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SILABUS 
 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 2 Tebing Tinggi 
Mata Pelajaran : MELAKUKAN INSTALASI PERANGKAT JARINGAN BERBASIS LUAS (MIPJBL) 
Kelas / Semester : XI / Genap 
Alokasi Waktu : 54 x 45 Menit 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi Waktu Sumber 

Belajar TM PS PI 

9.1. Menentu-
kan 
persya-
ratan WAN 

 Interkoneksi 
antara perangkat 
LAN dan WAN 

 Komunikasi 
jaringan berbasis 
luas dengan 
jemlah lebih dari 
100 titik 

 Type koneksi 
WAN 

 Mengidentifikasi segmen-segmen 
WAN 

 Menguraikan kebutuhan segmen 
WAN, berdasarkan analisis 
fungsional 

 Menguraikan jenis-jenis 
kemungkinan koneksi terbaik yang 
dapat dilak-sanakan dalam pema-
sangan WAN dengan jumlah titik 
lebih dari 100 

 Membuat perkiraan kandungan dan 
volume lalu lintas  

 Membuat rancangan topologi yang 
akan digunakan 

 Memilih media yang akan 
digunakan 

 Segmen-segmen dari WAN yang 
diusulkan diidentifikasi. 

 Kebutuhan segmen WAN ditentukan 
menggunakan analisis fungsional. 

 Kandungan dan volume lalu lintas 
diperkirakan sesuai harapan 
penggunaan organisasi. 

 Tes Tertulis 
 Tes Praktek 
 Diskusi 
 Pengama-

tan/ 
Observasi 

 

4 - -  Modul 
 Perala-

tan 
 Manual 

Books 

9.2. Mengiden-
tifikasi 
spesifikasi 
WAN 

 Proses dynamic 
routing dan 
protocol pada 
sistem Wide Area 
Network 

 Protokol WAN 

 Menguraikan konsep topologi fisik 
dan logical terbaik yang dapat 
dilaksanakan pada sistem WAN, 
dan analisa pengiriman data 

 Menganalisa sistem Wide Area 
Network yang akan dibangun 

 Merencanakan spesifikasi media 
yang akan digunakan 

 Membuat topologi yang akan 
digunakan dalam perancangan 
WAN 

 Menghitung biaya yang diperlukan 
untuk membangun WAN 

 Kebutuhan sumber daya diidentifikasi 
untuk masing-masing segmen WAN. 

 Fitur-fitur lingkungan fisik WAN 
dipertimbangkan sebagai dampak dari 
disain WAN. 

 Pilihan topologi WAN dihitung 
harganya berdasarkan pertimbangan 
batasan biaya 

 Pilihan-pilihan topologi dipertimbang-
kan dengan mengacu pada sumber 
daya yang tersedia dan fungsional 
WAN. 

 Topologi WAN yang sesuai dipilih 
berdasarkan kebutuhan organisasi 
dan batasan biaya.  

 Tes Tertulis 
 Tes Praktek 
 Diskusi 
 Pengama-

tan/ 
Observasi 

 

4 4  
(8) 

4  
(16) 

 Modul 
 Perala-

tan 
 Manual 

Books 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi Waktu Sumber 

Belajar TM PS PI 

9.3. Membuat 
desain 
awal WAN 

 Topologi 
 Penggabungan 

type koneksi 
WAN dengan 
jenis protokol 
yang digunakan 

 Penerapan 
perangkat pada 
topologi yang 
sudah dibuat 

 Pembahasan 
frame relay, Point 
to point protokol, 
ISDN 

 Menggabungkan type koneksi 
WAN dengan jenis protokol yang 
digunakan 

 Menerapkan perangkat pada 
topologi yang sudah dibuat 

 Menerapkan type koneksi WAN 
untuk mengimplementasikan 
topologi yang sudah dibuat 

 Membuat jaringan WAN 

 Persyaratan pengguna ditinjau ulang 
dan persyaratan jaringan WAN 
diidentifikasi. 

 Diagram jaringan fisik WAN 
dikembangkan  sesuai persyaratan 
pengguna. 

 Tipe-tipe terminal dan penempatannya 
prosesor-prosesor, protokol yang 
diperlukan dan arsitektur jaringan 
ditentukan berdasarkan spesifikasi 
teknik dan persyaratan pengguna. 

 Tes Tertulis 
 Tes Praktek 
 Diskusi 
 Produk 
 Pengamatan/ 

Observasi 
 

4 5  
(10) 

5  
(20) 

 Modul 
 Perala-

tan 
 Manual 

Books 

9.4. Mengeva-
luasi 
lalulintas 
jaringan 
WAN 

 Software 
monitoring 
jaringan 

 Penerapan 
access list untuk 
filtering network 

 

 Membuat aplikasi monitoring 
berbasis SNMP (Simple network 
Management Protokol) 

 Mempraktekkan aplikasi SNMP 
 Membuat Rule dan policy jaringan  

berbasis access list  
 Menerapkan Rule dan policy pada 

jaringan yang sudah dibuat 

 Jalur lalu lintas danpengaruhnya 
terhadap piranti masukan dan 
keluaran serta pengaruhnya pada 
prosesor diprediksi dari kebutuhan 
saat ini dan masa yang akan datang 

 Disain diukur berdasarkan volume lalu 
lintas yang diharapkan. 

 Profil kinerja WAN (baik/buruk) 
diidentifikasi dan pengaruh pada 
sistem lain ditinjau ulang. 

 Tes Tertulis 
 Tes Praktek 
 Diskusi 
 Produk 
 Pengamatan

/Observasi 
 

4 4  
(8) 

4  
(16) 

 Modul 
 Perala-

tan 
 Manual 

Books 
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Kompetensi 
Dasar 

Materi Pelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Alokasi Waktu Sumber 

Belajar TM PS PI 

5. Menyele-
saikan 
jaringan 
WAN 

 Pembuatan 
Daftar  kebutuhan 
perancangan 
WAN 

 Petunjuk 
pembuatan 
laporan 
perancangan 
WAN 

 Pengisian Log 
Sheet 

 Membuat persyaratan desain 
jaringan 

 Membuat persyaratan pelatihan  
 Membuat daftar kebutuhan dan 

spesifikasi Disain Jaringan 
 Membuat spesifikasi perangkat 

meliputi speesifikasi teknis dan 
harga terbaru dari vendor 

 Membuat laporan perancangan 
WANdan dilaporkan kepada pihak 
berwenang 

 Mengisi Log Sheet 

 Ukuran dan persyaratan ditinjau  ulang 
dan disain akhir diusulkan. 

 Dukungan dan persyaratan-
persyaratan pelatihan ditentukan dan 
ditambahkan ke persyaratan. 

 Spesifikasi teknis dan harga terbaru 
diperoleh dengan menghubungi 
vendor. 

 Disain WAN dilaporkan pada yang 
berwenang. 

 Tes 
Tertulis 

 Tes 
Praktek 

 Diskusi 
 Produk 
 Pengama-

tan/ 
Observasi 

 

4 4  
(8) 

4  
(16) 

 Modul 
 Perala-

tan 
 Manual 

Books 
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DESAIN PEMBELAJARAN/IDENTIFIKASI SK/KD 
 

MATA PELAJARAN : MELAKUKAN INSTALASI PERANGKAT JARINGAN BERBASIS LUAS (MIPJBL) 
KELAS/SEMESTER : XI TKJ / GENAP 

Minggu 
Ke 

Standar 
Kompe-

tensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 

Kegiatan Pembelajaran 

Tatap Muka 
(TM) 

Penugasan Terstruktur 
(PT) 

Kegiatan Mandiri 
Tidak Terstruktur 

(KMTT) 

1 Melakukan 
instalasi 
perangkat 
jaringan 
berbasis 
luas 

Menjelaskan 
persyaratan 
WAN 

Segmen-segmen dari WAN yang 
diusulkan diidentifikasi. 

Mengidentifikasi segmen-segmen 
WAN 

  

1 Kebutuhan segmen WAN ditentukan 
menggunakan analisis fungsional 

Menguraikan kebutuhan segmen 
WAN, berdasarkan analisis 
fungsional 

Menguraikan jenis-jenis 
kemungkinan koneksi 
terbaik yang dapat dilak-
sanakan dalam pema-
sangan WAN dengan 
jumlah titik lebih dari 100 

 

2 Kandungan dan volume lalu lintas 
diperkirakan sesuai harapan 
penggunaan organisasi 

Membuat perkiraan kandungan 
dan volume lalu lintas  
Membuat rancangan topologi yang 
akan digunakan 
Memilih media yang akan 
digunakan 

  

3 Ujian Kompetensi Dasar 1    

4  Mengidentifika
si spesifikasi 
WAN 

Kebutuhan sumber daya 
diidentifikasi untuk masing-masing 
segmen WAN 

Menguraikan konsep topologi fisik 
dan logical terbaik yang dapat 
dilaksanakan pada sistem WAN, 
dan analisa pengiriman data 

  

4 Fitur-fitur lingkungan fisik WAN 
dipertimbangkan sebagai dampak 
dari disain WAN 

Menganalisa sistem Wide Area 
Network yang akan dibangun 

  

 Pilihan topologi WAN dihitung 
harganya berdasarkan pertimbangan 
batasan biaya 

Merencanakan spesifikasi media 
yang akan digunakan 

  

 Pilihan-pilihan topologi dipertimbang-
kan dengan mengacu pada sumber 
daya yang tersedia dan fungsional 
WAN 

Membuat topologi yang akan 
digunakan dalam perancangan 
WAN 

  

5 Topologi WAN yang sesuai dipilih Menghitung biaya yang diperlukan   
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Minggu 
Ke 

Standar 
Kompe-

tensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 

Kegiatan Pembelajaran 

Tatap Muka 
(TM) 

Penugasan Terstruktur 
(PT) 

Kegiatan Mandiri 
Tidak Terstruktur 

(KMTT) 

berdasarkan kebutuhan organisasi 
dan batasan biaya 

untuk membangun WAN  

6 Ujian Kompetensi Dasar 2    

7  Membuat 
desain awal 
WAN 

Persyaratan pengguna ditinjau ulang 
dan persyaratan jaringan WAN 
diidentifikasi 

Menggabungkan type koneksi 
WAN dengan jenis protokol yang 
digunakan 

  

8 Diagram jaringan fisik WAN 
dikembangkan  sesuai persyaratan 
pengguna 

Menerapkan perangkat pada 
topologi yang sudah dibuat  

  

9 Tipe-tipe terminal dan 
penempatannya prosesor-prosesor, 
protokol yang diperlukan dan 
arsitektur jaringan ditentukan 
berdasarkan spesifikasi teknik dan 
persyaratan pengguna 

Menerapkan type koneksi WAN 
untuk mengimplementasikan 
topologi yang sudah dibuat 
Membuat jaringan WAN 

  

10 Ujian Kompetensi Dasar 3    

11  Mengevaluasi 
lalulintas 
jaringan WAN 

Jalur lalu lintas danpengaruhnya 
terhadap piranti masukan dan 
keluaran serta pengaruhnya pada 
prosesor diprediksi dari kebutuhan 
saat ini dan masa yang akan datang 

Membuat aplikasi monitoring 
berbasis SNMP (Simple network 
Management Protokol) 

  

12 Disain diukur berdasarkan volume 
lalu lintas yang diharapkan 

Mempraktekkan aplikasi SNMP   

13 Profil kinerja WAN (baik/buruk) 
diidentifikasi dan pengaruh pada 
sistem lain ditinjau ulang 

Membuat Rule dan policy jaringan  
berbasis access list 
Menerapkan Rule dan policy pada 
jaringan yang sudah dibuat 

  

14 Ujian Kompetensi Dasar 4    
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Minggu 
Ke 

Standar 
Kompe-

tensi 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 

Kegiatan Pembelajaran 

Tatap Muka 
(TM) 

Penugasan Terstruktur 
(PT) 

Kegiatan Mandiri 
Tidak Terstruktur 

(KMTT) 

15  Menyelesaikan 
jaringan WAN 

Ukuran dan persyaratan ditinjau  
ulang dan disain akhir diusulkan 

Membuat persyaratan desain 
jaringan 

  

15 Dukungan dan persyaratan-
persyaratan pelatihan ditentukan dan 
ditambahkan ke persyaratan 

Membuat persyaratan pelatihan   

16 Spesifikasi teknis dan harga terbaru 
diperoleh dengan menghubungi 
vendor 

Membuat daftar kebutuhan dan 
spesifikasi Disain Jaringan 
Membuat spesifikasi perangkat 
meliputi speesifikasi teknis dan 
harga terbaru dari vendor 

  

17 Disain WAN dilaporkan pada yang 
berwenang 

Membuat laporan perancangan 
WANdan dilaporkan kepada pihak 
berwenang 

Mengisi Log Sheet  

18 Ujian Kompetensi Dasar 5    
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PEMETAAN STANDAR ISI 
 

 
MATA PELAJARAN : MERANCANG BANGUN DAN MENGANALISA WIDE AREA NETWORK (MBMWAN) 
KELAS/SEMESTER : XII TKJ / GENAP 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi  
Dasar 

THP Indikator THP Materi Pokok 
Ruang Lingkup Alokasi 

Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Merancang 
bangun dan 
menganalisa 
Wide Area 
Network 

1. Mengkonfigu-
rasi kebutuhan 
klien dan 
perangkat 
jaringan 

C2 Kebutuhan pelanggan ditegaskan dan 
divalidasi sesuai permintaan 

C1 Pembuatan spesifikasi perangkat 
jaringan komputer 

         

Lingkup permintaan layanan internet 
ditentukan dengan menyerahkan pada 
kebutuhan pelanggan 

C1 Penjelasan kelebihan/feature dan 
kelemahan dari setiap perangkat 
jaringan komputer 

         

Pertimbangan diberikan untuk 
redundansi dengan menyerahkan pada 
fault tolerance, backup link dan 
konfigurasi gateway 

C2 Penjelasan kualitas koneksi 
Internet berdasarkan content , 
Rasio dan harga 

         

2. Meninjau 
masalah 
keamanan 

C2 Fitur keamanan pada gateway internet 
diakses dengan rekomendasi pada 
arsitektur jaringan dan rencana 
keamanan perusahaan 

C2 Jenis dan fungsionalitas  fitur 
keamanan pada gateway 
 

         

Rekomendasi pada firewall dan ukuran 
keamanan yang lain didiskusikan dengan 
ISP jika diminta 

C2 Konsep keamanan jaringan 
dengan pengaturan kebijakan 
Firewall 

         

Ringkasan dari rencana keamanan 
perusahaan diberikan pada pengguna 
dengan rekomendasi pada pengguna 
internet 

C2 Perencanaan Sistem Keamanan 
jaringan 

         

3. Memasang dan 
mengkonfigurasi 
produk dan 
perangkat 
gateway 

P2 Proses pemasangan dan konfigurasi 
diidentifikasi 

C2 Penerapan Topologi pada 
jaringan public 

         

Produk dan perangkat gateway dipasang 
dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan 
teknis 

P2 Pemasangan dan konfigurasi 
perangkat pada jaringan public 
(gateway). 

         

Pengujian direncanakan dan dijalankan 
sesuai dengan rekomendasi pada 
kebutuhan klien dan dampak dari 
jaringan 

P2 Pengujian fungsionalitas 
perangkat pada jaringan 

         

Laporan kesalahan dianalisis dan 
perubahan dibuat sesuai permintaan 

P2 Penyusunan Log sheet/report 
sheet 
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Standar 
Kompetensi 

Kompetensi  
Dasar 

THP Indikator THP Materi Pokok 
Ruang Lingkup Alokasi 

Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 

 4. Mengkonfigu-
rasi dan menguji 
tiitik jaringan 

P2 Titik jaringan ditetapkan pada gateway 
yang spesifik sebagai permintaan dari 
arsitektur jaringan dan kebutuhan klien 

P2 Pemasangan dan konfigurasi  
gateway sebagai interface client 
dan internet  

         

Tipe koneksi ditentukan dan dikonfigurasi 
dengan rekomendasi arsitektur jaringan 
dan kebutuhan klien 

P2 Pembuatan topologi/tipe koneksi 
jaringan public,sesuai dengan 
kebutuhan client yang akan 
terhubung internet 

         

Perangkat keras/perangkat lunak 
dikonfigurasi sesuai permintaan 
berdasarkan pada spesifikasi vendor 
serta kebutuhan klien 

P2 Pemasangan dan konfigurasi 
komponen jaringan 
(hardware/software) komputer 
sesuai SOP 

         

 5. Mengimple-
mentasi 
perubahan 

P2 Rencana Backup dan recovery untuk 
memproteksi kegagalan implementasi 
dikembangkan untuk kelangsungan 
bisnis dan kekritisan komponen TI 

C2 Merencanakan backup & 
Recovery pada koneksi internet 
dari client 
Pertimbangan teknis dan bisnis 
dalam penerapan koneksi 
internet 

         

Bahan pelatihan diperbaharui sesuai 
dengan perubahan dan kebutuhan 
pelatihan pada pengguna 

C2 Pembaharuan bahan pelatihan 
untuk pemasangan perangkat 
baru 

         

Perubahan terhadap penerimaan sistem 
produksi ditinjau sesuai kebutuhan teknis 

P2 Pelatihan  user untuk 
penggunaan perangkat yang 
dimodifikasi/diganti 

         

   



 10 

 

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 
D I N A S  P E N D I D I K A N  

SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI 

PROGRAM TAHUNAN (PROTA) 
No. Dokumen : 

Tanggal Efektif : 01 Januari 2009 

No. Revisi : 00 
  

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 KOTA TEBING TINGGI Bidang Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI 
Kelas : XII-TKJ Program Keahlian : TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
Tahun Pelajaran : 2010/2011 
Mata Pelajaran : MERANCANG BANGUN DAN MENGANALISA WIDE AREA NETWORK (MBMWAN) 

SEMESTER 
STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK 

ALOKASI 
WAKTU 

Ganjil - - -  

Genap Merancang 
bangun dan 
menganalisa 
Wide Area 
Network 
 

 

1. Mengkonfigurasi 
kebutuhan klien dan 
perangkat jaringan 

 Pembuatan spesifikasi perangkat jaringan komputer 

 Penjelasan kelebihan/feature dan kelemahan dari setiap perangkat jaringan komputer 

 Penjelasan kualitas koneksi Internet berdasarkan content , rasio dan harga 

10 

2. Meninjau masalah 
keamanan 

 Jenis dan fungsionalitas  fitur keamanan pada gateway 

 Konsep keamanan jaringan dengan pengaturan kebijakan firewall 

 Perencanaan Sistem Keamanan jaringan 

8 

3. Memasang dan 
mengkonfigurasi produk 
dan perangkat gateway 

 Penerapan Topologi pada jaringan public 

 Pemasangan dan konfigurasi perangkat pada jaringan public (gateway) 

 Pengujian fungsionalitas perangkat pada jaringan 

 Penyusunan Log sheet/report sheet 

12 

4. Mengkonfigurasi dan 
menguji tiitik jaringan 

 Pemasangan dan konfigurasi  gateway sebagai interface client dan internet 

 Topologi/tipe koneksi jaringan public, sesuai kebutuhan client yang terhubung internet 

 Pembuatan dan konfigurasi komponen jaringan (hardware/software) sesuai SOP 

12 

5. Mengimplementasi 
perubahan 

 Perencanaan backup & recovery koneksi internet dari client 

 Pertimbangan teknis dan bisnis dalam penerapan koneksi internet 

 Pembaharuan bahan pelatihan untuk pemasangan perangkat baru 

 Pelatihan  user untuk penggunaan perangkat yang dimodifikasi/diganti 

12 

 

Mengetahui, Tebing Tinggi,      Januari 2011 
Kepala, Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Drs. HARSONO HABIB AHMAD PURBA, S.Pd. 
NIP. 19660311 199402 1 001 NIP. 19741129 200312 1 004   
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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 

D I N A S  P E N D I D I K A N  

SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI 

KRITERIS KETUNTASAN MINIMAL (KKM) 
No. Dokumen : 

Tanggal Efektif : 01 Januari 2009 

No. Revisi : 00 
  

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 KOTA TEBING TINGGI Bidang Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI 
Kelas : XII-TKJ Program Keahlian : TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
Tahun Pelajaran : 2010/2011 
Mata Pelajaran : MERANCANG BANGUN DAN MENGANALISA WIDE AREA NETWORK (MBMWAN) 

Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar/Indikator 
Komplek 

sitas 
Intake 

Daya 
Dukung 

KKM 

IND KD SK MP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Merancang 
bangun dan 
menganalisa 
Wide Area 
Network 
 

Mengkonfigurasi kebutuhan klien dan perangkat jaringan     70 70 70 

 Kebutuhan pelanggan ditegaskan dan divalidasi sesuai permintaan 70 70 70 70  

 Lingkup permintaan layanan internet ditentukan dengan menyerahkan pada 
kebutuhan pelanggan 

70 70 70 70 

 Pertimbangan diberikan untuk redundansi dengan menyerahkan pada fault 
tolerance, backup link dan konfigurasi gateway 

70 70 70 70 

Meninjau masalah keamanan     70 

 Fitur keamanan pada gateway internet diakses dengan rekomendasi pada 
arsitektur jaringan dan rencana keamanan perusahaan 

70 70 70 70  

 Rekomendasi pada firewall dan ukuran keamanan yang lain didiskusikan 
dengan ISP jika diminta 

70 70 70 70 

 Ringkasan dari rencana keamanan perusahaan diberikan pada pengguna 
dengan rekomendasi pada pengguna internet     

Memasang dan mengkonfigurasi produk dan perangkat gateway     70 

 Proses pemasangan dan konfigurasi diidentifikasi 70 70 70 70  

 Produk dan perangkat gateway dipasang dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan 
teknis 

70 70 70 70 

 Pengujian direncanakan dan dijalankan sesuai dengan rekomendasi pada 
kebutuhan klien dan dampak dari jaringan 

70 70 70 70 

 Laporan kesalahan dianalisis dan perubahan dibuat sesuai permintaan 70 70 70 70 
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Standar 
Kompetensi 

Kompetensi Dasar/Indikator 
Komplek 

sitas 
Intake 

Daya 
Dukung 

KKM 

IND KD SK MP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Mengkonfigurasi dan menguji titik jaringan     70 

  

 Titik jaringan ditetapkan pada gateway yang spesifik sebagai permintaan dari 
arsitektur jaringan dan kebutuhan klien 

70 70 70 70  

 Tipe koneksi ditentukan dan dikonfigurasi dengan rekomendasi arsitektur 
jaringan dan kebutuhan klien 

70 70 70 70 

 Perangkat keras/perangkat lunak dikonfigurasi sesuai permintaan 
berdasarkan pada spesifikasi vendor serta kebutuhan klien 

70 70 70 70 

Mengimplementasi perubahan     70 

 Rencana Backup dan recovery untuk memproteksi kegagalan implementasi 
dikembangkan untuk kelangsungan bisnis dan kekritisan komponen TI 

70 70 70 70  

 Bahan pelatihan diperbaharui sesuai dengan perubahan dan kebutuhan 
pelatihan pada pengguna 

70 70 70 70 

 Perubahan terhadap penerimaan sistem produksi ditinjau sesuai kebutuhan 
teknis 

70 70 70 70 
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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 

D I N A S  P E N D I D I K A N  

SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI 

PROGRAM SEMESTER 
No. Dokumen : 

Tanggal Efektif : 01 Januari 2009 

No. Revisi : 00 

 
Mata Pelajaran : MERANCANG BANGUN DAN MENGANALISA WAN 
Kelas / Program Keahlian : XII / Teknik Komputer Jaringan 
Semester / Tahun Pelajaran : Genap / 2010-2011 

 
PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 
 
I. Banyaknya Minggu dalam 1 (Satu) Semester 

NO NAMA BULAN BANYAKNYA MINGGU 

1. Januari 4 

2. Pebruari 4 

3. Maret 5 

4. April 4 

5. Mei 4 

6. Juni 5 

JUMLAH 26 

 

II. Banyaknya Minggu yang tidak Efektif 

NO JENIS KEGIATAN BULAN 
BANYAKNYA 

MINGGU 

1. Libur Akhir Semester TP. 2010/2011 Januari 1 

2. Ulangan Tengah Semester Maret 1 

3. Jeda Tengah Semester Maret 1 

4. Ujian Nasional Maret 1 

5. Ujian Sekolah SMK April 1 

6. Ujian Kenaikan Kelas Juni 1 

7. Libur Akhir Semester Juni 1 

JUMLAH 7 

 

III. Banyaknya Minggu yang Efektif 

NO NAMA BULAN BANYAKNYA MINGGU 

1. Januari 3 

2. Pebruari 4 

3. Maret 2 

4. April 3 

5. Mei 4 

6. Juni 3 

JUMLAH 19 
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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 

D I N A S  P E N D I D I K A N  

SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI 
JADWAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN / SEMESTER 

SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI 
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

No. Dokumen : 

Tanggal Efektif : 01 Januari 209 

No. Revisi : 00 

 
MATA PELAJARAN : MERANCANG BANGUN DAN MENGANALISA WIDE AREA NETWORK (MBMWAN) 
TINGKAT / PROGRAM KEAHLIAN : XII / TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
SEMESTER : GENAP 

No Kompetensi / Kompetensi Dasar 
Jlh 
JP 

Waktu Pelaksanaan 

Ket Januari Pebruari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I Merancang Bangun dan Menganalisa WAN 54                                
 

 1.1. Mengkonfigurasi kebutuhan klien & perangkat jaringan 10                                : Libur 

  Ujian KD 1.1 I.                                 

  Remedial KD 1.1 II.                                 : Pekan 
  kosong 

 1.2. Meninjau masalah keamanan 8                                
  Ujian KD 1.2                                 : Ujian  

  Remedial KD 1.2                                 
 1.3. Memasang & konfigurasi produk &perangkat gateway 12                                : KBM 

  Ujian KD 1.3                                 
  Remedial KD 1.3                                  
 1.4. Mengkonfigurasi dan menguji titik jaringan 12                                 
  Ujian KD 1.4                                  
  Remedial KD 1.4                                  
 1.5. Mengimplementasi perubahan 12                                 
  Ujian KD 1.5                                  
  Remedial KD 1.5                                  

 
Mengetahui, Tebing Tinggi,      Januari 2011 
Kepala, Guru Mata Pelajaran, 
 
 
 
 
Drs. HARSONO HABIB AHMAD PURBA, S.Pd. 
NIP. 19660311 199402 1 001 NIP. 19741129 200312 1 004 
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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 

DINAS PENDIDIKAN 

SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI 
Jalan Gunung Leuser No.    (0621) 7007502 Tebing Tinggi Kode Pos :  20614 

Email  :  smkn2_tebingtinggi@yahoo.co.id 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

No. Dokumen : FM-KUR-02-05 

Tanggal Efektif : 01 Juli 2009 

No. Revisi : 00 

 

A. IDENTITAS 

 SEKOLAH : SMK Negeri 2 Tebing Tinggi 

 MATA PELAJARAN : Merancang Bangun dan Menganalisa WAN (MBMWAN) 

 KELAS / SEMESTER : XII-TKJ / Genap 

 PERTEMUAN KE : 1-4 

 STANDAR KOMPETENSI : Merancang Bangun dan Menganalisa WAN (MBMWAN) 

 KOMPETENSI DASAR : Mengkonfigurasi kebutuhan klien dan perangkat jaringan 

 ALOKASI WAKTU : 4 Pertemuan x 3 JP x 45 menit  
 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Mampu memahami kebutuhan pelanggan sesuai permintaan.  
2. Mampu memahami Lingkup permintaan layanan internet ditentukan dengan kebutuhan 

pelanggan. 
3. Mampu melakukan pertimbangan yang diberikan untuk redundansi dengan 

menyerahkan pada fault tolerance, backup link dan konfigurasi gateway. 
4. Mengerti tentang komponen jaringan berupa perangkat keras dan perangkat lunak 

diidentifikasi sesuai permintaan. 
 

C. MATERI PELAJARAN 

1. Perangkat jaringan komputer 
a. Router  

LAN mengirimkan data ke Router, kemudian Router akan menganalisa berdasarkan 
informasi alamat pada layer 3. Kemudian Router akan meneruskan data tersebut ke 
interface WAN yang sesuai berdasarkan routing table yang dimilikinya. Router adalah 
perangkat jaringan yang aktif dan intelegent dan dapat berpartisipasi dalam 
manajemen jaringan. Router mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis 
melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Beberapa 
tujuan tersebut antara lain konektivitas, perfomansi yang reliabel, kontrol manajemen 
dan fleksibilitas. 

b. CSU/DSU 
Jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai.  Untuk jalur 
digital, sebuah Channel Service Unit (CSU) dan Data Service Unit (DSU) dibutuhkan. 
Keduanya sering digabung menjadi sebuah perangkat  yang disebut CSU/DSU.  

c. Modem 
Modem adalah sebuah perangkat dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk 
transmisi melalui local loop. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog 
dibandingkan digital.  Modem mengirim data melalui jalur telepon dengan 
memodulasi dan demodulasi sinyal.  Sinyal digital ditumpangkan ke sinyal suara 
analog yang dimodulasi untuk ditransmisikan.  Pada sisi penerima sinyal analog 
dikembalikan menjadi sinyal digital atau demodulasi. 



 16 

d. Communication Server 
Communication Server mengkonsentrasikan komunikasi pengguna dial-in dan remote 
akses ke LAN.  Communication Server memiliki beberapa interface analog dan digital 
serta mampu melayani beberapa user sekaligus. 

2. Standard WAN 
WAN menggunakan OSI layer tetapi hanya fokus pada layer 1 dan 2. Standar WAN 
pada umumnya menggambarkan baik metode pengiriman layer 1 dan kebutuhan layer 
2, termasuk alamat fisik, aliran data dan enkapsulasi.  Dibawah ini adalah organisasi 
yang mengatur standar WAN. 

 
3. Spesifikasi perangkat jaringan komputer dari sisi teknis dan ekonomis. 

a. Komponen-komponen dari Router adalah: 
1. CPU, Central Processing Unit mengeksekusi instruksi pada Operating System. 

Fungsi yang lain adalah inisialisasi sistem, fungsi routing dan mengontrol network 
interface. Router yang besar memiliki beberapa CPU. 

2. RAM, Random Access Memory digunakan untuk informasi routing table, fast 
switching cache, running configuration dan packet queque. RAM biasanya dibagi 
dua secara logik yaitu memori processor utama dan memory shared input/output 
(I/O).  Memory shared I/O adalah berbagi antara berbagai interface I/O untuk 
menyimpan paket secara sementara.  Isi RAM akan hilang begitu power dari 
Router dimatikan.   

3. Flash, digunakan untuk menyimpan keseluruhan IOS (Internetworking Operating 
System) software image.  Router umumnya mencari operating system pada 
flash.  IOS dapat diupgrade dengan mengisi IOS baru pada flash.  IOS mungkin 
berbentuk compressed atau uncompressed.   

4. NVRAM,  Nonvolatile Random Access Memory (NVRAM) digunakan untuk 
menyimpan startup configuration.  Di beberapa perangkat NVRAM 
diimplementasikan menggunakan EEPROM yang terpisah dari perangkat tersebut.  

5. Bus, kebanyakan router berisi sebuah system bus dan CPU bus.  System bus 
digunakan untuk komunikasi diantara CPU dan interface.  System bus 
mengirimkan data dari dan ke interface. CPU bus digunakan oleh CPU untuk 
mengakses komponen dari media penyimpan router.   

6. ROM, Read Only Memory digunakan untuk menyimpan permanen startup 
diagnostic code (ROM Monitor).  Tugas utama untuk ROM adalah diagnosa 
hardware selama router melakukan bootup dan memindahkan software IOS dari 
Flash ke RAM.   

7. Interface adalah koneksi router keluar.  Ada tiga tipe interface yaitu Local Area 
Network (LAN), Wide Area Network (WAN) dan Management.  Interface LAN 
biasanya berupa salah satu dari jenis Ethernet atau Token Ring.   Interface WAN 
termasuk serial, ISDN dan integrated Channel Service Unit (CSU).  Management 
port berisi port Console dan AUX adalah port serial yang digunakan untuk 
menghubungkan router dengan administrator.  Port ini bukan merupakan port 
jaringan.  Port ini menggunakan aplikasi tertentu yang dijalankan pada sebuah 
komputer yang dihubungkan melalui port komunikasi pada komputer atau 
menggunakan modem. 

8. Power Supply, menyediakan power yang dibutuhkan untuk mengoperasikan 
komponen internal.  

 
4. Feature perangkat jaringan komputer. 

a. WAN Serial  
Untuk komunikasi jarak jauh, WAN menggunakan transmisi serial.  Ini adalah proses 
dimana bit dari data dikirimkan melalui satu channel.  Proses ini menyediakan 
komunikasi jarak jauh yang lebih reliabel dan menggunakan spesifikasi 
elektromagnetik  atau range freksuensi optikal yang khusus. 
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b. Router 

Pada sisi router juga dibutuhkan port yang sesuai dengan tipe kabel dan konektor 
yang digunakan. Port tersebut bisa berupa port yang tetap atau modular. Tipe port 
yang digunakan akan mempengaruhi sintaks yang digunakan untuk mengkonfigurasi 
router. Interface pada port serial yang tetap akan dilabeli dengan tipe port dan nomor 
port.   

 
 

D. METODE PEMBELAJARAN 

- Ceramah Interaktif 
- Penugasan 
- Tanya Jawab 
- Simulasi 
- Praktikum di Lab. Komputer 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal : 

 Salam pembuka, memeriksa kehadiran siswa, menyampaikan pokok-pokok dan tujuan 
materi. 

 Setelah mempersiapkan siswa untuk menerima informasi, guru menarik perhatian 
siswa dengan menanyakan tentang beberapa hal yang menyangkut dasar-dasar 
jaringan komputer dan perangkat jaringan. 

 Guru mengarahkan perhatian siswa pada contoh-contoh dan fungsi perangkat-
perngkat jaringan. 
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2. Kegiatan Inti : 

 Guru mengidentifikasi spesifikasi perangkat jaringan komputer. 

 Guru memaparkan produk jaringan komputer dari setiap vendor. 

 Guru menjelaskan fungsi perangkat jaringan komputer. 

 Guru menjelaskan lingkup layanan internet. 

 Guru mengidentifikasi perangkat jaringan komputer yang akan di konfigurasi 

 Guru menentukan Internet Service Provider berdasarkan pertimbangan kualitas dan 
harga. 

 Guru melaksanakan kegiatan tanya jawab dan diskusi, membahas dan menggali 
informasi tentang materi yang telah dijelaskan. 

3. Penutup : 

 Siswa membuat resume pada setiap akhir pertemuan. 

 Guru membuat kesimpulan materi, dan memberikan penugasan terstruktur yang 
berkaitan dengan materi yang telah disampaikan.. 

 

F. SUMBER BELAJAR 

☻ Modul Dikmenjur 2005 
☻ Sumber dari Internet yang relevan 
☻ User manual, 
☻ CD software dan VCD pembelajaran 

 

G. PENILAIAN 

1. Indikator 
 -  Menjelaskan jenis dan fungsi dari perangkat-perangkat jaringan 
 - Menjelaskan faktor penyebab lambatnya akses jaringan 

 2. Teknik Penilaian 
 - Tes tulis 
 - Tes pengamatan 

3. Bentuk Penilaian 
 - Uraian tertulis 
 

INSTRUMEN 

A. Soal 

No Soal Skor Jlh 

1. Sebutkan kemungkinan penyebab dari congestion di lalu lintas 
jaringan? 

25 

100 2. Jelaskan jenis-jenis dan fungsi perangkat-perangkat jaringan 30 

3. Jelaskan komponen-komponen utama pada router 30 

3. Apa perbedaan antara hub, bridge, switch, dan router ? 15 

B. Kunci 

No Kunci Jawaban 

1. Terlalu banyak host (host artinya peralatan-peralatan yang terhubung ke jaringan 
yang bisa mengirimkan dan menerima informasi bisa berupa komputer, 
workstation, server, printer dan lain-lain) di dalam sebuah broadcast domain 
a. Broadcast storm (badai broardcast) 
b. Multicasting 
c. Bandwith yang kecil 



 19 

2. a. Router  
LAN mengirimkan data ke Router, kemudian Router akan menganalisa 
berdasarkan informasi alamat pada layer 3. Kemudian Router akan meneruskan 
data tersebut ke interface WAN yang sesuai berdasarkan routing table yang 
dimilikinya. Router adalah perangkat jaringan yang aktif dan intelegent dan 
dapat berpartisipasi dalam manajemen jaringan. Router mengatur jaringan 
dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung 
tugas dan tujuan dari jaringan. Beberapa tujuan tersebut antara lain 
konektivitas, perfomansi yang reliabel, kontrol manajemen dan fleksibilitas. 

b. CSU/DSU 
Jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai.  Untuk jalur 
digital, sebuah Channel Service Unit (CSU) dan Data Service Unit (DSU) 
dibutuhkan. Keduanya sering digabung menjadi sebuah perangkat  yang 
disebut CSU/DSU.  

c. Modem 
Modem adalah sebuah perangkat dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk 
transmisi melalui local loop. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi 
analog dibandingkan digital.  Modem mengirim data melalui jalur telepon 
dengan memodulasi dan demodulasi sinyal.  Sinyal digital ditumpangkan ke 
sinyal suara analog yang dimodulasi untuk ditransmisikan.  Pada sisi penerima 
sinyal analog dikembalikan menjadi sinyal digital atau demodulasi. 

d. Communication Server 
Communication Server mengkonsentrasikan komunikasi pengguna dial-in dan 
remote akses ke LAN. Communication Server memiliki beberapa interface 
analog dan digital serta mampu melayani beberapa user sekaligus. 

3. 1. CPU, Central Processing Unit mengeksekusi instruksi pada Operating System. 
Fungsi yang lain adalah inisialisasi sistem, fungsi routing dan mengontrol 
network interface. Router yang besar memiliki beberapa CPU. 

2. RAM, Random Access Memory digunakan untuk informasi routing table, fast 
switching cache, running configuration dan packet queque. RAM biasanya 
dibagi dua secara logik yaitu memori processor utama dan memory shared 
input/output (I/O).  Memory shared I/O adalah berbagi antara berbagai interface 
I/O untuk menyimpan paket secara sementara.  Isi RAM akan hilang begitu 
power dari Router dimatikan.   

3. Flash, digunakan untuk menyimpan keseluruhan IOS (Internetworking 
Operating System) software image. Router umumnya mencari operating system 
pada flash.  IOS dapat diupgrade dengan mengisi IOS baru pada flash.  IOS 
mungkin berbentuk compressed atau uncompressed.   

4. NVRAM,  Nonvolatile Random Access Memory (NVRAM) digunakan untuk 
menyimpan startup configuration. Di beberapa perangkat NVRAM 
diimplementasikan menggunakan EEPROM yang terpisah dari perangkat 
tersebut.  

5. Bus, kebanyakan router berisi sebuah system bus dan CPU bus.  System bus 
digunakan untuk komunikasi diantara CPU dan interface.  System bus 
mengirimkan data dari dan ke interface. CPU bus digunakan oleh CPU untuk 
mengakses komponen dari media penyimpan router.   

6. ROM, Read Only Memory digunakan untuk menyimpan permanen startup 
diagnostic code (ROM Monitor).  Tugas utama untuk ROM adalah diagnosa 
hardware selama router melakukan bootup dan memindahkan software IOS dari 
Flash ke RAM.   

7. Interface adalah koneksi router keluar.  Port ini menggunakan aplikasi tertentu 
yang dijalankan pada sebuah komputer yang dihubungkan melalui port 
komunikasi pada komputer atau menggunakan modem. 

8. Power Supply, menyediakan power yang dibutuhkan untuk mengoperasikan 
komponen internal. 
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4. Hub menciptakan sebuah collision domain dan sebuah broadcast domain. 
Bridge memisahkan collision domain tetapi menciptakan satu broadcast 
domain yan gbesar. Mereka menggunakan alamar perangkat keras untuk 
menyaring paket jaringan.  
Switch memisahkan collision domain tetapi menciptakansebuah broadcast 
domain yang lebih besar secara default. Switch menggunakan alamat perangkat 
keras untuk menyaring paket network.  
Router memisahkan broadcast domain (dan collision domain) dan menggunakan 
logikal untuk menyaring paket network. 

 
 
 
Mengetahui, Tebing Tinggi,     Januari 2011 

Kepala Guru Mata Pelajaran, 
SMK Negeri 2 Tebing TInggi 

 

 

 

Drs. HARSONO HABIB AHMAD PURBA, S.Pd. 
NIP. 19660311 199402 1 001 NIP. 19741129 200312 1 004 
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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 

DINAS PENDIDIKAN 

SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI 
Jalan Gunung Leuser No.    (0621) 7007502 Tebing Tinggi Kode Pos :  20614 

Email  :  smkn2_tebingtinggi@yahoo.co.id 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

No. Dokumen : FM-KUR-02-05 

Tanggal Efektif : 01 Juli 2009 

No. Revisi : 00 

 

A. IDENTITAS 

 SEKOLAH : SMK Negeri 2 Tebing Tinggi 

 MATA PELAJARAN : Merancang Bangun dan Menganalisa WAN (MBMWAN) 

 KELAS / SEMESTER : XII-TKJ / Genap 

 PERTEMUAN KE : 6-8 

 STANDAR KOMPETENSI : Merancang Bangun dan Menganalisa WAN (MBMWAN) 

 KOMPETENSI DASAR : Meninjau Masalah Keamanan 

 ALOKASI WAKTU : 3 Pertemuan x 3 JP x 45 menit  
 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa memahami fitur keamanan pada gateway internet  
2. Siswa dapat melakukan rekomendasi pada firewall dan ukuran keamanan yang lain 

didiskusikan dengan ISP jika diminta. 
3. Siswa dapat membuat ringkasan dari rencana keamanan perusahaan diberikan pada 

pengguna dengan rekomendasi pada pengguna internet 
 

C. MATERI PELAJARAN 

A. Aspek-aspek Security  
Dalam mengamankan jaringan ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan dan dijaga, 
antara lain:  
� Kestabilan Sistem  

Sistem  yang  kita  buat  harus  stabil  sejalan  dengan  waktu,  dalam  arti  bila sewaktu-
waktu  terjadi  perubahan  pada  perilaku  hardware  maupun  software yang lain dari 
biasanya. Administrator harus mampu segera mengatasi masalah-masalah  tersebut, 
seperti memperbaiki bug yang ada, melakukan upgrade, dan mengganti device rusak.  

� Ketersediaan data dan kerahasiaan  
Harus  ada  perlindungan  terhadap  informasi  baik  berupa  data,  program,  dan segala  
hal  yang dianggap  penting  agar  tidak dihapus atau dirubah oleh  orang lain  yang  tidak  
berhak.  Selain  itu  harus  ada  jaminan  terhadap  informasi  agar tidak bisa 
diakses/diketahui atau diubah oleh orang lain yang tidak berhak  

� Ketersediaan service 
Servis-servis  yang  kita  sediakan  di  dalam  jaringan  harus  dijaga  agar  selalu tersedia 
tanpa adanya gangguan  

� Kendali  
Harus ada sistem pengendalian  tertentu, seperti mengatur hak akses di dalam sistem  
jaringan.  Karena  perilaku  pemakai  sulit  ditebak maka  pengguna  harus dibatasi dalam 
melakukan akses pada daerah dimana ia berwenang, sedangkan bagi pengguna luar 
harus ditolak.  

� Monitoring  
Administrator  harus  melakukan  pemantauan  terhadap  sistem  jaringan  yang 
dibangunnya,  siapa  yang  telah mengakses  dan menggunakan  servis,  aktivitas apa  
yang  telah  dilakukan,  mencari  sela-sela  sistem  yang  belum  terlindungi, memantau 
catatan logging sistem, mendeteksi penyusup yang masuk dll.  
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B. Serangan terhadap Sistem Keamanan  
Serangan  pada  keamanan  jaringan  sangat  banyak  jenisnya.  Bahkan  mungkin 
ditemukan  cara-cara  baru  yang  lebih  mudah  dan  efektif  serta  tidak  terlalu 
membutuhkan  kemampuan  yang  tinggi.  Serangan-serangan  ini  ada  yang  bersifat 
mengganggu, merusak, bahkan mengambil alih posisi superuser  (root). Serangan yang 
sering terjadi di internet di antaranya :  
• Scanning  

Scan adalah  probe  dalam  jumlah  besar menggunakan  tool  secara  otomatis dengan  
tujuan  tertentu (misal : mendeteksi kelemahan-kelemahan pada host tujuan).  

• Sniffing  
Sniffer  adalah  device  (software  maupun  hardware)  yang  digunakan  untuk mendengar 
informasi yang melewati jaringan dengan protokol apa saja. Host dengan  mode  
promiscuous  mampu  mendengar  semua  trafik  di  dalam jaringan. Sniffer  dapat 
menyadap  password maupun  informasi  rahasia,  dan keberadaannya  biasanya  cukup  
sulit  untuk  dideteksi  karena  bersifat  pasif.  

• Eksploit  
Eksploit  berarti  memanfaatkan  kelemahan  sistem  untuk  aktifitas-aktifitas  di luar 
penggunaan normal yang sewajarnya.  

• Spoofing  
Biasanya  IP  spoofing  dilakukan  dengan  menyamarkan  identitas  alamat  IP menjadi  IP  
yang  tepercaya  (misal  dengan  script  tertentu)  dan  kemudian melakukan koneksi ke 
dalam  jaringan. Bila berhasil akan dilanjutkan dengan serangan berikutnya.   

• DoS (Denial of Service) attack  
Salah  satu  sumberdaya  jaringan  yang  berharga  adalah  servis-servis  yang 
disediakannya.  DoS  atau  malah  Distributed  DoS  (DDoS)  attack  dapat menyebabkan 
servis yang seharusnya ada menjadi tidak bisa digunakan. Penyebab penolakan servis ini 
sangat banyak sekali, dapat disebabkan antara lain :  
1.  Jaringan  kebanjiran  trafik  (misal  karena  serangan  syn  flooding,  ping flooding, 

smurfing).   
2.  Jaringan  terpisah  karena  ada  penghubung  (router/gateway)  yang  tidak berfungsi.   
3.  Ada  worm/virus  yang  menyerang  dan  menyebar  sehingga  jaringan menjadi lumpuh 

bahkan tidak berfungsi, dll  
• Malicious Code  

Malicious  Code  adalah  program  yang  dapat menimbulkan  efek  yang  tidak diinginkan  
jika  dieksekusi.  Jenisnya  antara  lain : trojan  horse, virus,  dan worm.  

• Serangan secara fisik  
Serangan  secara  fisik  misalnya  mengakses  server/jaringan/piranti  secara ilegal :  

• Buffer Over Flow  
Dapat terjadi jika ada fungsi yang dibebani dengan data yang lebih besar dari yang  
mampu  ditangani  fungsi  tersebut.  Buffer  adalah  penampungan sementara  di  memori  
komputer  dan  biasanya  mempunyai  ukuran  tertentu. Jika hal itu terjadi maka 
kemungkinan yang dapat terjadi adalah :  
- program menolak dan memberi peringatan, atau 

- program  akan  menerima  data,  meletakkannya  pada  memori  dan mengoverwrite isi 

memori jika ada data sebelumnya.  

• Social Engineering  
Social engineering berarti usaha untuk mendapatkan password dengan jalan 'memintanya' 
, misalkan dengan menggunakan fakemail.  

• OS Finger Printing  
Mengetahui  operating  system  (OS)  dari  target  yang  akan  diserang merupakan  salah  
satu  pekerjaan  pertama  yang  dilakukan  oleh  seorang cracker.  Setelah  mengetahui  
OS  yang  dituju,  dia  dapat  melihat  database kelemahan  sistem  yang  dituju.  

• Crack password  
Crack password  adalah  program  untuk  menduga  dan  memecahkan password dengan 
menggunakan sebuah atau beberapa kamus (dictionary). 

C. Pengenalan Firewall  
Firewall merupakan  sebuah  perangkat  yang  diletakkan  antara  Internet  dengan jaringan 
internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Tujuan utama  dari  
firewall  adalah  untuk menjaga  agar  akses  (ke  dalam maupun  ke  luar) dari  orang  yang  
tidak  berwenang  (unauthorized  access)  tidak  dapat  dilakukan. 
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Firewall  pada  dasarnya  dapat  dikategorikan  menjadi  2  berdasarkan  cara  fungsi 
kerjanya (keduanya dapat dilakukan pada sebuah perangkat komputer (device) atau 
dilakukan secara terpisah), yaitu :   
1. Fungsi filtering   

Firewall  bekerja  pada  level  jaringan  (network-level  firewall)  biasa  disebut packet 
filter. Firewall tipe ini biasanya berupa router yang melakukan fungsi packet filtering 
berdasarkan parameter-parameter  tertentu  : alamat sumber, protokol, nomor port dan 
isi. Dari membandingkan informasi yang diperoleh pada paket-paket trafik dengan 
kebijaksanaan yang ada pada tabel akses, maka tindakan yang diberlakukan adalah :  
•  Melewatkan paket data ke tujuannya (client atau server)  
•  Memblok paket data  

2. Fungsi proxy 
Firewall pada  level aplikasi  (application  level gateway)  ini berfungsi sebagai  
penghubung antara komputer client dengan  jaringan  luar. Pada koneksinya, paket-paket  
IP  tidak  pernah  diteruskan  secara  langsung,  namun  ditranslasi dan diwakilkan oleh 
gateway aplikasi tersebut yang berfungsi sebagai saluran dan penterjemah dan 
menggantikan fungsi client. Proxy akan merelai semua request dari client kepada server 
yang sesungguhnya, kemudian merelai balik semua hasil  response  real server kepada 
client kembali. Ditengah proses di atas, maka proxy server berkesempatan untuk 
melakukan pembatasan “relai” berdasarkan tabel akses yang sudah dibuat.   
Fungsi proxy dapat dilakukan oleh berbagai software tergantung kepada jenis proxy  yang  
dibutuhkan,  misalnya  web  proxy,  rlogin  proxy,  ftp  proxy  dan seterusnya. Di sisi client 
sering kali dibutuhkan software  tertentu agar dapat menggunakan  proxy  server  ini,  
seperti  misalnya  dengan  menggunakan SOCKS. Beberapa  perangkat  lunak  berbasis 
UNIX  untuk proxy  antara  lain: Socks  (proxy  server  oleh  NEC  Network  Systems  
Labs),  Squid  (web  proxy server). 

 

D. Kebijakan dan Mekanisme Keamanan 
●  Pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan 

kebutuhan implementasinya 
• Kebijakan menspesifikasikan kebutuhan 
• Mekanisme menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut 

●  Berdasar spesifikasi dari OSI, sebuah layanan (kebijakan) keamanan meliputi : 
•  Access Control, Perlindungan terhadap pemakaian tak legak 
•  Authentication, Menyediakan jaminan identitas seseorang 
•  Confidentiality (kerahasiaan), Perlindungan terhadap pengungkapan identitas tak legak 
•  Integrity, Melindungi dari pengubahan data yang tak legak 
•  Non-repudiation (penyangkalan), Melindungi terhadap penolakan komunikasi yang 

sudah pernah dilakukan 
●  Untuk mencapai layanan keamanan tersebut, mekanisme-mekanisme yang dapat 

diterapkan : 
•  Enkripsi 
•  Digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan 

perlindungan integritas 
•  Digital Signature 
•  Digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas, dan non-

repudiation 
•  Algoritma Checksum/Hash 
•  Digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas, dan dapat menyediakan 

authentication 
•  Satu atau lebih mekanisme dikombinasikan untuk menyediakan security service 

 

D. METODE PEMBELAJARAN 

- Ceramah Interaktif 
- Penugasan 
- Tanya Jawab 
- Simulasi 
- Praktikum di Lab. Komputer 
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E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal : 

 Salam pembuka, memeriksa kehadiran siswa, menyampaikan pokok-pokok dan tujuan 
materi. 

 Setelah mempersiapkan siswa untuk menerima informasi, guru menarik perhatian 
siswa dengan melakukan apersepsi terhadap beberapa hal yang menyangkut dasar-
dasar keamanan pada jaringan komputer dan pernyebabnya. 

2. Kegiatan Inti : 

 Guru menguraikan istilah firewall dalam dunia komunikasi data dan mengidentifikasi 
peranannya 

 Guru melaksanakan konsep keamanan jaringan pada jaringan public. 

 Bersama siswa, guru mendiskusikan sistem keamanan yang akan diterapkan dan guru 
memaparkan sistem keamanan yang digunakan  

 Guru melaksanakan konsep keamanan bertingkat pada jaringan public. 

3. Penutup : 

 Siswa membuat resume pada setiap akhir pertemuan. 

 Guru membuat kesimpulan materi, dan memberikan penugasan terstruktur yang 
meliputi langkah-langkah cara melaksanakan konsep keamanan bertingkat pada 
jaringan publik serta memasang dan mengatur konfigurasi firewall, baik pada 
komputer personal maupun pada komputer jaringan. 

 

F. SUMBER BELAJAR 

☻ Modul Dikmenjur 2005 
☻ Sumber dari Internet yang relevan 
☻ User manual, 
☻ CD software dan VCD pembelajaran 

 

G. PENILAIAN 

1. Indikator 
- Fitur keamanan pada gateway internet diakses dengan rekomendasi pada arsitektur 

jaringan dan rencana keamanan perusahaan. 
- Rekomendasi pada firewall dan ukuran keamanan yang lain didiskusikan dengan ISP 

jika diminta. 
- Ringkasan dari rencana keamanan perusahaan diberikan pada pengguna dengan 

rekomendasi pada pengguna internet. 

 2. Teknik Penilaian 
 - Tes tulis 
 - Tes pengamatan 

3. Bentuk Penilaian 
 - Uraian tertulis 
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INSTRUMEN 

A. Soal 

No Soal Skor Jlh 

1. Ada dua jenis perangkat yang umum digunakan dalam 
keamanan jaringan. Jelaskan masing-masing. 
 

10 

100 

2. Apakah yang dimaksud dengan firewall 
 

15 

3. Sebutkan cara kerja firewall yang kamu ketahui 
 

15 

4. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh firewall 
 

20 

5. Jelaskan fungsi proxy dalam keamanan jaringan 
 

10 

6. Sebutkan beberapa program aplikasi yang biasanya digunakan 
untuk keamanan ? 
 

15  

7. Apakah software apilkasi yang digunakan untuk melakukan 
pengujian terhadap integratitas system, jelaskan ? 
 

15  

B. Kunci 

No Kunci Jawaban 

1. a. Perangkat keras  Firewall 
b. Perangkat lunak: 

 MRTG (Multi Router Traffic Grapher Software). 

 Anti Virus 

 Proxy 

2. 
 

Firewall atau tembok-api adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan 
lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu 
lintas jaringan yang tidak aman  
 

3. Diantara cara kerja firewall adalah: Packet-Filter Firewall, Circuit Level Gateway, 
Application Level Firewall, Stateful Firewall  
 

4. a. Analisis dan filter packet  data yang dikomunikasikan lewat protokol di 
internet, dibagi atas paket-paket. Firewall akan menganalisa paket ini dan 
kemudian memberlakukannya sesuai kondisi tertentu 

b. Blocking dan isi protocol  Firewall dapat melakukan bloking terhadap isi 
paket, misalnya berisi applet Java, ActiveX, VBScript, dan Cookie. 

c. Autentikasi koneksi dan enkripsi  kemampuan untuk menjalankan enkripsi 
dalam identitas user, integritas dari suatu sesion dan melapisi transfer data dari 
intaian pihak lain. 

 

5. Proxy digunakan untuk membatasi akses internet pada lingkup suatu jaringan 
keamanan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya penyebaran virus  
pada jaringan  dimana virus itu tanpa kita sadari dapat masuk pada saat kita 
melakukan browsing. 
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6. Program tersebut meliputi program enkripsi/dekripsi, probe/scan listener, 
pemantau (monitoring), dan firewall. Juga program seperti probe dan scanner, 
cracker, bomber dan flooder, sniffer, malicious code (virus, trojan dan worm), 
eksploit bug, backdoor, spoof dll. Dewasa ini tool-tool security yang ada semakin 
banyak jenisnya, mudah digunakan, dan semakin efektif. 
 
 

7. Software yang digunakan misalkan tripwire dan sxid. Tripwire digunakan untuk 
memantau perubahan-perubahan (direktori dan file) yang terjadi pada sistem. 
Digunakan terutama untuk mencegah adanya backdoor, memantau pengubahan 
file oleh orang yang tidak berhak, dll. Logcheck digunakan untuk membantu 
memeriksa file-file log sehingga tidak membosankan, lebih efektif dan praktis. 

 
 
 
 
Mengetahui, Tebing Tinggi,     Januari 2011 

Kepala Guru Mata Pelajaran, 
SMK Negeri 2 Tebing TInggi 

 

 

 

Drs. HARSONO HABIB AHMAD PURBA, S.Pd. 
NIP. 19660311 199402 1 001 NIP. 19741129 200312 1 004 
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

No. Dokumen : FM-KUR-02-05 

Tanggal Efektif : 01 Juli 2009 

No. Revisi : 00 

 

A. IDENTITAS 

 SEKOLAH : SMK Negeri 2 Tebing Tinggi 

 MATA PELAJARAN : Merancang Bangun dan Menganalisa WAN (MBMWAN) 

 KELAS / SEMESTER : XII-TKJ / Ganjil 

 PERTEMUAN KE : 10-15 

 STANDAR KOMPETENSI : Merancang bangun dan menganalisa Wide Area Network 

 KOMPETENSI DASAR : Memasang dan mengkonfigurasi produk dan perangkat 
gateway 

 ALOKASI WAKTU : 4 Pertemuan x 3 JP x 45 menit  
 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa memahami proses pemasangan dan konfigurasi diidentifikasi. 
2. Siswa memahami produk dan perangkat gateway dipasang dan dikonfigurasi sesuai 

kebutuhan teknis. 
3. Siswa dapat mempraktekan pengujian direncanakan dan dijalankan sesuai dengan 

rekomendasi pada kebutuhan klien dan dampak dari jaringan. 
 

C. MATERI PELAJARAN 

A. Karakteristik Topologi Jaringan 
1.  Topologi Bus atau Daisy Chain  

• merupakan satu kabel yang kedua ujung nya ditutup, dimana sepanjang kabel terdapat 
node-node  

• umum digunakan karena sederhana dalam instalasi  
• signal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision  
• problem terbesar pada saat kabel putus. Jika salah satu segmen kabel putus, maka 

seluruh jaringan akan terhenti. 
2. Topologi Ring  

• lingkaran tertutup yang berisi node-node  
• sederhana dalam layout  
• signal mengalir dalam satu arah, sehingga dapat menghindarkan terjadinya  collision 

(dua paket data bercampur), sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan  
collision detection yang lebih sederhana  

• problem: sama dengan topologi bus  
• biasanya  topologi ring tidak  dibuat secara fisik melainkan direalisasikan dengan 

sebuah  consentrator dan kelihatan seperti topologi star. 
3. Topolog Star  

• setiap node berkomunikasi langsung dengan central node, traffic data mengalir dari 
node ke central node  dan kembali lagi.  

• mudah dikembangkan, karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung 
terhubung ke central node.  

• keunggulannya adalah jika satu kabel node terputus yang lainnya tidak terganggu.  
• dapat digunakan kabel yang “lower grade” karena hanya menghandel satu traffic node, 

biasanya digunakan kabel UTP. 
4. Topologi Extended Star 
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• setiap node berkomunikasi langsung dengan sub node, sedangkan sub node 
berkomunikasi dengan  central node. traffic data mengalir dari node ke sub node lalu 
diteruskan ke central node  dan kembali lagi.  

• digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau 
melebihi dari kapasitas maksimal penghubung.  

• keunggulan : jika satu kabel sub node   terputus maka sub node yang lainnya tidak 
terganggu, tetapi apabila  central node  terputus maka semua node disetiap sub node 
akan terputus  

• tidak dapat digunakan kabel yang “lower  grade” karena hanya menghandel satu traffic 
node, karena untuk berkomunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan 
beberapa kali hops. 

5.  Topologi hierarchical  
Topologi ini biasa disebut sebagai topolodi tree. Dibangun oleh seperti halnya topologi 
extended star yang dihubungkan melalui sub node dalam satu central node. Topologi ini 
dapat mensupport baik baseband maupun broadband signaling dan juga mensupport baik 
contention maupun token bus access. 

6. Topologi Mesh  
MESH topologi dibangun dengan memasang link diantara station-station. Sebuah „fully-
connected mesh‟ adalah sebauh jaringan dimana setiap terminal terhubung secara 
langsung ke  semua terminal-terminal yang lain. Biasanya digunakan pada jaringan 
komputer kecil. Topologi ini secara teori memungkinkan akan tetapi tidak praktis dan 
biayanya cukup tinggi untuk diimplementasikan. Mesh topologi memiliki tingkat 
redundancy yang tinggi. Sehingga jika terdapat satu link yang rusak maka suatu station 
dapat mencari link yang lainnya. 

B. Konfigurasi Routing 
Konfigurasi routing secara umum terdiri dari 3 macam yaitu:  
1.  Minimal Routing  

Dari namanya dapat diketahui bahwa ini adalah konfigurasi yang paling  sederhana  tapi  
mutlak  diperlukan. Biasanya minimal routing dipasang pada network  yang  terisolasi  
dari network  lain atau dengan kata lain hanya pemakaian lokal saja.  

2. Static Routing  
Konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam network yang hanya  mempunyai 
beberapa gateway, umumnya tidak lebih dari 2 atau 3. Static routing  dibuat  secara 
manual pada masing-masing gateway. Jenis ini masih  memungkinkan  untuk jaringan 
kecil dan stabil.   

3. Dynamic Routing  
Dalam sebuah network dimana terdapat jalur routing lebih dari satu rute untuk  mencapai 
tujuan yang sama biasanya menggunakan dynamic routing. Dan  juga  selain itu network  
besar yang terdapat lebih dari 3 gateway. Dengan dynamic  routing, tinggal menjalankan 
routing protokol yang dipilih dan biarkan bekerja.  

C. Routing Protocol 
Protokol routing merupakan aturan yang mempertukarkan informasi routing yang  nantinya 
akan membentuk tabel routing, sedangkan routing adalah aksi pengiriman-pengiriman  paket  
data berdasarkan tabel routing tadi.  
1. Interior Routing Protocol 

Sesuai namanya, interior berarti bagian dalam. Dan interior routing  protocol  digunakan 
dalam sebuah network  yang dinamakan autonomus systems (AS). AS dapat diartikan 
sebagai sebuah  network  (bisa besar  atau  pun  kecil) yang berada dalam satu kendali  
teknik.  AS bisa  terdiri dari beberapa sub network yang masing-masingnya mempunyai  
gateway untuk saling berhubungan. Interior routing  protocol  mempunyai beberapa 
macam implemantasi protokol, yaitu:   
- RIP (Routing Information Protocol)   

Merupakan  protokol  routing  yang  paling  umum dijumpai karena  biasanya  sudah  
included dalam  sebuah  sistem operasi, biasanya  unix  atau  novell.  RIP  memakai 
metode distance-vector algoritma. Algoritma ini bekerja dengan menambahkan  satu  
angka  metrik  kepada  ruting  apabila melewati satu gateway. Satu kali data melewati 
satu gateway maka  angka  metriknya  bertambah satu  (atau  dengan  kata lain  naik  
satu  hop). RIP hanya bisa menangani  15  hop,  jika lebih maka host tujuan dianggap 
tidak dapat dijangkau.  

- OSPF (Open Shortest Path First)   
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Merupakan  protokol  routing  yang  kompleks  dan  memakan resource  komputer.  
Dengan  protokol  ini, route dapat dapat dibagi menjadi beberapa jalan.  Maksudnya  
untuk mencapai host tujuan dimungkinkan untuk mecapainya melalui dua atau lebih rute 
secara paralel.  

2.  Exterior Protocol  
AS merupakan sebuah  network dengan sistem policy yang pegang dalam satu pusat  
kendali. Internet  terdiri dari ribuan AS yang  saling  terhubung.  Untuk  bisa  saling  
berhubungan  antara AS, maka  tiap-tiap  AS  menggunakan  exterior  protocol  untuk 
pertukaran informasi routingnya. Informasi routing yang dipertukarkan bernama  
reachability information (informasi keterjangkauan).Tidak banyak router yang 
menjalankan routing protokol ini. Hanya router utama dari sebuah AS yang 
menjalankannya. Dan untuk terhubung ke internet setaip AS harus mempunyai  nomor 
sendiri. Protokol yang mengimplementasikan exterior: 
a. EGP (Exterior Gateway Protocol)   

Protokol  ini  mengumumkan  ke  AS  lainnya  tentang  network yang  berada  di  
bawahnya. Pengumumannya kira-kira berbunyi: "Kalau hendak pergi ke AS nomor  
sekian dengan nomor network sekian, maka silahkan melewati saya". 

b. BGP (Border Gateway Protocol)   
BGP  sudah  mempertimbangkan  rute  terbaik  untuk  dipilih. Seperti  EGP,  BGP  
juga  mepertukarkan reachability information. 

D. Konfigurasi Managable Switch 
Melakukan kinfogurasi kepada suatu manageable switch atau dedicated router dapat 
dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:  
1. Melalui koneksi hyper terminal (console), dilakukan dengan akses hyper terminal dari 

program, setelah sebelumnya dibuat koneksi antara host (serial port) dengan 
switch/router pada port console. 

2. Web Base, dengan memanfaatkan protokol http sebagai interface-nya, dilakukan dengan 
terlebih dahulu menghubungkan host dengan remote host (manageable switch/dedicated 
router) yang akan dikonfigurasikan, baik dengan melalui network atau secara langsung. 
Satu syarat yang harus di penuhi adalah alamat yang akan ditempatkan pada address 
bar browser harus diketahui, dan meyakinkan koneksi antar host tersebut.  

3.  Remote Terminal, bisa menggunakan Telnet, SSH, winbox, rlogin atau tools remote 
terminal lainnya. Telnet atau SSH dapat dilakukan melalui software, salah satunya adalah 
putty. 

E. Konfigurasi Gateway (pada Linux Fedora 9) 
1. Mensetting IP Gateway dari ISP 

[root@localhost]# nano /etc/sysconfig/network 

lalu isi dengan : 
NETWORKING=yes 

HOSTNAME=localhost.localdomain 

GATEWAY=192.168.8.1 

2.  Menconfigurasi IP eth0 (default) 
[root@localhost]# nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

lalu isi dengan : 
DEVICE=eth0 

BOOTPROTO=static 

IPADDR=192.168.8.75 

BROADCAST=192.168.8.255 

NETMASK=255.255.255.0 

ONBOOT=yes 

USERCTL=no 

3.  Setting dns resolve 
[root@localhost]# nano /etc/resolve.conf 

lalu isi dengan nameserver dari ISP kita, yaitu : 
nameserver 203.130.206.250 

nameserver 202.134.0.155 
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4.  Setting IP Forwarding 
[root@root@localhost]# nano /etc/sysctl.conf 

rubah net.ipv4.ip_forward = 0  menjadi  net.ipv4.ip_forward = 1 

Namun jika tidak ada ditemukan net.ipv4.ip_forward = 0 tambahkan dengan 

mengetikkan net.ipv4.ip_forward = 1 

5.  Restart Network 
[root@root@localhost]# /etc/init.d/network restart 

Shutting down interface eth0 : [ OK ] 

Shutting down loopback interface : [ OK ] 

Disabling IPv4 packet forwarding : [ OK ] 

Setting network parameters : [ OK ] 

Bringing up loopback interface : [ OK ] 

Bringing up interface eth0 : [ OK ] 

[root@www root]#chkconfig --level 2345 network on 

[root@www root]# 

 

6.  Matikan iptablesnya 
[root@localhost]# /etc/init.d/iptables stop 

Flushing all chains : [ OK ] 

Removing user defined chains : [ OK ] 

Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy : [ OK ] 

7. Tambahkan iptables untuk Source NAT sesuai dengan ip di eth0 
[root@localhost]# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 

192.168.3.0/24 -j SNAT -–to-source 192.168.8.75 

 
D. METODE PEMBELAJARAN 

- Ceramah Interaktif 
- Penugasan 
- Tanya Jawab 
- Simulasi 
- Praktikum di Lab. Komputer 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal : 

 Salam pembuka, memeriksa kehadiran siswa, menyampaikan pokok-pokok dan tujuan 
materi. 

 Setelah mempersiapkan siswa untuk menerima informasi, guru menarik perhatian 
siswa dengan melakukan apersepsi terhadap keamanan jaringan dan firewall. 

2. Kegiatan Inti : 

 Guru mendemonstrasikan cara pemasangan perangkat sesuai dengan SOP 

 Guru mendemostrasikan cara mengkonfigurasi gateway internet 

 Guru menjalankan gateway internet dan menguji kinerja gateway  

 Siswa membuat log sheet/report sheet 

3. Penutup : 

 Siswa membuat resume pada setiap akhir pertemuan. 

 Guru membuat kesimpulan materi, dan memberikan penugasan terstruktur yang 
mencakup pemasangan dan pengkonfigurasian produk dan perangkat gateway. 

 

F. SUMBER BELAJAR 

☻ Modul Dikmenjur 2005 
☻ Sumber dari Internet yang relevan 
☻ User manual, 
☻ CD software dan VCD pembelajaran 
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G. PENILAIAN 

1. Indikator 
- Proses pemasangan dan konfigurasi diidentifikasi. 
- Produk dan perangkat gateway dipasang dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan teknis. 
- Pengujian direncanakan dan dijalankan sesuai dengan rekomendasi pada kebutuhan 

klien dan dampak dari jaringan. 
- Laporan kesalahan dianalisis dan perubahan dibuat sesuai permintaan.  

 2. Teknik Penilaian 
 - Tes tulis 
 - Tes pengamatan 

3. Bentuk Penilaian 
 - Uraian tertulis 
 

INSTRUMEN 

A. Soal 

No Soal Skor Jlh 

1. Jelaskan mengapa perlu melakukan evaluasi terhadap 
kebutuhan pengendalian sistem keamanan jaringan 

10 

100 

2. Jelaskan jenis-jenis perangkat pengamanan pada jaringan 10 

3. Apakah yang dimaksud routing 10 

4. Sebutkan tujuan routing protocols 10 

5. Proses boot apa sajakah yang dilakukan oleh router saat 
dinyalakan? 
 

20 

6. Tuliskan perintah konfigurasi IP gateway internet (ISP) pada 
Fedora 9 

20 
 

7. Tuliskan perintah konfigurasi menambahkan ip tables untuk 
Source Nat pada eth gateway di linux fedora 

20 
 

 

B. Kunci 

No Kunci Jawaban 

1. Keamanan jaringan harus direncanakan dari awal dengan menyediakan budget 
untuk itu. Jika tidak dibudgetkan dari awal (perencanaan), maka kita akan 
dikagetkan dengan kebutuhan akan adanya perangkan pengamanan jaringan. 

2. Firewall, Intrusion Detection System, Antivirus, Dissaster Recovery Center, dan 
lain-lain. 

3. Routing adalah process transfer data melewati internetwork dari satu jaringan LAN 
ke jaringan LAN lainnya  

4. 
 

Secara umum routing protocols mempunyai beberapa tujuan seperti: 
a. Secara dinamis mempelajari dan mengisi routing table dengan sebuah lintasan 

bagi semua subnet yang ada dalam jaringan 
b. Jika ada lebih dari satu lintasan untuk sebuah subnet, maka routing protocol 

menempatkan lintasan terbaik ke dalam routing table. 
c. Memberitahukan jikalau lintasan dalam routing table tidak lagi valid, dan 

menghapus lintasan tersebut dari rauting table 
d. Jika suatu lintasan di dalam routing table di hapus dan lintasan lain yang 

dipelajari dari router sekitarnya tersedia, maka akan ditambahkan ke routing 
table. 

e. Untuk menambahkan lintasan baru. 
f. Yang terakhir adalah mencegah terjadinya routing loops. 
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5. Saat router dihidupkan maka ia akan menjalankan proses booting sebagai berikut: 
a. POST akan memeriksa hardware router. saat proses POST selesai dengan 

sukses, maka system LED OK indicator akan meyala. 
b. Router akan akan memuatkan / loading image IOS kedalam RAM 
c. Router kemudian load file konfigurasi kedalam RAM yang merupakan proses 

konfigurasi router dari data konfigurasi startup-config. 

6. [root@localhost]# nano /etc/sysconfig/network 

lalu isi dengan : 
NETWORKING=yes 

HOSTNAME=localhost.localdomain 

GATEWAY=192.168.8.1 

 

7. [root@localhost]# iptables -t nat -A POSTROUTING -o 

eth0 -s 192.168.3.0/24 -j SNAT -–to-source 192.168.8.75 

 
 
Mengetahui, Tebing Tinggi,     Januari 2011 

Kepala Guru Mata Pelajaran, 
SMK Negeri 2 Tebing TInggi 

 

 

 

Drs. HARSONO HABIB AHMAD PURBA, S.Pd. 
NIP. 19660311 199402 1 001 NIP. 19741129 200312 1 004 
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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 

DINAS PENDIDIKAN 

SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI 
Jalan Gunung Leuser No.    (0621) 7007502 Tebing Tinggi Kode Pos :  20614 

Email  :  smkn2_tebingtinggi@yahoo.co.id 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

No. Dokumen : FM-KUR-02-05 

Tanggal Efektif : 01 Juli 2009 

No. Revisi : 00 

 

A. IDENTITAS 

 SEKOLAH : SMK Negeri 2 Tebing Tinggi 

 MATA PELAJARAN : Merancang Bangun dan Menganalisa WAN 

 KELAS / SEMESTER : XII-TKJ / Ganjil 

 PERTEMUAN KE : 17-22 

 STANDAR KOMPETENSI : Merancang bangun dan menganalisa WAN 

 KOMPETENSI DASAR : Mengonfigurasi dan menguji titik jaringan 

 ALOKASI WAKTU : 4 Pertemuan x 3 JP x 45 menit  
 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menetapkan titik jaringan pada gateway yang spesifik sebagai permintaan 
dari arsitektur jaringan dan kebutuhan klien. 

2. Siswa dapat menentukan dan mengkonfigurasi dengan rekomendasi arsitektur jaringan 
dan kebutuhan klien. 

3. Siswa dapat mengkonfigurasi perangkat keras/perangkat lunak sesuai permintaan 
berdasarkan pada spesifikasi vendor serta kebutuhan klien. 

 

C. MATERI PELAJARAN 
 

1. Pengujian Koneksi 
Pengujian atau pengetesan jaringan dilakukan untuk mengetahui apakah komputer yang kita 
konektifitaskan telah berhasil masuk dalam sistem jaringan yang dituju. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 

Cara pengujian hasil koneksi jaringan dapat pula dilakukan dengan cara double klik pada 
icon Network Neighborhood akan didapatkan daftar nama komputer yang telah masuk dalam 
jaringan sampai saat pengaksesan tersebut. 
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Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah komputer tersebut telah terhubung 
dengan jaringan adalah dengan masuk pada Windows Explorer disana akan memberikan 
informasi secara lengkap. 

 
 

Pengujian dapat pula dilakukan dengan menggunakan Ms Dos untuk melihat konfigurasi 
pada TCP/IP.  Pada windows Ms Dos ketikkan C:>IPCONFIG/ALL  (IP Configuration) 

 

IPCONFIG (IP Configuration) memberikan informasi hanya pengalamatan TCP/IP pada 
konputer tersebut saja. Dari gambar tersebut bahwa komputer tersebut memiliki nomor  IP 
Addres adalah  10.1.1.7 dan Subnet Masknya adalah 255.255.255.0  Untuk informasi yang 
lebih lengkap dapat juga dilakukan dengan mengetikkan pada Ms Dos adalah  
C:>  IPCONFIG/ALL|MORE seperti tampilan berikut: 

 

Dari tampilan IPCONFIG secara keseluruhan (all) dapat diperoleh informasi bahwa :  
1. Host Name (Nama Komputer) adalah Komp_7  
2. Diskripsi kartu jaringannya menggunakan Realtek RTL8029(AS) jenis eternet adapter.   
3. Physical Adapter adalah 00-02-44-27-25-73      
4. IP Addres adalah  10.1.1.7   
5. Subnet Masknya adalah 255.255.255.0   
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2. Analisa Kinerja Jaringan WAN 
Dalam komunikasi jaringan komputer, khususnya Wide Area Network, perlu dilakukan 
proses monitoring jaringan. Hal ini dimaksudkan agar seorang penanggung jawab 
jaringan/autonomous system (AS), biasanya seorang network administrator, dapat 
melakukan pemantauan terhadap interkoneksi autonomous system yang menjadi tanggung 
jawabnya.  
Dalam hal diagnosa permasalahan WAN, fokus yang harus diperhatikan adalah analisa 
kinerja jaringan (trafic) yang dapat dilakukan pada software dengan memanfaatkan protokol 
SNMP dengan memperhatikan dua parameter, yaitu parameter Layanan dan parameter 
Efisiensi. Disamping itu hal yang harus diperhatikan adalah load balancing dengan 
memanfaatkan QoS (Quality of Service).  
Analisa kinerja jaringan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan hubungan 
antara 3 konsep utama, yaitu sumber daya (resources), penundaan (delay) dan daya-kerja 
(throughput). 
Analisa Kinerja jaringan komputer dapat didefinisikan sebagai penelitian kuantitatif yang 
terus menerus terhadap suatu jaringan komunikasi dalam urutan kerja yang tetap berada 
dalam fungsinya (Terplan, 1987) agar hal-hal berikut dapat terpenuhi, yaitu:   
-  Dapat menyempurnakan level layanan pemeliharaan.   
-  Dapat mengenali potensi kemacetan.   
- Dapat mendukung pengendalian operasional jaringan, administrasi dan merencanakan 

kapasitas.   
Administrasi jaringan membantu langkah analisa kinerja dalam usaha mengevaluasi 
kemampuan layanan pada konfigurasi tertentu, selanjutnya akan mendefinisikan indikator 
kinerja yang penting, merekomendasikan prosedur pelaporan kinerja dan menentukan 
antarmuka manajemen basis data. 
Kriteria penting dari sudut pandang pemakai jaringan adalah keandalan, yaitu kriteria 
pengukuran seberapa mudah suatu sistem terkena gangguan, terjadi kegagalan atau 
beroperasi secara tidak benar. Keandalan adalah ukuran statistik kualitas komponen 
dengan menggunakan strategfi pemeliharaan, kuantitas redudansi, perluasan jaringan 
secara geometris dan kecenderungan statis dalam merasakan sesuatu secara tidak 
lenagusng tentang bagaimana suatu paket ditansmisikan oleh sistem tersebut. 
Kinerja jaringan dapat diukur berdasarkan kriteria Terplan (1987):  
1. Kriteria level pemakai (user level), yaitu waktu respon dan keandalan.   

-  Waktu respon yaitu waktu tanggapan saat paket dipancarkan dengan benar.   
-  Keandalan yaitu suatu keadaan yang dapat menentukan seberapa berfungsinya sistem 

pada suatu tugas pengiriman paket.   
2. Kriteria level jaringan (network Level), yaitu waktu respon rata-rata. Penentuan waktu 

respon rata-rata dilakukan dengan 2 langkah, yaitu:   
- Menentukan rata-rata penundaan satu jalur paket melewati jaringan dan antar mukanya 

sebagai suatu fungsi beban terhadap ukuran paket.   
-  Menggunakan  informasi dengan penundaan dan pemakaian link untuk menghitung 

waktu respon rata-rata pemakai. 

 

D. METODE PEMBELAJARAN 

- Ceramah Interaktif 
- Penugasan 
- Tanya Jawab 
- Simulasi 
- Praktikum di Lab. Komputer 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal : 

 Salam pembuka, memeriksa kehadiran siswa, menyampaikan pokok-pokok dan tujuan 
materi. 

 Setelah mempersiapkan siswa untuk menerima informasi, guru menarik perhatian 
siswa dengan melakukan apersepsi terhadap beberapa hal yang menyangkut 
identifikasi pengendalian jaringan. 
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2. Kegiatan Inti : 

 Guru memasang dan mengkonfigurasi  gateway sebagai interface client dan internet 

 Membuat topologi/tipe koneksi jaringan public,sesuai dengan kebutuhan client yang 
akan terhubung internet. 

 Memasang dan mengkonfirasi komponen jaringan (hardware/software) komputer 
sesuai SOP. 

3. Penutup : 

 Siswa membuat resume pada setiap akhir pertemuan. 

 Guru membuat kesimpulan materi, dan memberikan penugasan terstruktur yang 
meliputi cara mendesain sistem keamanan jaringan. 

 

F. SUMBER BELAJAR 

☻ Modul Dikmenjur 2005 
☻ Sumber dari Internet yang relevan 
☻ User manual, 
☻ CD software dan VCD pembelajaran 

 

G. PENILAIAN 

1. Indikator 

- Titik jaringan ditetapkan pada gateway yang spesifik sebagai permintaan dari 
arsitektur jaringan dan kebutuhan klien. 

- Tipe koneksi ditentukan dan dikonfigurasi dengan rekomendasi arsitektur jaringan dan 
kebutuhan klien. 

- Perangkat keras/perangkat lunak dikonfigurasi sesuai permintaan berdasarkan pada 
spesifikasi vendor serta kebutuhan klien. 

2. Teknik Penilaian 
 - Tes tulis 
 - Tes pengamatan 

3. Bentuk Penilaian 
 - Uraian tertulis 
 

INSTRUMEN 

A. Soal 

No Soal Skor Jlh 

1. Jelaskan cara pengujian koneksi jaringan  25 

75 

2. Apakah informasi yang diperoleh apabila melakukan tes koneksi 
melalui MS.DOS Windows dengan perintah :  
C:>  IPCONFIG/ALL|MORE 

25 

3. Jelaskan bagaimana cara mengamankan Host Server melalui 
pengamanan Penutupan Services 

25 

 

B. Kunci 

No Kunci Jawaban 

1. - melalui icon Network Neighborhood 
- melalui Windows Explorer  My Network Place 
- melalui windows Ms Dos ketikkan C:>IPCONFIG/ALL  (IP Configuration) 
- melalui windows Ms Dos ketikkan C:>  IPCONFIG/ALL|MORE 
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2. 
 

Dari tampilan IPCONFIG secara keseluruhan (all) dapat diperoleh informasi 
bahwa :  
1. Host Name (Nama Komputer), misalnya Komp_7  
2. Diskripsi kartu jaringannya, misalnya menggunakan Realtek RTL8029(AS) 

jenis eternet adapter.   
3. Physical Adapter, misalnya 00-02-44-27-25-73      
4. IP Addres, misalnya  10.1.1.7   
5. Subnet Masknya, misalnya 255.255.255.0 

3. Menutup servis yang tidak digunakan 
 Untuk mengamankan sistem, servis yang tidak diperlukan di server (komputer) 

tersebut sebaiknya dimatikan. Sudah banyak kasus yang menunjukkan abuse 
dari servis tersebut, atau ada lubang keamanan dalam servis tersebut akan 
tetapi sang administrator tidak menyadari bahwa servis tersebut dijalankan di 
komputernya. 

 

 
 
 
 
Mengetahui, Tebing Tinggi,     Januari 2011 

Kepala Guru Mata Pelajaran, 
SMK Negeri 2 Tebing TInggi 

 

 

 

Drs. HARSONO HABIB AHMAD PURBA, S.Pd. 
NIP. 19660311 199402 1 001 NIP. 19741129 200312 1 004 
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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 

DINAS PENDIDIKAN 

SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI 
Jalan Gunung Leuser No.    (0621) 7007502 Tebing Tinggi Kode Pos :  20614 

Email  :  smkn2_tebingtinggi@yahoo.co.id 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

No. Dokumen : FM-KUR-02-05 

Tanggal Efektif : 01 Juli 2009 

No. Revisi : 00 

 

A. IDENTITAS 

 SEKOLAH : SMK Negeri 2 Tebing Tinggi 

 MATA PELAJARAN : Merancang Bangun dan Menganalisa WAN 

 KELAS / SEMESTER : XII-TKJ / Ganjil 

 PERTEMUAN KE : 24-29 

 STANDAR KOMPETENSI : Merancang bangun dan menganalisa WAN 

 KOMPETENSI DASAR : Mengimplementasi perubahan 

 ALOKASI WAKTU : 4 Pertemuan x 3 JP x 45 menit  
 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa memahami proses pemasangan dan konfigurasi diidentifikasi. 
2. Siswa memahami produk dan perangkat gateway dipasang dan dikonfigurasi sesuai 

kebutuhan teknis. 
3. Siswa dapat mempraktekan pengujian direncanakan dan dijalankan sesuai dengan 

rekomendasi pada kebutuhan klien dan dampak dari jaringan. 
 

C. MATERI PELAJARAN 
 

1. Dua jenis kategori pengamanan jaringan 
- Preventif 
- Recovery 

2. Keamanan Host Server 
- Administrasi Account 
- Administrasi Pasword  
- Administrasi Akses 
- Administrasi Layanan 
- Administrasi Log File 

3. Mengatur akses (Access Control) 
4. Menutup servis yang tidak digunakan 
5. Memasang Proteksi 
6. Firewall 
7. Pemantau adanya serangan 
8. Pemantau integritas sistem 
9. Audit: Mengamati Berkas Log 
10. Backup secara rutin 
11. Penggunaan Enkripsi untuk meningkatkan keamanan 
12. Telnet atau shell 
13. Keamanan Workstation dalam Jaringan 
14. Monitoring/Pendeteksian Jaringan 
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D. METODE PEMBELAJARAN 

- Ceramah Interaktif 
- Penugasan 
- Tanya Jawab 
- Simulasi 
- Praktikum di Lab. Komputer 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal : 

 Salam pembuka, memeriksa kehadiran siswa, menyampaikan pokok-pokok dan tujuan 
materi. 

 Setelah mempersiapkan siswa untuk menerima informasi, guru menarik perhatian 
siswa dengan melakukan apersepsi terhadap beberapa hal yang menyangkut 
identifikasi pengendalian jaringan. 

2. Kegiatan Inti : 

 Guru memasang dan mengkonfigurasi  gateway sebagai interface client dan internet 

 Membuat topologi/tipe koneksi jaringan public,sesuai dengan kebutuhan client yang 
akan terhubung internet. 

 Memasang dan mengkonfirasi komponen jaringan (hardware/software) komputer 
sesuai SOP. 

3. Penutup : 

 Siswa membuat resume pada setiap akhir pertemuan. 

 Guru membuat kesimpulan materi, dan memberikan penugasan terstruktur yang 
meliputi cara mendesain sistem keamanan jaringan. 

 

F. SUMBER BELAJAR 

☻ Modul Dikmenjur 2005 
☻ Sumber dari Internet yang relevan 
☻ User manual, 
☻ CD software dan VCD pembelajaran 

 

G. PENILAIAN 

1. Indikator 

- Rencana Backup dan recovery untuk memproteksi kegagalan implementasi 

dikembangkan untuk kelangsungan bisnis dan kekritisan komponen TI.  
- Bahan pelatihan diperbaharui sesuai dengan perubahan dan kebutuhan pelatihan 

pada pengguna. 
- Perubahan terhadap penerimaan sistem produksi ditinjau sesuai kebutuhan teknis. 
- Perubahan pada sistem produksi dijalankan berdasarkan kebutuhan bisnis. 
- Permintaan perubahan dan dokumentasi sistem yang lain dilengkapi dan 

diperbaharui. 

2. Teknik Penilaian 
 - Tes tulis 
 - Tes pengamatan 

3. Bentuk Penilaian 
 - Uraian tertulis 
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INSTRUMEN 

A. Soal 

No Soal Skor Jlh 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan Preventif dan 
Recovery dalam pengamanan jaringan 
 

20 

80 

2. Jelaskan bagaimana cara mengamankan Host Server melalui 
pengamanan Administrasi Account. 
 

20 

3. Jelaskan bagaimana cara mengamankan Host Server melalui 
pengamanan Administrasi Password. 

 

10 

4. Jelaskan bagaimana cara mengamankan Host Server melalui 
pengamanan Administrasi Akses. 

 

10 

5. Jelaskan bagaimana cara mengamankan Host Server melalui 
pengamanan Access Control 

 

20 

 

B. Kunci 

No Kunci Jawaban 

1. a. Tindakan Preventif, yaitu usaha pencegahan dilakukan supaya sistem informasi 
tidak memiliki lubang keamanan. 

b. Tindakan Recovery, yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki yang dilakukan 
setelah lubang keamanan dieksploitasi. 

 

2. 
 

Administrasi Account  
 Sebaiknya superuser dan group administrator tidak diberikan kepada 

sembarang orang. Masalah lainnya yang umum adalah masalah user non 
administrator. Untuk user yang sudah tidak digunakan lagi lebih baik dihapus. 
Ini digunakan untuk memperkecil kemungkinan penyerang yang masuk ke 
dalam sistem dan untuk memudahkan mengontrol user yang masih aktif. 

 

3. Administrasi Pasword 
 Tugas seorang administrator yang baik adalah mengecek tiap-tiap user. Jika 

ditemukan ada user yang tidak memiliki pasword secepatnya diberitahu untuk 
membuat password. Jika teguran tersebut tidak dihiraukan sebaiknya 
administrator menghapus account-nya. 
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4. Administrasi Akses 
 Administrasi akses yang dimaksudkan adalah administrasi pada direktori 

maupun file penting yang perlu dijaga agar tidak dapat diakses oleh user lain. 
Usahakan selalu file atau direktori anda tidak bisa diakses oleh orang lain 
sekalipun itu orang yang sangat anda percaya. 

 

5. Mengatur akses (Access Control) 
 Mengatur akses ke informasi melalui mekanisme “authentication” dan “access 

control”. Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan 
“userid” dan “password”. Informasi yang diberikan ini dibandingkan dengan 
userid dan password yang berada di sistem. Apabila keduanya valid, pemakai 
yang bersangkutan  diperbolehkan menggunakan sistem. Apabila ada yang 
salah, pemakai tidak dapat menggunakan sistem. 

 
 
 
 
Mengetahui, Tebing Tinggi,     Januari 2011 

Kepala Guru Mata Pelajaran, 
SMK Negeri 2 Tebing TInggi 
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