
Edisi ilmu dan tehnologi 

 

 Ahmad Arifin 
 1 

 
  

 

 

MATERI PERANGKAT 

 JARINGAN INTERNET 

 

 

 

Kelas VII 

 

 

           
          Ahmad Arifin, S.Ag 

                MTs Al Ikhlas Mayung 
http.//www.sabiqal.worpress.com  



Edisi ilmu dan tehnologi 

 

 Ahmad Arifin 
 2 

 
  

 

 

DAFTAR ISI 

Perangkat Jaringan Internet……………….3 

a. Modem…………………………………..3 

b. Kartu jaringan…………………………5 

c. Jaringan nirkabel…………………….7 

 

  



Edisi ilmu dan tehnologi 

 

 Ahmad Arifin 
 3 

 
  

Perangkat jaringan Internet. 

Beberapa Perangkat yang digunakan 

untuk jaringan internet adalah Modem, 

kartu jaringan dan jaringan nirkabel. 

a. Modem 
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Modem merupakan modul untuk 

mendapatkan sambungan internet 

lewat jalur telepon. Modem berasal 

dari singkatan MOdulator 

DEModulator. 

Modulator merupakan bagian yang 

mengubah sinyal informasi kedalam 

sinyal pembawa (carrier) dan siap untuk 

dikirimkan. 

Demodulator adalah bagian yang 

memisahkan sinyal informasi (yang 

berisi data atau pesan) dari sinyal 

pembawa yang diterima sehingga 



Edisi ilmu dan tehnologi 

 

 Ahmad Arifin 
 5 

 
  

informasi tersebut dapat diterima 

dengan baik. 

Modem merupakan penggabungan 

kedua-duannya, artinya modem adalah 

alat komunikasi dua arah. Setiap 

perangkat komunisasi jarak jauh dua 

arah umumnya menggunakan bagian 

yang disebut MODEM. Seperti VSAT, 

Microwave Radio dsb. Tetapi umumnya 

istilah modem lebih dikenal sebagai 

perangkat keras yang sering digunakan  

untuk komunikasi pada computer. 

b. Kartu jaringan 
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Kartu jaringan 

bahasa inggrisnya adalah Network 

interface card disingkat NIC atau juga 

Network Card adalah sebuah kartu yang 

berfungsi sebagai jembatan dari 

computer ke sebuah jaringan 

computer.  
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Kartu ini dirancang untuk mengubah, 

mengirim dan menerima data, dari dan 

kejaringan. 

Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi 

dua jenis yaitu : 

1. NIC yang bersifat fisk 

2. NIC yang bersifat logis 

Contoh NIC yang bersifat fisik adalah 

NIC Ethernet, Token Ring, dll. 

Sedangkan NIC yang bersifat Logis 

adalah loopback adapter dan dial-up 

adapter. 
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NIC disebut juga sebagai Network 

Adapter. Setiap jenis NIC diberi nomor 

alamat yang disebut sebagai MAC 

address, yang dapat bersifat statis atau 

dapat diubah oleh pengguna. 

c. Jaringan Nirkabel 

 

Agar computer dapat menangkap, 

mengenali, mengirim dan menerima 

data, ke dan dari jaringan tanpa kabel 
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alias wielless network berarti computer 

tersebut membutuhkan wireless 

network adapter. Nah jika komputermu 

mampu mendeteksi, kemudian 

bergabung dengan jaringan wireless 

network adapter. Dalam wireless 

adapter terdapat pemancar yang 

berfungsi untuk mengirimkan sinyal 

radio, dan receiver yang berfungsi 

untuk menerima gelombang atau 

sinyal.*** 


