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A. DASAR TEORI 

1. IP Address 

IP address terdiri dari bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda titik setiap 8 

bitnya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet. Bentuk IP address dapat ditulis sebagai berikut: 

xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx 

Jadi IP address ini mempunyai range dari 

00000000.00000000.00000000.00000000 

Sampai 11111111.11111111.11111111.1111111. Notasi IP address dengan bilangan 

biner seperti ini susah untuk digunakan, sehingga sering ditulis dalam 4 bilangan desimal 

yang masing-masing dipisahkan oleh 4 buah titik yang lebih dikenal dengan “notasi 

desimal bertitik”. Setiap bilangan desimal merupakan nilai dari satu oktet IP address. 

Contoh hubungan suatu IP address dalam format biner dan desimal: 

Desimal 167 205 206 100 

Biner 10100111 11001101 11001110 01100100 

 

Format IP address 

 

2. Pembagian Kelas IP Address 

IP address dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yakni Network ID dan Host ID. 

Network ID berperan untuk identifikasi suatu network dari network yang lain, sedangkan 

Host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu network. Jadi, seluruh host yang 

tersambung dalam jaringan yang memiliki Network ID  yang sama. Sebagian dari bit-bit 

bagian awal dari IP address merupakan network bit/network number, sedangkan sisnya 

untuk host. Garis pemisah antara bagian network dan host tidak tetap, bergantung kepada 

kelas Network. IP address dibagi ke dalam lima kelas, yaitu: 

1. Kelas A : 1.x.x.x s/d 126.x.x.x 

- Biasa digunakan pada jaringan yang amat besar / WAN. 

2. Kelas B : 128.0.x.x s/d 191.255.x.x 

- Biasa digunakan pada jaringan MAN 

- Default subnet mask: 255.255.0.0 

3. Kelas C : 192.0.0.x s/d 223.255.255.x 

- Biasa digunakan pada jaringan lokal / LAN 

- Default subnet mask: 255.255.255.0 
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4. Kelas D : 244.x.x.x s/d 247.x.x.x 

- Biasa digunakan untuk keperluan multicast. 

5. Kelas E : 248.x.x.x s/d 255.x.x.x 

- Digunakan untuk riset 

 

3. Hal-Hal yang Harus diperhatikan Dalam Memberi Nomor IP 

- Tidak boleh bernilai 0 semua 

- Sebuah host tidak boleh memiliki nomor ID = 0 

- Sebuah host tidak boleh memiliki nomor ID = 255, karena nomor 255 digunakan 

untuk tes koneksi ke seluruh jaringan  

- Dalam sebuah jaringan tidak boleh ada dua host yang memiliki host ID yang sama 

 

4. Koneksi Jaringan Media Kabel 

Terdapat 2 cara untuk melakukan koneksi jaringan media kabel yaitu koneksi PC ke 

PC / hub ke hub) dan PC ke hub. Untuk melakukan koneksi PC ke PC / hub ke hub) 

dibutuhkan kabel cross sedangkan kabel straight itu digunakan untuk melakukan koneksi 

jaringan PC ke hub/switch. 

 

5. Koneksi Jaringan Media Wifi 

Koneksi jaringan media Wifi sebenarnya hampir sama dengan jaringan media kabel, 

akan tetapi setiap node pada jaringan ini menggunakan wireless device untuk berhubungan 

dengan jaringan. node pada jaringan ini 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 yaitu infastruktur dan Ad-Hoc. 

Jaringan wireless yang digunakan dalam praktek ini adalah Ad-Hoc.  

Komunikasi Ad-Hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing 

komputer dengan menggunakan piranti wireless. 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 reciever 

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. 

Jaringan wireless ad hoc sangat cocok dilakukan pada saat saat penting untuk 

menghubungkan dua buah laptop atau lebih secara langsung tanpa membutuhkan peralatan 
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tambahan seperti wireless router atau access point. Tidak hanya untuk keperluan File 

Sharing, bisa juga untuk share koneksi internet. Konfigurasi yang dibutuhkan tidaklah 

rumit. Untuk membuat jaringan wireless ad hoc, tiap wireless adapter cukup di setting 

menjadi Mode Ad Hoc (mode standart adalah infrastructure mode). 

 

B. ALAT DAN BAHAN 

1. Koneksi Jaringan Media Kabel 

a. Kabel UTP ( straight dan cross ) 

b. 2 buah PC 

c. Hub/Switch 

2. Koneksi Jaringan Media Wifi 

a. 2 buah PC ( terdapat wireless network card pada masing-masing PC ) 

 

C. LANGKAH KERJA 

1. Koneksi Jaringan Media Kabel 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan koneksi jaringan media kabel 

yaitu: 

1. Pasangkan kabel straight untuk menghubungkan PC ke Hub/Switch atau pasangkan 

kabel cross untuk menghubungkan 2 komputer / 2 hub. 

2. Seting IP address pada setiap komputer. 

Caranya, Klik Start � Contol Panel � Network and Internet Connection � 

Network Connections �Klik kanan Local Area Connection � pilih properties � 

klik 2 kali pada internet Protocol (TCP/IP) � pilih Use the following IP address � 

isikan IP  address ( set alamat ip yang berbeda dengan komputer yang lain) dan 

isikan Subnet mask  

 

Gambar 1 
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IP Address : bisa dipilih 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.255 . 

Antara komputer IP Address tidak boleh sama dalam satu jaringan LAN. 

Subnet Mask diisi 255.255.255.0, Default gateway dikosongkan, DNS juga 

dikosongkan. Setelah selesai di klik OK. 

3. Cek koneksi jaringan. 

Caranya, Klik start run � ketikkan cmd � ok � masukkan perintah untuk 

mengetes koneksi ping (alamat ip komputer tujuan) contoh: ping 192.168.1.5 

(tergantung ip komputer tujuan). Dan jika anda berhasil, maka hasil ping pada 

Commandpromt akan menunjukkan Reply seperti pada contoh berikut: 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 

4. Lakukan sharing file secara teratur dan pastikan file sharingnya dapat diakses 

melalui komputer lain dengan cara yang benar. 

 

2. Koneksi Jaringan Media Wifi 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan koneksi jaringan media wifi yaitu: 

a. Setting Komputer Utama : 

1. Seting IP address  pada setiap komputer.  

Caranya, Klik Start � Contol Panel � Network and Internet Connection � 

Network Connections �Klik kanan Wireless Network Connection � pilih 

properties maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2 
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Kemudian klik 2 kali pada internet Protocol (TCP/IP) � pilih Use the 

following IP address pada tabs General � isikan IP  address ( set alamat ip 

kelas C yang berbeda dengan komputer yang lain) dan isikan Subnet mask� 

klik ok. 

2. Buat koneksi Ad Hoc pada wifi card. 

Caranya, Klik Start � Control Panel � Network and Internet Connections � 

Network Connection � klik kanan pada wireless network connection lalu pilih 

View Available Wireless Network � klik Change advanced settings � klik 

Advanced pada tab Wireless Networks lalu pilih Computer-to-computer (ad 

hoc) networks only seperti pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 3 

 

3. Pada Wireless Network Connection Properties, klik tab Wireless Networks 

4. Klik Add pada bagian Preferred networks 

5. Isilah Network Name (SSID) untuk jaringan yang akan Anda buat 

6. Jangan lupa untuk mencentang check box This is a computer-to-computer (ad 

hoc) network: wireless access point are not used 

7. Bubuhkan WEP Password ( jika ingin koneksi anda aman). 

8. Klik OK dan OK lagi untuk menyimpan konfigurasi Anda 

 

b. Setting Komputer Lainnya : 

1. Seting IP address  pada setiap komputer.  

Caranya, Klik Start � Contol Panel � Network and Internet Connection � 

Network Connections �Klik kanan Wireless Network Connection � pilih 

properties maka akan terlihat tampilan seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 4 

 

Kemudian klik 2 kali pada internet Protocol (TCP/IP) � pilih Use the 

following IP address pada tabs General � isikan IP  address (set alamat ip 

kelas C yang berbeda dengan komputer yang lain) dan isikan Subnet mask � 

klik ok. 

2. Windows XP otomatis akan mendeteksi jika ada Wireless Network yang aktif. 

3. Klik kanan pada icon Wireless Network yang berada pada taskbar, lalu klik 

View Available Wireless Networks 

5. Wireless Network Connection akan menampilkan list SSID wireless anda. Klik 

SSID wireless � klik Connect 

6. Jika pada laptop utama anda bubuhkan WEP Password maka windows XP akan 

meminta anda untuk mengisi password sebelum anda terkoneksi ke jaringan 

Ad-Hoc anda. 

7. Test koneksi ke komputer utama (komputer host)  

Caranya, Klik Start � klik run �ketik cmd �ketik ping x.x.x.x ( x.x.x.x = 

alamat IP dari salah satu komputer ) 

8. Jika terhubung, maka komputer tersebut siap berkomunikasi dalam jaringan 

Ad-hoc secara peer to peer. 

 

c. Mengaktifkan Fungsi Internet Connection Sharring (ICS) 

1. Aktifkan ICS pada PC yang memiliki koneksi internet. Catat alamat IP PC ini, 

yang akan menjadi komputer host. 
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2. Set default gateway network card pada PC yang kedua ke alamat IP komputer 

host (refer ke No.1). 

3. Set DNS server untuk PC yang kedua dengan alamat IP DNS dari ISP anda. 

 

D. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Koneksi Jaringan Media Kabel 

a. Hub/switch dibutuhkan jika komputer yang dihubungkan lebih dari 2 komputer 

b. Koneksi jaringan dari hub ke hub atau dari PC ke PC menggunakan kabel cross, 

sedangkan kabel straight digunakan untuk koneksi jaringan dari PC ke hub. 

c. IP Address yang digunakan yaitu: 

Kelas C : 192.0.0.x s/d 223.255.255.x 

- Biasa digunakan pada jaringan lokal / LAN 

- Default subnet mask: 255.255.255.0 

d. Jaringan berhasil dikoneksikan jika hasil ping pada Commandpromt akan 

menunjukkan Reply, yaitu seperti contoh berikut ini: 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 

 

2. Koneksi Jaringan Media Wifi 

a. Koneksi jaringan media wifi yaitu menghubungkan dua buah PC atau lebih 

secara langsung tanpa membutuhkan peralatan tambahan seperti wireless router 

atau access point. Tidak hanya untuk keperluan File Sharing, bisa juga untuk 

share koneksi internet. 

b. Untuk membuat jaringan wireless Ad-hoc, tiap wireless adapter cukup di 

setting menjadi Mode Ad Hoc (mode standart adalah infrastructure mode). 

c. Pada jaringan wifi, antara PC dihubungkan dengan menggunakan SSID. 

d. IP Address yang digunakan yaitu: 

Kelas C : 192.0.0.x s/d 223.255.255.x 

- Biasa digunakan pada jaringan lokal / LAN 

- Default subnet mask: 255.255.255.0 

e. Jaringan berhasil dikoneksikan jika hasil ping pada Commandpromt akan 

menunjukkan Reply, yaitu seperti contoh berikut ini: 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 

Reply from 192.168.1.5: bytes=32 time=1ms TTL=128 


