
KATA PENGANTAR 

Segala  puji  dan  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah 

memberikan  rahmat  dan  hidayah‐Nya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan 

mudul pembelajaran teknologi  informasi dan komunikasi siswa‐siswi SMA dan MA kelas XI 

berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Tuntutan  dunia  pendidikan  yang  mengisyaratkan  peningkatan  kopetensi  siswa 

sekolah di bidang penguasaan dan pemanfaatan  teknologi  informasi dan komunikasi  yang 

tertuang dalam bentuk kurikulum merupakan konsekuensi  logis dari keinginan pemerintah 

untuk memberikan bekal yang cukup bagi para siswa agar biasa survive di era globalisasi 

Modul pembelajaran ini dapat dijadikan buku pegangan siswa‐siswi SMA/MA dalam 

mengikuti pelajaran  teknologi  informasi  komunikasi.  Penulis berusaha menyajikan dengan 

bahasa  yang  sederhana  dan  mudah  dimengerti  oleh  siswa,  disertai  gambar  yamg  cukup 

lengkap untuk mempermudah dalam pencapaian kompetensi dasar. 

Penulis ucapakan banyak terima kasih kepada rekan‐rekan guru komputer yang telah 

memberikan  sumbang  saranya  untuk  penyelesaian  modul  pembelajaran  ini.  Penulis 

menyadari  bahwa  modul  pembelajaran  ini  jauh  dari  sempurna.  Oleh  karena  itu,  kami 

mengharapkan  kritik  dan  saran  yang  positif  dan  membangun  dari  para  pembaca  untuk 

penyempurnaan  modul  pembelajaran  ini.  Semoga  modul  pembelajaran  ini  dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua. Amin 

Bandung, 1 Desember 2008 

Akhmad Hasyim 
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SETANDAR KOPETENSI DAN 

KOPETENSI DASAR 

Ø  Standar Kompetensi 

2. Mempraktekan  Chatting  dengan mengunakan mIRC 

Ø  Kopetensi Dasar 

2.1  Mengidentifikasi berbagi cara chatting dengan mIRC 

2.2. Mengidentifikasi berbagai etika dalam ceting dengan 

mengunakan mIRC 

2.3.  Memahami tentang mIRC Sebai penyedia Channel 
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Pendahuluan 

Modul  dalam  hal  ini  kita  akan  mempelajari  tentang  chatting  denan 

mengunakan  mIRC  di  dalam  internet.  Chatting  dengan  mengunakan  mIRC 

sebernarnya  sudah  lama  dikenal.  Yaitu  dengan  mengunakan  alamat  yang 

menyediakan mIRC, Karenna chatting sebenarnya  tidak hanya mengunakan mIRC 

saja contohnya dengan menguna kan yahoo meseger, nemun dalam modul ini yang 

akan kita bahas adalah cara chatting dengan mengunakan mIRC dan manfaat mIRC 

sebagai alat komunikasi. 

Modul secara umum menjelaskan pengnaan mairc sebagai alat komunikasi. 

a.  Mengidentifkasi layanan internet sebagai alat komunikasi melalui mIRC 

b.  Mengidentifikasi alamtalamat penyedia Chaanel  dengan mengunakan 

mIRC sebagai alat kmunikasi. 

c.  Memahami kegunaan dari Chatting melalui mIRC 
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Tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  modul  ini,  peserta  didik  mempunyai 

kemampuan sebagai berikut : 

a.  Peserta  didik  dapat  mengidentifikasi  mIRC  sebagai  alat  komuniksi 

dengan benar. 

b.  Peserta  didik  dapat  memahami  fungsi  dari  dari  komunikasi  melalui 

internet dengan mengunakan mIRC dengan tepat 

c.  Peserta didik dapat mengidentifikasi apa kegunaan mIRC.degan benar 

d.  Peserta didik dapat memahami fungsi dari mIRC sebagai alat chatting 

dengan benar. 

e.  Peserta didik dapat memahami kegunaan program mIRC sebagai alat 

penyedia alat atau channeldengan benar. 

f. 

Ruang  lingkup  dalam modul  ini  di  persembahka  bahan  dan  butirbutir  soal  latihan 

dalam bentuk satu kegiatan  mencangkup : 

a.  Kegiatan  belajar  mebahas  tentang  bagai  mana  pengertian  program 

mIRC  kedalam  komputer  sebelum  mengunakany  sebagai  alat 

komunikasi dan dapat mengklasifikasikan. 

b.  Kegiatan  belajar  ini  bagai mana  cara mengunakan mIRC  sebagi  alat 

komunikasi dengan mengunakan alat media komputer. 
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Untuk  dapat  menguasai  modul  ini  hars  ada  seperangkat  computer  kemudian 

tersedia program miRC kemudian menginstall program tersebut ke dalam computer 

yang telah terkoneksi dengan internet. 

Syarat  untuk  dapat  menguasai  modul  ini  meliputi  beberapa  petnjuk  pengunaan 

modul  yang harus diperhatikan aleh siswa atau peserta didik maupun guru sebagi 

pengajar : 

1.  Bag peserta didik atau siswa : 

a.  Yaitu  pembelajaran  dengan  cara mandidri.  Diharapkan  siswa  semuanya 

dapat  belajar  secara  aktif  dengan  mencari  berbagai  sumber  salain 

modulini, juga bias melalui internet yang telah menyediakan alamatalamat 

yang menyediakan chaanel sebagai alat komunikasi. 

b.  Modul  ini  tersedianya  untuk  mempunyai  bahan  untuk  pengajaran  yang 

lenkap yaiti : 

1.  Tersedia Unit computer 

2.  Program atau sofwere 

3.  Dan alat untuk terkoneksi dengan internet 

c.  Setelah  menyelesaikan  modul  ini  siswa  dapat  melanjutkan  ke  modul 

selanjutnya yaitu tentang bagai mana chatting dengan mengunakan yahoo 

messenger. 
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d.  Insruktur  atau  pengajar  bertugas  sebagai  fasilitator  dan  mengarahkan 

semua  materi  dalam  madul  ini  sehinga  di  harapkan  adanya  komunikasi 

fitbak atau  timbale balik antara pengajar dan siwa, supaya mempe cepat 

penguasaan dalam kopetensi siswa. 

2.  Bagi pengajar atau guru : 

Guru berperan dalam proses pembelajaran adalah : 

a.  Membantu peserta didik dalam merencanakan proses belajar, utamanya dalam 

materi‐materi yang relatif baru bagi siswa ; 

b.  Mengarahkan  peserta  didik  melalui  tugas‐tugas  pelatihan  yang  dijelaskan 

dalam tahap belajar; 

c.  Membantu peserta didik dalam memahami konsep dan praktek dalam modul ini 

dan  menjawab  pertanyaan  peserta  didik  mengenai  proses  belajar  dan 

pencapaian jenjang pengetahuan peserta didik; 

d.  Membantu peserta didik untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan 

lain yang diperlukan untuk belajar; 

e.  Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan; 

f.  Merencanakan  seorang  ahli  atau  pendamping  guru  dari  dunia  usaha  untuk 

membantu jika diperlukan; 

g.  Melaksanakan penilaian‐penulisan sebagai acuan prosentase kemajuan siswa 

h.  Menjelaskan  kepada  siswa  mengenai  bagian  yang  perlu  untuk  di  benahi  dan 

merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya 

i.  Mencatat pencapaian kemajuan anak dididk 

j.  Dapat mencapai sesuai indikatar yang di harapkan pada modul 
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Kegiatan belajar 

Chatting dengan mengunakan mIRC 

CHATTING 

Chatting  adalah  istilah  untuk  percakapan  online  dan  reltime  secara  tertulis,  merupakan 

hiburan  favorit bagi  jutaan  internet di dunia. Ketika anda chatting,  anda dapat” ngobrol  “ 

dengan cara mengetik pesan yang segera tampil di layar peserta chatting lawan bicara anda. 

Beberapa program atau website yang menyedikan layanan chatting adalah program aplikasi 

mIRC, Yahoo Meseger, MSN meseger, dan WWW.boleh.com. Dalam pembahasan buku  ini 

mengunakan contoh penggunaan layanan chatting pada Yahoo Meseger dan mIRC. 

Untuk  dapat  menggunakan  layanan  chtting  dengan  mIRC,  pastikan  computer  yang  anda 

gunakan telah di install progam mIRC 

1.Klik ganda ikon mIRC pada desktop. 

Download dan penginstalan mIRC 

mIRC adalah  sebuah program kecil yang di  jalankan pada computer pengguna (client) agar 

dapat  terhubung  dengan  IRC.  Khalled Mardam‐Bey membuat  program.  Aplikasi  dapat  di‐ 

download di alamatWWW.mirc.com. 
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LANGKAH LANGKAH INSTALL Mirc 

Gambar. 1 

Kemudian akan muncul gambar seperti ini, pilihlah I accept the agreement lalu tekan NEXT 

Gambar.  2 
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Kemudian muncul jendela ikon setup‐Advanced Regitrry Optimizer 
Kemudian berilah tanda centang pada kotak pilihan menu di dalam jedela Change my 

default search to ask.com 

Gambar. 3 

Gambar. 4 
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Gambar. 5 

Kemudian akan muncul jendela  seperti gambar di bawah ini (Gambar 0.4) 

Maka dinyatakan telah selesai untuk menginsal 

Gambar. 6 
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Selajutnya akan muncul jendela gambar seert  ini bias memeiliah Next atau Cancel 

Gambar. 7 

Setelah prose menginstal mIRC selesi, pengunaan sudah dapat terhubung dengan server IRC 

yang ada karena program client yang di  gunakan untuk berkomunikasi  atau  chatting  telah 

terinstal.  Untuk  menjalankan  aplikasi  mIRC,  penguna  dapat  mengklik  tombol 

Start>Program>mIRC, lalu memeilih berkas mIRC 

Gambar. 8 
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Lokasi untuk menjalankan program mIRC 

Setelah menjalankan aplikasi aplikasi mIRC, Penguna akan diminta mengisikan nama alamat, 

nama  pangilan  (nickname)  dan  nama  pangilan  alternative.  Nama  pangilan  nantinya  akan 

dikenal saat penguna melakukan chatting 

Gambar. 9 

Contoh pengisian nama Email Address pada gambar dbawah ini, yaiatu dengan mengisikan 

nama lengkap , email,dan nama pangilan. 

Gambar. 10 

 10 



SERVER YANG MENYEDIAKAN LAYANAN mIRC 

Setelah melakukan pengisian nama pangilan pilihlah, pilihlah server yag menyediakan 

layanan IRC. Penguna akan bergabung dengan memeilih pilihan ,server,. Umumya server 

yang di gunakan adalah server DALnet. Selesai memeilih servr, kliktombolok atau reg 

Ini kotak login ke mIRC. 

Full Name: 

Harusnya, diisi dengan nama lengkap kita, tapi boleh dengan nama palsu, atau kosongkan 

saja kalau bias, biasanya yang catting di IRC kebanyakan mengunakan nama samara atau 

palsu. 

Email Address: 
Harusnya, diisi dengan alamat email kita. 
Tetapi boleh juga degan alatmat yang lain misalnya, contoh diisi saja dengan: 
email@boongan.com 

Nickname: 

Ini nama samaran atau alias kita di dunia chatting. 

Jadi,tergantung pada penguna layanan catting ini mau memakai nama asli ataupun palsu yang 

mungn diketik dan dipake, diizinkan oleh mIRC. 

Alternative: 

Boleh diisi atau tidak, kalo mau, isi saja dengan nickname lainnya. atau… kosongkan aja… 

Server: 

Ini yang menentukan, lewat server mana kita menghubungkan diridenganmIRC. 

Dalam contoh, pilih saja Dalnet Random Server, yang kenyataannya, banyakdipakeoranglainjuga. 

Sebab kalo salah Server, bisabisa kita cuma chatting sendirian! Tidak adalawancatting. 

MEMILIH SERVER 
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Server  bisa  di  pilih  di  jendela  kecil  di  sebelah  kiri.  Klik  server.  Terus  pilih,misalnyak  DALnet 

Random Server. 

Gambar.11 

Setelah  selesai  melakukan  setting,  maka  akan  muncul  tampilan  seperti  gambar  berikut. 
Tampilan menandakan bahwa penguna telah berhasil berg abung dengan server IRC DALnet 

Gambar. 12 
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Gambar. 13 

Gambar. 14 
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JENDELA mIRC 

1 Klik close kotak Abaut mIRC 

3.  kemudian akan tampil jendela mIRC Option  kemudian ketikan /isikan pada: 

IRC Network  : Jaringan IRC Option , keuian ketikan/isikan pada: 

Server mIRC  : Pilih Server mIRC (Misal biarkan All) 

Full Namae  : Isi nama lengkap Anda (boleh buka nama asli) 

E‐mail Edres  : Alamat E‐mail Anda  (missal aditya_K@yahoo.com) 

Nickname  : Nama alternative (mial Ditya) 

4.  Klik Connect to IRC Server Untuk melalui koneksi 

Bila proses koneksi brhasil, akan tamil kotak untuk join (seperti tamilan gambar55). 

Sementara  apabia  koneksi  gagal,  akan  tampil  kotak  informasi  Status  Disconnect 

Bila muncul kotak informasi Status Disconnect, sepeti di atas, tunggu beberapa saat 

untuk mecoba  koneneksi  ulang,  dan  bila  tatao Disconnect,  sebaiknya  segera  ganti 

server IRC yang lain. 

5.  Ketik  nama  channel  yang  akan  menjadi  tempat  anda  bergabung  dalam  chatting 

atau pilih nama channel yang ada (nama channeldi awali tanda#) 

6.  Klik Join 
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7.  Kemudian  akan  tampil  halaman  editor  untuk  berkirim  pesan  dan  nama  channel 

serta anggota yang aktif dalam channel tersebut. 

8.  Doule kliklah salah satu nama orang (nick) yang akan anda ajak chatting, missal orang 

dengan nick BETRI, maka akan tampil jendela khusus untuk percakapan 

9.  dengan  BETRI,  dan  ketikan  salam  perkenalan,  missal  Hai,  Hi,  Hallo,Pa  kabar,  met 

siang  atau  yang  lain‐lain  dan  ahiri  dengan  (  jendela  khusus  percakapan  dengan 

BERTRI ) 

10. Setelah anda mengetik, sambil menunggu balasan dari lawan bicara  anda,ana 

bias mengangtifkan/menghubugi angota 

Rangkuman 

Chatting adalah istilah untuk percakapan oline dan realtime secara tertulis dan 

merupakan hiburan favorit bagai jutaan penguna internet di dunia. 

Ø  Untuk dapat mengunakn chatting dngan mengunakan mIRC computer 

harus mempunyai suatu program atau di install dengan program mIRC. 

Ø  Beberapa program atau yang menyediakan 

layananchattingadalahprogram aplikasimIRC. 

Ø  Chatting merupakan alat komunikasi dengan melalui suatu alat komputer 

yang telah terkoneksi atau terhubung engan internet. 
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Soal latihan 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

1.  Apa yang anda ketahui tentang chatting ? 

2.  Dengan cara apa sehinga computer dapat di gunakan untuk chatting 

dengan mengunakan mIRC ? 

3.  Apa fungsi dari chatting itu sendiri ? 

4.  Apa fungsi dari program mIRC ? 

5.  Apa yang anda lakukan jika ingin bergabung dengan chanel lain tanpa 

tanpa meningalkan chanel yang ada sekarang ? 

Tes Formatif 

Pilihlah jawaban a, b, c, atau d yang di angap paling benar dengan cara 

member tanda silang ( x ) !. 

1.  Sebelum mengunakan computer untuk chatting mengunakan mIRC kita 

memerlukan… 

a. Program mIRC  c. Perangkat lunak sofwere 

b. Program khusus  d. Semua program 
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2.  Chattig mengunakan mIRC dapat di gunakan sebagai berikut… 

a. Alat komunikasi  c. Alat transaksi 

b. Alat rental  d. Alat komunikasi terbatas 

3.  Program yang di gunakan dalam dalam computer sebelum  memulai 

chatinng disebut… 

a. Sofwere  c. hadwere 

b. Perangkat keras  d. Perangkat tambahan 

4.  Ketika nama channel yang akan menjadi tempat anda bergabung dalam 

chatting atau pilih nama channel ada diawali dengan… 

a. Huruf besar  c. Tada pagar pagar 

b. Membuka alamat  d. Membuka webside 

5.  Apa bila anda sudah melakukan chatting dengan mengunakan mIRC dan 

di coba berulang kali tetap disconek anda harua melakukan… 

a. Menginstal ulang program  c. ganti server yang lain 

b. Menambah program baru  d. menganti computer 

6.  Dalam mengunakan mIRC untuk melakukan koneksi kita perlu 

melakukan… 

a. Klik Connectto IRC Server  c. Membuka jendela ikon 

b. Membuka alamat mIRC  d. Menungu Program 
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7.  Untuk melakukan chatting terdapat halam editor , halaman tersebut 

digunakan untuk… 

a. Untuk berkirim pesan  c. Untuk membuka pesan 

b. Untuk membuka alamat baru  d. Sebagai pembuka chatting 

8.  Apa yang anda lakukan bila anda akan mengakhiri cetting… 

a. Dengan melakukan menutup menu  c. Klik disconec 

b. Dengan melakukan Klik menu file  d. mematikan computer 

9.  Setelah anda mengetik menunggu balasan dari lawan bicara, anda biasa 

melakukan… 

a. Anggoto chanel yang lain  c. Menutup ikon 

b. Mengaktifkan anggota lama  d. Membuka ikon baru 

10.Untuk bergabung dengan chanel lain tanpa meninggalkan chanel yang 

ada  baru bergabung , apa yang anada lakukan… 

a. Dengan carara menulis alamat bari  c.  Klik  chanel ikon folder 

b. Mengunakan ikon baru  d. Membuka layanan  mIRC 
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Balikan dan tindk lanjut 

Cocokan jawaban kamu dengan kunci jawaban Tes Formatif kegiatan belajar yng 

terdapat di bagian ahir modul ini. Hitunglah dengan mengunakan rumus di bawah ini: 

Jumlah jawaban benar 

Tingkat penguasaan siswa =____________________ x 100% 

10 

Tingkat penguasaan criteria : 

90   100%  : Baik sekali 

80    89 %  : B aik 

70    79 %         : Cukup 

<  69 %  : Kurang 

Apabila dapat mencapai tingkat penguasaan  80% ke atas, maka telah berhasil 

menyelesaikan kegiatan belajar inin dan dapat melanjutkan pada modul berikutnya. 

Jika tingkat penguasaan yang di peroleh kurang dari 80% maka belum berhasil dan 

harus mengulang kegiatan belajarini, terutama pada bagian yang belum di kuasai. 
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Kunci jawaban 

Soal latihan dan tes formatir 

Soal latihan : 

1.  Chatting adalah istilah untuk percakapan online dan realtime secara 

tertulis merupakan hiburan faforit bagi jutaan penguna internet di 

dunia. 

2.  Untuk dapat mengunakan layanan  chatting dengan mIRC, 

komputer  telah di install terlebih dahulu dengan program mIRC. 

3.  Fungsi dari chatting adaah orang dapat berkomunikasi dengan 

dengan lawan bicara  yang sangat  jauh Bahkan seluruh dunia. 

4.  Fungsi dari program mIRC adalah perangkat lunak atau sofwere 

yang di gunakan untuk menjalankan komputer sehinga dapat di 

gunakan untu berkoneksi dengan internet dengan server mIRC 

5.  Dengan melakukan klik ikon chanel folder kemudian  pilih atau ketik 

nama chanel dan klik join. 

Tes formatif : 

1.  a  6.  a 

2.  a  7.  a 

3.  a  8.  c 

4.  c  9.  a 

5.  c  10.c 
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