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Banyak jalan menuju roma, itulah kata-kata bijak yang terucap dari bapak-bapak ibu guru keika 

mengajarkan murid-muridnya agar menjadi pintar alhasil murid-muridnya melakukan berbagai cara agar 

dia bisa menjadi pintar. Ada yang membuat jadwal belajarnya setiap harinya minimal belajar dua jam 

sehari, ada yang selalu membawa buku untuk dibacanya setiap dia memiliki waktu untuk membacanya 

tentunya, ada juga yang ikut les, atau malah ikut privat. Tapi anehnya ada beberapa orang yang terlahir 

cerdas hanya dengan mendengarkan apa yang diterangkan oleh gurunya,ia langsung dapat menangkap 

semua materi yang dimaksud, hanya dengan berlatih sendiri dirumah, orang tersebut sudah menguasai 

materi, bahkan hanya dengan membaca terlebih dahulu materi yang akan diajarkan oleh gurunya, orang 

tersebut bisa jauh lebih mengerti dari pada gurunya wew…. Tapi ada kisah orang yang ga pernah belajar 

juga bisa lulus, mungkin karena beruntung kale hehehhe  

Next ga usah kebanyakan basa-basi sekarang ni maksud kalimat Banyak jalan menuju roma tersebut 

kaitanya dengan Belajar jaringan Komputer adalah kita tidak harus memiliki semua alat yang diperlukan 

dalam membuat sebuah jaringan komputer seperti, router, swich,dll yang mungkin harganya terlalu 

mahal untuk ukuran pembelajaran pribadi, nah-nah yang kita butuhkan disini hanylah sebuah software 

untuk simulasi jaringan komputer. Software simulasi tersebut bernama packet Tracer. 

Langsung saja pada instalas Paket Tracer: klik 2x aplikasi Packet Tracer-nya 
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lalu masuk kekotak dialog  welcome to the Packet Tracer 5.0 Setup wizard tekan next 

 

 

 

Ada kotak dialog licennce Agreement pilih i accept the agrement (pilih setuju),  lalu tekan next… 



 

3 
Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2009 IlmuKomputer.Com 
 

 

Akan muncul kotak dialog Select Destination Location pilih dimana program akan diletakan biasanya: 

C:\Program Files\lalu tekan next..next lagi 

 

 

Muncul kotak dialog Select Additional Task , pilih apakah akan di buat icon di dekstopnya? Lalu tekan 

next.. 
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Muncul kotak box ready to instal lalu tekan instal ->>>proses instalasi berlangsung 

 

jika sudah selesai proses instalasi maka akan keluar kotak box Completing thePacket Tracer 5.0 setup 

wizard, pilih ceklist Launch Packet Tracer 5.0 lalu tekan finish, akan keluar halaman kerja untuk 

membuat simulasi jaringan komputer. 
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Instalasi software telah selesai lanjut bab 2 tentang belajar membuat jaringan komputer  

 

 

Biografi Penulis 

Anharku. Pertama mengenal komputer saat SMP pertamanya kenal 

komputer hanya bermain game bawaan window's lambat laun karna 

pergaulan dan pertumbuhan,merasakan anehnya cinta 

monyet...patahhati lalu melampiaskannya pada bermain Game online 

namun karena satu persatu game itu servernya runtuh (gameOver kali) 

jadi aku memutuskan vakum dari dunia gamer waktu itu juga saat aku 

masih UAS jadi aku fokus ke skull dulu.Lanjut mengenal dunia internet 

sejak hobi main di warnet untuk sekedarmengecek e-mail, fs, dan sekedar chatting ga jelas..Dari 

temanku bernama DNZ lah aku mulai mengenal dunia virus..lalu aku belajar secara otodidak karna 

temanku DNZ lebih suka dunia Hacking. Belajar algoritma dan pemrograman, membuat flowchart,dan 

belajar bahasa pemrogramanseperti visual basic, delphi, C++, pascal, asmbly. Belajar tentang micro, 

website, PHP, Basis data, MySQL,belajar tentang Jaringan Komputer..belajar tentang segala sesuatu 

yang berbau komputer. 

 


