemberian pembelajaran pengayaan pada hakikatnya adalah 

pemberian bantuan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih(di 

atas rata-rata), baik dalam kecepatan maupun kualitas belajarnya.Agar 

pemberian pengayaan tepat sasaran maka perlu ditempuh langkah-

langkah sistematis, yaitu (1) mengidentifikasi kelebihan kemampuan 

peserta didik, dan (2) memberikan perlakuan (treatment) pembelajaran 

pengayaan. 

a. Identifikasi Kelebihan Kemampuan Belajar 

1) Tujuan 

Identifikasi kemampuan berlebih peserta didik dimaksudkan 

untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik. 

Kelebihan kemampuan belajar itu antara lain meliputi: 

a) Belajar lebih cepat.  

Peserta didik yang memiliki kecepatan belajar tinggi 

ditandai dengan cepatnya penguasaan kompetensi (SK/KD) mata 

pelajaran tertentu. 

b) Menyimpan informasi lebih mudah  

Peserta didik yang memiliki kemampuan menyimpan 

informasi lebih mudah, akan memiliki banyak informasi yang 

tersimpan dalam memori/ingatannya dan mudah diakses untuk 

digunakan.  

c) Keingintahuan yang tinggi.  
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Banyak bertanya dan menyelidiki merupakan tanda bahwa 

seorang peserta didik memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi. 

d) Berpikir mandiri.  

Peserta didik dengan kemampuan berpikir mandiri 

umumnya lebih menyukai tugas mandiri serta mempunyai 

kapasitas sebagai pemimpin. 

e) Superior dalam berpikir abstrak.  

Peserta didik yang superior dalam berpikir abstrak 

umumnya menyukai kegiatan pemecahan masalah. 

f) Memiliki banyak minat.  

Mudah termotivasi untuk meminati masalah baru dan 

berpartisipasi dalam banyak kegiatan. 

2) Teknik 

Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kemampuan berlebih peserta didik dapat dilakukan antara lain 

melalui: tes IQ, tes inventori, wawancara, pengamatan, dsb. 

a) Tes IQ (Intelligence Quotient) adalah tes yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik. Dari tes ini dapat 

diketahui tingkat kemampuan spasial, interpersonal, musikal, 

intrapersonal, verbal, logik/matematik, kinestetik, naturalistik, dsb.  

b) Tes inventori. Tes inventori digunakan untuk menemukan dan 

mengumpulkan data mengenai bakat, minat, hobi, kebiasaan 

belajar, dsb.  

c) Wawancara. Wanwancara dilakukan dengan mengadakan 

interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam 

mengenai program pengayaan yang diminati peserta didik.  

d) Pengamatan (observasi). Pengamatan dilakukan dengan jalan 

melihat secara cermat perilaku belajar peserta didik. Dari 

pengamatan tersebut diharapkan dapat diketahui jenis maupun 

tingkat pengayaan yang perlu diprogramkan untuk peserta didik.  

b. Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan 

Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat 

dilakukan antara lain melalui: 
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1) Belajar Kelompok. Sekelompok peserta didik yang memiliki minat 

tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran 

sekolah biasa, sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti 

pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan.  

2) Belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik belajar mengenai 

sesuatu yang diminati.  

3) Pembelajaran berbasis tema. Memadukan kurikulum di bawah 

tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan 

antara berbagai disiplin ilmu.  

4) Pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk 

kompetensi/materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan 

demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh 

kompetensi/materi baru, atau bekerja dalam proyek secara 

mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-

masing.  

Perlu diperhatikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran 

pengayaan ini terutama terkait dengan kegiatan tatap muka untuk 

jam-jam pelajaran sekolah biasa.Namun demikian kegiatan 

pembelajaran pengayaan dapat pula dikaitkan dengan kegiatan tugas 

terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.Sekolah dapat juga 

memfasilitasi speserta didik dengan kelebihan kecerdasan dalam 

bentuk kegiatan pengembangan diri dengan spesifikasi pengayaan 

kompetensi tertentu, misalnya untuk bidang sains.Pembelajaran 

seperti ini diselenggarakan untuk membantu peserta didik 

mempersiapkan diri mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun 

internasional seperti olimpiade internasional fisika, kimia dan biologi. 

Sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran, kegiatan 

pengayaan tidak lepas kaitannya dengan penilaian. Penilaian hasil 

belajar kegiatan pengayaan, tentu tidak sama dengan kegiatan 

pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio, dan harus 

dihargai sebagai nilai tambah (lebih) dari peserta didik yang normal. 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Adapun inti dari aktivitas pembelajaran modul ini bagi peserta diklat 

adalah sebagai berikut: Alokasi waktu yang disediakan untuk pembelajaran II 

ini adalah 100 menit atau 2 x 50 menit, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.Aktivitas Kegiatan pembelajaran II 

No. Waktu Kegiatan 

1. 
 
 
 

20 menit 
 
 

 

Apersepsi yang berkaitan dengan 
kegiatan mengidentifikasi  dan memehami 
prosedur remedial dan pengayaan.  

 
2. 

 

 
50 menit 

 
 

 

 

 Membagi kelompok diskusi. 

 Mendiskusikan (1) Menjelaskan 
prosedur pengajaran remedial, dan 
(2) Menjelaskan langkah-langkah 
pelaksanaan pengajaran pengayaan 

3. 
 

 

30 menit 
 
 

Menyajikan/mensimulasikan prosedur 
remedial dan pengayaan yang terdapat 
pada pembelajaran II terhadap peserta 
diklat  

 

E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

1. Faktor manakah yang terdapat dalam lingkungan yang diduga merupakan 

sumber penyebab utama kesulitan yang dialami oleh siswa? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

2. Komponen output turut menjadi salah satu sebab kesulitan belajar-

mengajar, adalah… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

3. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan adalah… 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

F. Rangkuman 

Prosedur pengajaran remedial merupakan salah satu tahapan kegiatan 

utama dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan remedial adalah: 

1. Diagnostik kesulitan belajar mengajar 
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2. Penelaan kembali kasus 

3. Pilihan alternatif tindakan 

4. Layanan penyuluhan/psikoterapi 

5. Pelaksanaan layanan pengajaran remedial 

6. Post-tes/ pengukuran kembali hasil belajar mengajar 

7. Re-evaluasi Re-diagnostik 

8. Tugas tambahan 

Prosedur pengajaran pengayaan adalah langkah-langkah sistematis, 

yaitu (1) mengidentifikasi kelebihan kemampuan peserta didik, dan (2) 

memberikan perlakuan (treatment) pembelajaran pengayaan. Dan hal ini 

terbagi menjadi beberapa bagian antara lain: 

1. Identifikasi Kelebihan Kemampuan Belajar 

Identifikasi kemampuan berlebih peserta didik dimaksudkan untuk 

mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik 

2. Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan 

Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan 

antara lain melalui: a) Belajar Kelompok, b) Belajar mandiri, c) 

Pembelajaran berbasis tema, d) Pemadatan kurikulum. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Adapun umpan balik dalam kegiatan Pembelajaran II ini adalah: 

jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya.Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %.Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 80 %.Apabila yang salah ada dua, maka pemahaman 

Anda 60 %.Apabila yang salah salah ada tiga, maka pemahaman 40 %. 

Apabila yang salah ada empat atau lima, maka pemahaman 20 %, dan 

apabila semua, maka pemahaman 0%.  

Selanjutnya apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka 

Anda dinyatakan lulus dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Pembelajaran 

III, akan tetapi apabila mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda 

diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan-

latihan yang telah disiapkan  
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H. Kunci Jawaban 

Kunci jawaban essay  

1. Faktor manakah yang terdapat dalam lingkungan yang diduga merupakan 

sumber penyebab utama kesulitan yang dialami oleh siswa? 

a. Di sekolah: apakah iklim sosial cukup sehat dan merangsang untuk 

belajar (interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa 

dengan personel sekolah lainnya), 

b. Di rumah: apakah iklim iklim rumah sudah kondusif, nyaman, dan 

tersedianya daya dukung fasilitas belajar yang cukup tersedia, 

c. Di masyarakat: apakah cukup tersedia ruang/tempat (space) 

memperkaya pengalaman belajar (perpustakaan umum, fasilitas 

rekreasi, pusat kegiatan belajar, dan sebagainya). 

2. Apakah komponen output turut menjadi salah satu sebab kesulitan 

belajar-mengajar? 

a. Terlalu tingginya tuntutan standar (kriteria atau indikator keberhasilan) 

hasil belajar (level of mastery 90% atau lebih) 

b. Terlalu menekankan pada satu aspek saja (kognitif saja, keterampilan 

atau psikomotor saja, sedangkan yang lainnya diabaikan 

c. Tidak adanya patokan sebagai ukuran baku yang dapat dijadikan 

pedoman baku/umum bagi setiap guru dan siswa.  

3. Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan yaitu 

Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat 

dilakukan antara lain melalui: 

5) Belajar Kelompok. Sekelompok peserta didik yang memiliki minat 

tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran 

sekolah biasa, sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti 

pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan.  

6) Belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik belajar mengenai 

sesuatu yang diminati.  

7) Pembelajaran berbasis tema. Memadukan kurikulum di bawah 

tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan 

antara berbagai disiplin ilmu.  

8) Pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk 

kompetensi/materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan 
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demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh 

kompetensi/materi baru, atau bekerja dalam proyek secara 

mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-

masing.  

 



 

52  

 

  



 

 53 

 

 

Kegiatan Pembelajaran III 

Strategi Remedial dan Pengayaan 

 

A. Tujuan 

1. Peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan strategi yang 

dipergunakan dalam pelaksanaan pengajaran remedial 

2. Peserta diklat diharapkan mampu membedakan strategi pengajaran 

remedial dari strategi pembelajaran biasa 

3. Perserta diklat diharapkan mampu menganalisis strategi pengajaran 

remedial  

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengajaran 

remedial 

2. Membedakan strategi pengajaran remedial dari strategi pembelajaran 

biasa 

3. Menganalisis strategipengajaran remedial  

C. Uraian Materi 

1. Pengertian strategi pengajaran  

Strategi pengajaran merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan 

yang termasuk didalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran.Strategi pengajaran 

disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Strategi pengajaran mencakup 

pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran yang spesifik. 

Menurut Newman dan Logan (Abin Syamsuddin Makmun, 2003), ada 

empat unsur strategi dari setiap usaha, yaitu: 

a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out put) 

dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan 

aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan. 

b. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way) 

yang paling efektif untuk mencapai sasaran 

c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang akan 

ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran 
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d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (kriteria) dan patokan 

ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan 

Keempat unsur tersebut, jika diimplementasikan dalam konteks 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni 

perubahan perilaku peserta didik 

b. Mempertimbangkan dan memilih system pendekatan pembelajaran yang 

dianggap paling efektif 

c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, 

metode dan teknik pembelajaran 

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal ukuran keberhasilan 

pembelajaran 

Secara umum strategi adalah suatu garis-garis besar haluan yang untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan /ingin 

dicapai.Dalam kegiatan belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan belajar mengajar yang melibatkan antara kegiatan 

guru dan anak didik untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dari 

pembelajaran itu sendiri. 

2. Strategi dan pendekatan remedial  

Strategi belajar mengajar pada pengajaran biasa yaitu kelas klasikal, 

dimana siswa berkumpul dalam satu kelas untuk mendapat pengajaran 

dengan metode yang sama untuk semua siswa, pendekatan dan teknik yang 

sama serta pemberian evaluasi (ulangan) menggunakan alat yang sama 

(seragam) untuk semua siswa. Sedang pada pengajaran remedial strategi 

yang diberikan bersifat individual sesuai TIK yang mana yang sulit dan belum 

dituntaskan oleh siswa, metode penyampaian tidak sama antar satu siswa 

dengan siswa lainnya hal ini tergantung sejauh mana kesulitan siswa belajar, 

biasanya melibatkan berbagai pihak seperti guru bidang studi dan BP, alat 

evaluasi yang digunakan disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi 

oleh siswa. Selanjutnya mengenai bahan pengajaran, untuk bahan 

pengajaran biasa lebih banyak dan luas, sedang bahan pengajaran untuk 

remedial hanya tertentu saja, yakni pada bahan yang belum dikuasai oleh 

siswa saja (Edwan, 2015) 
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a. Menelaah kembali siswa yang akan diberikan bantuan. Kegiatan ini 

dimaksudkan agar kita memperoleh gambaran berapa lama bantuan 

harus diberikan, kapan oleh siapa dan sebagainya.  

b. Alternatif tindakan. Jika sudah mendapat gambaran lengkap. Lalu 

tentukan alternatif tindakan dapat berupa :  

1) Disuruh mengulangi bahan yang telah diberikan dengan memberikan 

arahan terlebih dulu 

2) Disuruh mencoba alternatif kegiatan lain yang setara dengan kegiatan 

belajar mengajar yang sudah ditempuhnya dan mempunyai tujuan 

yang sama 

3) Bila kesulitan belajar bukan karena kesulitan belajar, tapi karena 

faktor lain seperti sikap negatif terhadap guru, situasi belajar dan 

sebagainya maka siswa perlu dibimbing oleh konselor. Jika sudah 

mampu mengatasi masalah maka dapat diberi pengajaran remedial. 

Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar misalnya tidak 

mampu menyerap bahan pembelajaran dengan baik, tidak dapat konsentrasi 

dalam belajar, tidak mampu mengerjakan tes dan sebagainya.siswa yang 

mengalami kesulitan belajar yang mengakibatkan prestasi belajarnya rendah, 

maka guru atau konselor harus memberikan layanan bimbingan dengan baik. 

Layanan tersebut lebih dikenal dengan pengajaran remedial.Bagi peserta 

didik yang tidak mengalami kesulitan belajar tidak berarti harus didiamkan 

saja, mereka juga perlu mendapatkan penanganan tersendiri, kalau tidak 

mereka akan mengalami penyimpangan karena kepuasan intelektual mereka 

tidak terpenuhi. Layanan bimbingan belajar bagi peserta didik yang tidak 

mengalami kesulitan belajar lebih dikenal dengan pengayaan atau 

enrichement. 

Sasaran akhir pengajaran remedial identik dengan pengajaran biasa 

(pada umumnya), yaitu membantu setiap siswa dalam batas-batas normalitas 

tertentu agar dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin sehingga dapat 

mencapai tingkat penguasaan atau ketuntasan (level of mastery) tertentu, 

sekurang-kurangnya sesuai dengan batas-batas criteria keberhasilan yang 

dapat diterima (minimum acceptable performance) (Makmun, 357:2012) 

Mengingat secara empirik sasaran tingkat strategis itu tidak selamanya 

dapat dicapai dengan pendekatan sistem pengajaran konvensional, maka 
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perlu dicari upaya pendekatan strategis lainnya. Strategi dan pendekatan 

remedial diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: 

a. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat kuratif 

Tindakan pengajaran remedial dikatakan bersifat kuratif kalau 

dilakukan setelah program PBM utama selesai diselenggarakan. 

Tindakan ini didasarkan atas kenyataan empirik   bahwa ada seseorang 

atau sejumlah orang atau bahkan mungkin sebagian besar atau seluruh 

anggota kelas/kelompok belajar dapat dipandang tidak mampu 

menyelesaikan proses PBM secara sempurna, sesuai dengan criteria 

keberhasilan yang ditetapkan. Program PBM dapat diartikan sebagai 

program untuk tiap pertemuan, untuk satuan (unit) bahan pelajaran atau 

satuan waktu (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan 

sebagainya) tertentu (Makmun, 2012:357). 

Pengajaran remedial dapat dikatakan bersifat kuratif apabila dilakukan 

setelah berlangsungnya program belajar mengajar sesuai dengan kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan. Pendekatan kuratif tindakan remedial 

berpangkap dari hasil post test diagnostic berdasarkan data-data hasil tes 

sumatif.Adapun yang menjadi sasaran pokok pengajaran remedial yang 

bersifat kuratif adalah: 

1) Murid yang prestasinya jauh dibawah kriteria keberhasilan, 

diusahakan pada suatu saat tertentu dapat mencapai kriteria 

keberhasilan minimal tersebut. 

2) Murid yang masih kurang sedikit dari keberhasilan minimal 

diupayakan suatu saat dapat disempurnakan 

 
 
 
 

   
 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram langkah pengajaran remedial 
Sumber: Makmun, (2012) 
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Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut para ahli psikologi 

pendidikan telah mengembangkan beberapa teknik pendekatan yaitu 

pendekatan pengulangan (repeatition), pengayaan (enrichment) serta 

kecepatan (accelleration) yang secara visual dalam bagan berikut: 

1) Pendekatan Pengulangan (repeatition) 

Sejalan dengan diagnosisnya, pengulangan terdiri dari beberapa 

tingkatan : 

a) Pada setiap akhir jam pertemuan tertentu 

b) Pada setiap akhir unit (satuan bahan) pelajaran tertentu 

c) Pada akhir setiap satuan program studi (triwulan/semester) 

Pelaksanaan layanan pengajaran remedial mungkin diberikan dan 

diorganisasikan: 

a) Secara perseorangan (Individual), kalau ternyata siswa yang 

memerlukan bantuan itu jumlahnya terbatas atau. 

b) Secara kelompok (peers gorup), kalau ternyata terdapat sejumlah 

siswa yang mempunyai jenis/lokasi/sifat kesalahan atau kesulitan 

bersama, bukan mustahil terjadi juga dalam bidang studi tertentu 

dialami oleh kelas secara keseluruhan (Makmun, 2012:359) 

Pengajaran remedial dapat diberikan dan diorganisasi secara 

individual maupun secara kelompok.Secara individual apabila 

ternyata murid mempunyai jenis/lokasi/sifat kesulitan belajar yang 

sama. Ada beberapa kemungkinan waktu dan cara pelaksanaan 

pengajaran remedial yaitu: 

a) Dilaksanakan pada pertemuankelas biasa, jika memang sebagian 

besar anggota kelas mengalami kesulitan yang serupa, di mana:  

1) Bahan pelajaran dipresentasikan kembali 

2) Diadakan latihan/penugasan soal kembali yang bentuknya 

sejenis dengan soal terdahulu; 

3) Diadakan pengukuran dan penilaian kembali untuk 

mendeteksi hasil peningkatannya ke arah keberhasilan yang 

diharapkan. 

b) Dilakukan diluar jam pertemuan biasa, jika yang mengalami 

kesulitan belajar itu hanya seorang  murid atau sejumlah murid 

tertentu. Misalnya: 
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1) Diadakan jam pelajaran tambahan pada hari/jam tempat 

tertentu, kalau yang mengalami kesulitan itu hanya 

seseorang/sejumlah orang tertentu, kalau yang mengalami 

kesulitan itu hanya seorang/sejumlah orang tertentu 

(umpamanya, pada sore hari, sehabis jam pelajaran biasa, 

waktu istirahat untuk siswa dan lain sebagainya) 

2) Diberikan dalam bentuk pekerjaan rumah (home work) 

dengan diperiksa kembali hasil pekerjaannya  oleh guru 

(Mkmun, 2012:360) 

c) Dilaksanakan pada kelas remedial (khusus bagi murid), yang 

mengalami kesulitan belajar tertentu, dimana :  

1) Murid lain belajar dalam kelas biasa, sednagkan murid 

tertentu belajar dengan mendapatkan bimbingan khusus dari 

guru yang sama atau guru mata pelajaran sampai yang 

bersangkutan mencapai tingkat penguasaan tertentu untuk 

kemudian bersama-sama lagi dengan teman-temannya 

dikelas biasa 

2) Dilakukan pengulangan secara total, jika ternyata murid yang 

bersangkutan prestasinya sangat jauh dari batas kriteria 

keberhasilan minimal yang kita kenal sebagai tinggal kelas 

d) Diadakan pengulangan secara total, kalau ternyata siswa yang 

bersangkutan prestasinya sangat jauh dari batas kriteria 

keberhasilan minimal dalam hampir keseluruhan program 

(komponen bidang studinya); secara konvensional kita kenal 

sebagai tinggal kelas. 

2) Pengayaan dan Penguatan(enrichment and reinforcement) 

Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang di berikan kepada 

siswa yang telah mencapai ketentuan dalam belajar yang 

dimaksudkan untuk menambah wawasan atau memperluas 

pengetahuannya dalam materi pelajaran yang telah dipelajarinya.Di 

samping itu pembelajaran pengayaan bisa juga diartikan memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam dari pada sekedar standar 

kompotensi dalam kurikulum. 
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Kalau layanan pengulangan ditujukan kepada siswa yang 

mempunyai kelemahan sangat mendasar, layanan pengayaan 

ditujukan kepada siswa yang mempunyai kelemahan yang ringan 

bahkan  secara akademik mungkin sangat kuatdan berbakat(the 

gifted, the accelerated students) 

Layanan pengayaan diberikan kepada murid yang mempunyai 

kelemahan ringan, dengan materi program pengayaan bersifat : 

a) Ekuivalen (horizontal) dengan program proses belajar mengajar 

utamanya sehingga nilai bobot kredit dapat perhitungkan bagi 

murid yang bersangkutan. 

b) Sekedar suplementer terhadap program proses belajar utama 

tanpa menambah bobot kredit tertentu yang penting dapat 

meningkatkan penguasaan pengetahuan, keterampilanbagi murid 

yang relatif lemahdan memberikan kesibukan kepada murid yang 

cepat belajar untuk mengisi kelebihan waktunya dibandingkan 

teman-teman sekelasnya. 

Sasarannya ditujukan kepada siswa yang mempunyai kelemahan 

ringan atau bahkan siswa yang mempunyai kemampuan tingi atau 

unggul, materi yang diberikan yaitu yang masih ada kaitannya 

(ekuivalen). Dengan materi pokok atau dapat juga merupakan 

tambahan (suplementer) sehingga akan memperoleh cakrawala yang 

lebih luas dari materi tersebut. Dengan demikian bagi siwa yang 

berkemampuan lebih mempunyai kesibukan yang bersifat positif.Baik 

bagi dirinya maupun bagi lingkungannya, sedang kemampuannya 

dapat ditingkatkan secara optimal. Pelaksanaannya dapat dengan 

memberikan tugas-tugas (take home) bakat siswa yang lemah dengan 

dikerjakan di rumah atau tambahan pada saat temannya yang lain 

sedang mengikuti pelajaran utama, mereka yang berkemampuan lebih 

mendapat tugas tambahan. Setelah selesai tugas tersebut sebaiknya 

diperiksa oleh guru. 

Adapun teknik pelaksanaannya adalah: guru memberikan 

tugas/soal pekerjaan rumah kepada murid-murid yang relatif lemah, 

sedangkan kepada murid-murid yang cepat belajarnya tugas yang 

diberikan guru harus dikerjakan di kelas itu juga, sementara murid-
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murid lain mengerjakan proses belajar mengajar utamanya. Sebaliknya 

guru memeriksa dan memperhitungkan dengan pemahaman bobot 

kredit apabila memberikan pekerjaan rumah atau tugas tambahan. 

Baik dalam rangka pekerjaan rumah maupun tugas tambahan 

yang seyogyanya diperiksa oleh guru, apalagi kalau ada 

perhitungannya dengan penambahan bobot kredit bagi siswa yang 

akan merupakan intensif baginya. 

3) Percepatan(acceleration) 

Alternatiflain yang dapat kita berikan layanan kepada kasus 

berbakat atau unggulan, tetapi menunjukkan kesulitan psikososial atau 

egoemosional ialah dengan jalan mengadakan akselerasi atau promosi 

yang lebih tinggi kepada program PBM berikutnya. Pelaksanaan 

layanan pengajaran secara akseleratif ini tentu perlu adanya 

kerjasama diantara para guru yang bersangkutan disekolah tertentu, 

bahkan akan sangat membantu kalau sudah dikembangkan secara 

modular sehingga para guru akan mudah mengadministrasikannya 

meskipun banyak siswa dalam hal tertentu mempunyai program studi 

yang beragam.   

Pelayanan akselerasi diberikan kepada murid berbakat yang 

menunjukkan kesulitan psikososial yaitu dengan jalan mengadakan 

akselarasi atau promosi kepada program utama berikutnya yang lebih 

tinggi dengan dua kemungkinancara pelaksanaannya: 

a) Promosi penuh status akademisnya ke tingkat yang lebih tinggi  

sebatas kemungkinannya menunjukkan keunggulan yang 

menyeluruh dari program studi yang ditempuhnya dengan luar 

biasa. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara“placement test” 

dari tingkat yang akan dimasuki. 

b) Maju berkelanjutan (continous progress)  pada beberapa bidang 

studi tertentu dimana kasus sangat menonjol dapat diberikan 

layanan dengan program pelajaran yang lebih tinggi sebatas 

kemampuannya dan status akademisnya tetap bersama-sama 

teman seagkatannya. 

Ketiga teknik pendekatan yang bersifat kuratif tersebut 

diadministrasikan secara efektif guna keperluan peningkatan prestasi 
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akademis maupun kemampuan penyesuaiannya mungkin berangsur-

angsur dapat dikurangi dalam lingkungan dan sistem persekolahan. 

b. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat preventif 

Kalau staretgi dan teknik kuratif ditunjukkan kepada siswa yang 

secara empiric sudah nyata-nyata menunjukkan kesulitan tertentu 

(prestasi lemah, kurang mampu melakukan penyesuaian), pendekatan 

preventif ditunjukkan kepada siswa tertentu yang berdasarkan 

data/informasi yang dapat diantisipasikan atau diprediksi atau setidak-

tidaknya patut diduga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

suatu program studi tertentu yang akan ditempuhnya.  

Oleh karena itu, sasaran pokok dari pendekatan proventif itu 

berusaha sedapat mungkin agar hambatan-hambatan yang 

diantisipasikan itu dapat direduksi seminimal mungkin sehingga siswa 

yang bersangkutan diharapkan dapat mencapai prestasi dan kemampuan 

penyesuaian sesuai dengan criteria keberhasilan yang ditetapkan 

(Makmun, 2012:362) 

Sasaran pokok dari pendekatan preventif adalah berupaya 

sedapat mungkin agar hambatan-hambatan dapat mencapai prestasi 

dapat diatasi dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan kriteria 

keberhasilan yang diterapkan, pendekatan revensit bertolak dari hasil 

pretest atau test of entering behaviors.Pendekatan preventif merupakan 

tindak lanjut dari pre teaching diagnostic. Berdasarkan hasil pre test 

teaching diagnostic ini maka secara garis besar murid dapat 

diidentifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu: 

1) Mereka yang diperkirakan akan mampu menyelesaikan program 

proses belajar mengajar utama sesuai dengan waktu yang telah 

disediakan kategori normal rata-rata) 

2) Mereka yang diperkirakan akan sanggup menyelesaikan program 

lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan (murid yang cepat) 

3) Mereka yang diperkirakan akan terlambat atau tidak akan 

menyelesaikan program sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditetapkan 

Atas dasar perkiraan di atas, maka ada tiga alternatif 

kemungkinan teknik layanan pengajaran yang bersifat remedial: 
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1) Layanan kepada kelompok belajar homogeny. 

Langkah pelayanan kelompok kepada kelompok belajar 

homogen dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.2 Kelompok belajar homogeny 
Sumber: Makmun, (2012) 

 
Dari bagan di atas nampak bahwa setelah diadakan penilaian 

terhadap murid dikelompokkan ke dalam kelompok A (murid yang 

cepat), kelompok B (kemampuan murid rata-rata) dan kelompok C 

(kemampuan murid lambat) program kepada ketiga kelompok dengan 

ruang lingkup ekuivalen, tetapi diorganisasikan secara relatif berbeda. 

Perbedaan tersebut terletak dalam cara menerangkan, taraf 

kesukaran dalam memberikan tugas/soal, dan sebagainya. Misal 

murid yang termasuk kelompok A sudah tentu diberikan tugas/soal 

dengan taraf kesukaran dan jumlah relatif lebih banyak dari kelompok 

lainnya. 

2) Layanan pengajaran individual 

Konsep dasar teknik layanan pengajaran individual sama 

dengan teknik layanan kepada kelompok belajar homogen yaitu 

peyesuaian layanan pengajaran yang disesusaikan dengan kondisi 

obyektif murid. Namun pada teknik layanan pengajaran individual 

secara fundamental diberikan kepada murid secara 

individual.Langkah-langkah pengajaran individual secara visual 

digambarkan sebagai berikut: 

https://alisadikinwear.files.wordpress.com/2012/07/layanan-kelompok-homogen1.png
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Gambar 3.3 Diagram kelompok belajar individu 
Sumber: Makmun, (2012) 

 

Pada teknik pengajaran individual ini, setiap murid mempunyai 

waktu tersendiri.Ia mempunyai kebebasan melakukan konsultasi 

dengan guru atau pihak lain yang diperlukan degan tidak terikat 

keharusan mengikuti pelajaran seperti biasa di kelas. Namun ia terikat 

oleh batas  waktu akhir periode belajara yang telah ditetapkan. 

Walaupun kegiatan belajar murid secara individual, tetapi 

masing-masing dari murid dituntut menempuh post test  atau tes 

sumatif tertentu diorganisasikan secara baku. Keperluan, program 

pengajaran individual, biasanya telah diorganisasikan dalam bentuk 

modul diman pada prinsipnya setiap murid mendapat layanan secara 

individual. 

3) Layanan pengajaran secara kelompok dilengkapi kelas khusus 

remedial dan pengayaan 

Teknik layanan ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 3.4 Diagram remedial dilengkapi dengan kelas khusus 
Sumber: Makmun, (2012) 

https://alisadikinwear.files.wordpress.com/2012/07/layanan-individual.png
https://alisadikinwear.files.wordpress.com/2012/07/layanan-kelas-khusus.png
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Pada teknik pertama (layanan kelompok belajar homogen) 

sejak awal sampai post test ataumasing-maisng murid mengikuti 

porgram A, B,atau C dan tidak terjadi perpindahan selama program 

berlangsung, tetapi pada teknik kegiatan ini pada prinsipnya murid 

berada dalam satu kelas yang samadengan mengikuti proses belajar 

mengajar utama yang sama pula. namun di samping itu kepada murid 

yang cepat belajarnya telah disediakan paket program pengayaan 

khusus, begitu pula kepada murid yang ternyata mempunyai 

kesulitan-kesulitan tertentu telahdisediakan tepat/waktu dan program 

layanan remedial. 

Setelah murid-murid selesai dengan program pengayaan atau 

program remedial, mereka kembali lagi ke dalam kelompok dan 

program belajar utama bersama-sama dengan teman sekelasnya. 

Pada akhirnya mereka juga harus menempuh post test secara 

bersama-sama pula. teknik pelayanannya dapat sama dengan teknik 

pertama yaitu dilakukan oleh beberapa guru dalam satu waktu yang 

bersamaan tau berada dan dapat pula dilakukan oleh guru yang sama 

pada saat yang berbeda asal program dan fasilitas teknisnya sudah 

dipersiapkan 

4) Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat 

pengembangan (Development) 

Kalau pendekatan kuratif merupakan tindak lanjut dari post 

diagnostik teaching dan pendekatan preventif merupakan tindak lanjut 

dari pre-teaching diagnostik, pendekatan pengembangan merupakan 

tindak lanjut dari during teaching diagnostic atau berupaya  diagnosis 

yang dilakukan guru selama berlangsung program proses belajar 

mengajar. 

Sasaran pokok dari strategi pendekatan pengembangan ini 

adalah agar murid mampu mengatasi kesulitan atau hambatan-

hambatan yang mungkin dialami selama melaksanakan kegiatan 

proses belajar mengajar. Bantuan segera (intermediate treatment) 

dari saat ke saat selama berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Pada akhirnya murid diharapkan akan dapat menyelesaiakan program 

secara tuntas sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. 
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Pelaksanaan strategi pendektan pengembangan ini diperlukan 

adanya pengorganisasian program proses belajar mengajar yang 

sistematis seperti dalam bentuk sistem pengajaran berprogram, 

sistem pengajaran modul, self instrctional audiotutorial system dan 

sebagainya. Dengan demikian proses layanan diagnosis dan remedial 

itu dapat secara sekuensial dari unit ke unit secara teratur. Secara 

visual pendekatan pengembangan ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 3.5 Strategi remedial dengan teknik pengembangan 
Sumber: Makmun, (2012) 

 
Dari bagan tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 

rangkaian perkembangan diagnosis dan remedial yang berlangsung 

selama proses belajar mengajar, dari modul ke modul atau unit ke 

unit. Dalam hal ini guru harus mengadakan observasi atau memonitor 

selama proses belajar berlangsung kemudian tiap selesai tes formatif 

hendaknya diadministrasikan. 

Informasi dari kedua aktivitas itu merupakan feed back (umpan 

balik) dari guru untuk segera mengadakan evaluasi diagnosis. 

Tindakan selanjutnya adalah guru segera melakukan bantuan 

remedial baik kepada murid secara kelompok maupun secara 

individual, tergantung pada pola proses belajar mengajar mana yang 

digunakan. Kegiatan proses belajar mengajar baru dilanjutkan kepada 

tingkat berikutnya (modul/ unit tertentu) apabila murid betul-betul telah 

menyelesaikan program terdahulu secara tuntas (sesuai kriteria 

keberhasilan yang ditetapkan). 

https://alisadikinwear.files.wordpress.com/2012/07/pendekatan-pengembangan.png
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Sudah barang tentu kalau program ini disajikan dalam bentuk 

modul, murid yang sudah dipandang memenuhi  tidak perlu saling 

menunggu temannya. Dengan perkataan lain bahwamurid yang 

bersangkutan sebaiknya diperkenankan maju ke tingkat program yang 

lebih tinggi. Kegiatan seperti dilakukan sepanjang satuan program 

yang lebih besar diselesaikan (tahunan, semester). Pada akhirnya 

selayaknya diadakan suatu tes yang menyeluruh (sumatif test) 

Sasaran utama pendekatan ini adalah agar siswa bisa 

menghadapi hambatan/kesulitan yang mungkin dialaminya selama 

melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Mereka diberi 

bantuan segera(immediate treatment) dari waktu ke waktu selama 

berlangsung pembelajaran. Harapan dari teknik ini adalah siswa 

diharapkan akan menyelesaikan program secara tuntas sesuai 

dengan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Agar strategi dan 

teknik pendekatan ini dapat diopersionalkan secara teknis dan 

sistematis, diperlukan adanya pengorganisasian program 

pembelajaran/PBM yang sistematis, seperti sistem pembelajaran 

berprogram, system modul, self instructional audio tutorial system. 

Dengan demikian, proses layanan diagnostic dan remedial dapat 

dilakukan dari unit ke unit secara teratur. 

3. Strategi dan prosedur pengajaran remedial 

Secara metodologis dapat juga dikatakan bahwa penanganan kasus 

kesulitan belajar-mengajar itu mungkin dapat dilakukan melalui pendekatan 

pengajaran remedial, bimbingan dan konseling psikoterapi dan/atau 

pendekatan lainnya. Pendekatan yang seyoginya dikuasai atau setidak-

tidaknya dikenal oleh para guru pada umumnya dan guru bidang studi pada 

khususnya ialah apa yang disebut pengajar remedial. Sedangkan kalau guru 

tersebut bertugas sebagai wali kelas atau petugas bimbingan, seyoginya 

minimal menguasai atau setidak-tidaknya mengenal prinsip-prinsip dasar 

bimbingan dan konseling (Makmun, 2007:342). 

Menurut Goldschmind (Wijaya, 2011:116) “modul adalah sejenis 

kegiatan belajar mengajar yang berencana, didesain untuk membantu siswa 

menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu”   
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Menurut Wijaya (2010:11) strategi dalam pengajaran remedial 

mencakup:  

a) Pengelolaan penyelenggaraan pengajaran oleh orangtua, masyarakat 

dan guru di sekolah dalam sistem pengajaran modul. Modul adalah unit 

program belajar mengajar terkecil secara terinci digariskan sebagai 

berikut: 

1) Tujuan instruksional umum 

2) Tujuan instruksional khusus 

3) Pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan  

4) Kedudukan fungsi satuan dalam kesatuan program yang lebih luas 

5) Peranan guru dalam proses belajar mengajar 

6) Alat dan sumber yang akan dipakai 

7) Kegiatan belajar mengajar yang akan/harus dilakukan dan dihayati 

siswa secara berurutan 

8) Lembaran kerja yang akan dikerjakan selama berlangsung proses 

belajar mengajar itu. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pengajaran modul adalah pengajaran yang sebagian atau seluruhnya 

didasarkan atas modul.Pengajar yang mengutamakan metode konvensional, 

kemungkinan memanfaatkan juga modul dalam pengajarannya. Jadi, modul 

merupakan salah satu alternatif jawaban yang dianggap tepat oleh para ahli 

dalam menanggapi dan memecahkan masalah pendidikan dan pengajaran 

yang sangat kompleks dewasa ini.modul dapat dirumuskan sebagai suatu 

unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas sesuatu rangkaian 

kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah 

tujuan yang dirumuskan  secara khusus dan jelas atau satu paket/program 

pengajaran yang terdiri dari satu unit konsep bahan pelajaran atau program 

belajar mengajar terkecil. 

Modul adalah semacam paket program untuk keperluan belajar.Dari 

satu paket program belajar, modul terdiri atas komponen-komponen yang 

berisi tujuan belajar, materi pelajaran, metode belajar, alat, sumber dan 

sistem evaluasi. Melalui sistem pengajaran modul sangat dimungkinkan: 

a. Adanya peningkatan motivasi belajar secara maksimal 
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b. Adanya peningkatan kreativitas guru dalam menyiapkan alat dan bahan 

yang diperlukan serta pelayanan individual yang lebih mantap 

c. Mewujudkan prinsip maju berkelanjutan secara tidak terbatas 

d. Mewujudkan belajar yang lebih berkonsentrasi  

Dalam menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi system 

pengajaran modul dan terprogram dengan langkahh-langkah dalam dua 

tahapan: 

a) Tahapan penulisan dan pencetakan modul, mencakup kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Survey dan promosi, dengan maksud agar penelitian itu dapat 

diselenggarakan dengan baik, penuh rasa tanggung jawab dan 

mendapatan dukungan dari berbagai pihak. Survey dan promosi 

diarahkan ke lapangan, perseorangan, lembaga pendidikan, para 

pakar dalam berbagai ilmu pengetahuan dan para pejabat 

pemerintahan 

2) Tim melakukan orientasi pembinaan dan mengembangkan latihan 

penulisan modul 

3) Menulis dan mencetak modul, menggandakannya sesuai dengan 

kebutuhan 

4) Selanjutnya dilakukan orientasi penentuan guru-guru yang akan 

diangkat menjadi supervisor atau guru modul  

b) Tahapan uji-coba komponen-komponen modul sebagai suatu system 

penyampaian baru untuk kelasIV, antara lain: 

1) Mengangkat dan melatih guru-guru modul dan para pengawas 

pengajaran. Mereka berperan sebagai pengelola pengajaran 

2) Pelibatan sumber-sumber masyarakat, seperti: 

(a) Siswa SLTA yang disiapkan untuk menjadi seorang tutor 

(b) Keterlibatan orangtua dalam memantau keggiatan belajar 

(c) Anggota masyarakat yang terampil, disiapkan sebagai manusia 

sumber. Mereka ditempatkan di pusat-pusat belajar 

(d) Media, alat-alat peraga dan sumber-sumber masyarakat lainnya 

yang berfungsi memperkaya pengalaman belajar 

3) Mempersiapkan guru bantu (non-teaching personal) yang bertugas 

membantu guru modul 
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4) Melaksanakan system pengajaran terprogram yang disusun dalam 

bentuk modul 

5) Mendirikan pusat-pusat belajar masyarakat yang bertujuan untuk 

memaksimalkan penggunaan gedung-gedung yang telah ada dan 

sumber-sumber masyarakat lainnya yang mudah dijangkau 

Dalam pelaksanaannya, guru modul yang menuntut lazimnya 

disebut supervisor pengajaran, dibantu oleh beberapa tenaga lainnya. 

1) Guru keliling, ialah guru bidang studi yang tidak dimodulkan. Ia 

adalah guru kelas yang sangat terlatih dan professional 

2) Guru bantu, ialah guru yang bertugas membantu guru modul 

3) Tutor, yaitu seorang sukarelawan, yang bertugas membantu siswa  

b) Pendekatan sumber 

Pendekatan sumber yaitu pendekatan yang menekankan pada 

kebutuhan individu yang sedang mengalami kesulitan belajar, terutama siswa 

yang lamban belajar dan prestasi rendah. System pengajaran yang 

digunakan adalah system pengajaran yang adaptif, yaitu system pengajaran 

yang responsive dan relevan dengan kebutuhan semua siswa dalam konteks 

fisik, mental dan social 

Program sumber dikembangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan 

dari kurikulum sekolah.Pendidikan khusus yang telah ada dijadikan 

instrument guru dalam menemukan kebutuhan belajar siswa.Sebagai suatu 

model, pendekatan sumber itu masih tetap menuntut adanya pendidikan 

khusus di sekolah yang fungsinya diubah menjadi suatu system adaptif, yaitu 

system yang responsive dan relevan dengan kebutuhan siswa. 

Dalam praktiknya, pendekatan sumber tidak menuntut adanya sarana 

yang harus disiapkan oleh sekolah, terutama yang menyangkut ruangan, alat 

dan fasilitas lainnya. Tugas pokok pendekatan sumber adalah untuk 

menemukan cara-cara yang baik dalam membantu siswa yang sedang 

menghadapi kesulitan belajar 

c) Proyek khusus dibidang sistem pengajaran tepat.  

Proyek khusus dibidang sistem pengajaran tepat melibatkan tujuh 

langkah kegiatan yaitu: 

1) Identifikaasi pengkajian target yang berguna  

2) Pengembangan dan pengkajian materi pelajaran yang akan diberikan 
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3) Pengkajian lebih lanjut dari hasil pengkajian terdahulu tentang  

bentuk-bentuk tingkah lakupada setiap target 

4) Identifikasi keadaan siswa sendiri, terutama dalam segala hal 

kelemahan tingkah laku yang dirasakannya 

5) Pelaksanaan program pengajaran remedial pada kelompok kecil, 

kelompok yang terdiri atas siswa yang sedang menderita kelemahan-

kelemahan itu 

6) Identifikasi siswa yang tidak berhasil atau gagal meraih sukses 

belajar dalam kelompok kecil di atas 

7) Pengembangan dan penerapan program pengajaran individual untuk 

siswa yang mendapat kegagalan dalam kelompok kecil itu 

Pada dasarnya, tahapan-tahapan dalam proses mengajar memiliki 

hubungan erat dengan penggunaan strategi mengajar. Maksudnya ialah 

bahwa setiap penggunaan strategi mengajar harus selalu merupakan 

rangkaian yang utuh dalam tahapan-tahapan mengajar. Setiap proses 

mengajar harus melalui tiga tahapan, yakni: 

a) Tahap prainstruksional, yaitu persiapan sebelum mengajar dimulai 

b) Tahap instruksional, yakni saat-saat mengajar (penyajian materi) 

c) tahap evaluasi dan tindak lanjut, yakni penilaian atas hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pengajaran dan penindak lanjutannya(Syah, 2010:213) 

Inti dari pengajaran harus teratur dan sistematis. Perbanyak 

menggunakan contoh kehidupan sehari-hari atau dari apa yang pernah 

dialami. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Adapun inti dari aktivitas pembelajaran modul ini bagi peserta diklat 

adalah sebagai berikut: Alokasi waktu yang disediakan untuk pembelajaran III 

ini adalah 100 menit atau 2 x 50 menit, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4. Kegiatan pembelajaran III 

No. Waktu Kegiatan 

1. 
 
 
 

20 menit 
 
 

 

Apersepsi yang berkaitan dengan 
kegiatan mengidentifikasi  dan memehami 
strategi remedial dan pengayaan.  

 

2. 
 

50 menit 
 

 Membagi kelompok diskusi. 
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 Mendiskusikan (1) strategi yang 
dipergunakan dalam pelaksanaan 
pengajaran remedial, (2) strategi 
pengajaran remedial dari strategi 
pembelajaran biasa, (3) strategi 
pengajaran remedial, (4) pengertian 
teknik pengajaran remedial, dan (5) 
teknik yang dipergunakan dalam 
pengajaran remedial. 

3. 
 
 
 

30 menit 
 
 

Menyajikan/mensimulasikan strategi 
remedial dan pengayaan yang terdapat 
pada pembelajaran III terhadap peserta 
diklat  

 

E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

Soal Multiple choice 

1. Salah satu layanan yang bukan merupakan alternative kemungkinan teknik 

layanan pengajaran bersifat remedial, adalah 

a. Layanan kepada kelompok belajar homogeny 

b. Layanan pengajaran individual 

c. Layanan pengajaran secara kelompok dilengkapi kelas khusu remedial 

dan pengayaan 

d. Layan pengajaran kelompok berlangsung secara intensif 

2. System pengajaran sangat dimungkinkan untuk: 

a. Mengevaluasi system pengajaran modul 

b. Adanya peningkatan motivasi belajar secara maksimal- 

c. Menjelaskan kedudukan fungsi satuan dalam kesatuan program yang 

lebih luas 

d. Membantu siswa menyelesaikan tujuan-tujuan belajar 

3. Cara pelaksanaan pelayanan akselerasi diberikan kepada murid berbakat 

yang menunjukkan kesulitan psikososial yaitu: 

a. Maju berkelanjutan pada beberapa bidang studi tertentu- 

b. Peningkatan prestasi akademis 

c. Penyesuaian proses belajar antara lingkungan dan system persekolahan 

d. Melaksanakan proses administrasi secara efektif dan efisien 
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4.  Layanan pengayaan diberikan kepada murid yang mempunyai kelemahan 

ringan, dengan materi program pengayaan yang bersifat: 

a. Ekuivalen (horizontal) dengan proses belajar mengajar-  

b. Efiesiensi pelaksanaan proses belajar mengajar 

c. Peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber belajar 

d. Pemberian tugas secara maksimal kepada siswa agar dapat belajar lebih 

giat 

5. Beberapa kemungkinan waktu dan cara pelaksanaan pengajaran remedial, 

kecuali: 

a. Dilaksanakan pada pertemuan kelas biasa 

b. Dilaksanakan diluar jam pertemuan biasa 

c. Dilaksanakan pada kelas remedial 

d. Dilaksanakan setiap saat bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar 

F. Rangkuman 

Strategi pengajaran remedial adalah:  

1. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat kuratif yaitu 

tindakan pengajaran remedial yang dilakukan setelah program PBM utama 

selesai diselenggarakan. 

2. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat preventif adalah 

suatu tindakan yang berupaya sedapat mungkin agar hambatan-hambatan 

dapat mencapai prestasi dapat diatasi dan mengembangkan kemampuan 

sesuai dengan kriteria keberhasilan yang diterapkan.  

3. Strategi dan pendekatan pengajaran remedial yang bersifat pengembangan 

(Development) Sasaran pokok dari strategi pendekatan pengembangan ini 

adalah agar murid mampu mengatasi kesulitan atau hambatan-hambatan 

yang mungkin dialami selama melaksanakan kegiatan proses belajar 

mengajar.  

Teknik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar 

antara lain: tes prasyarat (prasyarat pengetahuan, prasyarat keterampilan), tes 

diagnostik, wawancara, pengamatan dan sebagainya. 

Beberapa teknik dan strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran remedial antara lain: (1) Pemberian Tugas, (2) Kegiatan 

Kelompok. (3) Tutorial Sebaya dan (4) Menggunakan Sumber Lain 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda 

dinyatakan lulus pada Kegiatan Pembelajaran III ini, akan tetapi apabila 

mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca dan 

memahami isi modul kembali dan menjawab latihan-latihan yang telah 

disiapkan.  

 

H. Kunci Jawaban 

Kunci jawaban pilihan ganda 

1. D.  Layanan pengajaran kelompok berlangsung secara intensif  

2. B.  Adanya peningkatan motivasi belajar secara maksima 

3. A.  Maju berkelanjutan pada beberapa bidang studi tertentu. 

4. A.  Ekuivalen (horizontal) dengan proses belajar mengajar 

5. A.   Dilaksanakan pada pertemuan kelas biasa 
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EVALUASI 

 

Kegiatan Pembelajaran I 

Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek 

lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang 

anda miliki. 

Tabel 5 Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran I 

Sub 
Kompetensi 

Pernyataan 
(indikator) 

Saya dapat 
melakukan 

pekerjaan ini 
dengan Komputen 

Bila 
jawaban 

“Ya” 
kerjakan 

Ya Tidak 

Konsep 
Dasar 
Kegiatan 
Remedial 
dan 
Pengayaan 
 

1. Menjelaskan pengertian 
kegiatan remedial 

2. Menganalisis jenis-jenis 
kegiatan remedial 

3. Menjelaskan pengertian 
kegiatan pengayaan 

4. Menjelaskan hakikat kegiatan 
pengayaan 

5. Menjelaskan bentuk-bentuk 
kegiatan pengayaan 

6. Menjelaskan faktor-faktor 
yang harus diperhatikan 
dalam melaksanakan kegiatan 
pengayaan 

   

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka 

pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran I 

Kegiatan Pembelajaran II 

Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek 

lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang 

anda miliki. 

Tabel 6. Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran II 

Sub 
Kompetensi 

Pernyataan  
(indikator) 

Saya dapat 
melakukan 

pekerjaan ini 
dengan Komputen 

Bila 
jawaban 

“Ya” 
kerjakan 

Ya Tidak 

Prosedur 
Remedial 
dan 
Pengayaan 

1. Menjelaskan prosedur 
pengajaran remedial. 

2. Menjelaskan langkah-
langkah pelaksanaan 
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 pengajaran pengayaan. 

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka 

pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran II 

Kegiatan Pembelajaran III 

Untuk mengetahui kompetensi akhir yang anda miliki, maka isilah cek 

lis (√) seperti pada tabel pernyataan di bawah ini sesuai kemampuan yang 

anda miliki. 

Tabel 7. Evaluasi akhir kegiatan pembelajaran III 

Sub 
Kompetensi 

Pernyataan  
(indikator) 

Saya dapat 
melakukan 

pekerjaan ini 
dengan Komputen 

Bila 
jawaban 

“Ya” 
kerjakan 

Ya Tidak 

Strategi 
Remedial 
dan 
Pengayaan 
 

1. Menjelaskan strategi yang 
dipergunakan dalam 
pelaksanaan pengajaran 
remedial 

2. Membedakan strategi 
pengajaran remedial dari 
strategi pembelajaran biasa 

3. Menganalisis 
strategipengajaran remedial  

4. Menjelaskan pengertian 
teknik pengajaran remedial 

5. Menjelaskan teknik yang 
dipergunakan dalam 
pengajaran remedial 
 

   

Apabila anda menjawab TIDAK pada salah satu pernyataan di atas, maka 

pelajarilah modul Kegiatan Pembelajaran III kembali, akan tetapi jika saudara 

menjawab semua dengan YA berarti saudara telah memahami dengan baik 

modul pembelajaran pengayaan dan remedial ini. 
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PENUTUP 

 
 

Dalam pembelajaran remedial diperlukan upaya untuk menyebuhkan atau 

perbaikan layanan pembelajaran baik strategi, metode, dan materi dari pelajaran 

yang sebelumnya dianggap sulit untuk dipahami sehingga memperoleh daya 

serap yang rendah.Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah 

membantu siswa dalam mencapai tujuan kompetensi yang telah ditentukan agar 

mencapai hasil belajar yang lebih baik.Terdapat 6 fungsi dalam pembelajaran 

remedial yaitu (1) fungsi korektif, (2) fungsi pemahaman, (3) fungsi penyesuaian, 

(4) fungsi pengayaan, (5) fungsi akselerasi, (6) fungsi terapeutik. 

Hal ini berbeda dengan pembelajaran pengayaan (enrichment); yakni 

suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat mampu menguasai 

pelajaran (kemampuan di atas rata-rata), agar mereka lebih mampu lagi 

mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu 

yang dimilikinya.Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran 

yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga 

tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Terdapat 3 faktor dalam 

pembelajaran pengayaan yaitu  (1) faktor siswa, (2) faktor kegiatan edukatif, (3) 

faktor waktu. 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan remedial 

yaitu Analisis hasil diagnosis, Identifikasi penyebab kesulitan, Penyusunan 

rencana dan Pelaksanaan kegiatan.Sedangkan langkah-langkah 

untuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan yaitu Identifikasi Kelebihan 

Kemampuan Belajar dan Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan. 
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GLOSARIUM 

 

 
Interaktif : Bersifat saling melakukan aksi; antar-hubungan;  salingaktif 

Kompetensi : Merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan 

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksan akan tugas 

keprofesionalan. 

Eksperimentasi : Hal yang mendasari penemuan atas alat-alat dan teknik bagi 

awal sinema, sebuah dunia baru penglihatan yang mulai 

memandang dan mencoba meniru alam dengan merekam 

berbagai gejala (alamiah maupun disengaja) yang tampak di 

depan lensa. 

Inovasi : Suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada 

atau yang sudah dikenal sebelumnya 

Kognitif : Berhubungan dengan atau melibatkan kognisi; Berdasar 

kepada pengetahuan faktual yg empiris 

Fundamental : Bersifat dasar (pokok); mendasar 

Defenitif : sudah pasti (bukan untuk sementara) 

Relevansi :  hubungan; kaitan: 

Integral : mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian yang 

perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna:  

Estimasi :  1 perkiraan:  2 penilaian; pendapat: 

Fisibilitas : sesuatu yang dapat dilaksanakan; keterlaksanaan; kelaikan; 

kelayakan 

Taksonomi : 1 klasifikasi bidang ilmu; kaidah dan prinsip yang meliputi 

pengklasifikasian objek; 2 cabang biologi yang menelaah 

penamaan, perincian, dan pengelompokan makhluk hidup 

berdasarkan persamaan dan pembedaan 

sifatnya; 3 Ling klasifikasi unsur bahasa menurut hubungan 

hierarkis; urutan satuan fonologis atau gramatikal yang 

dimungkinkan dalam satuan bahasa 

Asosiasi : 1 persatuan antara rekan usaha; persekutuan 

dagang; 2 perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan 
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bersama; 3 tautan dalam ingatan pada orang atau barang 

lain; pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, 

ingatan, atau kegiatan pancaindra; 

Komparasi : perbandingan 

Relevan :  kait-mengait; bersangkut-paut; berguna secara langsung: 

Heterogen : terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan 

jenis; beraneka ragam; 

Tutor : intruktur yang membantu peserta didik memahami dan 

menjelaskan materi pembelajaran. 

Terapeutik : membantu mengatasi masalah sosial-pribadi 
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KATA SAMBUTAN 

 
 
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 

keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten 

membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen 

yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 

merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan 

hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi 

guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. 

Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 

penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 

10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan 

dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. 

Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan 

sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar 

dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) 

tatap muka dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag Kependidikan 

(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 

KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah 

(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral 

Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 

mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru 

sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan 

tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP 

online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini 

diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 

peningkatan kualitas kompetensi guru. 

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 

Karya. 
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      Direktur Jendral 
      Guru dan Tenaga Kependidikan 
 
 
      Sumarna Surapranata, Ph.D 
      NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai 

profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga 

kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan 

kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu 

“Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga 

kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan.  

Modul Diklat Guru Pembelajar merupakan petunjuk bagi penyelenggara pelatihan 

di dalam melaksakan pengembangan modul yang merupakan salah satu sumber 

belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Modul ini disajikan untuk 

memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu bentuk 

bahan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan 

tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal 

dalam mewujudkan modul ini, mudah-mudahan modul ini dapat menjadi acuan 

dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian 

berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk 

menyempurnakan modul ini di masa mendatang. 
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NIP. 19650430 199103 1 004  
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 

dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib 

melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan 

agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru 

dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, 

dan berkelanjutan serta meningkatkan profesionalitasnya. 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai salah satu strategi 

pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru 

dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, 

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi 

kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan 

dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan. 

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan baik secara mandiri maupun kelompok. khusus 

untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai 

dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan PKB diklat 

dilaksanakan oleh PPPTK dan/atau penyedia layanan diklat lain. Di dalam 

pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPTK dan/atau penyedia 

layanan diklat lainnya diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar 

guru. hasil uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan  untuk ditingkatkan 

kompetensinya sesuai dengan standar. 

Modul 2 ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan 

serta instruktur dalam penyelenggaraan pelatihan yang diperlukan guru 
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dalam melaksanakan kegiatan PKB. Adapun materi Modul 6 ini meliputi 10 

Kegiatan Pembelajaran, yaitu: 

1. Kegiatan Pembelajaran 1: Pengenalan Jaringan Komputer 

2. Kegiatan Pembelajaran 2: Jaringan Kabel 

3. Kegiatan Pembelajaran 3: Jaringan Nirkabel 

4. Kegiatan Pembelajaran 4: Administrasi server komputer 

B. Tujuan 

1. Peserta diklat mampu memahami prinsip-prinsip komunikasi data. 

2. Peserta diklat mampu mengenali dan memahami piranti jaringan. 

3. Peserta diklat mampu memahami topologi dan hierarki jaringan. 

4. Memahami konsep dasar protocol TCP/IP dan  Subnetting 

5. Peserta diklat mampu memahami multi user akses. 

6. Peserta diklat mampu memahami media transmisi (kabel dan nirkabel). 

7. Peserta diklat mampu membangun jaringan kabel 

8. Peserta diklat mampu membangun jaringan nirkabel (Wireless) 

9. Peserta diklat dapat melakukan maintenance pada jaringan kabel dan 

nirkabel 

10. Peserta diklat mampu melakukan Administrasi Jaringan Komputer  

 

C. Peta Kompetensi 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penyusunan modul ini adalah dasar-dasar komputer yang 

terdiri dari 4 kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran I membahas 

tentang pengenalan jaringan komputer, kegiatan II mambahas tentang 

jaringan nirkabel, kegiatan III membahas tentang jaringan nirkabel, dan 

kegiatan IV administrasi server pada komputer.  

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk peserta diklat. 

1. Pemelajaran  yang  dilaksanakan  menggunakan  sistem  Self  Based  

Learning  atau  sistem pemelajaran  mandiri.  Diharapkan  seluruh  

peserta  diklat  dapat  belajar  secara  aktif  dengan mengumpulkan 

berbagai sumber selain bahan ajar ini, misalnya melalui majalah, media 

elektronik maupun melalui internet. 

2. Bahan ajar ini menuntut tersedianya bahan ajar yang lengkap yang 

meliputi : 

a. Unit komputer yang siap digunakan; 

b. Sistem operasi yang siap digunakan; 

c. SOP dalam menghidupkan dan mematikan komputer. 

d. SOP dalam melakukan sambungan kejaringan lokal. 

3. Setelah  menyelesaikan  bahan  ajar  ini,  peserta  diklat  dapat  

melanjutkan  ke  pengetahuan selanjutnya,  seperti  mengetik  atau  

program  aplikasi  Pengolah  Kata  (Word  Processing), Mengoperasikan  

printer,  Menggunakan  perangkat  keras  dan  peranngkat  lunak  untuk  

memindai dokumen dan gambar. 

4. Instruktur  diklat  berperan  sebagai  fasilitator  dan  pengarah  dalam  

semua  materi  bahan  ajar  ini, sehingga  diharapkan  dapat  terjadi  

komunikasi  timbal  balik  yang  efektif  dalam  mempercepat proses 

penguasaan materi diklat. 

Selanjutnya, peran instruktur dalam proses pemelajaran adalah : 

1. Membantu  peserta  diklat  merencanakan  proses  belajar,  utamanya  

dalam  materi-materi  yang relatif baru bagi peserta diklat 
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2. Membantu peserta diklat memahami konsep dan praktek dalam bahan 

ajar ini dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar 

dan pencapaian jenjang pengetahuan yang diharapkan; 

3. Membantu peserta diklat menentukan dan mengakses sumber tambahan 

lain yang diperlukan untuk belajar; 

4. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan; 

5. Mencatat pencapaian kemajuan dan melaksanakan penilaian; 

6. Menjelaskan  kepada  peserta  diklat  mengenai  bagian  yang  perlu  

untuk   dibenahi  dan merundingkan rencana pemelajaran selanjutnya. 
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Kegiatan Pembelajaran I 
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Pengenalan Jaringan Komputer 

 

A. Tujuan 

1. Peserta diklat mampu memahami prinsip-prinsip komunikasi data. 

2. Peserta diklat mampu mengenali dan memahami piranti jaringan. 

3. Peserta diklat mampu memahami topologi dan hierarki jaringan. 

4. Peserta diklat Memahami konsep dasar protocol TCP/IP dan  Subnetting 

5. Peserta diklat mampu memahami multi user akses. 

6. Peserta diklat mampu memahami media transmisi (kabel dan nirkabel) 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memahami prinsip-prinsip komunikasi data. 

2. Mengenal dan memahami piranti jaringan. 

3. Memahami topologi dan hirarki jaringan. 

4. Memahami konsep dasar protocol TCP/IP dan  Subnetting 

5. Memahami multi user acces. 

6. Memahami media transmisi (kabel dan nirkabel) 

C. Uraian Materi 

1. Prinsip-prinsip komunikasi data 

a. Pengertian komunikasi data 

Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan 

data/informasi dari dua atau lebih device (alat, seperti 

komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung 

dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Media tersebut dapat 

berupa kabel coaxial, fiber optic (serat optic), microware dan 

sebagainya, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Komunikasi 

data merupakan gabungan dari beberapa teknik pengolahan data. 

Dimana telekomunikasi dapat diartikan segala kegiatan yang 

berhubungan dengan penyaluran informasi dari satu titik ke titik lain. 

Sedangkan pengolahan data adalah segala kegiatan yag 
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berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi yang 

berguna bagi user.  

Adapun tujuan dari komunikasi data adalah sebagai berikut :  

 Memunkinkan pengiriman data dalam jumalh besar efisien, tanpa 

kesalahan dan ekomis dari suatu tempat ketempat yang lain. 

 Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan perlatan 

pendukung dari jarak jauh (remote komputer use). 

 Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun 

secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal 

kontrol, baik desentralisasi ataupu sentralisasi. 

 Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data 

yang ada dalam berbagai mcam sistem komputer. 

 Mengurangi waktu untuk pengelolaan data. 

 Mendapatkan da langsung dari sumbernya. 

 Mempercepat penyebarluasan informasi. 

b. Model Komunikasi data 

Komunikasi data berkaitan dengan pertukaran data diantara dua 

perangkat yang terhubuang secara langsung yang memungkinkan 

adanya pertukaran data antar kedua pihak.  

 Source (sumber): Alat ini membangkitkan data sehingga dapat 

ditransmisikan, contoh telepon, Personal Komputer (PC) 

 Transmitter (pengirim): Biasanya data yang dibangkitkan dari 

sister sumber tidak ditransmisikansecara langsung dalam bentuk 

aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai 

informasi dengan cara yang sama seperti sinyal-sinyal 

elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa 

sistem transmisi berurutan. 

 Sistem transmisi: Berupa jalur transmisi tunggal (single 

transmission)atau jarinagn komplek(complex network)yang 

menghubungkan antara sumber dengan tujuan (destination). 

 Tujuan (destination): menangkap data yang dihasilkan oleh 

receiver 

http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html
http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-komunikasi-pemasaran.html
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Berikut beberapa tipe jaringan Komunikasi:  

a. LAN (Local Area Network) 

LAN digunakan untuk menghubungkan komputer yang berada di 

dalam suatu area yang kecil, misalnya di dalam suatu gedung 

perkantoran atau kampus. Jarak antar komputer yang dihubungkan 

bias mencapai 5 sampai 10 km. Suatu LAN biasnya bekerja pada 

kecepatan mulai 10 Mbps sampi 100 Mbps. LAN menjadi populer 

karena memungkinkan banyak pengguna untuk memakai sumber 

daya yang dapat digunakan itu misalnya suatu mainframe, file server, 

printer, dan sebagainya. 

b. MAN (Metropolitan Area Network) 

MAN merupakan suatu jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. 

MAN menghubungkan LAN-LAN yang lokasinya berjauhan. 

Jangkauan MAN mencapai 10 km sampai beberapa ratus km. Suatu 

MAN biasanya bekerja pada kecepatan 1,5 sampai 150 Mbp. 

c. WAN (Wide Area Network) 

WAN dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer yang 

terletak pada suatu cakupan geografis yang luas,seperti hubungan 

dari suatu kota ke kota yang lain didalm suatu Negara. Cakupan WAN 

bias meliputi 100 km sampai 1.000 km, dan kecepatan antar kota bias 

bervariasi antara 1,5 Mbps sampai 2,4 Gbps. Dalam WAN, biaya 

untuk peralatan untuk transmisi sangat tinggi,dan biasanya jaringan 

WAN dimiliki dan dioperasikan sebagai suatu jaringan public. 

d. GAN (Global Area Network)  

GAN merupakan suatau jarinagn yang menghubungkan Negara-

negara diseluruh dunia. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 

Mbps sampai dengan 100 Gbps dan cakupannya mencakupi ribuan 

kilometer. 

2. Jenis-jenis komunikasi data 

Secara umum jenis-jenis komunikasi data dibagi atau digolongkan 

menjadi dua macam yaitu : 

http://www.sarjanaku.com/
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a. Infrakstruktur Terrestrial 

Aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk 

membangun infrakstuktur terrestrial ini membutuhkan biaya yang 

tinggi, kapasitas bandwitch yang terbatas, biaya yang tinggi 

dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh 

factor cuaca jadi sinyal yang diguakan cukup kuat. 

b. Melalui satelit 

Menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang 

dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang 

tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial namun 

membutuhkan waktu yang lama untuk melangsungnkan proses 

komunikasi. Kelemahan lain dari komunikasi via satelit adalah adanya 

gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari (Sun 

Outage) dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. 

3. Sistem komunikasi data 

a. System komunikasi offline 

Sistem komunikasi offline adalah proses pengiriman data dengan 

menggunakan telekomunikasi ke pusat pengolahan data tetapi akan 

diproses dulu oleh terminal kemudian dengan menggunakan modem 

dikirim melalui telekomunikasi dan langsung dip roses oleh CPU data 

disimpan pada disket, magnetik tape dan lain-lain. Peralatan yang 

diperlukan: 

1) Terminal 

Merupakan suatu 1/0 device untuk mengirim data dan menerima 

data jarak jauh dengan fasilitas telekomunikasi. Peralatan terminal 

adalah magnetic tape unit, disk dirivepaper tape. 

2) Jalur komunikasi 

Jalurnya merupakan fasilitas komunikasi seperti telepon, telegraf, 

telex dll. 

3) Modem  

Suatu alat yang mengalihkan data dari system kode digital 

kedalam system kode analog. 
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b. System Komunikasi Online 

Data yang dikirim melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh 

dan diproses oleh komputer. Sistem komunikasi on line ini 

memungkinkan untuk mengirimkan data ke pusat komputer, diproses 

satu pusat komputer. Perusahaan yang pertama mempelopori yaitu 

American Airlines berlaku komunikasi dua arah. Merupakan 

komunikasi data degan kecepatan tinggi. Sistem ini memerlukan 

suatu teknik dalam hal system disain dan pemrograman karena pusat 

komputer dibutuhkan suatu bank data atau database. 

 Time sharing system 

Tekhnik online system oleh beberapa pemakai secara bergantian 

menurut waktu yang diperlukan pemakai karena perkembangan 

proses CPU lebihcepat sedangkan input dan output tidak dapat 

mngimbangi. 

 Distributed data processing system 

Merupakan system yang sering digunakan sekarang sebagai 

perkembangan dari time sharing system. Sebagai system dapat 

didefinisikan sebagai system komputer interaktf secara geogrfis 

dan dengan jalur komunikasi dan mampu memproses data 

dengan komputer lain dalam suatu system 

4. Piranti jaringan 

Salah satu faktor dalam pembuatan jaringan komputer adalah dengan 

adanya perangkat atau hardware yang mendukung untuk membuat 

jaringan komputer. Ada beberapa perangkat yang harus disiapkan untuk 

membangun sistem jaringan komputer adalah sebagai berikut: 

a. Kabel 

Kabel merupakan perangkat utama dalam jaringan kabel yang 

digunakan sebagai jalur yang menghubungkan antara perangkat satu 

dengan perangkat yang lain. Setiap kabel mempunyai kemampuan 

dan spesifikasi yang berbeda. Beberapa Janis kabel yang menjadi 

standar dalam penggunaan untuk komunikasi data dalam jaringan 

komputer adalah: 
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1) Coaxial Cable 

Coaxial Cable Adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua 

buah konduktor. Pusatnya berupa inti kawat padat yang dilingkupi 

oleh sekat yang kemudian dililiti lagi oleh kawat berselaput 

konduktor.  

Ada dua jenis tipe coaxial cable yang dikenal untuk jaringan 

komputer, yaitu thick coax cable (mempunyai diameter lumayan 

besar) dan thin coax cable (mempunyai diameter yang lebih kecil). 

Untuk perangkat jaringan kabel Janis coaxial yang dipakai adalah 

kabel RG-58. Jenis kabel ini dikenal sebagai thin Ethernet.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1. Coaxial Cable 

 

 

 

 

Gambar 1. 2. Konektor BNC 

2) Twisted Pair Cable 

1) Unshielded Twisted Pair (UTP) 

UTP adalah kepanjangan dari Unshielded Twisted Pair, kabel UTP 

adalah jenis kabel yang terbuat dari jenis bahan penghantar 

tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan 

isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik kabel 

Fungsi kabel UTP adalah di gunakan sebagai kabel jaringan LAN 

(Local Area Network) pada sistem jaringan komputer, dan 

biasanya kabel UTP mempunyai impedansi kurang lebih 100 ohm, 

serta di bagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuan 

nya sebagai penghantar data.  
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Pada kabel UTP berisi empat pasang (pair) kabel yang tiap pair-

nya disusun spiral atau saling berlilitan. Keempat pasang kabel 

(delapan kabel) yang merupakan isi dari kabel UTP berupa kabel 

tembaga tunggal yang berisolator. Kabel ini tidak dilengkapi 

dengan pelindung (unshielded) sehingga kurang tahan terhadap 

interferensi elektromagnetik.  

2) Shielded Twisted Pair (STP) 

Kabel STP adalah jenis kabel telepon yang digunakan  dalam 

beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk 

tiap pasangan kabel sehingga lebih tahan terhadap gangguan 

radiasi elektromagnetik yang diinginkan.  

Karakteristik kabel jaringan STP (Shielded Twisted Pair) yakni 

bagian dalamnya terdiri dari beberapa pasang (pair) kabel 

tembaga, yang mana tiap pair-nya dipilin (twisted) saling berlilitan 

sehingga membentuk sebuah pola berbentuk spiral. Untuk lebih 

jelasnya, karakteristik kabel jaringan STP (Shielded Twisted Pair) 

dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar sederhana di 

atas. Dari gambar tersebut dapat dilihat jika kabel STP (Shielded 

Twisted Pair) terdiri dari: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3. Kabel STP 

 Kawat Tembaga 

Kawat tembaga yang terletak di tengah-tengah ini berfungsi sebagai 

media konduktor listrik. 

 Foil Shielding 

Foil Shielding ini merupakan lapisan berupa alumunium foil yang 

dipasang di setiap pasang dawai kabel untuk melindungi diri terhadap 

gangguan interferensi elektromagnetik. 
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 Braided Shielding (Copper Mesh) 

Braided Shielding (Copper Mesh) yang terletak di bawah karet terluar 

ini berfungsi sebagai lapisan perlindungan ekstra terhadap gangguan 

interferensi elektromagnetik. 

 Insulator 

Tiap-tiap kawat tembaga dilapisi oleh insulator yang memiliki warna 

berbeda, dimana fungsi lapisan yang satu ini adalah untuk melindungi 

kawat tembaga agar tidak bersentuhan langsung dengan kawat 

tembaga lainnya saat dipilin. 

 Cable Jacket 

Di bagian paling luar, terdapat cable jacket yang berfungsi sebagai 

pelindung kabel STP itu sendiri terhadap gangguan dari luar. 

Kelebihan Kabel Jaringan STP (Shielded Twisted Pair) : 

 Lapisan alumunium foil pada kabel jaringan STP (Shielded Twisted 

Pair) membuatnya memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap 

gangguan interferensi elektromagnetik. 

 Kabel jaringan STP memiliki perlindungan dan antisipasi tekukan 

kabel. 

 Performa atau kemampuan menghantarkan data dinilai cukup baik. 

Kekurangan Kabel Jaringan STP (Shielded Twisted Pair) : 

 Pada beberapa kasus, attenuasi yang dihasilkan kabel jaringan STP 

berpotensi meningkat pada frekuensi tinggi. 

 Keseimbangan kabel jaringan STP yang berpotensi menurun pada 

frekuensi tinggi juga bisa berdampak pada timbulnya ‘crosstalk’ dan 

sinyal ‘noise’. 

 Harga kabel jaringan STP (Shielded Twisted Pair) relatif mahal, 

terutama jika dibandingkan dengan sesama kabel Twisted Pair 

lainnya seperti kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). 

 Jarak jangkauan kabel jaringan STP (Shielded Twisted Pair) hanya 

100 meter sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan 

dengan kabel jaringan jenis Coaxial (500 meter). 

 Adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. 
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 Kabel jaringan STP (Shielded Twisted Pair) tidak dapat dipakai 

dengan jarak lebih jauh tanpa bantuan device penguat (repeater). 

 Instalasi kabel jaringan STP agak rumit, terlebih lagi mengingat 

material isolatornya cukup tebal dan keras sehingga pada saat proses 

crimping dapat menyebabkan lecet-lecet pada tangan jika kurang 

berhati-hati. 

 Material kabel jaringan STP yang kaku dan tebal juga membuatnya 

jadi kurang fleksibel meski pada dasarnya kabel STP memiliki 

perlindungan lebih jika harus ditekuk. 

Kabel jenis twisted pair dapat berfungsi untuk menghubungkan client ke 

switch/hub. Terdapat 2 tipe cara penyambungan kabel UTP, yaitu  

straight trought cable, cross over cable. Perbedaanya, untuk kabel 

straight trought dipakai untuk menghubungkan beberapa unit komputer  

melalui Switch/Hub maupun Reapeater/Router, sedangkan kabel cross 

over digunakan untuk media komunikasi antar komputer tanpa switch/hub 

atau untuk beberapa kasus tertentu digunakan untuk menghubungkan 

antar Hub. 

3) Fiber Optic cable/FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 

Serat optic adalah sebuah kabel yang memiliki serat inti terbuat dari 

kaca atau plastic, digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya 

dari suatu tempat ke tempat lain.  

Serat optic terdiri dari dua bagian, yaitu cladding dan core. Cladding 

adalah selubung dari core, yang mempunyai indeks bias lebih rendah 

dari pada core.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4. Fiber Optic 
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Efisiensi dari serat optic ditentukan oleh kemurnian dari bahan 

penyusun gelas. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya 

yang diserap oleh serat optic. Serat optic dapat dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu sebagai berikut: 

 Single mode. Serat optic jenis ini memiliki core yang sangat kecil, 

diameternya mendekati panjang gelombang, sehingga cahaya 

yang masuk ke dalamnya tidak terpantul ke dinding cladding. 

 Multi mode step index. Serat optic jenis ini memiliki diameter core 

yang agak besar, membuat laser didalammnya akan terpantul ke 

dinding cladding, yang dapat menyebabkan berkurangnya 

bandwidth dari serat optic jenis ini. 

 Multi mode grade indeks. Serat optic jenis ini memiliki diameter 

core yang besar dan mempunyai cladding yang bertingkat indeks 

biasnya, sehingga dapat menambah bandwidth jika dibandingkan 

dengan multimode step indeks. 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) adalah protocol yang 

digunakan pada jaringan yang menyerupai token ring dengan 

kecepatan transmisi hingga 2 Mbps. Protocol ini dapat 

menghubungkan hingga 500 station dengan jarak 2 km. FDDI 

memiliki kelebihan dapat menghubungkan lebih satu jaringan local. 

Jaringan ini memiliki dua ring counter-rotanting. Ring pertama disebut 

juga dengan primary link, yang secara nyata terhubung dengan 

semua station, sedangkan yang kedua secondary link, hanya 

terhubung dengan station-station dengan hubungan ganda. Jadi 

dapat terlihat jalannya aliran data adalah saling berlawanan antara 

primary ring dan secondary link. Namun keadaan ini tidaklah konstan, 

pada beberapa permasalahan kedua ring dapat digunakan secara 

simultan. 

Pada penggunaan kabel fiber optik hendaknya diketuhi jenis-jenis 

konektor yang biasa dipakai beserta kegunaannya. Jenis-jenis 

konektor dan kegunaannya sebagai berikut: 
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 FC (Fiber Connector), digunakan untuk kabel single mode dengan 

akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan 

receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi 

yang bisa diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat, 

akurasinya tidak akan mudah berubah. 

 SC (Subsciber Connector), digunakan untuk kabel single mode 

dan bisa dibongkar pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, 

simpel dan akurasinya dapat diatur secara manual dengan 

perangkat. 

 ST (Straight Trip), digunakan untuk multi mode maupun single 

mode. Konektor ini sangat mudah digunakan, baik dari sisi 

pemasangan maupun penggantian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 5. Contoh konektor yang digunakan kabel fiber optik 

 Biconic, merupakan salah satu konektor yang pertama kali muncul 

dalam komunikasi fiber optik. Untuk saat ini konektor jenis ini 

sudah sangat jarang digunakan. 

 D4, konektor ini hampir mirip dengan FC, yang berbeda adalah 

ukurannya saja. Perbedaannya sekitar 2 mm pada bagian ferrule-

nya. 

 SMA, konektor ini merupakan pendahulu dari konektor ST yang 

sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun seiring 

dengan berkembangnya ST konektor, konektor ini sudah tidak 

digunakan lagi. 
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b. Ethernet card 

Ethernet card merupakan hardware jaringan yang dipasang pada 

sebuah PC yang berfungsi untuk dapat berkomunikasi dengan 

komputer melalui jaringan LAN (Local Area Network). Ethernet card 

menggunakan kabel coaxial, twisted pair, dan dapat digunakan juga 

dalam wireless LAN (WLAN). Setiap Ethernet card memiliki MAC 

address (Medium Access Control) yang unik dan berbeda-beda, hal 

tersebut berarti tidak ada 2 buah Ethernet card yang memiliki MAC 

Adress yang sama. Ethernet card memiliki standar internasional yang 

diberikan oleh IEEE (Institute of Electrical and Electronics Enggineers) 

sebagai pengembang utama Ethernet card.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. 6. Contoh Ethernet card 

Berikut adalah langkah-langkah bagaimana melihat sekaligus 

memeriksa kartu jaringan (Ethernet card) yang ada pada komputer. 

Dalam hal ini contoh yang disajikan menggunakan Windows 7. 

 Tampilkan menu Start dan lakukan klik kanan mouse pada menu 

komputer. 

 Setelah tampil menu, anda klik menu properties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 7. Menu properties (Ethernet Card) 

 Setelah tampil jendela properties, anda klik Device Manager. 
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 Klik menu Network adapters di Device manager untuk 

mengetahui informasi dan status tentang perangkat kartu jaringan 

di komputer Anda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 8. Menu Network 

c. Hub 

Hub adalah perangkat sentral yang dugunakan untuk 

menyambungkan atau menghubungkan komputer-komputer dalam 

jaringan komputer. Hub bekerja dengan metode broadcast, sehingga 

semua port yang ada akan menerima broadcast ini.  

Pada sebuah HUB dapat berfungsi sebagai hub aktif ataupun sebagai 

hub pasif. Hub aktif dapat difungsikan sebagai penguat sinyal 

sebelum sinyal tersebut dikirim kembali ke komputer lain, sedangkan 

hub pasif hanya berfungsi sebagai pembagi atau pemisah sinyal yang 

ditransmisikan pada sebuah jaringan. Pada sebuah hub terdapat 

beberapa port yang digunakan memasang konektor RJ-45 yang 

sudah terpasang pada kabel UTP.  

 

 

 

 

Gambar 1. 9. Contoh hub 

Hub tidak mengenal MAC Address/Physical Address, sehingga tidak 

dapat memilah data yang harus ditransmisikan dan yang tidak, 
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sehingga collision pada sebuah jaringan tidak dapat dihindari. 

Collision (tabrakan) merupakan suatu kondisi apabila terdapat dua 

device yang mengirim data pada saat bersamaan yang akan berakibat 

hilangnya data. 

d. Switch 

Switch adalah perangkat jaringan komputer yang digunakan untuk 

mengatur bandwith di jaringan berukuran besar. Pengalamatan yang 

dilakukan switch yaitu berdasarkan alamat fisik atau MAC address 

dari setiap perangkat yang terhubung ke switch. Switch dapat 

mengontrol aliran data menggunakan alamat MAC Address (alamat 

fisik kartu jaringan) yang diletakkan di tiap paket data. Switch 

membagi jaringan ke sebuah identitas yang disebut Virtual Lan 

(VLAN). Pembagian jaringan ke VLAN ini bisa digunakan untuk 

mengefesienkan penggunaan bandwith. 

 

 

 

 

Gambar 1. 10. Contoh Switch 

e. Repeater 

Repeater berfungsi untuk mengaturkan sinyal dari sebuah jaringan 

dengan koneksi kabel ataupun gelombang (wireless). Setiap media 

penghubung seperti kabel atau gelombang mempunyai batasan jarak 

agar kualitas sinyal tetap terjaga. Oleh karena itu untuk mencegah 

menurunnya kualitas sinyal, maka dibutuhkan repeater diantara 

koneksi.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. 11. Contoh Repeater 
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f. Bridge 

Bridge merupakan perangkat keras jaringan untuk menghubungkan 2 

(dua) buah jaringan secara fisik yang menggunakan protocol 

sama/sejenis. Bridge juga bertugas untuk mengirimkan paket-paket 

data, sehingga bridge memiliki kemampuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan HUB atau Switch karena bridge mampu 

membagi-bagi arus paket data ke segmen-segmen tertentu dengan 

sistem filtering traffic. Bridge dapat membaca MAC address dari paket 

data yang ada dijaringan. Dengan mengenali MAC address yang ada 

ditiap segmen jaringan, bridge dapat menjaga lalu lintas data yang 

lokal untuk tetap berada di segmen dan mengeluarkan yang tidak 

lokal ke segmen lainnya. 

 

 

 

 

Gambar 1. 12. Bridge 

g. Router 

Router adalah perangkat keras jaringan komputer yang mengirimkan  

paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, 

melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing untuk 

menyambungkan jaringan LAN atau WAN ke jaringan WAN (internet) 

atau menyambungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda kelas. 

Router bekerja dengan melihat alamat asal dan alamat tujuan dari 

paket data yang melewatinyadan memutuskan rute yang akan dilewati 

paket data tersebut sampai ke tujuan. Router mengetahui alamat 

masing-masing komputer di lingkungan jaringan lokalnya maupun 

router lainnya. 

 

 

 

 

Gambar 1. 13. Contoh router 
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Semisal pada suatu perusahaan terdapat 10 komputer client yang 

menggunakan IP Address 192. 168. 1. XXX (jaringan A), sedangkan 

koneksi dari internet dari ISP dialokasikan IP Address 202. 201. XXX. 

XXX (jaringan B). Agar 10 komputer client dapat terhubung dengan 

internet (jaringan B), maka diperlukan sebuah router yang memiliki 

setidaknya 2 port. Satu port terhubung dengan jaringan A, dan port 

yang satunya lagi tehubung denga jaringan B, kemudian melakukan 

proses routing untuk bisa membuat kedua jaringan tersebut saling 

berhubung. 

h. Access point 

Acces Point berfungsi identik dengan Hub atau Bridge. Jika bridge 

hanya memforward paket tanpa menganalisis atau mengatur rutenya 

lagi (routing). Dengan acces point, kita bisa menambahkan jaringan 

wireless ke jaringan wireless lain atau bahkan ke jaringan berkabel 

lainnya tanpa perlu menambah perangkat lain. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 14. Contoh access point 

Kebanyakan acces point memiliki antenna, yaitu sebuah konektor 

eksternal yang memudahkan sinyal dari komputer terhubung ke 

access point. access point juga dilengkapi dengan fitur keamanan, 

yaitu adanya enkripsi dan fasilitas untuk mencegah komputer-

komputer tertentu agar tidak bisa mengakses jaringan. Kita bisa mem-

blacklist beberapa komputer berdasarkan alamat MAC address dari 

kartu jaringan. 

i. Modem 

Modem berasal dari singkatan modulator de-modulator, merupakan 

perangkat yang digunakan untuk merubah sinyal analog menjadi 

sinyal digital dan sebaliknya dari sinyal digital menjadi sinyal analog. 
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Modem digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet. 

Modem juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua buah 

komputer dengan menggunakan line telepon. 

Modulator merupaka bagian yang mengubah sinyal informasi ke 

dalam sinyal pembawa dan siap dikirimkan, sedangkan de-modulator 

adalah bagian yangmemisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa 

yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 

Modem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu modem internal dan 

modem eksternal. 

 Modem internal, merupakan modem yang dipasang menancap di 

dalam motherboard PC. Modem internal berbentuk card yang 

terpasang pada Gambar 1. 15 slot ekspansi yang ada pada 

motherboard. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 16. Contoh modem internal 

 Modem eksternal, merupakan modem yang terpasang di luar PC. 

Untuk menghubungkan dengan PC melalui port komunikasi 

seperti COM1 atau dengan port USB 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 17. Conntoh modem ekternal 

5. Toplogi dan hirarki jaringan 

Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan 

komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini 

banyak digunakan adalah Bus, Token-Ring, dan Star Network. Masing-
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masing topologi ini mempunyai ciri khas, dengan kelebihan dan 

kekurangannya sendiri. 

a. Topologi Bus 

Pada topologi Bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat 

di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. 

 

Gambar 1. 18. Topologi Jaringan Bus 

Keuntungan 

 Hemat kabel 

 Layout kabel sederhana 

 Pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru 

dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation 

lain 

Kerugian 

 Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil 

 Kepadatan lalu lintas pada jalur utama 

 Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di 

sepanjang kabel pusat maka keseluruhan jaringan akan 

mengalami gangguan 

 Diperlukan repeater untuk jarak jauh 

b. Topologi Token Ring 

Di dalam topologi Ring semua workstation dan server dihubungkan 

sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation 

ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu 

komputer ke komputer lain, bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai 

maka informasi diterima dan bila tidak informasi akan dilewatkan.  
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Gambar 1. 19. Topologi jaringan Token-Ring 

Kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan 

selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, 

sehingga bila terdapat gangguan di suatu node maka seluruh jaringan 

akan terganggu. 

Keunggulan topologi Ring adalah tidak terjadinya collision atau 

tabrakan pengiriman data seperti pada topologi Bus, karena hanya 

satu node dapat mengirimkan data pada suatu saat. 

c. Topologi Star 

Pada topologi Star, masing-masing workstation dihubungkan secara 

langsung ke server atau HUB. Keunggulan dari topologi tipe Star ini 

adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap 

workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi 

dalam kabel akan semakin lebar sehingga akan meningkatkan unjuk 

kerja jaringan secara keseluruhan. Kelemahan dari topologi Star 

adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan 

topologi lainnya. 

 

Gambar 1. 20. Topologi Jaringan Star 
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Keuntungan 

 Paling fleksibel 

 Pemasangan/perubahan stasiun sangat mudah dan tidak 

mengganggu bagian jaringan lain 

 Kontrol terpusat 

 Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan/kerusakan 

pengelolaan jaringan 

Kerugian 

 Boros kabel 

 Perlu penanganan khusus 

 Kontrol terpusat (HUB) jadi elemen kritis 

6. Konsep dasar protocol TCP/IP dan subnetting 

a. IP Address 

IP address adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan 

peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP address 

terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai empat 

kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 

193.160.5.1. 

Tabel 1. 1. Contoh IP Address 

Network ID Host ID 

193 160 5 1 

 

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

dimana network ID menentukan alamat jaringan komputer, sedangkan 

host ID menentukan alamat host (komputer, router, switch). Oleh 

sebab itu IP address memberikan alamat lengkap suatu host beserta 

alamat jaringan di mana host itu berada. 

Kelas-kelas IP Address 

Untuk mempermudah pemakaian, bergantung pada kebutuhan 

pemakai, IP address dibagi dalam tiga kelas seperti diperlihatkan 

pada tabel dibawah 



 

26 
 

Tabel 1. 2. Pembagian kelas IP Address 

Kelas Network ID Host ID 
Default Sub net 

Mask 

A xxx.0.0.1  xxx.255.255.254 255.0.0.0 

B xxx.xxx.0.1  xxx.xxx.255.254 255.255.0.0 

C xxx.xxx.xxx.1  xxx.xxx.xxx.254 255.255.255.0 

 

IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang 

sangat besar. Range IP 1.xxx.xxx.xxx. – 126.xxx.xxx.xxx, terdapat 

16.777.214 (16 juta) IP address pada tiap kelas A. Pada IP address 

kelas A, network ID ialah 8 bit pertama, sedangkan host ID ialah 24 bit 

berikutnya. Dengan demikian, cara membaca IP address kelas A, 

misalnya 113.46.5.6 ialah: 

Network ID = 113 

Host ID = 46.5.6 

IP address di atas berarti host nomor 46.5.6 pada network nomor 113.  

IP address kelas B biasanya dialokasikan untuk jaringan berukuran 

sedang dan besar. Pada IP address kelas B, network ID ialah 16 bit 

pertama, sedangkan host ID ialah 16 bit berikutnya. Dengan demikian, 

cara membaca IP address kelas B, misalnya 132.92.121.1 : 

Network ID = 132.92 

Host ID = 121.1 

IP address di atas berarti host nomor 121.1 pada network nomor 

132.92. Dengan panjang host ID 16 bit, network dengan IP address 

kelas B dapat menampung sekitar 65000 host. Range IP 

128.0.xxx.xxx – 191.155.xxx.xxx. 

IP address kelas C awalnya digunakan untuk jaringan berukuran kecil 

(LAN). Host ID ialah 8 bit terakhir. Dengan konfigurasi ini, bisa 

dibentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network 

memiliki 256 IP address. Range IP 192.0.0.xxx – 223.255.255.x. 
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Pengalokasian IP address pada dasarnya ialah proses memilih 

network ID dan host ID yang tepat untuk suatu jaringan. Tepat atau 

tidaknya konfigurasi ini tergantung dari tujuan yang hendak dicapai, 

yaitu mengalokasikan IP address seefisien mungkin. 

7. Multi user acces 

a. Sistem Multi User 

Multi user adalah istilah yang mendefenisikan suatu sistem operasi 

atau perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan akses bersamaan 

oleh beberapa pengguna dari sebuah komputer.  Contoh dari sistem 

operasi multiuser diantaranya yaitu :UNIX, Linux, IBMAS400, 

Windows NT Server. 

Pada sistem multiuser, komputer yang dapat mengeksekusi beberapa 

aplikasi yang dimiliki dua user atau lebih secara konkuren dan 

independen. Konkuren berarti aplikasi dapat aktif secara bersamaan 

dan saling bersaing untuk menggunakan sumber daya seperti CPU, 

memori, hard disk, dan lain sebagainya. Independen maksudnya 

adalah setiap aplikasi dapat menjalankan task-nya tanpa harus 

mempedulikan apa yang sedang dijalankan oleh pemakai lainnya. 

Sistem operasi yang multiuser harus memiliki beberapa fitur: 

 Mekanisme authentication untuk verifikasi identitas pemakai 

 Mekanisme proteksi terhadap program user yang mengandung 

bug sehingga menghindari kemungkinan mem-block aplikasi lain 

dalam sistem. 

 Mekanisme proteksi terhadap program user yang dapat 

mengganggu atau memata-matai aktivitas user lain. 

 Mekanisme penghitungan yang membatasi jumlah sumberdaya 

yang dapat dialokasi untuk masing-masing pemakai. 

Tujuan Sistem Multi-User : 

1) Meningkatkan produktivitas dan efektivitas SDM 

2) Meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi 

3) Meningkatkan Layanan kepada mereka yang tergantung pada 

sistem Multi-User 
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Keuntungan dengan sifat Multiuser adalah : 

1) Penghematan perangkat keras, karena perangkat keras (seperti 

printer, disk ) dapat dipakai banyak orang. 

2) Data dapat diakses oleh banyak orang serentak, sehingga tidak 

ada penduplikasi data. Selain itu konsisten data lebih terjamin. 

b. User dan Group 

Dalam sebuah sistem multiuser, setiap user memiliki ruang privat 

dalam sistem, Umumnya, ia memiliki kuota dari harddisk untuk 

menyimpan file. Sistem operasi harus dapat memastikan bahwa 

ruang privat seorang user hanya dapat diakses oleh user yang 

bersangkutan. Sistem harus memastikan bahwa tidak ada user yang 

dapat mengeksploitasi aplikasi sistem untuk melanggar ruang privat 

user lain. Mekanisme untuk menjamin hal tersebut adalah dengan 

penggunaan User ID dan password yang harus dimasukkan user 

ketika ia login. Untuk dapat berbagi file secara selektif antar-user, 

setiap user adalah anggota dari sebuah group. Setiap file 

diasosiasikan untuk setiap groups. Setiap group memiliki hak akses 

yang berbeda untuk sebuah file. 

8. Media transmisi (kabel dan nirkabel) 

Media transmisi adalah media atau alat yang digunakan untuk 

menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi ketika 

mengirimkan suatu data. Media transmisi terbagi dua: 

a. Media transmisi kabel 

Media kabel ini lebih baik dari pada media Nirkabel, karena media 

kabel mampu membawa data dalam jumlah yang cukup besar tanpa 

diganggu oleh cuaca, sehingga menghasilkan komunikasi data yang 

cepat. salah satu media transmisi yang sering digunakan yaitu media 

terlindung.  

b. Twisted Pair Kabel 

Media transmisi pair ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Unshielded Twisted-Pair (UTP) 

Kabel UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan yang 

menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak dilengkapi 
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dengan shield internal. Jenis kabel UTP ini yang paling umum 

digunakan dalam jaringan Lokal (LAN), karena kinerja yang 

ditunjukkan relatif bagus dan harganyanya yang murah.  

2) Shielded Twisted-Pair (STP) 

Shielded twisted-Pair adalah kabel tembaga yang memiliki 

pembungkus pada masing-masing pasangan kabelnya. 

Perlindungan tersebut terdapat pada setiap pasang kabelnya yang 

dilindungi timah dan setiap pasangan kabel tersebut masing-

masing dilapisi dengan pelindung. Kabel ini sama dengan UTP, 

perbedaannya hanya dilapisan pelindungnya, lapisan pelindung 

tersebut berfungsi untuk melindungi interferensi gelombang 

elektromagnetik baik dalam maupun diluar. 

c. Coaxial Cable (kabel koaksial)  

Kabel Coaxial adalah media penyalur atau transmitor yang bertugas 

menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal 

listrik. Kabel ini memiliki kemampuan yang besar dalam menyalurkan 

bidang frekuensi yang lebar sehingga sanggup mentrasmisi kelompok 

kanal frekuensi percakapan atau program televisi. Kebel ini biasanya 

digunakan untuk saluran interlokal yang berjarak relative dekat yakni 

dengan jarak maksimum 2.000km Kabel jenis ini mempunyai 

kemampuan dalam menyalurkan sinyal-sinyal listrik yang lebih besar 

di bandingkan saluran transmisi dari kawat biasa. 

d. Secara garis besar kabel serat optik terdiri dari 2 bagian utama, 

yaitu cladding dan core . Cladding adalah selubung dari inti (core). 

Cladding mempunyai indek bias lebih rendah dari pada core akan 

memantulkan kembali cahaya yang mengarah keluar dari core 

kembali kedalam core lagi. Dalam aplikasinya serat optik biasanya 

diselubungi oleh lapisan resin yang disebut dengan jacket, biasanya 

berbahan plastik. Lapisan ini dapat menambah kekuatan untuk kabel 

serat optik, walaupun tidak memberikan peningkatan terhadap sifat 

gelombang pandu optik pada kabel tersebut. Namun lapisan resin ini 

dapat menyerap cahaya dan mencegah kemungkinan terjadinya 
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kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti. Serta hal ini dapat 

juga mengurangi cakap silang (cross talk) yang mungkin terjadi. 

Jenis-jenis kabel serat optic yang dimaksud adalah sebagai berikut.  

 SMF (Single-Mode Fiber) 

SMF mempunyai diameter serat sangat kecil, sekitar 10 mikro 

meter. SMF dapat mendukung transmisi data sampai 5000 meter 

untuk satu segmen kabel. Kecepatan transmisi data maksimum 

yang dapat didukung sebesar 1000 Mbps. 

 MMF (Multi-Mode Fiber) 

MMF punya diameter serat yang lebih besar, ada yang 50 

mikrometer, 62,5 mikrometer, dan 100 mikrometer. MMF dapat 

mendukung jangkau transmisi data sampai 2000 meter untuk satu 

segmen kabel untuk kecepatan transmisi data sampai 100 Mbps 

dan jangkau 550 meter untuk kecepatan transmisi data 1000 

Mbps. 

9. Media transmisi nirkabel 

a) Gelombang Mikro Terrestrial Deskripsi Fisik Tipe antena gelombang 

mikro yang paling umum adalah parabola ‘dish’. Ukuran diameternya 

biasanya sekitar 3 m. Antena pengirim memfokuskan sinar pendek 

agar mencapai transmisi garis pandang menuju antena penerima. 

Antena gelombang mikro biasanya ditempatkan pada ketinggian 

tertentu diatas tanah untuk memperluas jarak antara antena dan 

mampu menembus batas. Untuk mencapai transmisi jarak jauh, 

diperlukan beberapa menara relay gelombang mikro, dan 

penghubung gelombang mikro titik ke titik dipasang pada jarak 

tertentu. Frekuensi yang umum di gunakan untuk transmisi ini adalah 

rentang frekuensi sebesar 2 sampai 40 GHz. Semakin tinggi frekuensi 

yang digunakan semakin tinggi potensial bandwidth dan berarti pula 

semakin tinggi rate data-nya 

b) Gelombang Mikro Satelit Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun 

relay gelombang mikro. Dipergunakan untuk menghubungkan dua 

atau lebih transmitter/receiver gelombang mikro pada bumi, yang 
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dikenal sebagai stasiun bumi atau ground , Satelit menyediakan 

komunikasi antara satu transmitter dari stasiun bumi dan sejumlah 

receiver stasiun bumi. 

c) Infra Merah Komunikasi infra merah dicapai dengan menggunakan 

transmitter/receiver (transceiver) yang modulasi cahaya yang 

koheren. Transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun 

melalui pantulan dari permukaan berwarna terang misalnya langit-

langit rumah. 

d) Antena/Radio merupakan istilah yang biasa digunakan untuk 

menangkap frekuensi dalam rentang antara 3 kHz sampai 300 GHz. 

Kita menggunakan istilah yang tidak formal siaran radio untuk band 

VHF dan sebagian dari band UHF: 30 MHz sampai 1 GHz. Rentang 

ini juga digunakan untuk sejumlah aplikasi jaringan data. 

e) Propagasi Tanpa Kabel 

 Ground wave (Proagasi Gelombang Tanah) Pada propagasi jenis 

ini sinyal yang mengalir antara transmitter dan receiver mengalir 

mengikuti kontur permukaan bumi. Pada propagasi jenis ini 

frekuensi yang dapat ditransmisikan dengan baik mencapai 2 

MHz. Sebagai contoh dari propagasi gelombang permukaan ini 

adalah radio AM. 

  Propagasi Gelombang Langit (sky wave) Pada propagasi jenis ini 

sinyal dari transmitter dipantulkan oleh lapisan ionosfer dari 

atmosfer tertinggi agar dapat sampai ke receiver. Contoh 

komunikasi yang menggunakan propagasi jenis ini adalah radio 

amatir, voice of amerika. Gambaran dari propagasi gelombang 

langit ditunjukkan seperti gambar berikut: 

 Line of Sight Propagation : pada propagation jenis ini sinyal sinyal 

dari transmitter dipantulkan ke receive melalui udara dengan 

catatan penerima dan pengirm saling berhadapan. 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Tabel 1. 3. Aktivitas Pembelajaran I 

No Aktivitas Pembelajaran Keterlaksanaan 

1. 

 

Apersepsi tentang Pengenalan Jaringan Komputer 

Ya          Tidak  

2. Penyampaian materi oleh instruktur 

Ya         Tidak  

3. Membaca uraian materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

4. Bertanya tentang materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

5. Berdiskusi dengan teman tentang materi 
pembelajaran Ya         Tidak  

6. Mengembangkan materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

7. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan 

Ya         Tidak  
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E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

Pilihan Ganda 

1. Tipe jaringan komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan 

komputer yang berada di dalam suatu area yang kecil, misalnya di dalam 

suatu gedung perkantoran atau kampus adalah…. 

a. MAN 

b. WAN 

c. LAN 

d. GAN 

2. Kabel yang menggunakan dua buah konduktor disebut…. 

a. Coaxial kabel 

b. UTP 

c. STP 

d. Fiber Optic 

3. Jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak 

dilengkapi dengan shield internal disebut dengan…. 

a. STP 

b. UTP 

c. Fiber Optic 

d. NYM 

4. Jenis kabel jaringan yang terbuat dari tembaga yang memiliki 

pembungkus pada masing-masing pasangan kabelnya 

a. NYA 

b. UTP 

c. STP 

d. Fiber Optic 

5. Penulisan yang benar untuk Network ID adalah…. 

a. Xxx.0.0.1 

b. Xxx.255.255.254 

c. 255.0.0.0 

d. 255.255.0.0 
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Essay Test 

1. Jelaskan tipe jaringan komunikasi yang ada! 

2. Sebutkan perangkat yang harus disiapkan untuk membangun sistem 

jaringan komputer! 

3. Sebutkan macam-macam topologi jaringan beserta penjelasanannya! 

 

F. Rangkuman 

1. Prinsip-prinsip komunikasi data 

a. Pengertian komunikasi data 

Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan 

data/informasi dari dua atau lebih device (alat,seperti 

komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung 

dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Media tersebut dapat 

berupa kabel coaxial, fiber optic (serat optic), microware dan 

sebagainya, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. 

Komunikasi data merupakan gabungan dari beberapa teknik 

pengolahan data 

b. Model Komunikasi data 

Komunikasi data berkaitan dengan pertukaran data diantara dua 

perangkat yang terhubuang secara langsung yang memungkinkan 

adanya pertukaran data antar kedua pihak 

Berikut beberapa tipe jaringan Komunikasi 

a. LAN (Local Area Network) 

b. MAN (Metropolitan Area Network) 

c. WAN (Wide Area Network) 

d. GAN (Global Area Network) 

2. Jenis-jenis komunikasi data 

a. Infrakstruktur Terrestrial 

Aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk 

membangun infrakstuktur terrestrial ini membutuhkan biaya yang 

tinggi, kapasitas bandwitch yang terbatas, biaya yang tinggi 

dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh 

factor cuaca jadi sinyal yang diguakan cukup kuat 

http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-komunikasi-pemasaran.html
http://www.sarjanaku.com/
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b. Melalui satelit 

Menggunakan satelit sebagai aksesnya. Biasanya wilayah yang 

dicakup akses satelit lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang 

tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial namun 

membutuhkan waktu yang lama untuk melangsungnkan proses 

komunikasi 

3. Sistem komunikasi data 

a. System komunikasi offline 

Sistem komunikasi offline adalah proses pengiriman data dengan 

menggunakan telekomunikasi ke pusat pengolahan data tetapi akan 

diproses dulu oleh terminal kemudian dengan menggunakan modem 

dikirim melalui telekomunikasi dan langsung dip roses oleh CPU data 

disimpan pada disket, magnetik tape dan lain-lain 

b. System Komunikasi Online 

Sistem komunikasi on line ini memungkinkan untuk mengirimkan data 

ke pusat komputer, diproses satu pusat komputer 

4. Piranti jaringan 

Ada beberapa perangkat yang harus disiapkan untuk membangun sistem 

jaringan computer adalah sebagai berikut: 

a. Kabel 

1) Coaxial Cable 

2) Twisted Pair Cable 

b. Ethernet card 

c. Hub 

d. Switch 

e. Repeater 

f. Bridge 

g. Router 

h. Access point 

i. Modem 
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5. Toplogi dan hirarki jaringan 

Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan 

komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Ada beberapa topologi 

pada jaringan yaitu: 

a. Topologi Bus 

b. Topologi Token Ring 

c. Topologi Star 

6. Konsep dasar protocol TCP/IP dan subnetting 

IP Address 

IP address adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan 

peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP 

7. Multi user acces 

a. Sistem Multi User 

Multi user adalah istilah yang mendefenisikan suatu sistem operasi 

atau perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan akses bersamaan 

oleh beberapa pengguna dari sebuah komputer 

b. User dan Group 

8. Media transmisi (kabel dan nirkabel) 

Media transmisi adalah media atau alat yang digunakan untuk 

menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi ketika 

mengirimkan suatu data. Media transmisi terbagi dua: 

a. Media transmisi kabel 

b. Twisted Pair Kabel 

Media transmisi pair ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Unshielded Twisted-Pair (UTP) 

2) Shielded Twisted-Pair (STP) 

c. Coaxial Cable (kabel koaksial) 

d. kabel serat optic 

Jenis-jenis kabel serat optic yang dimaksud adalah sebagai berikut.  

1) SMF (Single-Mode Fiber) 

2) MMF (Multi-Mode Fiber) 

3)  



 

37 
 

9. Media transmisi nirkabel 

a. Gelombang Mikro Terrestrial Deskripsi Fisik Tipe antena gelombang 

mikro yang paling umum adalah parabola ‘dish’ 

b. Gelombang Mikro Satelit Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun 

relay gelombang mikro 

c. Infra Merah Komunikasi infra merah dicapai dengan menggunakan 

transmitter/receiver (transceiver) yang modulasi cahaya yang koheren 

d. Antena/Radio merupakan istilah yang biasa digunakan untuk 

menangkap frekuensi dalam rentang antara 3 kHz sampai 300 GHz 

e. Propagasi Tanpa Kabel 

1) Ground wave (Proagasi Gelombang Tanah) 

2)  Propagasi Gelombang Langit (sky wave) 

3) Line of Sight Propagation 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjt 

Setelah anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami 

secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian 

guru dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru 

dengan ketuntasan minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya anda berkewajiban 

mengikuti uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat 

mencapai batas nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji 

kompetensi wajib mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang 

dicapai. 
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H. Kunci Jawaban 

Pilhan Ganda 

1. C 

2. A 

3. B 

4. C 

5. A 

 

Essay Test 

1. beberapa tipe jaringan Komunikasi:  

a. LAN (Local Area Network) 

LAN digunakan untuk menghubungkan komputer yang berada di 

dalam suatu area yang kecil, misalnya di dalam suatu gedung 

perkantoran atau kampus. Jarak antar komputer yang dihubungkan 

bias mencapai 5 sampai 10 km. Suatu LAN biasnya bekerja pada 

kecepatan mulai 10 Mbps sampi 100 Mbps. LAN menjadi populer 

karena memungkinkan banyak pengguna untuk memakai sumber 

daya yang dapat digunakan itu misalnya suatu mainframe, file server, 

printer, dan sebagainya. 

b. MAN (Metropolitan Area Network) 

MAN merupakan suatu jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. 

MAN menghubungkan LAN-LAN yang lokasinya berjauhan. 

Jangkauan MAN mencapai 10 km sampai beberapa ratus km. Suatu 

MAN biasanya bekerja pada kecepatan 1,5 sampai 150 Mbp. 

c. WAN (Wide Area Network) 

WAN dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer yang 

terletak pada suatu cakupan geografis yang luas,seperti hubungan 

dari suatu kota ke kota yang lain didalm suatu Negara. Cakupan WAN 

bias meliputi 100 km sampai 1.000 km, dan kecepatan antar kota bias 

bervariasi antara 1,5 Mbps sampai 2,4 Gbps. Dalam WAN, biaya 

untuk peralatan untuk transmisi sangat tinggi,dan biasanya jaringan 

WAN dimiliki dan dioperasikan sebagai suatu jaringan public. 

http://www.sarjanaku.com/
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d. GAN (Global Area Network)  

GAN merupakan suatau jarinagn yang menghubungkan Negara-

negara diseluruh dunia. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 

Mbps sampai dengan 100 Gbps dan cakupannya mencakupi ribuan 

kilometer. 

2. perangkat yang harus disiapkan untuk membangun sistem jaringan 

komputer adalah: 

a. Kabel 

Kabel merupakan perangkat utama dalam jaringan kabel yang 

digunakan sebagai jalur yang menghubungkan antara perangkat satu 

dengan perangkat yang lain. Setiap kabel mempunyai kemampuan 

dan spesifikasi yang berbeda. Beberapa Janis kabel yang menjadi 

standar dalam penggunaan untuk komunikasi data dalam jaringan 

komputer adalah: 

1) Coaxial Cable 

2) Twisted Pair Cable 

a) Unshielded Twisted Pair (UTP) 

b) Shielded Twisted Pair (STP) 

3) Fiber Optic cable/FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 

4) Serat optic terdiri dari dua bagian, yaitu cladding dan core. 

Cladding adalah selubung dari core, yang mempunyai indeks bias 

lebih rendah dari pada core. Cladding dapat memantulkan kembali 

cahaya yang mengarah keluar dari core dan akan kembali ke 

dalam core lagi. 

b. Ethernet card 

Ethernet card merupakan hardware jaringan yang dipasang pada 

sebuah PC yang berfungsi untuk dapat berkomunikasi dengan 

komputer melalui jaringan LAN (Local Area Network).  

c. Hub adalah perangkat sentral yang dugunakan untuk 

menyambungkan atau menghubungkan komputer-komputer dalam 

jaringan komputer. Hub bekerja dengan metode broadcast, sehingga 

semua port yang ada akan menerima broadcast ini.  
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d. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang digunakan untuk 

mengatur bandwith di jaringan berukuran besar. Switch hamper sama 

dengan hub karena juga mampu menganalisis alamat tujuan dari data 

yang dikirim, namun memiliki port yang lebih banyak dan mampu 

untuk membangun sebuah jaringan.  

e. Repeater berfungsi untuk mengaturkan sinyal dari sebuah jaringan 

dengan koneksi kabel ataupun gelombang (wireless). Setiap media 

penghubung seperti kabel atau gelombang mempunyai batasan jarak 

agar kualitas sinyal tetap terjaga.  

f. Bridge merupakan perangkat keras jaringan untuk menghubungkan 2 

(dua) buah jaringan secara fisik yang menggunakan protocol 

sama/sejenis. Bridge juga bertugas untuk mengirimkan paket-paket 

data, sehingga bridge memiliki kemampuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan HUB atau Switch karena bridge mampu 

membagi-bagi arus paket data ke segmen-segmen tertentu dengan 

sistem filtering traffic.  

g. Router adalah perangkat keras jaringan komputer yang mengirimkan  

paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, 

melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing untuk 

menyambungkan jaringan lAN atau WAN ke jaringan WAN (internet) 

atau menyambungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda kelas.  

h. Access point berfungsi identik dengan Hub atau Bridge. Jika bridge 

hanya memforward paket tanpa menganalisis atau mengatur rutenya 

lagi (routing).  

i. Modem 

Modem digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet. 

Modem juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua buah 

komputer dengan menggunakan line telepon. 

3. Macam-macam Topologi jaringan 

a. Topologi Bus 

b. Topologi Token Ring 

c. Topologi Star 
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Kegiatan Pembelajaran II 
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Jaringan Kabel 

 

A. Tujuan 

1. Peserta diklat mampu membuat jaringan kabel 

2. Peserta diklat mampu melakukan maintenance pada jaringan kabel 

3. Peserta diklat mampu menginstalasi perangkat jaringan local (local Area 

Network) 

4. Peserta diklat mampu mendiagnosis permasalahan PC yang tersambung 

jaringan 

5. Peserta diklat mampu melakukan perbaikan dan setting ulang koneksi 

jaringan 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Membuat jaringan kabel 

2. Maintenance jaringan kabel 

3. Menginstalasi perangkat jaringan lokal (Local Area Network). 

4. Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung 

jaringan. 

5. Melakukan perbaikan dan/atau setting ulang koneksi jaringan. 

C. Uraian Materi 

Jaringan kabel (wired) adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel 

sebagai media transmisi data jaringan. Dibandingkan dengan jaringan tanpa 

kabel, jaringan kabel merupakan jaringan yang lebih konvensional. Walaupun 

demikian, jaringan kabel lebih stabil dan handal disbanding jaringan tanpa 

kabel, karena tidak mengalami inferensi. 

1. Membangun Jaringan kabel 

a. Jaringan kabel 

Adapun beberapa hardware yang diperlukan dalam pembuatan 

jaringan kabel yaitu: 
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a. Hub/Switch/Router yang berfungsi untuk menghubungkan semua 

kabel sehingga masing-masing komputer dapat terhubung ke 

dalam jaringan. 

 

 

 

Gambar 2. 1. Hub/Switch/Router 

b. Ethernet card yang berfungsi sebagai 

antarmuka komputer terhadap jaringan 

komputer. 

 

   Gambar 2. 2. Ethernet card 

c. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dengan slot RJ-45, 

digunakan  untuk menghubungkan Ethernet ke hub atau bisa juga 

dari Ethernet ke Ethernet lain (khusus untuk 2 komputer). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3. kabel UTP 

b. Tipe pengkabelan 

Secara umum, terdapat dua jenis pemasangan kabel UTP, yaitu: 

a. Straight Through Cable 

Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan 

yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel 

straight digunakan untuk menghubungkan dua device yang 

berbeda. Urutan standar kabel straight adalah sesuai dengan 

standar TIA/EIA T568B (yang paling banyak dipakai) atau kadang-

kadang juga dipakai sesuai standar TIA/EIA 368A.  
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b. Cross Over Cable 

Kabel cross over merupakan kabel yang memiliki susunan 

berbeda antara ujung satu dengan ujung dua. Kabel cross over 

digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Urutan 

standar kabel cross adalah sesuai dengan standar TIA/EIA T568A 

pada salah satu ujungnya, dan menggunakan standar TIA/EIA 

T568B pada ujung yang lainnya.  

c. Langkah membuat kabel UTP tipe straight-through dan cross-

over. 

1) Semua peralatan dan bahan disiapkan yaitu kabel UTP meter, 

konektor RJ-45 crimping tool, dan cable tester. 

 

 

 

 

2) Bagian luar kabel dikupas sepanjang 1 cm dengan menggunakan 

pengupas kabel yang terdapat pada crimping tool (bagian seperti 

dua buah silet saling berhadapan itu untuk mengupas). 

 

 

 

 

 

3) Untuk pemasangan kabel straight, bila menggunakan standar 

pemasangan kabel UTP TIA568A sebagai berikut: 

Ujung Pertama Ujung Kedua 

Putih Hijau Putih Hijau 

Hujau Hijau 

Putih Orange Putih Orange 

Biru Biru 

Putih Biru Putih Biru 

Orange Orange 

Putih Coklat Putih Coklat 

Coklat Coklat 
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Bila menggunakan standard pemasangan kabel UTP TIA568B 

maka susunan kabelnya adalah  sebagai berikut: 

Ujung Pertama Ujung Kedua 

Putih Orange Putih Orange 

Orange Orange 

Putih Hijau Putih Hijau 

Biru Biru 

Putih Biru Putih Biru 

Hijau Hijau 

Putih Coklat Putih Coklat 

Coklat Coklat 

 

4) Untuk pemasangan kabel straight, standar pemasangan kabel 

UTP sebagai berikut:  

Ujung Pertama Ujung Kedua 

Putih Orange Putih Hijau 

Orange Hijau 

Putih Hijau Putih Orange 

Biru Biru 

Putih Biru Putih Biru 

Hijau Orange 

Putih Coklat Putih Coklat 

Coklat Coklat 

 

5) Susunan kabel dirapikan dengan cara menekan bagian yang 

dekat dengan pembungkus kabel agar susunan kabel terlihat rata. 

 

6) Ujung-ujung kabel yang tidak rata dipotong dengan pemotong 

kabel (bagian yang hanya memiliki satu buah pisau dan satu 
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bagian lagi datar pada crimping tool) sampai rapi. Jarak antara 

pembungkus kabel sampai ujung kabel diusahakan tidak lebih dari 

1cm. 

 

7) Dengan tetap menekan perbatasan antara kabel yang terbungkus 

dan kabel yang tidak terbungkus, kabel dimasukkan ke konektor 

RJ-45 sampai ujung-ujung kabel terlihat dibagian depan konektor 

RJ-45. 

 

8) Setelah posisi kabel tidak berubah dan kabel sudah masuk 

dengan baik ke konektor RJ-45, selanjutnya konektor RJ-45 

dimasukkan ke dalam crimping tool untuk di pres. Ketika konektor 

berada di dalam crimping tool, kita memastikan kembali bahwa 

kabel sudah sepenuhnya menyentuh bagian dalam RJ-45 dengan 

cara mendorong kabel kedalam RJ-45. Kita juga memastikan 

bahwa bagian pembungkus kabel sebagian masuk kedalam 

konektor RJ-45. 

 

9) Crimping tool ditekan sekuat tenaga agar semua pin RJ-45 masuk 

dan menembus pelindung kabel UTP yang kecil. Apabila kita 

kurang kuat dalam menekan, kemungkinan kabel UTP tidak 
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tersobek oleh pin RJ-45 sehingga kabel tersebut tidak terhubung 

dengan pin. Dan apabila pembungkus bagian luar tidak masuk 

kedalam konektor RJ-45, maka jika kabel tersebut sering digerak-

gerakan, kemungkinan besar posisi kabel akan bergesar dan 

bahkan copot. 

10) Kabel yang telah dibuat dites menggunakan Cable Tester. Jika 

semua lampu menyala sesuai urutan pemasangan, berarti 

instalasi kabel berhasil. 

 

11) Instalasi kabel jenis straight through telah selesai. 

2. Maintanance Jaringan kabel 

Untuk menjaga dan merawat jaringan  komputer, Anda harus mengetahui 

beberapa perangkat keras atau hardware yang ada dalam jaringan komputer 

tersebut diantaranya: komputer server, komputer client, HUB/Switch, router 

kabel jaringan dan beserta konektor-konektor lainnya. Berikut ini beberapa 

Cara Merawat Jaringan Komputer: 

1. Perawatan pada Komputer Server 

Komputer server merupakan pusat kendali untuk client, dimana komputer 

server akan secara terus menerus akan melayani permintaan dari client. 

Perawatan pada server sangat penting karena server juga merupakan 

pusat  penyimpanan data-data pada client. Dimana perlu dilakukan 

backup data secara berkala, paling tidak setiap 1 bulan sekali, 1 minggu 

sekali, atau jika lebih baik lagi 2 hari sekali. tergantung dari kinerja server. 

Hal ini harus dilakukan karena server bekerja tidak ada henti-hentinya 24 

jam nonstop. Jika perlu komputer server harus memiliki server backup 

atau pengganti, dimana disaat komputer server utama rusak maka akan 

ada penggantinya. 
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2. Perawatan pada Komputer Client 

Pada umumnya komputer client tidak terlalu memiliki peran penting dalam 

jaringan komputer, tidak seperti komputer server. Karena jika 1 komputer 

client rusak maka tidak akan terpengaruh pada komputer client lainnya. 

Tetapi komputer client juga harus tetap dijaga dan dirawat secara berkala, 

seperti defragment, membersihkan virus, membersihkan file-file 

temporary, membersihkan file installer yang sudah pernah dihapus dan 

lain sebagainya. 

3. Perawatan pada Kabel Jaringan 

Kabel jaringan juga penting dalam struktur jaringan komputer karena 

tanpa adanya kabel maka tidak akan tercipta sebuah jaringan komputer. 

Biasanya kerusakan pada kabel jaringan komputer yaitu seringnya kabel 

sobek atau rusak karena gangguaan yang disebabkan oleh faktor luar 

maka akan mempengaruhi kinerja jaringan komputer atau bahkan tidak 

ada koneksi jaringan komputer. Untuk menghindari masalah kerusakan 

kabel jaringan maka perlu dilakukan pencegahan dengan membungkus 

kabel jaringan dengan besi atau plastic, 

4. Perawatan pada Switch atau HUB 

Switch atau HUB merupakan sebuah alat perantara dalam terciptanya 

jaringan komputer. Karena jika HUB atau switch rusak maka jaringan 

komputer tidak akan bisa berkomunikasi antara server dengan client 

maupun client dengan client. Sebaiknya HUB atau switch harus di cek 

kehandalan kinerjanya secara berkala. Tempatkan HUB atau switch di 

tempan yang tidak berdebu dan suhu yang dingin agar switch bekerja 

dengan maksimal. 

3. Menginstalasi perangkat jaringan lokal (Local Area Network). 

a. IP address 

IP address adalah alamat logic yang terdapat dalam sebuah komputer 

agar bisa berhubungan antar host di internet dan merupakan metode 

pengalamatan yang telah diterima diseluruh dunia, karena IP address 

merupakan sebuah system komunikasi yang universal. IPv4 dituliskan  

dalam notasi decimal yang dibagi kedalam empat buah oktet berukuran 8 
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bit, dan formatnya adalah w.x.y.z. Alamat IPv4 dibagi kedalam beberapa 

kelas, yaitu kelas A, B, C, D dan E. 

1) Kelas A 

a) Oktet pertama (decimal)  adalah 1-126 

b) Oktet pertama (biner) adalah 0xxx xxxx 

c) Alamat-alamat kelas A diberikan untuk jaringan skala besar 

2) Kelas B 

a) Oktet pertama (decimal) adalah 128-191 

b) Oktet pertama (biner) adalah 10xx xxxx 

c) Digunakan khusus untuk jaringan skala menengah hingga skala 

besar 

3) Kelas C 

a) Oktet pertama (decimal) adalah 192-223 

b) Oktet pertama (biner) adalah 110x xxxx 

c) Digunakan untuk jaringan berskala kecil 

4) Kelas D 

a) Oktet pertama (decimal) adalah 224-239 

b) Oktet pertama (biner) adalah 1110 xxxx 

c) Digunakan untuk alamat-alamat IP multicast 

5) Kelas E 

a) Oktet pertama (decimal) adalah 240-255 

b) Oktet pertama (biner) adalah 1111 xxxx 

c) Digunakan sebagai eksperimen atau percobaan dan dibuat 

sebagaicadangan untuk digunakan di masa depan. 

b. Instalasi Jaringan Peer-to-peer 

a. Pasang ujung kabel UTP tipe cross-over pada port RJ-45  pada 

masing-masing komputer/laptop yang akan dihubungkan. 

b. Pada sistem operasi windows 7, kita perlu melakukan beberapa 

konfigurasi pada “Network and Sharing Center” dengan cara klik start 

 Control Panel  Network and Internet  Network and Sharing 

Center. 
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c. Pada jendela “Network and Sharing Center”. Pilih “Local Area 

Connection” untuk memunculkan jendela “Local Area Connection 

Status”. 

d. Klik “Properties”. 

e. Pada kotak dialog “Local Area Connection Properties”, pilih “Internet 

Protocol Version 4 (TCP/IPv4) lalu klik properties untuk mengatur IP 

Address. 

 

f. Pada jendela “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties”, pilih 

“Use the following IP address” untuk memasukkan alamat IP secara 

manual. Pada textbox “IP adress”, ketikkan alamat IP “192.168.1.9” 

(pada pelaksanaan praktikum, praktikan menggunakan tiga digit 

terakhir pada IP address sesuai dengan tiga digit terakhir pada NIM 

yaitu 009) dan pada textbox Subnet mask, akan terisi secara otomatis 

sesuai dengan kelas IP address yang digunakan. Pada praktikum 

yang dilakukan, praktikan menggunakan kelas C sehingga subnet 

mask default adalah “255.255.255.0”. Pengaturan IP address juga 

dilakukan pada komputer ke-2 dengan memasukkan ip address yang 
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berbeda dari komputer 1 (praktikan menggunakan ip address 

“192.168.1.1” pada komputer 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Komputer 1    Komputer 2 

 

g. Setelah selesai diatur, klik OK. 

h. Untuk menguji keberhasilan dari koneksi yang telah dibuat, kita dapat 

menggunakan program ping yang dapat diakses pada Command 

Prompt (cmd). Jalankan program “Command Prompt” (dapat 

dilakukan dengan cara menekan kombinasi tombol Windows+R  untuk 

memunculkan jendela Run lalu ketik “cmd” dan tekan enter). Pada 

komputer 1, ketikkan “ping 192.168.1.1” untuk mengetahui status 

koneksi dari komputer 2. Sedangkan pada komputer ke 2 ketikkan 

“ping 192.168.1.9” untuk mengetahui status koneksi dari komputer 1. 

Setelah itu tekan tombol “enter” pada keyboard. 

 

Komputer 1 
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Komputer 2 

Jika status menampilkan reply, berarti jaringan peer-to-peer yang 

dibuat telah berhasil. 

 

4. Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung 

jaringan. 

Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan 

merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh administrator jaringan. 

Pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi agar 

mendapatkan hasil yang baik. 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan adalah: 

a. Tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang 

dihasilkan tidak stabil, sering terjadi naik turun atau mati mendakak dari 

sumber PLN. Komputer yang sering mati mendadak karena sumber listrik 

mati dapat menyebabkan komputer yang digunakan akan cepat rusak, 

sehingga mempengaruhi jaringan apabila terjadi kerusakan pada 

komputer workstation maupun di komputer server. 

b. Mati atau tidaknya berfungsinya komponen pada jaringan 

Mati atau tidaknya berfungsinya komponen pendukung jaringan 

disebabkan oleh korosi (berkarat) dan rusak. Korosi yang terjadi 

dikarenakan ruang atau tempat jaringan yang lembab dan juga 

pemakaian yang sudah terlalu lama tanpa adanya perawatan yang 

berkala. Indikator-indikator tersebut memberikan isarat jika kerusakan 

atau tidak berfungsinya komponen. Indikasi kerusakan pada masing-

masing komponen dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Server adalah komputer yang dikhusukan untuk penyimpanan data 

atau sistem operasi berbasis network (Network Operating System), 

berisikan daftar user yang diperbolehkan masuk ke server tersebut.  

2) Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk 

menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau 

komputer tersebut dengan server. Pemanfaatan jaringan tersebut 

dapat berupa sharing data, sharing printer dan sebagainya.  

3) Hub/switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi kartu 

jaringan (network card). Jika Hub mengalami kerusakan berarti 

seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar 

workstation atau komputer workstation dengan server.  

4) Network Interface card 

Sebuah kartu jaringan (LAN Card) yang terpasang pada sebuah 

komputer server maupun workstation sehingga komputer dapat 

dihubungkan ke dalam sistem jaringan. 

5) Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer 

dengan komputer lain atau peralatan lain yang digunakan untuk 

membentuk jaringan. Indikasi yang dapat dilihat adalah lampu 

indikator yang tidak menyala pada kartu jaringan atau pada 

Hub/Switch. 

5. Melakukan perbaikan dan/atau setting ulang koneksi jaringan. 

a. Mempersiapkan  perbaikan  konektivitas 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.  

b. Memperbaiki Konektivitas 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. 
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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. Jadi pemasangan kartu jaringan harus sesuai dengan slot 

ekspansinya. Pemasangan kartu jaringan dapat terlihat seperti 

gambar berikut: 

 

Gambar 2. 4. Pemasangan Kartu Jaringan pada Motherboard 

a. Kartu jaringan model PCI 

b. Motherboard 

c. Kartu jaringan model ISA 

2) Pemasangan Kabel pada Konektor 

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 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.  

 

Gambar 2. 5. Penampang Kabel Coaxial dan Pemasangan  
Kabel coaxial pada konektor BNC 
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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. 

3) Pemasangan Konektor pada Sistem Jaringan 

a) 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. 

 

Gambar 2. 6. Pemasangan Kabel Coaxial dengan Konektor BNC pada  
Jaringan dengan Topologi Bus 

Keterangan Gambar : 

1. Komputer Server 

2. Terminator yang mempunyai nilai tahanan 50ohm. 

3. Merupakan tanda ujung dari sebuah jaringan dengan topologi  

Bus.  Apabila  ingin  mengembangkan  jaringan 

4. dengan membuka terminator, menyambungkan ke komputer 

lain dan pada ujungnya harus ditutup kembaii 

5. dengan terminator tersebut. 

6. Kartu jaringan (LAN Card) yang ada pada setiap komputer 

untuk dapat mengakses sistem jaringan tersebut. 
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7. Kabel Coaxial dengan ujung-ujungnya telah terhubungkan 

dengan konektor BNC. 

8. T BNC yang dikoneksikan ke kartu jaringan (LAN Card) 

9. Sedangkan2 konektor lain dihubungkan keterminator apabila 

merupakan ujung jaringan ataupun kabel Coaxial dengan 

conektor BNC untuk menyambungkan ke komputer yang 

lainnya. 

10. Laptop yang terhubung pada sistem jaringan yang merupakan 

salah satu client. 

11. Komputer Desktop atau PC yang terhubung pada sistem 

jaringan yang merupakan salah satu client. 

b) Pemasangan Kabel UTP dengan Konektor RJ 45 pada Jaringan 

dengan Topologi Star adalah setiap node akan menuju node 

pusat/ sentral sebagai konselor. Aliran data akan menuju node 

pusat baru menuju ke node tujuan.  

 

Gambar 2. 7. Pemasangan Kabel UTP dengan Konektor RJ 45  
pada Jaringan dengan Topologi Star 

Keterangan Gambar: 

1. Server 

2. Kartu jaringan (LAN Card) yang ada pada setiap komputer 

untuk dapat mengakses sistem jaringan tersebut. Yang 

terhubung antara komputer ke Hub/Swich. 

3. Hub/switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi 

kartu jaringan (Network Card). 
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4. Konektor RJ 45 untuk menghubungkan antara Kabel UTP 

dengan Kartu Jaringan (LAN Card) dan Hub/switch. 

5. Komputer Desktop atau PC yang terhubung pada sistem 

jaringan yang merupakan salah satu client 

6. Laptop yang terhubung pada sistem jaringan yang merupakan 

salah satu client. 

7. Kabel UTP Sebagai media penghubung dalam sistem Jaringan 

dengan Topologi Star. 

c. Memeriksa dan Menguji 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: 

1) 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) apakahtelah 

terpasang dengan baik atau tidak 

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. 
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2) Pengujian konektifitas jaringan 

Pengujian atau pengetesan jaringan dapat dilakukan dengan 

menggunakan program PING yang terdapat pada sistem operasi 

windows pada IP Address komputer yang dituju seperti pada 

percobaan yang telah dilakukan pada bab pembahasan sebelumnya. 

 

Pada command prompt (cmd) ketikkan ipconfig 

 

 

3) Pembuatan laporan hasil perbaikan pekerjaan yang telah dilakukan 

Pembuatan laporan hasil perbaikan pekerjaan yang telah dilakukan 

merupakan tindakan untuk melaporkan semua tindakan perbaikan 

yang dilakukan sampai dengan selesainya. Hal ini untuk 

mempermudah perawatan selanjutnya. 

Sistem pembuatan laporan ini secara lengkap yakni meliputi : 

a) Landasan teori / dasar teori 

b) Alat dan bahan 

c) Langkah kerja 

d) Pengujian 

e) Analisis 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Tabel 2. 1. Aktivitas Pembelajaran II 

No Aktivitas Pembelajaran Keterlaksanaan 

1. 

 

Apersepsi tentang Jaringan Kabel 

Ya          Tidak  

2. Penyampaian materi oleh instruktur 

Ya         Tidak  

3. Membaca uraian materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

4. Bertanya tentang materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

5. Berdiskusi dengan teman tentang materi 
pembelajaran Ya         Tidak  

6. Mengembangkan materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

7. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan 

Ya         Tidak  
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E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

Pilihan Ganda 

1. kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu 

dengan ujung yang lainnya merupakan kabel…. 

a. Cros over cable 

b. Straight Through Cable 

c. Cros Straight Cable 

d. Straight over cable 

2. kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung 

dua merupakan kabel…. 

a. Cros over cable 

b. Straight Through Cable 

c. Cros Straight Cable 

d. Straight over cable 

3. alamat logic yang terdapat dalam sebuah komputer agar bisa 

berhubungan antar host di internet disebut…. 

a. IP Adress 

b. ID Adress 

c. Alamat Adress 

d. Adress 

4. Pin yang dominan pada kabel UTP Straight maupun Cross-Over adalah… 

a. 1, 2, 4 

b. 1, 3, 6 

c. 1, 2, 3 

d. 2, 6, 7 

5. Sebagai penghubung jalur komunikasi data dari setiap segmen jaringan 

ke jaringan tertentu merupakan fungsi dari 

a. Router 

b. Lan card 

c. Modem 

d. Switch 
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Essay Test 

1. Sebutkan 3 hardware yang diperlukan dalam pembuatan jaringan kabel 

2. Tuliskan jenis-jenis pemasangan kabel UTP! 

3. Tuliskan cara melakukan perawatan jaringan komputer! 

4. Sebutkan Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan 

pada jaringan komputer 

 

F. Rangkuman 

Jaringan kabel (wired) adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel 

sebagai media transmisi data jaringan Dibandingkan dengan jaringan tanpa 

kabel, jaringan kabel merupakan jaringan yang lebih konvensional 

1. Membangun Jaringan kabel 

a. Jaringan kabel 

b. Tipe pengkabelan 

c. Membuat kabel 

2. Maintanance Jaringan kabel 

Untuk menjaga dan merawat jaringan  komputer, Anda harus mengetahui 

beberapa perangkat keras atau hardware yang ada dalam jaringan 

komputer tersebut diantaranya: komputer server, komputer client, 

HUB/Switch, router kabel jaringan dan beserta konektor-konektor lainnya. 

Pada beberapa komponen utama didalam jaringan tersebut perlu 

dilakukan perawatan agar pada jaringan yang sudah terpasang benar-

benar berfungsi dan bekerja dengan baik. Berikut ini beberapa Cara 

Merawat Jaringan Komputer: 

a. Perawatan pada Komputer Server 

b. Perawatan pada Komputer Client 

c. Perawatan pada Kabel Jaringan 

d. Perawatan pada Switch atau HUB 

3. Menginstalasi perangkat jaringan lokal (Local Area Network) 

a. IP addressadalah alamat logic yang terdapat dalam sebuah komputer 

agar bisa berhubungan antar host di internet dan merupakan metode 

pengalamatan yang telah diterima diseluruh dunia, karena IP address 

merupakan sebuah system komunikasi yang universal 
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b. Instalasi Jaringan Peer-to-peer 

4. Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC yang tersambung 

jaringan. 

Jaringan komputer sangat rawan terhadap gangguan atau kerusakan 

yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya kerusakan adalah: 

a. Tegangan listrik 

b. Mati atau tidaknya berfungsinya komponen pada jaringan 

5. Melakukan perbaikan dan/atau setting ulang koneksi jaringan. 

a. Mempersiapkan  perbaikan  konektivitas jaringan pada PC yang 

bermasalah 

b. Memperbaiki Konektivitas Jaringan pada PC 

c. Memeriksa dan Menguji Konektifitas Jaringan pada PC 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami 

secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian 

guru dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru 

dengan ketuntasan minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya anda berkewajiban 

mengikuti uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat 

mencapai batas nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji 

kompetensi wajib mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang 

dicapai. 
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H. Kunci Jawaban 

Pilihan ganda 

1. B 

2. A 

3. A 

4. B 

5. D 

 

Essay test 

1. hardware yang diperlukan dalam pembuatan jaringan kabel yaitu: 

a. Hub/Switch/Router yang berfungsi untuk menghubungkan semua 

kabel sehingga masing-masing komputer dapat terhubung ke dalam 

jaringan. 

b. Ethernet card yang berfungsi sebagai antarmuka komputer terhadap 

jaringan komputer. 

c. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dengan slot RJ-45, digunakan  

untuk menghubungkan Ethernet ke hub atau bisa juga dari Ethernet 

ke Ethernet lain (khusus untuk 2 komputer). 

2. Secara umum, terdapat dua jenis pemasangan kabel UTP, yaitu: 

a. Straight Through Cable 

Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang 

sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel straight 

digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Urutan 

standar kabel straight adalah sesuai dengan standar TIA/EIA T568B 

(yang paling banyak dipakai) atau kadang-kadang juga dipakai sesuai 

standar TIA/EIA 368A.  

b. Cross Over Cable 

Kabel cross over merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda 

antara ujung satu dengan ujung dua. Kabel cross over digunakan 

untuk menghubungkan dua device yang sama. Urutan standar kabel 

cross adalah sesuai dengan standar TIA/EIA T568A pada salah satu 

ujungnya, dan menggunakan standar TIA/EIA T568B pada ujung yang 

lainnya.  
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3. Berikut ini beberapa Cara Merawat Jaringan Komputer: 

a. Perawatan pada Komputer Server 

Perawatan pada server sangat penting karena server juga merupakan 

pusat  penyimpanan data-data pada client. Dimana perlu dilakukan 

backup data secara berkala, paling tidak setiap 1 bulan sekali, 1 

minggu sekali, atau jika lebih baik lagi 2 hari sekali. Hal ini harus 

dilakukan karena server bekerja tidak ada henti-hentinya 24 jam 

nonstop.  

b. Perawatan pada Komputer Client 

Pada umumnya komputer client tidak terlalu memiliki peran penting 

dalam jaringan komputer, tidak seperti komputer server. Tetapi 

komputer client juga harus tetap dijaga dan dirawat secara berkala, 

seperti defragment, membersihkan virus, membersihkan file-file 

temporary, membersihkan file installer yang sudah pernah dihapus 

dan lain sebagainya. 

c. Perawatan pada Kabel Jaringan 

Biasanya kerusakan pada kabel jaringan komputer yaitu seringnya 

kabel sobek atau rusak karena gangguaan yang disebabkan oleh 

faktor luar maka akan mempengaruhi kinerja jaringan komputer atau 

bahkan tidak ada koneksi jaringan komputer. Untuk menghindari 

masalah kerusakan kabel jaringan maka perlu dilakukan pencegahan 

dengan membungkus kabel jaringan dengan besi atau plastic 

d. Perawatan pada Switch atau HUB 

Switch atau HUB merupakan sebuah alat perantara dalam terciptanya 

jaringan komputer. Karena jika HUB atau switch rusak maka jaringan 

komputer tidak akan bisa berkomunikasi antara server dengan client 

maupun client dengan client.  

4. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada 

jaringan komputer 

a. Tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan 

yang dihasilkan tidak stabil, sering terjadi naik turun atau mati 

mendakak dari sumber PLN. Hal tersebut sangat mempengaruhi 

dikarenakan semua perlatan yang digunakan bersumber pada listrik.   
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b. Mati atau tidaknya berfungsinya komponen pada jaringan 

Mati atau tidaknya berfungsinya komponen pendukung jaringan 

disebabkan oleh korosi (berkarat) dan rusak. Korosi yang terjadi 

dikarenakan ruang atau tempat jaringan yang lembab dan juga 

pemakaian yang sudah terlalu lama tanpa adanya perawatan yang 

berkala. 

Indikasi kerusakan pada masing-masing komponen dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Server adalah komputer yang dikhusukan untuk penyimpanan 

data atau sistem operasi berbasis network (Network Operating 

System), berisikan daftar user yang diperbolehkan masuk ke 

server tersebut.  

2) Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk 

menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau 

komputer tersebut dengan server.  

3) Hub/switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi 

kartu jaringan (network card). Jika Hub mengalami kerusakan 

berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk 

berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation 

dengan server. Apabila terjadi kerusakan pada Hub dapat dilihat 

pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-

masing workstation. Apabila lampu indikator power Hub/Switch 

mati berarti kemungkinan besar Hub tersebut rusak.  

4) Network Interface card 

Indikator yang dapat dilihat dalam kerusakan kartu jaringan adalah 

matinya lampu indikator yang terdapat pada kartu jaringan dan 

lampu indikator di Hub/Switch saat komputer telah hidup dan 

konektifitas kabel dari kartu jaringan dan hub/switch telah baik. 

5) Kabel dan konektor untuk membuat jaringan LAN yang banyak 

digunakan ada 3 yaitu, jenis kabel serat optik, kabel UTP, dan 

Coaxial 

6) Kabel jenis coaxial memiliki akses yang cukup lambat jika 

dibandingkan jenis kabel lainnya dan sering terjadi gangguan 
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karena konektor yang longgar (tidak konek), kabel short dan kabel 

terbuka resistor pada terminating conector. Short pada 

pemasangan kabel dengan plug konektor ini menyebabkan sistem 

jaringan akan down dan komunikasi antar komputer berhenti. 

c. Dalam sistem jaringan LAN komponen satu dengan yang lainnya 

adalah saling berkaitan dan berhubungan, maka dalam proses 

diagnosa kerusakan pada jaringan harus dilakukan dengan terstruktur 

dan sistematis. Hal ini untuk mempermudah dalam proses perbaikan 

jaringan. Selain perbaikan perlu juga dilakukan perawatan jaringan 

agar kondisi jaringan optimal dan normal. Dalam melakukan 

perawatan sebaiknya jangan dilakukan jika terjadi keruskan saja, 

karena dengan melakukan perawatan secara berkala biaya yang 

dikeluarkan akan lebih sedikit jika dibandingkan melakukan perawatan 

saat terjadi kerusakan saja. Kinerja jaringan yang tidak terawat 

menyebabkan komunikasi data menjadi lambat.  
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Kegiatan Pembelajaran III 

  



 

68 
 

Jaringan Nirkabel 

 

A. Tujuan 

1. Peserta diklat mampu membuat jaringan Nirkabel 

2. Peserta diklat mampu melakukan maintenance pada jaringan Nirkabel 

3. Peserta diklat mampu menginstalasi dan mendiagnosis permasalahan 

perangkat yang tersambung jaringan berbasis luas (Wide Area Network) 

4. Peserta diklat mampu melakukan perbaikan dan setting ulang 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Membuat jaringan nirkabel 

2. Maintenance jaringan nirkabel 

3. Menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI (Graphical User 

Interface). 

4. Menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis text. 

5. Menginstalasi perangkat jaringan berbasis luas (Wide Area Network). 

6. Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan 

berbasis luas (Wide Area Network). 

7. Melakukan perbaikan dan/atau setting ulang. 

C. Uraian Materi 

1. Telekomunikasi Nirkabel 

Telekomunikasi nirkabel adalah transfer informasi antara dua atau lebih 

titik yang tidak terhubung oleh [penghantar listrik]. Jarak bisa pendek, 

seperti beberapa meter untuk remote control televisi, atau sejauh ribuan 

atau bahkan jutaan kilometer untuk ruang-dalam komunikasi radio. Ini 

meliputi berbagai jenis tetap, mobile, dan portabel radio dua arah, telepon 

seluler, personal digital assistant (PDA), dan jaringan nirkabel. Contoh 

lain dari teknologi nirkabel termasuk GPS unit, pembuka pintu garasi atau 

pintu garasi, wireless mouse komputer, keyboard dan headset (audio), 

headphone, penerima radio, televisi satelit, siaran televisi tanpa kabel dan 

telepon. 
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2. Jaringan nirkabel 

Jaringan nirkabel (yaitu berbagai jenis tanpa izin 2,4 GHz perangkat WiFi) 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak. Mungkin penggunaan 

paling umum adalah untuk menghubungkan pengguna laptop yang 

melakukan perjalanan dari lokasi ke lokasi. Penggunaan lain yang umum 

adalah untuk jaringan mobile yang terhubung melalui satelit. Situasi 

berikut membenarkan penggunaan teknologi nirkabel: 

a. Untuk rentang jarak di luar kemampuan kabel yang khas, 

b. Untuk menyediakan link komunikasi cadangan jika terjadi kegagalan 

jaringan normal, 

c. Untuk menghubungkan workstation portabel atau sementara, 

d. Untuk mengatasi situasi di mana kabel normal adalah sulit atau 

finansial tidak praktis, atau 

e. Untuk jarak jauh menghubungkan pengguna ponsel atau jaringan. 

3. Wireless Local Area Network (WLAN) 

Wireless Local Area Network (disingkat Wireless LAN atau WLAN) adalah 

jaringan komputer yang menggunakan frekuensi radio dan infrared 

sebagai media transmisi data. Pengembangan utama meliputi solusi 

spesifik industri dan protokol proprietary, tetapi pada akhir 1990-an 

digantikan dengan standar, versi jenis utama dari IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

dan HomeRF (2 Mbit/s, disarankan untuk rumah, antahberantahdi Inggris 

). Sebuah alternatif ATM-seperti teknologi standar 5 GHz, HIPERLAN, 

sejauh ini tidak berhasil di pasaran, dan dengan dirilisnya yang lebih 

cepat 54 Mbit/s 802.11a (5 GHz) dan standar 802.11g (2.4 GHz), hampir 

pasti tidak mungkin. 

4. Mode Jaringan Wireless LAN 

Wireless Local Area Network sebenarnya hampir sama dengan jaringan 

LAN, akan tetapi setiap node pada WLAN menggunakan wireless device 

untuk berhubungan dengan jaringan, node pada WLAN menggunakan 

channel frekuensi yang sama dan SSID yang menunjukkan identitas dari 

wireless device. Tidak seperti jaringan kabel, jaringan wireless memiliki 

dua mode yang dapat digunakan : infrastruktur dan Ad-Hoc. 
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a. Konfigurasi infrastruktur adalah komunikasi antar masing-masing PC 

melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN.  

b. Komunikasi Ad-Hoc adalah komunikasi secara langsung antara 

masing-masing komputer dengan menggunakan piranti wireless.  

Penggunaan kedua mode ini tergantung dari kebutuhan untuk berbagi 

data atau kebutuhan yang lain dengan jaringan berkabel. 

Mode Ad-Hoc  

Ad-Hoc merupakan mode jaringan WLAN yang sangat sederhana, karena 

pada ad-hoc ini tidak memerlukan access point untuk host dapat saling 

berinteraksi. Setiap host cukup memiliki transmitter dan receiver wireless 

untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Kekurangan dari 

mode ini adalah komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer 

pada jaringan yang menggunakan kabel. Selain itu, daerah jangkauan 

pada mode ini terbatas pada jarak antara kedua komputer tersebut. 

Pada tipe jaringan ini, dua atau lebih client atau wireless device 

berkomunikasi secara langsung dalam radius 300 kaki. Device ini dapat 

saling berhubungan berdasarkan nama Service Set Identifier (SSID). 

SSID adalah nama identitas komputer yang memiliki kompenen nirkabel. 

Konfigurasi seperti ini akan sangat cocok diterapkan di suatu pertemuan 

yang temporer. Jadi misalkan pada suatu waktu di pertemuan itu 

memerlukan adanya jaringan komputer, dan hanya digunakan pada saat 

itu, tidak perlu repot lagi untuk mengurusi kabel-kabel untuk 

menghubungkan masing-masing komputer dan jika sudah tidak 

diperlukan lagi, tidak perlu repot untuk membongkar kabel-kabel tersebut. 

Yang diperlukan hanya sebuah wireless LAN card untuk masing-masing 

komputer. 

  



 

71 
 

5. Langkah instalasi jaringan Wireless LAN Ad-Hoc 

Konfigurasi IP Address 

a. Untuk melakukan konfigurasi IP Address, masuk kembali ke “Control 

Panel”, lalu klik “Network and Sharing Center”. 

 

b. Setelah itu pada jendela “Network and Sharing Center”, klik “Change 

Adapter Settings”. 

 

c. Klik kanan pada “Wireless Network Connection”, lalu pilih “Properties”. 
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d. Pilih “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” lalu klik “Properties”. 

 

e. Pada konfigurasi IP Address ini, kelompok praktikan menggunakan IP 

Address kelas C dengan menggunakan alamat host yaitu dua digit 

NIM terakhir, sehingga IP Address yang dipakai  oleh praktikan 

adalah “192.168.1.9” di mana alamat host adalah “9” yang diambil dari 

dua digit No Urut terakhir yaitu “09”. Sedangkan “Subnet mask” yang 

digunakan adalah standar yaitu 255.255.255.0 (kelas C). 

 

f. Klik “OK”. 

g. Pengaturan IP Address Selesai. 

h. Pengaturan IP Address pada empat unit komputer/laptop lainnya yang 

akan dikoneksikan juga dilakukan. Konfigurasi yang dilakukan sama 

dengan langkah-langkah sebelumnya, yang berbeda adalah IP 

Address sesuai dengan NIM masing-masing anggota kelompok. 
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Membuat jaringan Ad-Hoc 

a. Kembali buka “Control Panel” dan pilih “Network and Sharing Center”. 

b. Klik “Set up a new connection or network”. 

 

c. Pilih “Set up a wireless ad-hoc (computer-to-komputer) network”, dan 

klik “Next”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pada “Network name” isikan nama network yang akan dibuat (pada 

praktikum ini praktikan mengisi Network Name yaitu “KELOMPOK 3”). 

Pada “Security type”, pilih “WPA2-Personal” lalu ketikkan password 

network pada textbox “Security Key” (password pada tipe enkripsi 

WPA2 minimal harus berisi 8 karakter). Jika ingin menyimpan 

konfigurasi jaringan yang dibuat setelah dipakai, centang pada “Save 

this network”, agar pengaturan tidak hilang setelah di-disconnect. 

Setelah itu klik “Next”. 
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e. Tunggu hingga proses selesai lalu klik “Close”. 

 

 

 

f. Jaringan Ad-Hoc yang telah dibuat, otomatis menunggu 

komputer/laptop lain untuk saling terhubung. 

 

g. Jaringan Ad-Hoc telah selesai dibuat. 

 

Konfigurasi untuk menonaktifkan firewall 

a. Sebelum membangun koneksi, 

sebaiknya fitur “Firewall” pada 

sistem operasi windows 

dinonaktifkan terlebih dahulu. 

Caranya yaitu buka “Control Panel”, 

pilih “Windows Firewall”. 

b. Klik “Turn Windows Firewall on or off”. 

 

c. Selanjutnya pada pengaturan firewall setiap profile, klik “Turn off 

Windows Firewall”. 
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d. Klik ok untuk menyimpan konfigurasi, sehingga tampilan windows 

firewall seperti berikut. 

 

e. Lakukan percobaan PING untuk menguji keberhasilan koneksi 

 

6. Menginstalasi Sistem Operasi Jaringan Berbasis GUI (Debian Linux) 

a. Pastikan settingan Booting pertama pada komputer adalah CD/DVD 

ROM. 

b. Setelah itu masukan CD/DVD Linux Debian Lenny 5.0   

c. Lalu pada pilihan selanjutnya kita harus memilih Mode Instalasinya , 

Mode Instalasinya ada dua macam yaitu Mode Instalasi Berbasis 

Text dan Mode Instalasi Berbasis GUI (Graphical User Interface) 

disini kita akan memilih Graphical Install karna akan 

menginstall Berbasis GUI 

d. Pada tampilan selanjutnya memilih bahasa untuk instalasi , 

pilih English 
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e. Pada tampilan Choose a country, teritorry or area pilih Other 

 

f. Pada pilihan Choose a continent or region pilih Asia 

 

g. Setelah itu pilih Indonesia 

 

h. Lalu memilih jenis Keyboard yang kamu gunakan defaultnya 

adalah QWERTY/US , pilihAmerican English 

 

i. Pada Configure your network pilih Cancel (karna kita akan konfigurasi 

secara manual) 
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j. Pada tampilan Network Configuration Method pilih Configure Network 

Manually 

 

k. Setelah itu kamu isikan ip address komputer misalnya 192.168.1.1 

 

 

l. Lalu isikan Subnetmask 255.255.255.0 

 

m. Setelah itu isikan ip yang sama untuk Gateway 192.168.1.1 

 

n. Lalu kamu isi lagi dengan ip yang sama pada Name Server 

Addresses 
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o. Pada tampilan selanjutnya kamu ganti Hostname sesuka kamu , kalau 

tidak biarkan saja lalu pilih Continue 

 

p. Setelah itu isikan Domain Name misalnya Belajar.com lalu Enter 

 

q. Pada Configure the clock sesuaikan dengan daerah tempat tinggal 

kamu dan tekan Enter 

 

r. Pada bagian pembuatan partisi Hardisk pilih Manual 

 

s. Setelah itu tekan Enter pada Hardisk yang terbaca 

 

t. Pilih YES pada Create new empty partition table on this device 
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u. Tekan Enter pada FREE SPACE 

 

v. Lalu pilih Create New Partition 

 

w. Ganti partisinya menjadi 1 GB (1GB adalah kelipatan dari memori 

komputer jika memory komputer kamu 256 MB maka isikan 512 MB 

sekarang kita akan membuat partisi untuk SWAP, Partisi SWAP 

adalah Virtual Memory di LINUX ) 

 

x. Pilih Primary lalu Enter 

 

y. Lalu pilih Begining dan Enter 
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z. Lalu pada Partition Setting tekan Enter pada Use as: 

 

aa. Dan pilih Swap Area dan tekan Enter 

 

bb. Lalu tekan Enter pada Bootable Flag 

 

cc. Setelah itu pilih Done setting up the partition 

 

 Lalu pilih lagi FREE SPACE 
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 Pilih Create new partition 

 

 Lalu ketikan jumlah partisi 

 

dd. Lalu setelah itu pilih Logical 

 

ee. Kemudian pilih Done Setting Up The Partition 

 

 Lalu pilih Finish Partitioning and write changes to disk 
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ff. Pilih YES pada Write The Change To Disk 

 

gg. Tunggu sampai selesai 

 

hh. Lalu masukan password untuk ROOT (ROOT adalah Account super 

user di linux , dengan Acount ini kamu bisa melakukan apa saja) 

 

ii. Setelah itu isi dengan nama kamu 

 

jj. Setelah itu isi lagi dengan nama kamu 
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kk. Setelah itu isikan password untuk user yang tadi baru kamu buat 

 

ll. Pilih NO pada Scan Another CD or DVD 

 

mm. Pilih NO lagi pada Use a Netword Mirror 

 

nn. Pilih lagi NO pada Participate in the package usage survey 

 

oo. Setelah itu pilih paket - paket yang akan di install yaitu Web Server , 

DNS Server , Mail Server dan Standard System (untuk memilih paket 

tekan Spasi) 

 

pp. Setelah itu tunggu sampai penginstalan paket yang dipilih selesai 
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qq. Setelah itu pilih YES pada Install the GRUB Boot Loader ... (Boot 

Loader adalah kelebihan System Linux untuk membuat pilihan Sistem 

Operasi komputer jika komputer mempunyai 2 Sistem Operasi) 

 

rr. Setelah itu pilih Continue untuk menyelesaikan Instalasi Linux Debian 

Lenny 5.0 

 

ss. Setelah itu akan muncul GRUB Boot Loader Linux disini kita pilih yang 

pertama (Karna pilihan pertama kita akan login dengan mode Full 

Version sedangkan yang kedua hanya untuk login single user mode) 

 

tt. Setelah itu login dengan user ROOT 

 

 

uu. SELESAI 
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7. Menginstalasi Sistem Operasi Jaringan Berbasis Text (Debian Linux) 

a. Setting BIOS agar dapat booting melalui DVD ROM / USB flashdisk. 

 

b. Kemudian akan muncul pilihan bahasa yang akan digunakan, 

kemudian tekan enter. 

 

c. Proses berikutnya adalah menu memilih negara/country. Anda dapat 

memilih Indonesia dengan cara pilih other >> asia >>indonesia. Atau 

pilih negara lain jika anda mau. 

 

d. Pilih Asia,lalu tekan Enter. 
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e. Kemudian kita Pilih Indonesia,Lalu tekan Enter. 

 

f. Saat anda sudah memilih Indonesia sebagai negara maka anda juga 

akan ditanya Locales/Lokalisasi . Pilihlah United States ( en_US.UTF-

8 ) yang umum digunakan. Klik Continue jika sudah memilih. 

 

g. Menu berikutnya adalah Konfigurasi keyboard. Pilihlah American 

english karena umumnya keyboard yang ada dipasaran indonesia 

adalah American English keyboard model.... ( Model Qwerty ) ... 

 

h. Klik Continue pada tahap g. Dan ikuti proses yang berjalan. 
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i. Menu yang berikutnya adalah menu konfigurasi network ( Configure 

the network ). Pada menu ini kita akan dihadapi pada menu 

hostname. Isilah hostname anda. Lalu pilih continue. 

 

j. Pada menu berikutnya anda akan dihadapi nama domain (domain 

name). Jika anda tidak memiliki nama domain semisal 

.com/org/gov/ac/id dsj maka kosongkan saja dan pilih continue. 

 

k. Menu berikutnya adalah menu Root ( Administrator kalau di windows. 

Di Linux, administrator dikenal dengan nama Root. Pada menu ini kita 

diperintahkan memasukan Pasword admin/root. Masukan pasword 

anda. Dan jangan lupa akan password ini karena password root lah 

yang nanti anda butuhkan jika anda akan mensetting/merubah sistem 

Linux. Biar gak lupa catat saja di note anda yah :D. Jangan lupa untuk 

memasukan ulang password anda pada kolom bawah ( Re-enter 

password to verify ). Klik continue untuk lanjut. 

 

l. masukkan ulang password root.,kemudian tekan Countinue. 

 

m. Menu berikutnya adalah menu User. Pada menu ini kita diperintahkan 

untuk menambah user baru. User disini lah yang nanti menjadi user 



 

88 
 

pertama pengguna Linux di Debian. Pilih Continue. Maka akan keluar 

menu untuk memasukan nama username (username), karena anda 

sebelumnya sudah memasukan nama fullname maka otomatis 

usernamenya menyesuaikan nama fullname anda.   Langsung pilih 

saja continue. 

 

- Ketik pada kolom Username for ycur account.Kemudian pilih 

Countinue tekan Enter.  

 

n. Menu berikutnya adalah memasukan password bagi username anda. 

Masukan password anda. Untuk alasan keamanan, ada baiknya 

password ini anda isi berbeda dengan password admin/root yang 

sebelumnya sudah anda isi pada tahap 11. Jangan lupa untuk 

memasukan ulang password pada kolom dibawahnya lagi (re-enter 

password to verify. Klik continue. 

 

o. Ketik ulang password,kemudian tekan Countinue. 

 

p. Berikutnya adalah menu memilih Zona waktu wilayah (Time Zone). 

Karena saya ada di wilayah Jakarta (Menggunakan sistem WIB) maka 

saya memilih Jakarta. Ada 4 pilihan yaitu Jakarta, Pontianak, Makasar 
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dan Jayapura. Pilih salah satu dari 4 kota tsb yang zona waktunya 

sama dengan wilayah anda. sebagai contoh jika anda menggunakan 

sistem Waktu indonesia Timur (WIT) pilihlah Jayapura. Klik Continue 

untuk melanjutkan. 

 

q. Menu selanjutanya adalah menu Partisi (Partition Disk) atau menu 

memilih Hardisk yang anda pilih untuk instalasi. 

- Pilih Guided-use entire disk,lalu tekan Enter. 

 

 

- Lalu pilih All files in on partition.kemutian tekan Enter. 

 

- Lalu keluar menu berikut, Pilihlah finish partitioning and write 

changes to disk dan klik continue. Dan pilih YES lalu continue 

sekali lagi. 

 

r.  Jika berhasil maka proses instalasi base sistem akan jalan. 

s. Kemudian pilih Yes,Lalu tekan Enter. 
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t.  Muncul  configure the package manager 

 

u. Setelah itu muncul jendela gunakan suatu jaringan cermin, kita pilih 

tidak, lalu enter untuk melanjutkan. 

 

v. Setelah itu muncul survey penggunaan paket debian, kita pilih ya, lalu 

enter untuk melanjutkan. 

 

w. Selanjutnya memilih perangkat lunak yang akan diinstall (sudah 

tertera), kita pilih teruskan, lalu enter untuk melanjutkan. 

 

x. Selanjutnya memasang boot loader GRUB, kita pilih ya, lalu enter 

untuk melanjutkan. 
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y. Setelah itu instalasi selesai, kita pilih teruskan, lalu enter untuk 

melanjutkan. 

 

z. Kemudian muncul GNU GRUB, Lalu tekan Enter. 

 

 

8. Virtual Lab Router Menggunakan Software Cisco Packet Tracer 

Perancangan layout jaringan 

a. Jalankan Software Cisco Packet Tracer, dapat 

dilakukan dengan cara klik dua kali icon packet 

tracer pada desktop. 

 

b. Akan muncul splash screen seperti pada gambar berikut. 

 

 

c. Lembar kerja dari Cisco Packet Tracer terlihat seperti gambar berikut. 
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d. Klik icon “Routers” pada bagian 

sebelah kiri bawah pada packet 

tracer, pilih router “1841”, lalu 

drag dan drop ke lokasi di mana 

router akan ditempatkan. 

  

e. Selanjutnya untuk mengubah nama router, klik pada 

nama router lalu ganti tulisan dengan nama yang 

diinginkan, pada percobaan ini nama router yang 

digunakan adalah “STUMUL”. 

 

f. Selanjutnya lakukan 

cara yang sama dengan 

langkah sebelumnya 

untuk menambahkan 

dua router dengan nama 

“PTIK” dan “MIPA” 

sehingga lembar kerja terlihat seperti berikut. 

 

g. Selanjutnya tambahkan tiga 

switch, di mana setiap switch 

diletakkan berdekatan 

dengan router. Klik icon 

“Switches” dan pilih “2950-24” 

lalu drag dan drop ke posisi 

yang diinginkan, sehingga terlihat seperti berikut. 

h. Selanjutnya tambahkan sebuah PC pada masing-masing switch dengan 
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cara klik icon “End Devices” lalu pilih “PC-PT”. 

 

 

Penambahan Port Serial pada Router 

a. Klik pada router untuk memunculkan window konfigurasi. Pilih tab 

“Physical” dan gunakan modul “WIC-2T”. 

 

b. Off-kan router terlebih dahulu dengan cara klik tombol power, lalu drag 

modul yang akan dipasangkan pada slot yang kosong. 

 

c. On-kan kembali router. 
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d. Lakukan konfigurasi yang sama untuk menambahkan port serial pada 

kedua router lainnya. 

 

Menghubungkan perangkat menggunakan kabel 

a. Untuk menghubungkan antara router dengan router, kita menggunakan 

kabel serial. Klik icon “Connections” lalu pilih “Serial DTE”. 

 

b. Hubungkan kabel dengan interface serial. 

 

c. Hubungkan ketiga router dengan menggunakan kabel Serial DTE. 
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d. Selanjutnya untuk menghubungkan antara router dengan switch, serta 

switch dengan komputer digunakan kabel “Copper Cross-Over”, akan 

tetapi untuk lebih mudah kita dapat menggunakan “Automatically Choose 

Connection Type” sehingga kabel akan terpilih secara otomatis. 

 

e. Hasil akhir dari desain jaringan yang dibuat pada lembar kerja seperti 

berikut. 

 

 

Pengaturan IP Address pada Router 

a. Router STUMUL 

1. Klik router stumul, lalu pada window yang muncul, pilih tab CLI. 
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2. Ketik “no”, lalu tekan enter 

3. Terlebih dahulu aktifkan router dengan menggunakan perintah 

“enable”. 

 

4. Setelah itu untuk melakukan konfigurasi pada terminal, digunakan 

perintah “configure terminal”. 

 

 

5. Dalam melakukan konfigurasi IP Address, kita perlu memperhatikan 

nama interface dari port router. 
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6. Masuk ke port dengan interface “serial0/1/0” yang merupakan port 

pada router STUMUL yang terhubung dengan port pada router 

PTIK. Perintah yang digunakan adalah “int Se0/1/0”. 

 

7. Selanjutnya atur IP Address dengan menggunakan IP Address 

kelas A yaitu “10.0.0.1” dengan subnet mask “255.0.0.0”. Perintah 

yang digunakan yaitu “ip addr 10.0.0.1 255.0.0.0”. 

 

Selanjutnya gunakan perintah “no shutdown” sehingga router tidak 

off ketika konfigurasi selesai. 
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8. Lalu ketikkan perintah “end” untuk mengakhiri konfigurasi. 

 

9. Selanjutnya adalah perintah “write” untuk menulis konfigurasi ke 

dalam router. 

 

10. Selanjutnya adalah konfigurasi pada interface Se0/1/1 yang 

merupakan port yang terhubung dengan router MIPA. 
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11. IP Address yang digunakan adalah kelas C yaitu “192.168.0.1” 

dengan subnet mask “255.255.255.0”. Konfigurasi yang dilakukan 

sama dengan konfigurasi pada port interface Se0/1/0, akan tetapi 

pada port ini diset IP Address yang berbeda. 

 

12. Konfigurasi IP Address juga dilakukan pada port interface 

FastEthernet0/0 (fa0/0) yang terhubung dengan switch0. 

 

13. Cara yang dilakukan sama seperti langkah sebelumnya tetapi 

dengan menggunakan IP Address “11.0.0.1” dan subnet mask 

“255.0.0.0”. 

 

14. Konfigurasi IP Address pada router STUMUL selesai. 

 

b. Router PTIK 

1. Klik pada router PTIK lalu pilih tab “CLI” untuk masuk ke Command 

Line Interface. 

2. Lakukan konfigurasi untuk mengatur IP Address pada port interface 

Se0/1/0 yang terhubung dengan router STUMUL. IP Address yang 
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digunakan adalah kelas A yaitu “10.0.0.2” dengan subnet mask 

“255.0.0.0” 

 

 

3. Selanjutnya lakukan konfigurasi pada port interface Se0/1/1 yang 

terhubung dengan router MIPA. IP Address yang digunakan adalah 

kelas B yaitu “170.0.0.0” dengan subnet mask “255.255.0.0”. 
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4. Lakukan konfigurasi untuk mengatur IP Address pada port interface 

FastEthernet0/0 (fa0/0) yang terhubung dengan switch1. IP Address 

yang diset adalah kelas B yaitu “171.0.0.1” dengan subnet mask 

“255.255.0.0”. 

 

 

5. Konfigurasi IP Address pada router PTIK selesai. 

 

c. Router MIPA 

1. Klik pada router MIPA lalu pilih tab “CLI” untuk masuk ke Command 

Line Interface. 

2. Lakukan konfigurasi untuk mengatur IP Address pada port interface 
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Se0/1/0 yang terhubung dengan router PTIK. IP Address yang 

digunakan adalah kelas B yaitu “170.0.0.2” dengan subnet mask 

“255.255.0.0”. 

 

 

3. Selanjutnya lakukan konfigurasi pada port interface Se0/1/1 yang 

terhubung dengan router STUMUL. IP Address yang digunakan 

adalah kelas C yaitu “192.168.0.2” dengan subnet mask 

“255.255.255.0”. 
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4. Lakukan konfigurasi untuk mengatur IP Address pada port interface 

FastEthernet0/0 (fa0/0) yang terhubung dengan switch2. IP Address 

yang diset adalah kelas C yaitu “192.168.1.1” dengan subnet mask 

“255.255.255.0”. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Konfigurasi IP Address pada router MIPA seleesai. 

 

Konfigurasi DHCP pada Router 

a. Router STUMUL 

1. Untuk melakukan konfigurasi DHCP, klik pada router STUMUL, dan 

pilih tab “CLI” untuk membuka Command Line Interface. 

2. Aktifkan router dengan perintah “enable” atau “ena”. 

3. Gunakan perintah “conf t” untuk masuk ke dalam pengaturan 

terminal. 

4. Ketikkan perintah “ip dhcp pool STUMUL” di mana “STUMUL” 

merupakan nama router. 

5. Gunakan perintah “default-router 11.0.0.1” di mana “11.0.0.1” 

merupakan ip pada port interface yang akan diset DHCP. 

6. Selanjutnya masukkan IP network dan subnet mask dengan 

perintah “network 11.0.0.0 255.0.0.0”. 
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7. Ketikkan perintah “end” untuk mengakhiri konfigurasi. 

8. Ketikkan perintah “write” untuk menulis konfigurasi pada router. 

 

 

b. Router PTIK 

Lakukan langkah yang sama dengan router STUMUL untuk melakukan 

konfigurasi pada router PTIK, akan tetapi IP dari default-router dan 

network disesuaikan dengan IP pada router PTIK yang akan diset 

DHCP, yaitu IP Address “171.0.0.1” dengan IP network “171.0.0.0” dan 

subnet mask “255.255.0.0”. 

 

 

c. Router MIPA 

Lakukan langkah yang sama dengan router STUMUL dan PTIK untuk 

melakukan konfigurasi pada router MIPA, akan tetapi IP dari default-

router dan network disesuaikan dengan IP pada router MIPA yang akan 

diset DHCP, yaitu IP Address “192.168.1.1” dengan IP network 

“192.168.1.0” dan subnet mask “255.255.255.0”. 
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Konfigurasi pada PC agar mendapatkan IP DHCP 

a. Klik pada PC untuk memunculkan window konfigurasi. Pilih tab “Desktop” 

dan pilih “IP Configuration”. 

 

b. Pilih “DHCP”, dan tunggu hingga PC mendapatkan IP DHCP. 

 

c. Lakukan konfigurasi yang sama untuk semua komputer dalam jaringan. 
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Konfigurasi Routing menggunakan RIP 

1. Klik pada router, dan kembali buka konsol CLI. 

2. Gunakan perintah “enable” atau dapat disingkat “ena” untuk 

mengaktifkan router. 

3. Gunakan perintah “configure terminal” atau “conf t” untuk melakukan 

konfigurasi pada terminal. 

4. Ketikkan perintah “router rip” untuk melakukan konfigurasi rip. 

5. Ketikkan perintah “version 2” atau dapat disingkat “ver 2” yaitu versi 

dari rip yang akan digunakan. 

6. Selanjutnya adalah memasukkan seluruh IP network dalam jaringan 

sehingga komputer di dalam jaringan dapat saling terhubung. 

Perintah yang digunakan yaitu, 

  network 10.0.0.0 

  network 11.0.0.0 

  network 170.0.0.0 

  network 171.0.0.0 

  network 192.168.0.0 

  network 192.168.1.0   

7. Setelah itu ketikkan “no auto-summary”. 

8. Ketik “end” untuk mengakhiri konfigurasi. 

9. Ketik “write” untuk menulis konfigurasi pada router. 

 

10. Lakukan konfigurasi yang sama pada router PTIK dan router MIPA. 
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11. Konfigurasi rip selesai. 

 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

No Aktivitas Pembelajaran Keterlaksanaan 

1. 

 

Apersepsi tentang Jaringan Nirkabel 

Ya          Tidak  

2. Penyampaian materi oleh instruktur 

Ya         Tidak  

3. Membaca uraian materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

4. Bertanya tentang materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

5. Berdiskusi dengan teman tentang materi 
pembelajaran Ya         Tidak  

6. Mengembangkan materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

7. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan 

Ya         Tidak  
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E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

Pilihan ganda 

1. Berikut ini merupakan kelebihan jaringan nirkabel, kecuali…. 

a. Kemudahan proses instalasi 

b. Mobilitas yang memadai 

c. Kelemahan pada konfigurasi 

d. Mobilitas dan produktivitas  tinggi 

2. Dalam pembuatan jaringan Ad-Hoc, terdapat beberapa jenis dan tipe 

enkripsi, kecuali…. 

a. WEP 

b. WPA 

c. WAP 

d. No authentication (Open) 

3. Pilihan untuk membuat suatu network yang tidak memerlukan tipe 

enkripsi disebut…. 

a. No authentication (Open) 

b. WEP 

c. WPA 

d. WAP 

4. Berikut ini merupakan kelemahan dari WEP, kecuali…. 

a. WEP menggunakan kunci yang bersifat statis 

b. Masalah initialization vector (IV) WEP 

c. Masalah integritas pesan Cyclic Redundancy Check (CRC-32) 

d. User tidak melakukan perubahan setting apapun, semua serba 

otomatis 

5. jaringan komputer yang menggunakan frekuensi radio dan infrared 

sebagai media transmisi data disebut…. 

a. LAN 

b. WLAN 

c. WAN 

d. MAN 
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F. Rangkuman 

a. Dalam pembuatan jaringan Ad-Hoc, terdapat beberapa jenis dan tipe 

enkripsi, yaitu WEP, WPA/WPA2, No authentication (Open). 

1. WEP (Wired Equivalent Privacy) 

WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, 

merupakan standar keamanan & enkripsi pertama yang digunakan 

pada wireless. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan 

(oleh administrator) ke klien maupun access point. Kunci ini harus 

cocok dari yang diberikan akses point ke client, dengan yang 

dimasukkan client untuk authentikasi menuju access point, dan WEP 

mempunyai standar 802.11b. 

Proses Shared Key Authentication: 

a) Client meminta asosiasi ke access point, langkah ini sama seperti 

Open System Authentication. 

b) Access point mengirimkan text challenge ke client secara 

transparan. 

c) Client akan memberikan respon dengan mengenkripsi text 

challenge dengan menggunakan kunci WEP dan mengirimkan 

kembali ke access point. 

d) Access point memberi respon atas tanggapan client, akses point 

akan melakukan decrypt terhadap respon enkripsi dari client 

untuk melakukan verifikasi bahwa text challenge dienkripsi 

dengan menggunakan WEP key yang sesuai. Pada proses ini, 

access point akan menentukan apakah client sudah memberikan 

kunci WEP yang sesuai. Apabila kunci WEP yang diberikan oleh 

client sudah benar, maka access point akan merespon positif dan 

langsung meng-authentikasi client. Namun bila kunci WEP yang 

dimasukkan client adalah salah, maka access point akan 

merespon negatif dan client tidak akan diberi authentikasi. 

Dengan demikian, client tidak akan terauthentikasi dan tidak 

terasosiasi. 
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WEP terdiri dari dua tingkatan, yakni kunci 64 bit, dan 128 bit. 

Sebenarnya kunci rahasia pada kunci WEP 64 bit hanya 40 bit, 

sedang 24bit merupakan Inisialisasi Vektor (IV). Demikian juga pada  

 

2. WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key) 

WPA Merupakan Suatu sistem yang juga dapat diterapkan 

untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan 

WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, 

yaitu WEP. WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yang 

Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi 

keamanan jaringan nirkabel. 

Sebagai pengganti dari sistem WEP, WPA 

mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya 

WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan 

jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat 

tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi (PC). Fungsi dari 

komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah authentication 

server, yang memberikan key yang berbeda kepada masing-masing 

pengguna/client dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan 

akses point sebagai media sentral komunikasi. Seperti dengan 

jaringan WEP, metoda enkripsi dari WPA ini juga menggunakan 

algoritma RC4. 

 

3. WPA2-PSK 

WPA2-PSK adalah security terbaru untuk wireless, dan lebih 

bagus dari WEP dan WPA-PSK, tetapi masih bisa untuk dicrack atau 

disadap tetapi sangat memakan banyak waktu.  Dalam WPA2-PSK 

ada dua jenis decryption, Advanced Encryption Standard (AES) dan 

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). AES menawarkan teknologi 

enkripsi kuat dan merupakan pilihan yang tepat (dengan asumsi 

semua perangkat pada dukungan jaringan itu). Sedangkan TKIP juga 

kuat akan tetapi cenderung harus didukung oleh peralatan yang lebih 

di pasaran. Panjang key adalah 8-63, anda boleh memasukkan sama 

ada 64 hexadecimal atau ASCII(seperti biasa). 
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WPA2 adalah sertifikasi produk yang tersedia melalui Wi-Fi 

Alliance. WPA2 hanya dapat digunakan pada peralatan nirkabel yang 

kompatibel dengan standar IEEE 802.11i. WPA2 sertifikasi produk 

yang secara resmi menggantikan wired equivalent privacy (WEP) dan 

fitur keamanan lain yang asli standar IEEE 802.11. tujuan dari WPA2 

adalah untuk mendukung tambahan fitur keamanan standar IEEE 

802.11i. 

4. No authentication (Open) 

No authentication (Open) adalah pilihan untuk membuat suatu 

network yang tidak memerlukan tipe enkripsi. 

b. Pada konfigurasi proflie sharing, terdapat beberapa pilihan, yaitu : 

1) Network Discovery,  

2) File and Printer Sharing, terdiri dari dua pilihan yaitu “Turn on file and 

printer sharing” dan “Turn off file and printer sharing”.  

3) Public folder sharing. 

4) File sharing connection, berfungsu untuk mengkonfigurasikan type 

enkripsi dalam pengiriman file. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, 

yaitu “128 –bit encryption” dan “40- or 56-bit encryption”. 

5) Password protected sharing. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, 

yaitu “Turn on” dan “Turn off” 

 

c. Pada konfigurasi sharing file, terdapat 2 jenis permission level, yaitu : 

1) Read, adalah jenis permission pada file sehingga file yang disharing 

hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulisi oleh user lain, dengan 

kata lain bersifat Read-Only. 

2) Read/Write, adalah jenis permission pada file dengan memberikan 

akses penuh kepada user lain untuk membaca serta dapat melakukan 

operasi tulis pada file tersebut. 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami 

secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian 

guru dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru 

dengan ketuntasan minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya anda berkewajiban 

mengikuti uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat 

mencapai batas nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji 

kompetensi wajib mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang 

dicapai. 

H. Kunci Jawaban 

Pilihan Ganda 

1. C 

2. C 

3. A 

4. D 

5. B 
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Administrasi server komputer 

 

A. Tujuan 

1. Peserta diklat mampu mengetahui administrasi jaringan komputer server 

2. Peserta diklat mampu mengetahui administrasi jaringan komputer client 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengetahui administrasi jaringan komputer server 

2. Mengetahui administrasi jaringan komputer client 

C. Uraian Materi 

1. Instalasi Windows Server 2008 

Windows server 2008 terbagi dalam beberapa edisi, diantaranya adalah 

windows server 2008 web edition, windows server 2008 Standar edition, 

windows server 2008, enterprise edition, windows server 2008 Datacenter 

edition, windows server 2008 standar server core edition, windows server 

2008 enterprise core edition, dan windows server 2008 Datacenter server 

core edition. 

a. Keperluan perangkat minum 

Spesifikasi yang dibutuhkan untuk windows server 2008 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 1. Keperluan perangkat minum 

Komponen 
Hardware 

Spesifikasi Minumum Rekomendasi 

CPU (Processor) 
 1 GHz (32-bit) 

 1.4 GHz (64-bit) 

2 GHz atau lebih 

Memory (RAM) 
512 MB 2GB atau lebih 

Ruang Hardisk 

Kosong 

10 GB 40 GB atau lebih 

Display dan peripheral 

tambahan 

 Super VGA (800 x 600) 

 Keyboard 

 Mouse 

 DVD-Rom Drive 

Super VGA (1024 

x 768) atau lebih 
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b. Tipe Instalasi Windows Server 2008 

Pada proses intalasi Windows Server 2008 terdapat dua pilihan tipe, 

dimana pilihan tersebut merupakan fasilitas yang dapat digunakan 

untuk memaksimalkan fitur yang ada di dalamnya sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan. 

2. Langkah Instalasi Windows Server 

a. Masukkan Windows Server 2008 yang sesuai media instalasi ke 

dalam drive DVD Anda. Jika Anda tidak memiliki instalasi DVD untuk 

Windows Server 2008, Anda dapat men-download secara gratis dari 

situs Microsoft Windows Server 2008 Trial. 

b. Reboot komputer. 

 

c. Bila diminta untuk bahasa instalasi dan pilihan regional lainnya, 

membuat pilihan Anda dan tekan Next.  

 

d. Selanjutnya, tekan Install Now untuk memulai proses instalasi. 

 

 

http://www.petri.co.il/images/core_inst_2.gif
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e. Aktivasi produk sekarang juga identik dengan yang ditemukan dalam 

Windows Vista. Masukkan ID Produk Anda di jendela berikutnya, dan 

jika Anda ingin secara otomatis mengaktifkan Windows saat 

penginstalan selesai, klik Next. 

 

Jika Anda tidak memiliki hak ID Produk tersedia sekarang, Anda 

dapat membiarkan kotak kosong, dan klik Next. Anda akan perlu 

menyediakan ID Produk kemudian, setelah instalasi server di 

atas. Tekan No. 

 

f. Karena Anda tidak memberikan ID yang benar, proses instalasi tidak 

dapat menentukan jenis Windows 2008 lisensi Server Anda sendiri, 

dan karena itu Anda akan diminta untuk memilih versi yang benar 

Anda di layar berikutnya, dengan asumsi Anda mengatakan 

kebenaran dan akan memberikan ID yang benar untuk membuktikan 

pilihan Anda nanti. 
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g. Jika Anda tidak memberikan ID Produk kanan, pilih versi lengkap dari 

versi Windows yang tepat Anda akan diminta, dan klik Next. 

 

h. Membaca dan menerima persyaratan lisensi dengan mengklik untuk 

memilih kotak centang dan menekan Next. 
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i. Dalam "Jenis instalasi yang Anda inginkan?" jendela, klik pilihan 

hanya tersedia - Custom (Advanced). 

 

j. Dalam "Di mana Anda ingin menginstal Windows?", Jika Anda 

menginstal server pada hard disk IDE biasa, klik untuk memilih disk 

pertama, biasanya Disk 0, dan klik Next. 

 

Jika anda melakukan instalasi pada hard disk yang terhubung ke 

controller SCSI, klik Driver Load dan masukkan media yang 

disediakan oleh produsen pengawas. Jika Anda menginstal di 

lingkungan Virtual Machine, pastikan Anda membaca "Instalasi Virtual 

SCSI Driver Controller untuk Virtual Server 2005 di Windows Server 

2008". Jika Anda harus, Anda juga dapat mengklik Drive Pilihan dan 

manual membuat sebuah partisi pada hard disk tujuan. 

k. Instalasi sekarang dimulai, dan Anda dapat pergi dan makan 

siang.Menyalin file setup dari DVD ke hard drive hanya membutuhkan 

waktu sekitar satu menit. Namun, penggalian dan Uncompressing file 
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membutuhkan banyak baik lagi. Setelah 20 menit, sistem operasi 

diinstal.Waktu yang tepat yang dibutuhkan untuk menginstal server 

core bergantung pada spesifikasi hardware anda. disk lebih cepat 

akan tampil lebih cepat menginstal ... Windows Server 2008 

membutuhkan sekitar 10 GB hard drive space. Proses instalasi akan 

reboot komputer Anda, sehingga, jika di langkah # 10 Anda 

memasukkan floppy disk (baik yang nyata maupun virtual), pastikan 

Anda mengeluarkannya sebelum pergi makan siang, karena Anda 

akan menemukan server digantung tanpa kemampuan untuk 

boot(Anda dapat melewati ini dengan mengkonfigurasi server untuk 

boot dari CD / DVD dan kemudian dari hard disk di urutan boot pada 

BIOS server) 

l. Kemudian server reboot Anda akan diminta dengan tipe 2008 baru 

Windows Server layar login. Tekan CTRL + ALT + DEL untuk log in 

 

m. Klik pada User lain. 

 

 

3. Konfigurasi Alamat IP untuk Server 

http://www.petri.co.il/images/core_inst_12.gif
http://www.petri.co.il/images/core_inst_12.gif
http://www.petri.co.il/images/core_inst_13.gif
http://www.petri.co.il/images/core_inst_13.gif
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Sebelum melakukan instalasi fitur server seperti DNS, Active Directory, 

DHCP, dan sebagainya, Anda harus menentukan terlebih dahulu ip untuk 

server. 

a. Buka jendela control panel >> Network and Sharing Center >> 

Manage network connections. Klik kanan pada Local Area Connection 

(adapter yang terhubung dengan client) dan klik menu properties. 

 

b. Klik Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik tombol Properties. 

 

c. Ketikkan alamat IP server, misalkan 192.168.100.1 dan masukkan 

subnet mask: 255.255.255.0. Setelah selesai, klik tombol OK. 

 

 

4. Install DNS Server 

DNS (Domain Name System) merupakan sebuah sistem yang 

menyimpan nama host dan domain dalam bentuk basis data yang 
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terdistribusi pada jaringan komputer. DNS ibaratkan buku telepon yang 

menerjemahkan alamat host (nama komputer) dan domain (.com, .co.id, 

.ac.id, dan sebagainya) menjadi alamat IP atau sebaliknya. 

a. Masuklah sebagai Administrator ke Windows Server anda

 

b. Kemudian Start-->Server Manager 

 

c. Pada bagian Server Manager pilih Roles, kemudian klik Add Roles 

 

d. Klik Next, kemudian centang lah pada DNS Server. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-yc08AGsIk4Y/T75pyxrKJCI/AAAAAAAAARs/P43Igf0LYM0/s1600/1.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-QvUYe-qbwIc/T75qmByG3qI/AAAAAAAAAR0/nWt4YOlOSCI/s1600/2.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-uv4op7I8U44/T75q2kgdTmI/AAAAAAAAAR8/JmhXTX_0O4o/s1600/3.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-7XCuAExOj6c/T75rIqHHoQI/AAAAAAAAASE/AxrxCkbngLw/s1600/4.PNG
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e. Kemudian klik Next sampai tombol Install muncul, seperti gambar 

berikut: 

 

f. Tunggulah beberapa saat, proses instalasi sedang berlangsung. 

 

g. Setelah proses instalasi selesai, klik Close. DNS anda telah berhasil 

di instal pada komputer anda. 

 

 

5. Install Active Directory Domain 

http://1.bp.blogspot.com/-sUTk-KhygPc/T75rd--YqhI/AAAAAAAAASM/2xiSHJGuPEM/s1600/5.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-pxle0nV4dps/T75rxEH821I/AAAAAAAAASU/mXhEEs6nEGk/s1600/6.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-y-QTMfPeScQ/T75sLndNWYI/AAAAAAAAASc/tTP5TIflnlw/s1600/7.PNG
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Domain Controller dan menginstal Active Directory pada server tesebut. 

Langkah ini adalah instalasi Active Directory Domain Services (AD-DS) 

role yang ada pada server 2008. 

a. Buka server manager dengan mengklik ikon pada toolbar Quick atau 

bisa melalui folder Administrative Tools di control panel 

b. Klik Roles | link Add roles, seperti gambar diabawah ini. 

 

Windows server 2008 

c. Klik Next, untuk memulai instalasi. 

d. Di dalam Server roles window, pilih Active Directory Domain 

Services, dan klik Next 

 

Active Directory Domain Services 

e. Setelah itu di Active Directory Domain Services memberikan 

informasi, setelah itu klik Next, dan clik Installpada tab confirm 

installation selection 

 

 

http://pcsamit.files.wordpress.com/2010/07/pcsamitserver2008.gif
http://pcsamit.files.wordpress.com/2010/07/pcsamitserver20082.gif
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f. Klik Close untuk mengakhiri install 

 

 

g. Kembali ke Server Manager, Klik link Active Directory Domain 

Services 

 

h. Sekarang Anda dapat mengklik pada link DCPROMO untuk 

mengaktifkan Active directory . 

 

i. Setelah tampil wizard untuk konfigurasi ADDS, Anda aktifkan pilihan 

Use advanced mode installation dan klik tombol Next. 

http://pcsamit.files.wordpress.com/2010/07/pcsamitserver20084.gif
http://pcsamit.files.wordpress.com/2010/07/pcsamitserver20085.gif
http://pcsamit.files.wordpress.com/2010/07/pcsamitserver20086.gif
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j. Kemudian klik pilihan Create a new domain in a new forest untuk 

membuat domain baru dan klik tombol Next. 

 

k. Beri nama domain. Pada percobaan ini, nama yang digunakan adalah 

domainku.com. Silahkan disesuaikan dengan keinginan anda. 
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l. Ketikkan DOMAINKU pada pengisian Domain NetIBIOS name dan 

klik tombol Next. 

 

m. Pilih Windows Server 2008 pada Forest function level dan klik tombol 

Next. 

 

n. Pilih Windows Server 2008 pada Domain functional level. 
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o. Klik Next. 

 

p. Jika tampil jendela konfirmasi, klik tombol Yes. 

 

 

q. Klik tombol next pada jendela Location for Database, Log Files, and 

SYSVOL. 
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r. Ketikkan password untuk administrator pada domain dan klik tombol 

Next. 

 

 

s. Klik Next. 

 

t. Selanjutnya menerapkan pengaturan domain. Aktifkan opsi Reboot on 

completion agar komputer langsung restart setelah instalasi. 



 

129 
 

 

 

6. Install DHCP Server 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan protokol client-

server yang digunakan untuk memudahkan alokasi alamat IP di dalam 

jaringan. DHCP server bertugas memberikan alamat ip pada komputer, 

sehingga user tidak perlu lagi mengatur alamat ip komputernya sendiri 

secara manual. 

a. Buka Server Manager dan tambahkan Role, lalu aktifkan pilihan 

DHCP Server dan klik tombol Next. 

 

b. Pilih koneksi yang akan terhubung dengan client. Jika anda mengikuti 

pengaturan sebelumnya, maka pilih alamat ip dari Local Area 

Connection (internal adapter). 

 

c. Ketikkan nama domain pada Parent Domain. Klik tombol Validate 

untuk memastikan alamat ip yang dipilih sudah valid, hingga tampil 

status: Valid. Klik tombol Next. 
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d. Klik WINS is not required for application on this network pada 

jendela Spceify IPv4  WINS Server Settings dan klik tombol Next. 

 

e. Setelah tampil jendela Add or Edit DHCP Scopes, Anda klik tombol 

Add. 

f. Beri nama pada Scope Name dan tentukan rentang ip pada Starting 

/ Ending IP Address. Beri tanda pada Active this scope untuk 

mengaktifkan DHCP. Klik tombol OK. 

 

g. Setelah selesai membuat jangkauan DHCP, klik tombol Next. 

h. Klik Disable DHCPv6 stateless mode for this server pada jendela 

Configure DHCPv6 Stateless Mode dan klik tombol Next. 
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i. Klik Use current credentials pada jendela Authorize DHCP Server 

dan klik tombol Next. 

 

j. Pada jendela Confirm Installation Selections akan tampil hasil 

konfigurasi DHCP server sebelum di-install. Jika semua pengaturan 

sudah benar, Anda klik tombol Install. 

 

k. Instalasi selesai, klik tombol close. 

 

 

 

 

7. Menambah User pada Active Directory 

Berikut ini adalah lankah-langkah bagaimana menambah atau membuat 

user baru pada Active Direcotry setelah pembuatan domain di Windows 

Server 2008. 
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a. Pastikan anda sudah melakukan langkah-langkah Install Active 

Directory Domain. Tampilkan start menu dan klik Administrative 

Tools>>Active Directory Users dan Komputers. 

 

b. Klik Icon domainku.com dan lakukan klik kanan pada folder Users. 

Selanjutnya klik New >> User. 

 

 

 

 

 

c. Ketikkan First name dan Last name, kemudian lanjutkan dengan 

mengetikkan User logon name. Setelah selesai klik tombol Next. 
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d. Ketikkan password (minimal 6 karakter) dan aktifkan pilihan User 

cannot change password serta password never expires agar 

password tidak bisa diubah oleh client. Klik tombol Next. 

 
 

e. Ketikkan password Anda sendiri sesuai ketentuan. Jika password 

sudah sesuai dengan ketentuan, maka akan tampil jendela seperti 

pada gambar. Setelah mengklik tombol Next, berikutnya Anda klik 

tombol Finish. 

 

f. Contoh hasil pembuatan dan penambahan user akan terlihat sebagai 

berikut. 
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8. Menambah User pada Group 

Setelah selesai membuat dan menambah user baru, berikut ini adalah 

langkah-langkah bagaimana membuat group dan menambahkan user ke 

dalam group pada Windows server 2008. 

a. Tampilkan start menu dan klik Administrative Tools >> Active 

Directory Users and Komputers. 

 

 

b. Klik icon domain domainku.com dan lakukan klik kanan pada folder 

Users. Selanjutnya klik New >> Group. 
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c. Ketikkan nama group pada Group name dan klik tombol OK. 

 

 

d. Berikutnya adalahmendaftarkan user ke dalam group yang sudah 

dibuat. Klik kanan pada group dan klik menu Properties. 

 

 

e. Setelah tampil jendela Properties, Anda klik menu: Members dan klik 

tombol Add untuk menambah user ke dalam group. 
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f. Kemudian akan tampil jendela untuk mencari dan memilih user. Klik 

tombol Advanced. 

 

g. Ketikkan nama user yan gingin ditambahkan ke dalam group dan klik 

tombol Find Now. 

 

h. Setelah tampil hasil pencarian, pilih user yang akan dimasukkan ke 

dalam group dan klik tombol OK. 

 

i. Klik kembali tombol OK untuk menutup jendela pencarian. 

 

j. Berikut ini adalah contoh hasil penambahan user: user1 pada group 

groupku. 
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k. Anda juga bisa melihat hasilnya pada status group dari user tersebut. 

Klik kanan pada user dan klik Properties. Kemudian klik menu 

Member Of untuk melihat status group. 

Berikut ini contoh status group dari user: user1 yang menjadi bagian 

dari group groupku. 

 

 

9. Konfigurasi Alamat IP Client (secara otomatis) 

Berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana melakukan pengaturan 

alamat ip pada client agar terhubung dengan server dengan 

mendapatkan alamat ip tersebut secara otomatis dari DHCP server yang 

telah dikonfigurasi sebelumnya. 

a. Sebelumnya pastikan komputer server sudah memiliki pengaturan 

DHCP atau alamat ip untuk jaringan sudah diatur pada server. 

b. Buka jendela Network and Sharing Center >> Change adapter 

settings. 

c. Klik kanan pada koneksi atau adapter jaringan yang terhubung 

dnegan windows server 2008 dan pilih properties. 

d. Setelah tampil jendela properties, klik menu Internet Protocol Version 

4 (TCP/IPv4) dan klik tombol Properties. 

e. Pada jendela yang terbuka, klik Obtain an IP address automatically 

dan Obtain DNS server address automatically. 
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f. Hasil dari DHCP server adalah sebagai berikut. 

 

10. Menghubungkan Client ke Server 

Berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana menghubungkan client 

dengan server melalui domain dan fitur DHCP server yang sudah dibuat. 

Pembahasan berikut ini menggunakan windows 7 sebagai client. 

a. Klik kanan pada Komputer dan klik menu Properties. 
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b. Klik change settings. 

 

 

c. Klik tombol Change. 

 

d. Ketikkan nama domain dari pengaturan server, misalkan: 

domainku.com. Setelah selesai, klik tombol OK. 

 

 

e. Selanjutnya anda akan diminta untuk mengetikkan nama user dan 

password sesuai daftar nama user yang telah dibuat sebelumnya. 

Ketikkan nama user dan password yang sudah dibuat pada 



 

140 
 

pembahasan sebelumnya pada langkah penambahan user di Active 

Directory. Lalu klik tombol OK. 

 

f. Jika berhasil, akan muncul dialogbox yang menginformasikan bahwa 

komputer berhasil terhubung dengan domain dan anda akan diminta 

untuk melakukan restart. 

 

 

 

g. Klik restart now dan konfigurasi selesai. 
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11. Berbagi Pakai File dan Folder (Sharing) 

Jika komputer client dan server sudah saling terhubung, maka komputer 

sudah bisa saling berbagi pakai (sharing) di dalam jaringan. Berikut ini 

adalah langkah-langkah bagaimana membuat folder pada windows server 

2008 guna berbagi pakai di jaringan. 

a. Tampilkan jendela Explorer pada Windows server 2008. 

 

b. Tentukan atau buat folder baru yang ingin digunakan sebagai folder 

sharing. Beri nama folder, misalkan: Tugas. 

 

c. Klik kanan pada folder yang sudah dibuat dan klik menu Properties. 
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d. Setelah tampil jendela, klik tabSharing dan klik tombol Share. 

 

e. Pilih dan klik menu Find untuk menentukan user mana yang boleh 

menggunakan folder tersebut. 

 

f. Lakukan pencarian user seperti pada pembahasan tentang 

mendaftarkan user ke group, lalu klik OK. 

 

 

 

 

 



 

143 
 

g. Tentukan permission dari folder yang akan di-share. 

 
 

h. Setelah menentukan user yang boleh menggunakan folder sharing, 

klik share maka akan tampil jendela dengan status: Your folder is 

shared. 

 

 

12. Membuka Lokasi Sharing dari Client 

a. Pertama-tama pastikan komputer client yang digunakan sudah 

terhubung dan terdaftar sebagai user yang bisa mengakses file/folder 

sharing di server. 
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b. Buka jendela Run dari start menu dan ketikkan alamat ip server 

dengan diawali tanda: \\. Misalkan alamat ip server adalah 

192.168.100.1, maka ketikkan \\192.168.100.1 pada jendela Run dan 

tekan tombol enter pada keyboard. 

 

c. Kemudian tampil jendela login user dan ketikkan user dan password 

setelah login berhasil maka akan tampil jendela lokasi folder yang di-

sharing oleh server. 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Tabel 4. 2. Aktivitas Pembelajaran IV 

No Aktivitas Pembelajaran Keterlaksanaan 

1. 

 

Apersepsi tentang Administrasi Server Komputer 

Ya          Tidak  

2. Penyampaian materi oleh instruktur 

Ya         Tidak  

3. Membaca uraian materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

4. Bertanya tentang materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

5. Berdiskusi dengan teman tentang materi 
pembelajaran Ya         Tidak  

6. Mengembangkan materi pembelajaran 

Ya         Tidak  

7. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan 

Ya         Tidak  

 

E. Latihan/ Kasus/ Tugas 

1. Installah Windows Server pada laptop Anda 

2. Lakukan Konfigurasi Alamat IP untuk Server yang ada di kompter Anda 

3. Install DNS Server pada komputer Anda 

  



 

146 
 

F. Rangkuman 

1. Instalasi Windows Server 2008 

Windows server 2008 terbagi dalam beberapa edisi, diantaranya adalah 

windows server 2008 web edition, windows server 2008 Standar edition, 

windows server 2008, enterprise edition, windows server 2008 Datacenter 

edition, windows server 2008 standar server core edition, windows server 

2008 enterprise core edition, dan windows server 2008 Datacenter server 

core edition. 

a. Keperluan perangkat umum 

b. Tipe Instalasi Windows Server 2008 

2. Langkah Instalasi Windows Server 

a. Masukkan Windows Server 2008 yang sesuai media instalasi ke 

dalam drive DVD Anda 

b. Reboot komputer. 

c. Bila diminta untuk bahasa instalasi dan pilihan regional lainnya, 

membuat pilihan Anda dan tekan Next.  

d. Selanjutnya, tekan Install Now untuk memulai proses instalasi. 

e. Aktivasi produk sekarang juga identik dengan yang ditemukan dalam 

Windows Vista. Masukkan ID Produk Anda di jendela berikutnya, dan 

jika Anda ingin secara otomatis mengaktifkan Windows saat 

penginstalan selesai, klik Next. 

f. Karena Anda tidak memberikan ID yang benar, proses instalasi tidak 

dapat menentukan jenis Windows 2008 lisensi Server Anda sendiri, 

dan karena itu Anda akan diminta untuk memilih versi yang benar 

Anda di layar berikutnya, dengan asumsi Anda mengatakan 

kebenaran dan akan memberikan ID yang benar untuk membuktikan 

pilihan Anda nanti. 

g. Jika Anda tidak memberikan ID Produk kanan, pilih versi lengkap dari 

versi Windows yang tepat Anda akan diminta, dan klik Next. 

h. Membaca dan menerima persyaratan lisensi dengan mengklik untuk 

memilih kotak centang dan menekan Next. 

i. Dalam "Jenis instalasi yang Anda inginkan?" jendela, klik pilihan 

hanya tersedia - Custom (Advanced). 

http://www.petri.co.il/images/core_inst_2.gif
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j. Dalam "Di mana Anda ingin menginstal Windows?", Jika Anda 

menginstal server pada hard disk IDE biasa, klik untuk memilih disk 

pertama, biasanya Disk 0, dan klik Next. 

k. Instalasi sekarang dimulai, dan Anda dapat pergi dan makan 

siang.Menyalin file setup dari DVD ke hard drive hanya membutuhkan 

waktu sekitar satu menit 

l. Kemudian server reboot Anda akan diminta dengan tipe 2008 baru 

Windows Server layar login. Tekan CTRL + ALT + DEL untuk log in 

m. Klik pada User lain. 

3. Konfigurasi Alamat IP untuk Server 

a. Buka jendela control panel >> Network and Sharing Center >> 

Manage network connections. Klik kanan pada Local Area Connection 

(adapter yang terhubung dengan client) dan klik menu properties. 

b. Klik Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik tombol Properties. 

c. Ketikkan alamat IP server, misalkan 192.168.100.1 dan masukkan 

subnet mask: 255.255.255.0. Setelah selesai, klik tombol OK. 

4. Install DNS Server 

DNS (Domain Name System) merupakan sebuah sistem yang 

menyimpan nama host dan domain dalam bentuk basis data yang 

terdistribusi pada jaringan komputer. DNS ibaratkan buku telepon yang 

menerjemahkan alamat host (nama komputer) dan domain (.com, .co.id, 

.ac.id, dan sebagainya) menjadi alamat IP atau sebaliknya. 

5. Install Active Directory Domain 

Domain Controller dan menginstal Active Directory pada server tesebut. 

Langkah ini adalah instalasi Active Directory Domain Services (AD-DS) 

role yang ada pada server 2008. 

6. Install DHCP Server 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan protokol client-

server yang digunakan untuk memudahkan alokasi alamat IP di dalam 

jaringan. DHCP server bertugas memberikan alamat ip pada komputer, 

sehingga user tidak perlu lagi mengatur alamat ip komputernya sendiri 

secara manual. 



 

148 
 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah anda menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami 

secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian 

guru dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru 

dengan ketuntasan minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya anda berkewajiban 

mengikuti uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat 

mencapai batas nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji 

kompetensi wajib mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang 

dicapai. 
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Evaluasi 

 

Pilihan Ganda 

1. Tipe jaringan komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan komputer 

yang berada di dalam suatu area yang kecil, misalnya di dalam suatu gedung 

perkantoran atau kampus adalah…. 

a. MAN 

b. WAN 

c. LAN 

d. GAN 

2. Kabel yang menggunakan dua buah konduktor disebut…. 

a. Coaxial kabel 

b. UTP 

c. STP 

d. Fiber Optic 

3. Jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak 

dilengkapi dengan shield internal disebut dengan…. 

a. STP 

b. UTP 

c. Fiber Optic 

d. NYM 

4. Jenis kabel jaringan yang terbuat dari tembaga yang memiliki pembungkus 

pada masing-masing pasangan kabelnya 

a. NYA 

b. UTP 

c. STP 

d. Fiber Optic 

5. Penulisan yang benar untuk Network ID adalah…. 

a. Xxx.0.0.1 

b. Xxx.255.255.254 

c. 255.0.0.0 

d. 255.255.0.0 
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6. kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan 

ujung yang lainnya merupakan kabel…. 

a. Cros over cable 

b. Straight Through Cable 

c. Cros Straight Cable 

d. Straight over cable 

7. kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung dua 

merupakan kabel…. 

a. Cros over cable 

b. Straight Through Cable 

c. Cros Straight Cable 

d. Straight over cable 

8. alamat logic yang terdapat dalam sebuah komputer agar bisa berhubungan 

antar host di internet disebut…. 

a. IP Adress 

b. ID Adress 

c. Alamat Adress 

d. Adress 

9. Pin yang dominan pada kabel UTP Straight maupun Cross-Over adalah… 

a. 1, 2, 4 

b. 1, 3, 6 

c. 1, 2, 3 

d. 2, 6, 7 

10. Sebagai penghubung jalur komunikasi data dari setiap segmen jaringan ke 

jaringan tertentu merupakan fungsi dari 

a. Router 

b. Lan card 

c. Modem 

d. Switch 

11. Berikut ini merupakan kelebihan jaringan nirkabel, kecuali…. 

a. Kemudahan proses instalasi 

b. Mobilitas yang memadai 

c. Kelemahan pada konfigurasi 

d. Mobilitas dan produktivitas  tinggi 
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12. Dalam pembuatan jaringan Ad-Hoc, terdapat beberapa jenis dan tipe 

enkripsi, kecuali…. 

a. WEP 

b. WPA 

c. WAP 

d. No authentication (Open) 

13. Pilihan untuk membuat suatu network yang tidak memerlukan tipe enkripsi 

disebut…. 

a. No authentication (Open) 

b. WEP 

c. WPA 

d. WAP 

14. Berikut ini merupakan kelemahan dari WEP, kecuali…. 

a. WEP menggunakan kunci yang bersifat statis 

b. Masalah initialization vector (IV) WEP 

c. Masalah integritas pesan Cyclic Redundancy Check (CRC-32) 

d. User tidak melakukan perubahan setting apapun, semua serba otomatis 

15. jaringan komputer yang menggunakan frekuensi radio dan infrared sebagai 

media transmisi data disebut…. 

a. LAN 

b. WLAN 

c. WAN 

d. MAN 

Essay Test 

1. Sebutkan macam-macam topologi jaringan beserta penjelasanannya! 

2. Tuliskan jenis-jenis pemasangan kabel UTP! 

3. Tuliskan cara melakukan perawatan jaringan komputer! 
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PENUTUP 

 

Materi yang telah dibahas dalam modul ini masih sangat sedikit. Hanya sebagai 

dasar saja bagi peserta diklat untuk lebih mengembangkan pengetahuan 

dibidang komputer. Diharapkan peserta diklat memanfaatkan modul ini sebagai 

motivasi untuk menguasai dan memahami mengenai jaringan dasar komputer 

lebih jauh sehingga peserta diklat dapat kompeten sesuai dengan kompetensi 

yang dikehendaki. 

Setelah menyelesaikan modul ini dan mengerjakan semua tugas serta evaluasi 

maka berdasarkan kriteria penilaian, peserta diklat dapat dinyatakan lulus/tidak 

lulus. Apabila dinyatakan lulus maka dapat melanjutkan ke modul berikutnya 

sesuai dengan alur peta kedudukan modul, sedangkan apabila dinyatakan tidak 

lulus maka peserta diklat harus mengulang modul ini dan tidak diperkenankan 

mengambil modul selanjutnya.  
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GLOSARIUM 

 

 

Ad-Hoc Mode dimana beberapa komputer terhubung secara 
langsung, atau lebih dikenal dengan istilah Peer-to-
Peer 

Alamat Broadcast Alamat yang didesain agar diproses oleh setiap node IP 
dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast 
digunakan dalam komunikasi one-to-everyone 

Alamat IP versi 4 
(IPv4) 

Sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di 
dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan 
protokol IP versi 4. 

Alamat Multicast Alamat yang didesain agar diproses oleh satu atau 
beberapa node dalam segmen jaringan yang sama 
atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam 
komunikasi one-to-many 

Alamat Privat Sebuah alamat IP yang berada di dalam ruangan 
alamat pribadi tidak akan digunakan sebagai sebuah 
alamat publik 

Alamat Publik Alamat-alamat yang telah ditetapkan oleh InterNIC dan 
berisi beberapa buah network identifier yang telah 
dijamin unik (artinya, tidak ada dua host yang 
menggunakan alamat yang sama) jika intranet tersebut 
telah terhubung ke Internet 

Alamat Unicast Merupakan alamat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah 
antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah 
Internetwork IP. Alamat unicast digunakan dalam 
komunikasi point-to-point atau one-to-one 

ARP (Address 
Resolution Protocol) 

Protokol yang mengadakan translasi dari alamat IP 
yang diketahui menjadi MAC address 

Bluetooth Sebuah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan 
pribadi (personal area networks atau PAN) tanpa kabel 

Bridge Alat yang digunakan untuk menyederhanakan sebuah 
jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil, 
sehingga mejadi lebih efisien 

Brouter Teknologi yang menggabungkan antara bridge dan 
router 

CDMA (Code Divison 
Multiple Access) 

Sebuah teknologi komunikasiselular yang bersifat 
digital 

Classless Inter-
Domain Routing 
(CIDR) 

Sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan 
alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke 
dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E 
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Default Route Rute yang digunakan ketika rute dari sumber/source ke 
tujuan tidak dikenali atau ketika tidak terdapat informasi 
yang cukup dalam tabel routing ke network tujuan 

DHCP (Dynamic 
Host Configuration 
Protocol) 

Protokol yang dapat membagi atau menentukan nomor 
IP pada setiap Workstation yang terhubung padanya 

Dinamic Routing Proses pengisian data routing pada routing table 
secara otomatis 

DNS (Domain Name 
System) 

Suatu sistem yang memungkinkan translasi suatu nama 
dari suatu host dalam jaringan komputer atau Internet 
menjadi alamat IP 

EDGE (Enhanced 
Data rates for GSM 
Evolution) 

Teknologi evolusi dari GSM dan IS-136 

Fibre Optic Sebuah kabel yang terbuat dari serat kaca dengan 
teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer 
data yang lebih cepat daripada kabel biasa 

FTP (File Transfer 
Protocol) 

Protocol yang digunakan untuk melakukan transfer file 
antarkomputer 

Gateway Sebuah perangkat yang digunakan untuk 
menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu 
atau lebih jaringan komputer yang menggunakan 
protokol komunikasi yang berbeda sehingga informasi 
dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada 
jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda 

GPRS (General 
Packet Radio 
Service) 

Suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan 
penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan 
penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD 

GSM (Global 
System for Mobile 
Commucation) 

Sebuah bentuk pemultipleksan dan sebuah metode 
akses secara bersama yang membagi kanal tidak 
berdasarkan waktu atau frekuensi 

Host address 
(alamat host) 

Alamat yang digunakan khusus untuk 
mengidentifikasikan alamat host (dapat berupa 
workstation, server atau sistem lainnya yang berbasis 
teknologi TCP/IP) di dalam jaringan 

HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol) 

Protokol yang digunakan untuk mentransfer halaman 
web di internet 

Hub Salah satu terminal yang sering digunakan dalam 
jaringan. Ketika menggunakan hub sebagai terminal, 
jenis jaringan identik dengan jenis arsitektur bertopologi 
bintang 

ICMP (Internet 
Control Message 
Protocol) 

Protokol yang berguna untuk melaporkan jika terjadi 
suatu masalah dalam pengiriman data, 
memberitahukan jika ada paket yang tidak sampai ke 
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tujuan, memberitahukan pengiriman jika memori buffer 
di router penuh, memberitahukan pengirim bahwa 
paket telah melewati jumlah batas maksimum dan akan 
diabaikan 

IEEE Institute of Electri organisasi internasional, 
beranggotakan para insinyur, dengan tujuan untuk 
mengembangan teknologi untuk meningkatkan harkat 
kemanusiaan. cal and Electronics Engineers 

Infared Radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih 
panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari 
radiasi gelombang radio 

IP (Internet Protocol) Protokol yang memberikan alamat atau identitas logika 
untuk peralatan di jaringan 

IP versi 6 (IPv6) Protokol Internet versi baru yang didesain sebagai 
pengganti dari Internet protocol versi 4 (IPv4) yang 
didefinisikan dalam RFC 791 

Kerberos Protokol untuk keamanan (security) yang 
menggunakan suatu peralatan yang disebut 
authentication server. Protokol ini berfungsi untuk 
memeriksa password dan enkripsi yang digunakan. 
Kerberos banyak digunakan pada sistem operasi Unix 

LAN (Local Area 
Network) 

Jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil 

MAN (Metropolitan 
Area Network) 

Jaringan wireless network yang menghubungkan 
beberapa jaringan WLAN 

Network Address 
(alamat jaringan) 

Alamat yang digunakan khusus untuk 
mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host 
berada 

Network File System 
(NFS) 

Pelayanan akses berkas-berkas yang dapat diakses 
dari jarak jauh yang memungkinkan klien-klien untuk 
mengakses berkas pada komputer jaringan, seolah-
olah berkas tersebut disimpan secara lokal 

NIC (Network 
Interface Card) 

Perangkat keras yang sangat dibutuhkan untuk 
menghubungkan antara komputer satu dengan 
komputer lain 

OSI (Open System 
Interconnection) 

Model / skema standarisasi jaringan yang dibuat oleh 
ISO 

PAN (Persoal Area 
Network) 

Jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil 

Prefiks Sebuah bagian dari alamat IP, di mana bit-bit memiliki 
nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan 
bagian dari sebuah rute atau subnet identifier 

Private IP-Address Kelompok IP yang hanya untuk digunakan di kalangan 
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sendiri dan tidak berlaku di internet 

Protokol Prosedur yang mengatur beberapa fungsi yang ada 
pada setiap komputer. Protokol mengizinkan adanya 
hubungan/komunikasi antarkomputer 

Router Device yang melakukan fungsi meneruskan datagram 
IP pada lapisan jaringan 

Router Sebuah alat yang digunakan untuk melewatkan 
informasi dari suatu jaringan menuju jaringan lain yang 
mungkin memiliki banyak jalur di antara keduanya 

Routing Proses memindahkan data dari satu network ke 
network lain dengan cara mem-forward paket data via 
gateway 

Routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi 
tentang jaringan dan koneksi antar router 

SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) 

protocol yang digunakan untuk mengirim data e-mail 

Standar aturan yang disepakati oleh semua vendor pembuat 
perangkat keras, sehingga perangkat-perangkat 
tersebut dapat saling berkomunikasi satu sama lain 
tanpa terkendala dengan adanya masalah perbedaan 
perangkat dari masing-masing vendor 

Subnet mask istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang 
mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan 
untuk membedakan network ID dengan host ID, 
menunjukkan letak suatu host, apakah berada di 
jaringan lokal atau jaringan luar 

Subnetting proses memecah satu kelas IP Address menjadi 
beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit, 
dan untuk menentukan batas network ID dalam suatu 
subnet, digunakan subnet mask 

TCP (Transmission 
Control Protocol) 

protokol yang berfungsi untuk mengubah suatu blok 
data yang besar menjadi segmen-segmen yang diberi 
nomor dan disusun secara berurutan, agar si penerima 
dapat menyusun kembali segmen-segmen tersebut 
seperti waktu pengiriman 

Telnet 
(Telecommunication 
Network) 

berguna bagi seorang pemakai komputer untuk 
mengakses ke komputer lain dari jauh (remote) 

Topolgi Mesh suatu bentuk hubungan antar perangkat dimana setiap 
perangkat terhubung secara langsung ke perangkat 
lainnya yang ada di dalam jaringan 

Topologi Bus topologi yang banyak digunakan pada masa 
penggunaan kabel sepaksi menjamur 
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Topologi Line biasa disebut dengan topologi bus beruntut, tata letak 
ini termasuk tata letak umum. Satu kabel utama 
menghubungkan tiap titik sambungan (komputer) yang 
dihubungkan dengan penyambung yang disebut 
dengan Penyambung-T 

Topologi Ring topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang 
masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, 
sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar 
membentuk cincin 

Topologi Star bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari 
node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi 
jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan 
biaya menengah 

Topologi Tree kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan 
topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi 
bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus 
sebagai jalur tulang punggung atau backbone 

Topologi hal yang menjelaskan hubungan geometris antara 
unsur-unsur dasar penyusun jaringan 

UDP (User 
Datagram Protocol) 

jenis protokol connectionless oriented. UDP bergantung 
pada lapisan atas untuk mengontrol keutuhan data. 
Oleh karena penggunaan bandwidth efektif, UDP 
banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak 
peka terhadap gangguan jaringan seperti SNMP dan 
TFTP 

WAN (Wide Area 
Network) 

jaringan wireless yang umumnya menjangkau area luas 
misalnya menghubungkan kantor pusat dan cabang 
antar provinsi 

WiMAX (Worldwide 
Interoperability for 
Mirowave Access) 

teknologi akses nirkabel pita lebar (broadband wireless 
access atau disingkat BWA) yang memiliki kecepatan 
akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas 

Wireless Access 
Point 

perangkat keras yang memungkinkan perangkat 
wireless lain (seperti laptop, ponsel) untuk terhubung ke 
jaringan kabel menggunakan Wi-fi, bluetooh atau 
perangkat standar lainnya 
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