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Metode belajar SMK Bina Husada Mandiri akan mempengaruhi hasil belajar, untuk 

memperoleh proses pembelajaran  yang efektif serta menarik perhatian siswa, maka diperlukan 

suatu metode pembelajaran yang inovatif, serta mudah dipahami oleh siswa, yaitu dengan 

menggunakan media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran adalah Edmodo. Penelitian 

ini akan meningkatkan penggunaan Edmodo di lingkungan sekolah SMK Bina Husada Mandiri 

dalam hal keamanan datanya. Prosedur pengiriman data diusulkan menggunakan aplikasi 

blowfish untuk pengamanan datanya. Prosedur baru ini meningkatkan kinerja sistem 

pembelajaran pada SMK Husada Mandiri yang berdasarkan hasil kajian diperoleh kinerja 77,5 

%, hasil penilaian ini dapat diartikan berkinerja baik.  
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Learning method at Bina Husada Mandiri vocational high school will influence learning 

outcomes, to obtain an effective learning process, as well as attract the attention of students, it 

would require an innovative learning method, and easily understood by students, using 

instructional media, this research will improve the use of Edmodo in Bina Husada Mandiri 

vocational high school environment in terms of data security. That to transmit data using 

blowfish based on the results of studies that the proposed performance of 77.5% performs well. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Implementasi  teknologi informasi di lingkungan pelajar  bukan barang baru lagi dengan 

seiring  dengan kecenderungan end user  computing yang di sertai dengan peningkatan teknologi  

perangkat keras dan perangkat lunak. Penggunaan teknologi informasi ini meliputi  penyelesaian 

tugas sehari-hari para pelajar dengan contoh yang paling sederhana  yaitu penggunaan aplikasi 

ujian online. Perkembangan teknologi informasi yang semula berbasis client server menjadi 

berbasis web telah melahirkan sikap penerimaan atau penolakan dari user  dalam proses 

penggunaannya. Berdasarkan salah satu kompetensi yang di harapkan  dikuasai oleh tenaga 

pendidik adalah penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)  dalam proses 

pembelajaran dikelas. 

Edmodo merupakan sebuah situs jejaring sosial yang dibuat khusus  untuk  guru  dan  

murid agar dapat digunakan  di  kelas  maupun rumah, bahkan bisa dijadikan kuliah 

online,amanat UU NO.14 Tahun 2005 mengenai guru menyebutkan ,kompetensi  teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) guru adalah kemampuan dalam mengembangkan inovasi 

pembelajaran dengan memanfaatkan TIK baik dalam merencanakan,melaksanakan,maupun 

mengevaluasi pembelajaran.Berdasarkan data dari pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) 2013 

online kemarin menujukan total 95% SMK Bina Husada Mandiri telah memiliki komputer 

,namun 25% diantaranya belum memiliki akses internet dan belum  memiliki tingkat keamanan 

data. Beragam tools pada aplikasi dan model pembelajaran berbasis TIK (elearning) yang telah  

di kembangkan oleh para pendidik maupun praktisi pendidikan. Untuk membantu  guru dalam 

menyampaikan pembelajaran yang menarik,seperti pemanfaatan perangkat lunak 

grafis,teks,audio,video dan lainnya. 

            Blowfish alias "OpenPGP.Cipher.4" merupakan enkripsi yang termasuk dalam golongan 

Symmetric Cryptosystem , metoda enkripsinya mirip dengan DES (DES-like Cipher) diciptakan 

oleh seorang Cryptanalyst bernama Bruce Schneier Presiden perusahaan Counterpane Internet 



Security, Inc (Perusahaan konsultan tentang kriptografi dan keamanan Komputer) dan 

dipublikasikan tahun 1994. Dibuat untuk digunakan pada komputer yang mempunyai 

microposesor besar (32-bit keatas dengan cache data yang besar).Setelah 4 (Empat) tahun 

berjalan,dirasa perlu membuat keamanan data pada sistem informasi untuk ujian online untuk 

mengendalikan dan memastikan apakah sistem informasi sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Data yang mempunyai keamanan  merupakan satu cara untuk menilai sejauh mana 

suatu sistem informasi telah mencapai tujuan keamanan pada pelaksanaan ujian online. 

1.2  Masalah dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana meningkatkan pengamanan data pada sistem ujian online di SMK Bina 

Husada Mandiri. Pengamanan dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain : 

 Teknik pengamanan data menggunakan enkripsi dan dekripsi file / folder   

menggunakan blowfish. 

 Menetapkan strategi pemanfaatan Jejaring Sosial Pendidikan Edmodo dalam 

implementasi Pembelajaran  Berbasis TIK di SMK Bina Husada Mandiri. 

  menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi ujian online Edmodo di lingkungan 

SMK Bina Husada Mandiri, terutama berkaitan dengan segi keamanan pengguna.Mulai 

dari pendaftaran untuk mendapatkan username dan password sampai dengan layanan 

pengisian formulir registrasi siswa. 

 Objek yang diteliti adalah data nilai akademis ujian online, dan sistem keamanan data 

menggunakan enkripsi dan dekripsi file / folder pada blowfish 

 

.1.3 Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

1. Mendapatkan  sistem ujian online pada SMK Bina Husada Mandiri. 

2. Memberikan rekomendasi hal-hal yang harus dilakukan guna menigkatkan kinerja dari 

sistem informasi yang ada di SMK Bina Husada Mandiri. 

 

 



1.4  Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode -metode : 

1.4.1 Studi pustaka 

Dengan mengumpulkan teori dan informasi penelitian sejenis dari berbagai sumber 

pengetahuan yang berhubungan dengan pengaturan untuk menghasilkan keamanan yang 

bertujuan mengamankan data yang terkait dengan sistem ujian online SMK Bina Husada 

Mandiri. Dan menggunakan pustaka elektronik. 

1.4.2 Wawancara 

Mengumpulkan data dengan datang ke lokasi dan melakukan wawancara untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.   

1.4.3 Studi Lab. Komputer  

Metode pencarian data dengan melakukan pengamatan langsung di lab komputer dan melakukan 

uji coba aplikasi ujian online agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian 

1. Mengurangi tindak kecurangan yang terjadi pada saat ujian online dilaksanakan. 

2. Mendapatkan suatu model umum yang dapat dipergunakan oleh unit kerja lain di 

lingkungan SMK Bina Husada Mandiri dalam melakukan audit keamanan data informasi 

lainnya. 

3. Untuk pihak sekolah, dengan menggunakan aplikasi Edmodo dapat mengurangi biaya 

pelaksanaan ujian, terutama penggunaan kertas. Mengetahui rekapitulasi jumlah siswa 

yang lolos dan tidak lolos ujian pada setiap hari atau pada waktu tertentu. 

4. Untuk  siswa, dengan menggunakan aplikasi Edmodo dapat menghemat waktu dan biaya 

transportasi, karena aplikasi Edmodo dibuat sehemat mungkin yang dapat digunakan oleh 

siswa diluar sekolah secara online,serta sistem penilaian yang dilakukan secara online 

untuk mengetahui hasil ujian secra langsung. 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1.  Jaringan Komputer 

Jaringan Komputer merupakan sekumpulan komputer otonom yang saling terhubung satu 

dengan yang lainnya menggunakan ptrotokol komunikasi melalui media transmisi pada suatu 

jaringan komunikasi data. 

Jaringan komputer memungkinkan suatu organisasi untuk menggunakan sistem pengolahan 

data terdistribusi yang menggunakan PC dan dapat saling mengakses satu dengan yang lainnya 

jaringan komputer juga mendukung adanya resource sharing, information sharing, dan network 

access.   

Resource Sharing, berarti penggunaan sumber data dan sumber daya secara bersama-sama 

oleh sejumlah stasion komputer yang terhubung. Sumber data dan sumber daya tersebut antara 

lain yaitu harddisk, memori, printer, plotter, scanner, CD ROM, dan lain sebagainya. 

Information Sharing, berarti dalam suatu jaringan berlaku pemakaian program-program 

aplikasi secara bersama-sama. Misalnya jika pada Komputer A tidak memiliki program 

AutoCAD, maka komputer A dapat mengambil dan menjalankan program AutoCAD tersebut 

pada komputer lain yang terhubung dan telah diisi dengan program tersebut. 

Network Access,merupakan kondisi dimana para pengguna dalam suatu jaringan dapat pula 

mengakses jaringan komputer lain yang terhubung.Seperti misalnya kita mengakses internet 

melalui komputer server dan lain sebagainya  

 

           Untuk memudahkan memahami jaringan komputer, para ahli kemudian membagi jaringan 

komputer berdasarkan beberapa klasifikasi ,di antaranya [5]: 

  Berdasarkan area atau skala 



  Berdasarkan media penghantar 

  Berdasarkan fungsi 

  

2.1.1.  Berdasarkan Area atau Skala 

Berdasarkan skala atau area, jaringan komputer dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu[5] : 

 Local Area Network (LAN) 

Local Area Network (LAN) adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, 

umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran di sebuah gedung, atau 

sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Beberapa model konfigurasi 

LAN, satu komputer biasanya dijadikan sebuah file server. Yang mana digunakan untuk 

menyimpan perangkat lunak (software) yang mengatur aktifitas jaringan, ataupun sebagai 

perangkat lunak yang dapat digunakan oleh komputerkomputer yang terhubung ke dalam 

network. Komputer-komputer yang terhubung ke dalam jaringan (network) itu biasanya disebut 

dengan workstation. Biasanya kemampuan workstation lebih di bawah dari file server dan 

mempunyai aplikasi lain di dalam harddisknya selain aplikasi untuk jaringan. Kebanyakan LAN 

menggunakan media kabel untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer 

lainnya. 

 

Gambar 2.1 Konfigurasi LAN. 

 



 Metropolitan Area Network (MAN)  

Sebuah MAN, biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah 

dalam satu propinsi. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan 

kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar, sebagai contoh yaitu : jaringan Bank dimana 

beberapa kantor cabang sebuah Bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu 

dengan lainnya. Misalnya Bank BNI yang ada di seluruh wilayah Ujung Pandang atau Surabaya. 

 

 Wide Area Network (WAN) 

Wide Area Networks (WAN) adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan 

sarana Satelit ataupun kabel bawah laut sebagai contoh keseluruhan jaringan BANK BNI yang 

ada di Indonesia ataupun yang ada di Negara-negara lain. Menggunakan sarana WAN, Sebuah 

Bank yang ada di Bandung bisa menghubungi kantor cabangnya yang ada di Hongkong, hanya 

dalam beberapa menit. Biasanya WAN agak rumit dan sangat kompleks, menggunakan banyak 

sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam Komunikasi Global seperti 

Internet. Tapi bagaimanapun juga antara LAN, MAN dan WAN tidak banyak berbeda dalam 

beberapa hal, hanya lingkup areanya saja yang berbeda satu diantara yang lainnya. 

2.1.2.Berdasarkan Media Penghantar 

Berdasarkan media pengantar, jaringan komputer dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu[8]: 

1. Wire Network  

Wire Network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media 

penghantar. Kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya menggunakan bahan 

dasar tembaga. Ada juga jenis kabel lain yang menggunakan bahan sejenis fiber optik atau serat 

optik. Biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada LAN. Sedangkan untuk MAN atau 

WAN menggunakan gabungan kabel tembaga dan serat optik. 

 

2. Wireless Network 



Wireless Network adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan media penghantar 

gelombang radio atau cahaya infrared. Frequensi yang digunakan pada radio untuk jaringan 

komputer biasanya menggunakan frequensi tinggi, yaitu 2.4 GHz dan 5.8 GHz. Sedangkan 

penggunaan infrared umumnya hanya terbatas untuk jenis jaringan yang hanya melibatkan dua 

buah komputer atau disebut point to point. 

 

 

 

Gambar 2.2 Wireless Adapter 

 

2.1.3.  Berdasarkan Fungsi 

Berdasarkan fungsinya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu[13]: 

1. Client Server 

Client Server adalah jaringan komputer yang salah satu (boleh lebih) komputer difungsikan 

sebagai server atau induk bagi komputer lain. Server melayani komputer lain yang disebut client. 

Layanan yang diberikan bisa berupa akses web, e-mail, file, atau yang lain. Client server banyak 

dipakai pada internet. namun LAN atau jaringan lain pun bisa mengimplementasikan client 

server. Hal ini sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing. 

 

2. Peer to Peer  



Peer to Peer adalah jaringan komputer di mana setiap komputer bisa menjadi server 

sekaligus client. Setiap komputer dapat menerima dan memberikan hak access dari atau ke 

komputer lain. Peer to Peer banyak diimplementasikan pada LAN. 

 

2.1.4.  Perangkat Keras Jaringan Komputer 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer yaitu[13]: 

Server, Card Network, Hub, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan koneksi jaringan 

seperti: Bridges, Router dan lainnya yang dibutuhkan untuk proses transformasi data didalam 

jaringan. 

 

2.1.4.1. Server 

Server adalah suatu komputer yang menjadi pengelola dan pusat bagi komputer lainnya. 

Karena berfungsi sebagai pusat, minimal sebuah server harus mempunyai beberapa karakter 

yang lebih dibandingkan dengan komputer yang terhubung kedalam suatu jaringan. Keseluruhan 

komputer yang terhubung ke server dalam jaringan disebut sebagai workstation. Hampir semua 

jenis komputer dapat digunakan sebagai komputer workstation. 

 

Gambar 2.3  mode Jaringan Server[13] 

 

 

2.1.4.2. Network Interface Cards (NIC) dan Ethernet Card/Kartu Jaringan 



Kartu Jaringan merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar 

komputer. Kebanyakan kartu jaringan adalah kartu internal, yaitu kartu jaringan yang dipasang 

pada slot ekspansi di dalam komputer. Kartu Jaringan umumnya telah enyediakan port koneksi 

untuk kabel koaksial ataupun kabel twisted pair[1]. 

 

2.1.4.3.  Repeaters  

Alat ini berfungsi untuk menguatkan sinyal. Contoh yang paling mudah adalah pada sebuah 

LAN menggunakan topologi star dengan menggunakan kabel unshielded twisted pair. Oleh 

karena panjang maksimal untuk sebuah kabel unshielded twisted pair adalah 100 meter, maka 

untuk menguatkan sinyal dari kabel tersebut dipasanglah sebuah repeater pada jaringan tersebut. 

Dalam jaringan LAN, Hub dan Switch dapat berfungsi juga sebagai Repeater. bridges / Jembatan 

ridges merupakan perangkat yang membagi satu buah jaringan kedalam dua buah jaringan. Ini 

digunakan untuk mendapatkan jaringan yang efisien, karena pertumbuhan jaringan yang sangat 

cepat sehingga diperlukan suatu jembatan. Diibaratkan bahwa Bridges ini seperti polisi lalu 

lintas yang mengatur di persimpangan jalan pada saat jam-jam sibuk. Dia mengatur agar 

informasi di antara kedua sisi jaringan tetap berjalan dengan baik dan teratur. Bridges juga dapat 

digunakan untuk mengkoneksi diantara jaringan yang menggunakan tipe kabel yang berbeda 

ataupun topologi yang berbeda pula. 

 

 

Gambar 2.4.Repeater[1] 

2.1.4.4. Routers 

Sebuah Router mengartikan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Hampir sama 

dengan bridges namun agak sedikit lebih pintar, router akan mencari jalur yang terbaik untuk 

mengirimkan sebuah pesan berdasakan alamat tujuan dan alamat asal. Sementara bridges dapat 



mengetahui alamat masing-masing komputer di masing-masing sisi jaringan, router mengetahui 

alamat komputer, bridges dan router lainnya. Router dapat mengetahui keseluruhan jaringan, 

melihat sisi mana dalam jaringan komputer yang paling sibuk dan bisa menarik data dari sisi 

yang sibuk tersebut sampai sisi tersebut bersih. Jika LAN terkoneksi ke Internet maka Router 

akan menterjemahkan informasi antara LAN dan Internet. Jadi dapat dirangkum bahwa Router 

mempunyai fungsi mengatur jalur sinyal secara efisien, mengatur pesan diantara dua buah 

protocol, mengatur pesan diantara topologi jaringan linear Bus dan Bintang (star), dan mengatur 

pesan yang melewati kabel fiber optic, kabel koaksial atau kabel twisted pair 

 

 

 

 

 

                                Gambar 2.5. Router[1] 

 

 

 

2.1.4.5. Access Point 

     Access point adalah sebuah signal penghubung yang mengoneksikan point satu dengan point 

lain,Access Point merupakan perangkat yang menjadi sentral koneksi dari pengguna user,Alat 

Access point dapat dipasangkan pada sebuah cable modem atau alat lainnya untuk 

menghubungkan computer dengan WIFI kedalam sebuah network lain. Access-Point berfungsi 

mengkonversikan sinyal frekuensi radio (RF) menjadi sinyal digital yang akan disalurkan 

melalui kabel, atau disalurkan ke perangkat WLAN yang lain dengan dikonversikan ulang 

menjadi sinyal frekuensi radio, untuk satu Access Point. Meskipun secara teorinya perangkat ini 

bisa menampung banyak namun akan terjadi kinerja yang menurun karena faktor sinyal RF itu 

sendiri dan kekuatan sistem operasi Access Point. Komponen logic dari Access Point adalah 



ESSID (Extended Service Set IDentification) ,yang merupakan standar dari Institute of Electrical 

and Electronics Engineering (IIEEE 802.11. Pengguna harus mengkoneksikan wireless adapter 

ke Access Point dengan ESSID tertentu supaya transfer data bisa terjadi. ESSID menjadi 

autentifikasi standar dalam komunikasi wireless. Dalam segi keamanan beberapa vendor tertentu 

membuat kunci autentifikasi tertentu untuk proses autentifikasi dari klien ke Access Point. 

 

 

 

 

Gambar 2.6Access Point Router[1] 

 

 

 

2.2.  Topologi Jaringan Komputer 

Topologi suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau sentral 

dalam membentuk suatu sistem jaringan. Topologi jaringan yang umum dipakai adalah : Mesh, 

Bintang (Star), Bus, Tree, dan Cincin (Ring). 
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Gambar 2.7 Topologi Jaringan[5] 

 

2.2.1. Topologi Jaringan Mesh 

Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran 

harus disediakan untuk membentuk jaringan Mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 (n-1, n = 

jumlah sentral). Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang 

terpasang. Dengan demikian disamping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam 

pengoperasiannya[5]. 

 

 

2.2.2. Topologi Jaringan Bintang (Star) 

Dalam topologi jaringan bintang, salah satu sentral dibuat sebagai sentral pusat. Bila 

dibandingkan dengan sistem mesh, sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih 

sederhana sehingga sistem menjadi lebih ekonomis, tetapi beban yang dipikul sentral pusat 

cukup berat. Dengan demikian kemungkinan tingkat kerusakan atau gangguan dari sentral ini 

lebih besar[5]. 



 

 

 

 

2.2.3. Topologi Jaringan Bus 

Pada topologi ini semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi 

dengan konfigurasi yang disebut Bus. Transmisi sinyal dari suatu sentral tidak dialirkan secara 

bersamaan dalam dua arah. Hal ini berbeda sekali dengan yang terjadi pada topologi jaringan 

mesh atau bintang, yang pada kedua sistem tersebut dapat dilakukan komunikasi atau 

interkoneksi antar sentral secara bersamaan. 

Topologi jaringan bus tidak umum digunakan untuk interkoneksi antar sentral, tetapi 

biasanya digunakan pada sistem jaringan komputer[5]. 

 

2.2.4. Topologi Jaringan Pohon (Tree) 

Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini 

biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hirarki yang berbeda. Untuk hirarki 

yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin keatas mempunyai hirarki 

semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer[5] . 

 

2.2.5. Topologi Jaringan Cincin (Ring) 

Untuk membentuk jaringan cincin, setiap sentral harus dihubungkan seri satu dengan yang 

lain dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. Dalam sistem ini setiap sentral harus 

dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral[5]. 

 

 

2.3. Keamanan Jaringan 



Tanggung jawab yang penting dari manajer jaringan adalah kontrol pemeliharaan atas 

keamanan jaringan dan data yang disimpan dan ditransmisikan oleh jaringan tersebut. Tujuan 

utama dari keamanan ini adalah untuk mencegah kriminal komputer dan hilangnya data.  

     Ada dua elemen utama  pembentuk keamanan jaringan[12]: 

 Tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh diantara piranti dan 

layanan jaringan yang digunakan dan orang-orang yang akan berbuat jahat. 

 Rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya, untuk 

menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. 

 

2.3.2.  Segi keamanan jaringan Komputer 

 Segi-segi keamanan jaringan didefinisikan dari kelima point ini[11]:  

1.  Confidentiality Mensyaratkan bahwa informasi (data) hanya bisa diakses oleh pihak yang 

memiliki wewenang. 

2. Integrity Mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki 

wewenang. 

3. Availability Mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang 

ketika dibutuhkan. 

4. Authentication Mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan 

benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu 

5. Nonrepudiation Mensyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak dapat 

menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. 

 

2.4. Keamanan Secara Fisik 

Fisik dalam bagian ini diartikan sebagai situasi di mana seseorang dapat masuk ke dalam 

ruangan  server/jaringan dan dapat mengakses piranti tersebut secara illegal. Orang yang tidak 

berkepentingan ini bisa saja seorang tamu, staf pembersih, kurir pengantar paket, dan lainnya 

yang dapat masuk ke ruangan tersebut dan mengutak-atik piranti yang ada. Apabila seseorang 

memiliki akses terhadap ruangan tersebut, orang  tersebut bisa saja memasang program trojan 

horse di komputer, melakukan booting dari floppy disk, atau  mencuri data-data penting (seperti 



file password) dan membongkarnya di tempat yang lebih aman.Untuk  menjaga keamanan, 

taruhlah server di ruangan yang dapat dikunci dan pastikan bahwa ruangan tersebut  dikunci 

dengan baik. Untuk menghindari pengintaian, gunakan screen-saver yang dapat dipassword. Atur  

juga semua komputer untuk melakukan fungsi auto-logout setelah tidak aktif dalam jangka 

waktu tertentu[2]. 

 

2.5. Identifikasi Pemakai dan Password 

User identification (ID) atau identifikasi pemakai dan password adalah sistem 

pengamanan yang paling terkenal dalam jaringan, walaupun ia mudah rusak. ID pemakai 

biasanya diberikan oleh manajer jaringan pada waktu profil pemakai dimasukkan ke dalam 

jaringan. Password biasanya tergantung pada kebijaksanaan pemakai[14]. 

2.5.1.BIOS Security  

Sebenarnya seorang  admin direkomendasikan men-disable boot dari floppy. Atau bisa 

dilakukan dengan membuat password pada BIOS dan memasang boot password[14]. 

 

2.5.2Kontrol Lokasi dan Waktu 

 Waktu dan lokasi akses pemakai ke jaringan dapat dikontrol oleh mekanisme software 

dan hardware. Kontrol waktu dijalankan pada individu dengan adanya profil pemakai dalam 

jaringan yang menentukan interval hari dan waktu selama pemakai dapat mengakses sistem. 

Kontrol lokasi dijalankan dengan adanya profil terminal[6]. 

 

2.5.3Audit Log 

Log transaksi adalah aspek yang penting dalam keamanan jaringan. Setiap usaha login 

harus dicatat, termasuk tanggal dan waktu usaha tersebut, ID pemakai dan password yang 

digunakan[10]. 

 

2.6.Password Attack  

Banyak orang menyimpan informasi pentingnya pada komputer dan seringkali sebuah 

password hal yang mencegah orang lain untuk melihatnya. Untuk menghindari serangan 



password maka sebaiknya user menggunakan password yang cukup baik. Petunjuk pemilihan 

password [9]: 

 Semua password harus terdiri dari paling sedikit 7 karakter. 

 Masukkan kombinasi huruf, angka, dan tanda baca sebanyak mungkin dengan catatan bahwa 

password  tetap mudah untuk diingat. Salah satu caranya adalah mengkombinasikan kata-kata 

acak dengan tanda baca atau dengan mengkombinasikan kata-kata dengan angka. Contoh : 

rasa#melon@manis, komputer0digital1, kurang<lebih>2001 

 Gunakan huruf pertama frasa yang gampang diingat. Contoh: dilarang parkir antara pukul 7 pagi 

hingga pukul 8 sore  dpap7php8s, tidak ada sistem yang benar-benar aman dalam konteks 

jaringan  tasybbadkj 

 Gunakan angka atau tanda baca untuk menggantikan huruf di password. Contoh : keberhasilan 

 k3b3rh45!l4n 

 Gantilah password secara teratur 

2.7. Keamanan Wirless 

Tekonologi wireless dapat dibagi menjadi dua[3]: 

 Cellular-based technology: yaitu solusi yang menggunakan saluran komunikasi cellular atau 

pager yang sudah ada untuk mengirimkan data. Jangkauan dari cellullar-based biasanya cukup 

jauh. 

 Wireless LAN (WLAN) 

yaitu komunikasi wireless dalam lingkup area yang terbatas, biasanya antara 10 s/d 100 meter 

dari base station ke Access Point (AP). Kedua jenis teknologi di atas tidak berdiri sendiri, 

melainkan memiliki banyak teknologi dan standar yang berbeda (dan bahkan terdapat konflik) 

Contohnya: Cellullar: GSM, CDMA, TDMA, CDPD, GPRS/EDGE, 2G, 2.5G, 3G,UMTS,  

 LAN: keluarga IEEE 802.11 (seperti 802.11b, 802.11a, 802.11g), HomeRF, 802.15 (Personal 

Area Network) yang berbasis Bluetooth, 802.16 (Wireless Metropolitan Area Network) 

2,7.1. Sistem keamanan Wireless 

Sistem wireless memiliki permasalahan keamanan tersendiri beberapa hal yang 

mempengaruhi aspek keamanan dari sistem wireless antara lain[4]: 



 Perangkat pengakses informasi yang menggunakan sistem wireless biasanya berukuran kecil 

sehingga mudah dicuri. Laptop, notebook, handphone, palm, dan sejenisnya sangat mudah 

dicuri. Jika dia dicuri, maka informasi yang ada di dalamnya (atau kunci pengakses informasi) 

bisa jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. 

 Penyadapan (man-in-the-middle attack) dapat dilakukan lebih mudah karena tidak perlu mencari 

jalur kabel untuk di-„tap‟. Sistem yang tidak menggunakan pengamanan enkripsi, atau 

menggunakan enkripsi yang mudah dipecah, akan mudah ditangkap. 

 Perangkat wireless yang kecil membatasi kemampuan perangkat dari sisi CPU, RAM, kecepatan 

komunikasi, catu daya. Akibatnya system 

 pengamanan (misalnya enkripsi) yang digunakan harus memperhatikan batasan ini. Saat ini tidak 

memungkinkan untuk menggunakan sistem enkripsi yang canggih yang membutuhkan CPU 

cycle yang cukup tinggi sehingga memperlambat transfer data. 

 

 Pengguna tidak dapat membuat sistem pengaman sendiri (membuat enkripsi sendiri) dan hanya 

bergantung kepada vendor (pembuat perangkat) tersebut. Namun mulai muncul perangkat 

handphone yang dapat diprogram oleh pengguna.  

 

 Adanya batasan jangkauan radio dan interferensi menyebabkan ketersediaan servis menjadi 

terbatas. DoS attack dapat dilakukan dengan menginjeksikan traffic palsu. 

 

 Saat ini fokus dari sistem wireless adalah untuk mengirimkan data secepat mungkin. Adanya 

enkripsi akan memperlambat proses pengiriman data sehingga penggunaan enkripsi masih belum 

mendapat prioritas. Setelah kecepatan pengiriman data sudah memadai dan harganya menjadi 

murah, barulah kita akan melihat perkembangan di 

sisi pengamanan dengan menggunakan enkripsi. 

2,8. Komunikasi pada wirless 

  Komunikasi wireless banyak disukai dikarenakan banyak keuntungan atau kemudahan, 

yaitu antara lain[4]: 

• Kenyamanan dengan adanya fasilitas roaming sehingga dapat dihubungi dan dapat mengakses 

informasi dimana saja. 



 

• Komunikasi wireless memungkinkan pengguna bergerak dan tidak terikat pada satu tempat 

saja. Seorang eksekutif yang disopiri dapat mengakses emailnya di mobilnya ketika jalan sedang 

macet. Seorang pekerja dapat membawa notebooknya ke luar dan bekerja dari halamanyang 

rindang. 

 

• Kecepatan dari komunikasi wireless sudah memasuki batas kenyamanan pengguna. Kecepatan 

ini masih akan terus meningkat. 

 

• Mulai muncul aplikasi yang menggunakan fasilitas wireless, seperti misalnya location-specific 

applications. 

 

 

 

2.9.Keamanan Jaringan 

Cara Pengamanan Jaringan Komputer Autentikasi Proses pengenala peralatan, sistem 

operasi, kegiatan, aplikasi dan identitas user yang terhubung dengan jaringan computer, 

Autentikasi dimulai pada saat user login ke jaringan dengan cara memasukkan password 

Enkripsi Teknik pengkodean data, yang berguna untuk menjaga data file baik di dalm komputer 

maupun pada jalur komunikasi, dari pemakai yang tidak dikehendaki Enkripsi diperlukan untuk 

menjagankerahasiaan data[13]. 

 

2.9.1. Membatasi Akses ke Jaringan 

  Membuat tingkatan akses Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan sehingga 

memperkecil peluang penembusan oleh pemakaian yang tak diotorisasi, misalnya  



 Pembatasan login.Login hanya diperbolehkan :Pada terminal tertentu.Hanya ada waktu dan hari 

tertentu. Pembatasan dengan call-back (Login dapat dilakukan siapapun. Bila telah sukses login, 

sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati, 

Penyusup tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon,     tapi hanya pada saluran 

telepon tertentu). 

 Pembatasan jumlah usaha login dibatasi sampai tiga kali dan segera dikunci dan diberitahu ke 

administrator.Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi-informasi 

berikut[13] : 

 Waktu, yaitu waktu pemakai login. 

 Terminal, yaitu terminal dimana pemakai login. 

 Tingkat akses yang diizinkan ( read / write / execute / all 

 

2.9.2 Mekanisme kendali akses : 

        Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut otentifikasi pemakai (user 

authentication). Kebanyakan metode otentifikasi didasarkan pada tiga cara, yaitu [13]: 

1. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya : 

 Password. 

 Kombinasi kunci. 

 Nama kecil ibu mertua. 

 Dan sebagainya. 

2. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya : 

 Badge. 

 Kartu identitas. 

 Kunci. 

 Dan sebagainya. 

3. Sesuatu mengenai (ciri) pemakai, misalnya : 

 Sidik jari. 

 Sidik suara. 

 Foto. 

 Tanda tangan. 



 

2.9.3.Resiko Jaringan Komputer 

Segala bentuk ancaman baik fisik maupun logik yang langsung atau tidak langsung 

mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung dalam jaringan Ancaman Jaringan, Ancaman 

Jaringan Komputer[8]: 

• FISIK 

Pencurian perangkat keras computer, atau perangkat jaringan,Kerusakan pada komputer dan 

perangkat komunikasi jaringan Wiretapping Bencana alam. 

• LOGIK 

 Kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi Virus Sniffing Faktor- Faktor Penyebab Resiko 

Dalam Jaringan Komputer 

 Kelemahan manusia (human error) 

 Kelemahan perangkat keras komputer 

 Kelemahan sistem operasi jaringan 

 Kelemahan sistem jaringan komunikasi 

2.9.4.Beberapa Bentuk Ancaman Jaringan 

Bentuk ancaman jaringan sebagai berikut[11]: 

 Sniffer  

Peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung 

 Spoofing   

Penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP.  

 Remote  

Attack Segala bentuk serangan terhadap suatu mesin dimana penyerangnya tidak memiliki 

kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jaruh di luar sistem jaringan atau 

media transmisi 

 Hole 



Kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas 

atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses autorisasi 12 

 Hacker 

Orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk 

kemudian mengelolanya dan men-share hasil ujicoba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak 

system 

 Craker 

Orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengam maksud jahat, Muncul karena sifat 

dasar manusia yang selalu ingin membangun (salah satunya merusak. 

 

 

 

    Gambar 2.8 Merupakan Jenis Serangan Terhadap Layanan Pengaksesan 

 

Interruption Suatu aset sistem dihancurkan, sehingga tidak lagi tersedia atau tidak dapat 

digunakan Misalnya perusakan terhadap suatu item hardware pemutusan jalur komunikasi, disble 

sistem manajemen filen Serangan terhadap layanan availability sistem  

 

 

 

 

2.9.5. Beberapa Bentuk Ancaman Jaringan  Cracker 



Ciri-ciri target yang dibobol cracker Sulit ditentukan Biasanya organisasi besar dan 

financial dengan sistempengamanan yang canggih Bila yang dibobol jaringan kecil biasanya 

sistem pengamanannya lemah,dan pemiliknya baru dalam bidang internet 

 

 Ciri-ciri target yang “berhasil” dibobol cracker[11] : 

• Pengguna bisa mengakses, bisa masuk ke jaringan tanpa “nama” dan “password” 

• Pengganggu bisa mengakses, merusak, mengubah atau  sejenisnya terhadap data 

•Pengganggu bisa mengambil alih kendali sistem Sistem hang, gagal bekerja, reboot    atau 

sistem berada dalam kondisi tidak dapat dioperasi 

 

2.10.  Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning)  

 

Definisi E-Learning Pembelajaran berbasis TIK disebut juga dengan E-Learning singkatan 

dari Electronic Learning.Sistem pembelajaran jarak jauh yang merupakan suatu metode    

instruksional antara  pengajar dan  pelajar  untuk  memberikan kesempatan belajar tanpa dibatasi  

oleh kendala waktu, ruang dan tempat serta keterbatasan sistem pendidikan tradisional  (Eileen, 

2001).Pada sistem pembelajaran e- learning ini, siswa dapat belajar di rumah, mengerjakan  soal-

soal latihan seperti yang terjadi pada metode pembelajaran tradisional. Interaksi antara pengajar 

dan pelajar masih tetap berlangsung dengan media yang memungkinkan interaksi tersebut 

terjadi.  

 

            Menurut Wahyu Purnomo (2009) pemanfaatan teknologi informasi dalam  proses 

belajar mengajar dapat membuat proses pembelajaran lebih bermakna, pembelajaran yang 

menyenangkan.Pembelajaran yang menyenangkan akan memiliki keunggulan dalam meraih 

segala informa si secara utuh yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan siswa.  

 

Beberapa contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses beajar mengajar adalah[16]:  



o Penggunaan animasi/multimedia  

o Virtual Lab (Laboratorium Virtual)  

o Aplikasi internet yang  dapat membatu proses belajar mengajar,   

                Seorang guru tidak dituntut untuk menguasai aplikasi TI  untuk memproduksi atau 

membuat animasi atau multimedia, karena banyak aplikasi multimedia dan animasi yang bisa 

didapatkan secara gratis di internet.Yang penting adalah guru dapat mengoperasikan aplikasi  

tersebut  serta  software-sofware yang dapat mendukung  proses belajar mengajar.   

 

2.10.1  Jenis - Jenis E-Learning  

 

Wahyu Purnomo (2009) menyebutkan beberapa aplikasi ICT yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran antara lain[16]:  

1)     Google : google search,google earth, google skies, google translate,google directory, google   

        maps, google mail  

2)    Komunikasi: email, mailinglist, forum, chat.   

3)    Word Wide Web (www.)  

4)    Blog 

5)    Digital Library  

6)    E-learning  

7)    Video on Demand: youtube, metacafe  

8)    Wikipedia  

9)    Jejaring Sosial : Facebook, Friendster, Edmodo  

 

2. 10.2 Jejaring Sosial (Social Networking) Pengenalan Edmodo 

Edmodo merupakan sebuah situs jejaring sosial yang dibuat khusus untuk guru dan murid 



untuk digunakan di kelas maupun rumah, bahkan bisa dijadikan kuliah online.Banyak sekali 

fasilitas yang bisa kita dapatkan di edmodo, diantaranya [11]:  

o Pastinya bisa update status   

o Tampilan yang mirip facebook  

o Bisa komen status  

o Assignmen yang diposting oleh guru  

o Satu guru bisa memiliki banyak murid dan kelas  

o Kode kelas, jadi kita gak bisa asal-asalan nge add ato di add orang   

o Event atau jadwal penting  

o Dapat diakses via HP  

 

Edmodo didirikan oleh Nicolas Borg dan Jeff  Hara Tahu 2010 di Chicago Amerika 

Serikat. Edmodo menurut Richard Bryne yang dirilis oleh situs  www.wikipedia.org adalah situs     

microblogging guru dan siswa yang bisa saling berinteraksi secara online, dan difasilitasi 

aplikasi ujian online dan penilaian, serta system pemberian tugas.Tampilannya yang mirip  

dengan Jejaring Sosial Raksasa Facebook diyakini bisa menarik perhatian siswa jika dibanding  

dengan aplikasi LMS Moodle yang mempunyai grafis terlalu kaku.  

 

2.10.3   Cara Menggunakan Edmodo  

             Cara Menggunakan Edmodo adalah[16]: 

1)   Pertama   kali   lakukan   pendaftaran   agar   mendapatkan   akun  edmodo di   

 www.edmodo.com  

2) sebagai Guru pilih menu I'm a teacher dan untuk siswa memlih menu I'm a student. 

3) Lakukan registrasi dengan mengisi formulir pada web tersebut  

4) Edit Profil Pengguna (guru/siswa)  

5) Menambahkan Identitas Sekolah   

6) Mulai  menciptakan  kelas/group  yang  akan  di  asuh  oleh  seorang  guru 

7)  Merencanakan pebelajaran dengan menggunakan fasilitas planner sesuai dengan jadwal 

yang diinginkan ataupun fasilitas lainnya.  

8) Melihat hasil Ujian online atau report progress siswa  

http://www.wikipedia.org/


2.11 Algoritma Kunci Simetri 

Algoritma kunci simetri adalah algoritma kriptografi yang memiliki kunci yang sama 

untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Kunci tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk proses 

enkripsi (kecuali mencoba membobol algoritma tersebut), sehingga kerahasiaan kunci menjadi  

nomor satu. Untuk mengirimkan kunci tersebut ke suatu pihak tanpa diketahui pihak yang lain  

merupakan masalah awal dari algoritma kunci simetrik. 

Algoritma kunci simetri terbagi menjadi dua buah bergantung pada datanya. Keduanya 

adalah: cipher aliran (stream cipher) dan cipher blok (block cipher). Cipher aliran memproses 

satu bit pesan sekali dalam satu waktu, sedangkan cipher blok memproses sekumpulan bit 

sekaligus sebagai satu unit. Ukuran blok yang umu dipakai adalah 64 bit. Dari segi kecepatan 

komputasi, algoritma kunci simetri lebih cepat daripada algoritma asimetrik. Kelemahan 

utamanya seperti yang disebutkan diatas, yaitu dalam mendistribusikan kunci ke pihak-pihak 

yang berkepentingan. Jika dipakai dalam suatu lingkungan yang tidak membutuhkan 

pendistribusian kunci (seperti penggunaan pribadi), maka algoritma ini merupakan algoritma 

yang terbaik[15]. 

 

2.11.1 Reversibility algoritma kunci simetri 

Semua fungsi kriptografi harus memiliki sifat reversibility, yaitu mampu 

mengembalikan cipher teks hasil enkripsi kembali ke plain teks melalui proses dekripsi. 

Kemampuan reversibility pada hampir semua metode pada algoritma kunci simetrik 

mengandalkan kemampuan reverse operation. Metode ini berintikan membalik semua 

operasi yang ada. Yaitu dengan melakukan operasi yang berlawanan. Misal operasi yang 

berlawanan adalah: penjumlahan & pengurangan, penggeseran ke kiri & ke kanan, dll. 

Namun tidak sedikit juga algoritma kunci simetrik blok cipher memiliki sub 

metode yang tidak bersifat reversible jika berdiri sendiri seperti metode Expand dan 

Filter. Namun metode tersebut akan bersifat reversible jika ditanamkan pada metode 

Jaringan Feistel. Dan metode yang digunakan tidak hanya mengandalkan reverse 

operation, namun melibatkan teknik teknik lain[15]. 



 

 

2.11.2 Deskripsi cipher blok  

Cipher blok merupakan salah satu pendekatan dalam algoritma kriptografi kunci 

simetrik. Pendekatan lain adalah cipher aliran. Perbedaan mendasar keduanya adalah jika 

cipher blok memproses dalam suatu kumpulan bit sekaligus sebagai suatu unit dan cipher 

aliran memproses bit per bit. Panjang blok yang biasa diimplementasikan oleh perancang 

algoritma kriptografi adalah kelipatan 64 bit. Pada awal tahun 1990-an, panjang blok 

yang paling umum adalah 64 bit.  

Masyrakat merasa dengan panjang kunci 64 bit telah cukup aman dan tidak 

mungkin ada komputer yang mampu menyerang dengan metode brute force. Namun 

dengan berlalunya waktu, ternyata mungkin untuk menyerang algoritma dengan kunci 64 

bit menggunakan metode brute force. Oleh karena itu panjang blok umum berkembang 

menjadi 128 bit pada awal 2000-an, atau bahkan akhir-akhir ini mulai umum ditemukan 

algoritma dengan panjang blok 256 bit.  

Dengan panjang blok 128 bit (hampir semua algoritma mengimplementasikan 

panjang kunci sama dengan panjang blok), maka secara teoritis, memerlukan 2128/220 

detik (dengan asumsi satu detik dapat mencoba 1000000 kemungkinan kunci) yang 

merupakan lebih dari 1 triliun tahun. Blok cipher pertama kalinya diperkenalkan oleh 

IBM dengan Lucifer-nya pada tahun 1970-an yang didasarkan pada karya Horst Feistel. 

Versi revisi dari Lucifer yang lebih dikenal dengan Data Encryption Standard (DES) 

diadopsi sebagai standar algoritma kriptografi oleh US National Bureau of Standard 

(NBS). 

 Algoritma kunci simetri merupakan metode enkripsi yang menggunakan kunci yang sama 

untuk enkripsi dan dekripsi, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9 atau bisa juga seperti Gambar 

2.10. 

 



 

Gambar 2.9 Metode  Yang Menggunakan Kunci  Untuk Enkripsi Dan Dekripsi 

 

  

 Gambar 2.10  Metode Kunci  Untuk Enkripsi dan Dekripsi 

 

 

 Dari gambar 2.10 dapat kita lihat bahwa untuk mengirimkan pesan antara  pengirim dan 

penerima menggunakan satu kunci atau kunci yang di gunkan sama. Maksudnya adalah kunci 



yang digunakan untuk mengenkripsi pesan dan kunci yang digunakan untuk mengdekripsikan 

pesan sama. Berarti mereka dalam melakukan komunikasi menggunkan satu kunci yang disebut 

kunci asimetri. Proses enkripsi dan dekripsi keduanya menggunakan kunci yang sama K1=K2.  

Pertama kali sebelum pesan dikirim pesan tersebut masih dalam keadaan asli atau belum 

di enkripsi atau yang lebih dikenal dengan nama plaintext atau cleartext. Kemudian pada saat 

pesan tersebut dikirim pesan tersebut terlebih dahulu dilakukan proses encription (encipherment) 

yaitu proses menyandikan pesan plaintext kedalam chipertext yang apabila di buka akan berupa 

algoritma atau kata-kata yang sama sekali tidak dimengerti, sehingga orang lain tidak bisa 

membaca data yang telah di enkripsi tersebut. Kemudian setelah sampai di si penerima untuk 

mengubah chipertext tadi ke dalam plaintext disebut dengan decryption (dechiperment). 

Sedangkan Orang yang melakukan enkripsi terhadap suatu pesan atau praktisi kriptographi 

disebut “Cryptographer”. Pendistribusian Kunci pada  Kriptografi Kunci Simetri tidak dapat 

dilakukan menggunakan saluran/ media yang akan digunakan untuk komunikasi, diperlukan 

media khusus untuk distribusi kunci, beberapa kunci mungkin membutuhkan beberapa media 

paralel untuk distribusinya[15]. 

 

2.11.3 Apa itu Blowfish   

 Blowfish alias "OpenPGP.Cipher.4" merupakan enkripsi yang termasuk dalam golongan 

Symmetric Cryptosystem , metoda enkripsinya mirip dengan DES (DES-like Cipher) diciptakan 

oleh seorang Cryptanalyst bernama Bruce Schneier Presiden perusahaan Counterpane Internet 

Security, Inc (Perusahaan konsultan tentang kriptografi dan keamanan Komputer) dan 

dipublikasikan tahun 1994. Sejak saat itu telah dilakukan berbagai macam analisis, dan perlahan  

- lahan mulai mendapat penerimaan sebagai algoritma enkripsi yang kuat. Dibuat untuk 

digunakan pada komputer yang mempunyai microposesor besar (32-bit keatas dengan cache data 

yang besar). Sampai saat ini belum ada attack yang dapat memecahkan Blowfish. 

 Algoritma utama terbagi menjadi dua subalgoritma utama, yaitu bagian ekspansi kunci 

dan bagian enkripsi-dekripsi data. Pengekspansian kunci dilakukan pada saat awal dengan 

masukan sebuah kunci dengan panjang 32 bit hingga 448 bit, dan keluaran adalah sebuah array 

subkunci dengan total 4168 byte. 



 Bagian enkripsi-dekripsi data terjadi dengan memanfaatkan perulangan 16 kali terhadap 

jaringan feistel. Setiap perulangan terdiri dari permutasi dengan masukan adalah kunci, dan 

substitusi data. Semua operasi dilakukan dengan memanfaatkan operator Xor dan penambahan. 

Operator penambahan dilakukan terhadap empat array lookup yang dilakukan setiap putarannya. 

 Blowfish juga merupakan cipher blok, yang berarti selama proses enkripsi dan dekripsi, 

Blowfish akan membagi pesan menjadi blok-blok dengan ukuran yang sama panjang[15]. 

 

2.11.4  Keamanan Blowfish 

       Sampai saat ini algoritma Blowfish belum ditemukan kelemahan yang berarti hanya adanya 

weak key dimana dua entri dari S-box mempunyai nilai yang sama. Belum ada cara untuk 

mengecek weak key sebelum melakukan key expansion, tetapi hal ini tidak berpengaruh 

terhadap hasil enkripsi.Hasil enkripsi dengan algoritma Blowfish sangat tidak mungkin dan tidak 

praktis untuk di terjemahkan tanpa bantuan kunci. Sampai kini belum ada Cryptanalysis yang 

dapat membongkar pesan tanpa kunci yang enkripsi oleh Blowfish. Agar aman dari 

pembongkaran pesan maka dalam algoritmanya harus menggunakan 16 putaran agar pesan 

tersebut tidak dapat dibongkar.Algoritma Blowfish pun dapat digabungkan dengan algoritma-

algoritma enkripsi yang lain dalam pengkripsian sebuah pesan untuk lebih menjamin isi dari 

pesan tersebut.Dalam pengimplementasianya blowfish dapat menggunakan bermacam bahasa 

pemograman seperti Delphi, Visual Basic, Bahasa C,C++ ,dsb. Hal ini dikarenakan algoritma 

Blowfish dapat dilihat secara bebas sehingga mudah diimplentasikan dalam segala bahasa 

pemograman berbeda dengan algoritma enkripsi lain yang tidak bebas untuk dilihat sehingga 

sulit untuk diimplementasikan (contohnya adalah RC2 dan RC4 yang menjadi hak cipta 

perusahaan RSA).Bahkan Blowfish dapat diimplentasikan dalam bahasa JavaScript dan Java, 

bahasa yang umum digunakan dalam sebuah web. Banyak aplikasi yang memerlukan keamanan 

data menggunakan algoritma blowfish sebagai peng-enkripsi datanya seperti aplikasi untuk e-

mail, Text, Password, dsb. Untuk lebih jelas apliksi yang menggunakan algoritma blowfish dapat 

dilihat di website resminya[15]. 

 

 



BAB  III 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

 3.1 Analisis 

 Analisis aplikasi dan keamanan yang dilakukan dengan metode wawancara kepada operator 

SMK Bina Husada Mandiri dalam bentuk gambaran umum, dan kendala keamanan data yang 

dihadapi keadaan saat ini. 

 

3.1.1 Gambaran Umum  Registrasi  Edmodo  

   Pertama-tama Guru harus mendaftarkan diri di Portal Edmodo dengan mengunjungi situs 

www.edmodo.com. Langkah -langkah dalam registrasi bisa dilihat seperti dibawah ini [16]:  

1. Sign up dengan memilih sebagai Teacher, untuk siswa mereka diarahkan memilih sebagai 

I.M student serta orang tua siswa juga sign up dengan memilih I.M a Parent 

 

 

Gambar 3.1. Registrasi  Edmodo 

 



 

 

                            Gambar 3.2. Registrasi  Edmodo Dengan Menggunakan Email 

 

2. Setelah melakukan registrasi dengan kata kunci alamat email dan username, maka 

halaman pertama Edmodo akan tampil seperti gambar di atas. 

3. Lengkapi Profil kita sebagai guru dengan memilih ACCOUNT >> SETTING  

4. Mengentri Nama Sekolah Kita agar terdaftar di database Edmodo  

5. Kemudian Pilih CREATE  YOUT  FIRST  GROUP untuk membentuk kelas yang akan di 

asuh  

6 Lakukan registrasi kembali untuk dapat membentuk profil siswa . 

 

3. 1.2  Mengelola kelas pada aplikasi Edmodo 

Tahap kedua adalah melakukan pengelolaan kelas yang akan di asuh. Setelah membentuk  

kelas  baru ,  maka Edmodo akan memberikan Kode group pada bagian kanan halaman. Kode 

tersebut nantinya akan digunakan siswa untuk registrasi dan mendaftar di kelas SMK Bina 

Husada Mandiri[16] : 

1.   Tampilan Halaman siswa yang sudah registrasi sebanyak 30 orang  

 

 



 

Gambar 3.3 .Tampilan Halaman Siswa Yang Sudah Registrasi 

 

2.   Uploading bahan ajar dan materi yang relevan bisa menggunakan Library untuk upload File,   

      Link, Video,Teks dan sebagainya yang akan digunakan sebagai bahan pembelajaran. 

 

 

 

     Gambar 3.4 Tampilan Halaman Yang Akan Digunakan  Sebagai Bahan Pembelajaran 

3.1.3  Memberikan Penugasan pada modul Edmodo 

  

Dalam modul pemberian tugas kita bisa memilih menu ASSIGNMENT. Tuliskan  tugas 

yang akan diberikan dan deadline waktu  serta lkukan pembobotan nilai tugas, agar bisa  di  

rekap di penghitungan nilai akhir siswa. Keuntungan dari modul soal ini, kita bisa langsung 

menganalisis butir soal sesuai dengan tingkat jenjeng kesukaran, indeks bias serta daya beda 

dalam setiap butir soal. 

 



3.1.4   .  Memberikan Soal  Latihan Dan Ujian Online 

  

 Modul ujian ini merupakan favorit guru saat ini, kita tidak perlu repot mengawasi siswa  dan 

merancang soal ujian beragam, karena modul ini bisa menciptakan bank Soal tersendiri.  Ada 

menu untuk soal multiple choice, pilihan benar-salah, pilihan mencocokkan. Soal essay dan lain-

lain. Guru dapat menciptakan bobot dan skor tertentu pada soal-soal yang dianggap perlu di beri 

bobot adalah [16] : 

 

1. Tampilan Pembuatan Soal   

 

 

 

                      Gambar 3.5 Tampilan halaman pembuatan soal ujian online 

 

 

                    

 

 



3.1.5  User Interface pada sisi Siswa 

Sedangkan User Interface pada sisi siswa seperti terlihat pada gambar di bawah ini 

 

                                    Gambar 3.6 Tampilan halaman Soal ujian online 

upload tugas di Backpack sebelum dikerjakan oleh siswa, Pada gambar diatas terlihat  filter post 

hanya dari guru,guru mmbuat urutan tugas yang harus dikerjakan siswa, serta Soal ujian yang 

bisa diakses sesuai jadwal yang ditentukan guru.  

 

3.1.6  Pelaksanaan Pembelajaran Online Pada Edmodo 

Adanya titik hospot  atau layanan internet di SMK Bina Husada Mandiri akan memudahkan 

untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran online menggunakan aplikasi Edmodo, artinya 

dengan adanya aplikasi Edmodo  siswa SMK Bina Husada Mandiri tidak perlu lagi belajar atau 

mengerjakan  tugas selalu bertatap muka  dengan guru secara langsung. 

 Dengan terhubung ke internet  kemudian daftarkan diri untuk mendapatkan ID dan 

password,setelah itu siswa dapat mengerjakan perkerjaan rumah lewat aplikasi Edmodo, bahkan 

bisa mengunggah materi yang di berikan guru. 



 

3.1.7 Kollaboration Diagram Manage Soal  

Collaboration Manage soal memperlihatkan proses administrator melakukan Update data 

soal. Untuk masuk kedalam halaman menu utama, administrator harus melakukan login terlebih 

dahulu dengan memasukan Password.Administrator memilih menu Update soal. Sebelum 

mengupdate data soal [17]. 

 

 

Gambar 3.7 Calloboratin Diagram Manage Soal 

 

 

Gambar 3.8    Diagram Manage Soal 

 



 

 

Gambar 3.9    Gambar Diagram Manage Soal 

3.1.8  Collaboration Diagram Manage User  

Collaboration Manage User memperlihatkan proses administrator melakukan Update data User. 

Untuk masuk kedalam halaman menu utama, administrator harus melakukan login terlebih 

dahulu dengan memasukan Password. pada menu login administrator akan melihat menu utama 

dan memilih menu Update User. Setelah melakukan Update data User maka data disimpan 

secara aman[17].   

 

Gambar 3.10 Calloboratin Diagram Manage User 

 



 

Gambar 3.11 Diagram Manage User 

 

Gambar 3.12 Gambar Diagram Manage User 

 

 

 

3.2  Gambaran Umum Menggunakan  Blowfish 



Kajian ini ditinjau pertama kali bertujuan untuk mengetahui penggunaan potensial 

blowfish, strategi pemasaran dari bisnis SMK Bina Husada Mandiri. Sistem Edmodo sebaiknya 

menggunakan blowfish dalam keamanan data telah diterapkan di SMK, selama sistem Edmodo 

ini berjalan dapat lebih mudah siswa dan orang tua dapat berkomunikasi jarak jauh, karena 

dengan adanya sistem ini orang tua dapat memantau kegiatan sekolah dalam proses pembelajaran 

di SMK Bina Husada Mandiri. Di samping itu  dengan digunakan sistem Edmodo ini waktu 

menjadi lebih efiesien, pengeluaran dana sekolah menjadi lebih kecil. 

 Dalam aplikasi blowfish mempunyai kemampuan mengenkripsikan file, selain itu 

aplikasi dapat  mengenkripsi semua jenis format file, ini menunjukkan aplikasi ini dapat 

diandalkan untuk mengamankan file dari orang yang tidak bertanggung jawab. 

 Hasil enkripsi dapat di ubah - ubah sesuai keinginan user, ini merupakan kelebihan dari 

blowfish.user hanya menekan tombol enkripsi berulang - ulang untuk mendapatkan hasil 

chiperteks yang berbeda - beda , dari hasil chiperteks  yang sudah   berubah - ubah  dapat 

dikembalikan menjadi plainteks atau file  asli jika kunci yang dimasukan sama. Itulah kelebihan 

dari aplikasi ini. 

Ketika mode enkripsi pada perangkat lunak  blowfish pengirim data sedang tidak aktif, 

maka data dapat disadap dan dibaca dengan mudah, namun, apabila mode enkripsi pada 

perangkat lunak blowfish diaktifkan, maka data yang ditangkap penyadap hanyalah ciphertext 

yang perlu didekripsi terlebih dahulu untuk dibaca isinya, dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa mode enkripsi pada perangkat lunak akan mempersulit proses penyadapan yang 

sebelumnya dapat dilakukan dengan mudah. 

3.2 . 1  Enkripsi Menggunakan Blowfish 

Contoh untuk mengenkripsikan suatu pesan pada file data[15] : 

               1 . dapatkan tools dengan lambang ikan kembung yang dapat di download secara gratis,  

2. Lalu buka toolsnya dan pilih file apa yang akan kita enkripsikan 



 

Gambar 3.13 Enkripsikan file pada blowfish 

3. Kemudian klik gambar kunci yang tertutup 

4. setelah di klik maka akan muncul seperti kotak di bawah ini : 

              

                                 Gambar 3.14  Enkripsikan file Keamanan Password 

            5.    Lalu masukkan passwordnya kemudian klik OK 

               Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan :  

 Password strength – Aplikasi  harus memberikan level minimal dari keamanan sebuah 

password, dimana dapat dilihat dengan cara melihat panjang dari password dan 

kompleksitasnya. Contohnya sebuah aplikasi dimana terdapat user baru yang akan 

mendaftar : aplikasi tidak mengijinkan password dengan panjang 3-4 karakter atau kata-

kata simpel yang dapat mudah ditebak oleh hacker.  



 Password user – Aplikasi kita harus membatasi user yang mengakses aplikasi melakukan 

login kembali ke sistem pada tenggang waktu tertentu. Dengan cara ini aplikasi dapat 

dilindungi dari serangan brute force dimana hacker bisa menyerang berulang kali untuk 

berhasil login ke sistem. Selain itu, log in yang gagal sebaiknya dicatat sebagai informasi 

kepada administrator untuk mengindikasikan kemungkinan serangan yang terjadi.  

 Password storage – password tidak boleh disimpan di dalam aplikasi. Password harus 

disimpan dalam format terenkripsi dan disimpan di file lain seperti file database atau file 

password. Hal ini dapat memastikan bahwa informasi yang sensitif seperti password tidak 

disebarkan ke dalam aplikasi  

       6. Setelah klk yes maka akan keluar tampilan kembali sepeti di bawah ini dan klik OK 

 

 

Gambar 3.15  Enkripsi file yang telah di Password 

 

  7. Secara otomatis file yang sudah di enkripsi tidak bisa di baca datanya oleh orang lain. 

    Untuk membuktikannya kita buka file tadi lalu lihat apakah yang terjadi pada file tersebut 

 



 

Gambar 3.16 file data yang telah aman 

8. Dan ternyata file tersebut datanya telah aman, data yang ada pada file tersebut telah berubah 

menjadi sebuah bentuk tulisan aneh yangtdak dapt di mengerti. Dengan itu kita dapat merasa 

aman dengan data yang kita rahasiakan tersebut.Untuk membuka kembali datanya kita buka 

kembali toolsnya lalu kita klik tanda kunci yang terbuka  

 

                   Gambar 3.17 membuka file data pada tools blowfish 

9. masukkan kembali password kita lalu kllik OK, dan ingat pasword agar tidak lupa. Apabila hal 

tersebut terjadi maka file tersebut tidak akan pernah bisa dibaca kembali. 



 

 Gambar 3.18  membuka kembali pasword pada descrypt 

10. Maka akan tampil seperti tampilan di bawah ini, lalu klik ok : 

 

          Gambar 3.19  Keamanan Password dan Enkripsi 

11. Maka secara otomatis file yang telah di enkripsi tadi telah berubah menjadi seperti semula 

sebelum di enkripsi, atau kembali lagi menjadi plaintexs. 

12. Untuk membuktikan apakah file yang berisi data ”Keamanan Password dan Enkripsi” tadi 

telah kembali seperi semula maka dapat kembali di buka seperti membuka file seperti biasanya. 

 

3.3   Keadaan IT Di SMK Bina Husada Mandiri. 



Pada Tabel 3.1 adalah kondisi pemanfaatan IT pada SMK BHM, berdasarkan hal 

tersebut berarti bahwa proses penyajian informasi dan pemanfaatan IT antar bagian belum 

terintegrasi dan belum memilki keamanan data yang di jadikan standar dalam pengembangan 

arsitektur IT. Saran perbaikan penggunaan IT terutama yang berkaitan dengan keamanan data 

disajikan dalam Tabel 3.2. 

                               Tabel 3.1  Permasalahan SMK Bina Husada Mandiri 

NO Jenis Aktivitas Utama  Permasalahan 

1 Pemakai Edmodo Pengolahan   data   belum  efisien 

2 Akademik dan Siswa Belum terintegrasi dengan divisi lain  yang 

berkepentingan 

3 Pemakai Blowfish Belum melakukan enkripsi pada blowfish terhadap 

sebuah pesan / teks  

4 Evaluasi Pengolahan data belum efisien 

 Jenis Aktivitas penunjang  

1 Perencanaan Belum memiliki Aplikasi monitoring rencana strategis 

2 Pengadaan Pengolahan data belum terintegrasi dengan akademik 

3 Sarana dan prasarana Belum memiliki aplikasi pengolaan data 

4 Kepegawaian Pemanfatan TI masih kurang 

5 Pelatihan Belum memiliki SOP 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2 Solusi Permasalahan SMK  Bina Husada Mandiri 

NO Permasalahan Saran perbaikan 

 Jenis Aktivitas Utama  

1 PemanfaatanTI masih kurang Dibuatkan SOP pemanfaatan TI 

2 Belum terintegrasi Dibuatkan pengolahan data terpusat 

3 Penjadwalan dan evaluasi masih relatif lama  Pengembangan aplikasi 

penjadwalan 

4 Pengolahan data belum efisien Pengembangan  aplikasi evaluasi  

   

 Jenis Aktivitas penunjang   

1 Belum memiliki Aplikasi monitoring rencana 

strategis  

Pengembangan aplikasi evaluasi 

dan lulusan 

2 Pengolahan data belum terintegrasi dengan 

akademik 

Membangun jaringan pusat 

pengolahan data 

3 Belum memiliki aplikasi untuk pengolahan 

data sarana 

Pengembangan aplikasi sarana 

pada Edmodo dan blowfish 

4 Pemanfaatan TI masih kurang Optimalisasi pemanfaatan TI 

5  Belum memiliki SOP Buatka  SOP untuk divisi yang 

membutuhkan 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Skema pengunaan Edmodo pada Blowfish Menggunakan Enkripsi di SMK  

Penjelasan SOP  Pemanfaatan TI  Pada Gambar skema di atas adalah : 

1. Aktifasi Edmodo bagi siswa SMK Bina Husada Mandiri Kegunaan aktifasi : untuk 

mendaftar dan berhubungan dengan akademik akan lebih mudah dilakukan secara online. 

2. Proses Pengirim akan mengirim data pada Edmodo diharuskan menggunakan blowfish.  

3. data ini akan dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirim 

4. Penggunaan blowfish merupakan metode enkripsi yang diterapkan didalam sistem ini 

dengan tujuan bahwa data hasil enkripsi tidak dapat dengan mudah untuk dibaca oleh 

pengguna yang tidak berhak mengetahuinya. penggunaan semacam ini bisa membuat 

data menjadi aman pada proses pembelajaran di SMK Bina Husada Mandiri. 

5. Akses point proses ke laptop untuk menangkap sinyal weirles begitu sebaliknya laptop 

minta koneksi ke akses point hinga mengkoneksi jaringan wifi pada ujian Online 

menggunakan Edmodo. 

 

 

  

                                                                             

                                        Tidak aman 

 Data/Enkripsi                                                

       

 

 

 

Laptop 

 Edmodo 

 Ujian Online 



3.3.1. Alur Kerja Edmodo Dan Proses Keamanan Data Pada Blowfish 

  Pada fasilitas Edmodo di pakai pencarian data dan pembelajaran komunikasi online pada 

SMK Bina Husada Mandiri, Pada proses penggunaan data menjadi aman jika seharusnya  

menggunakan blowfis, karena aplikasi ini sederhana maka tidak dibutuhkan suatu 

kondisi yang rumit.  Secara umum gambaran sistem ini  adalah : 

  Pengirim akan mengirim data pada Edmodo diharuskan menggunakan blowfish. 

  Data ini akan dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirim. 

  Data ini akan dikirim berupa data teks . 

  Data ini nantinya akan diterima oleh penerima data dalam keadaan terenkripsi. 

             Karena data yang diterima dalam keadaan terenkripsi maka harus ada  pendekripsi   

            data supaya data yang diterima dapat dibaca 

 Penggunaan blowfish merupakan metode enkripsi yang diterapkan didalam sistem ini dengan 

tujuan bahwa data hasil enkripsi tidak dapat dengan mudah untuk dibaca oleh pengguna yang 

tidak berhak mengetahuinya. penggunaan semacam ini bisa membuat data menjadi aman 

pada proses pembelajaran di SMK Bina Husada Mandiri. Pengamanan data tersebut selain 

bertujuan meningkatkan keamanan data, juga berfungsi untuk :  

    Melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak bertanggung  

      Jawab. 

    Mencegah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dapat  menyisipkan atau   

     menghapus data 

    Menggunakan aplikasi Edmodo seharusnya menggunakan blowfish untuk  

     Menyediakan keamanan yang cukup tinggi  pada keamanan/kerahasian kunci yang  

     digunakan.  

    Penggunaan aplikasi Edmodo dapat dengan mudah untuk digunakan dan dimengerti   

     oleh  siswa SMK. 

   Penggunaan aplikasi blowfish sangat layak untuk digunakan sebagai keamanan dalam 

     penerapan  pembelajaran di SMK Bina Husada Mandiri. 

 

 



3.3.2  Evaluasi  Kinerja Sistem Dengan SOP Yang Baru 

  Tahapan evaluasi berkaitan dengan aplikasi yang digunakan untuk mengukur kematangan 

dan kelengkapan keamanan informasi yang telah disesuaikan dengan standart ISO/IEC 

27001:2005 yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahap ini 

menjelaskan hasil dari mendefinisikan ruang lingkup evaluasi, kemudian menetapkan peran dan 

tingkat kepentingan TIK pada SMK Bina Husada Mandiri,  tabel 3.3 menunjukan hasil penilaian 

evaluasi dan tingkat kepentingan TIK. 

Nilai untuk kategori pengamanan yang tahapannya lebih awal, lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai untuk tahapan selanjutnya, hal ini sesuai dengan tingkat kompleksitas yang terlibat 

dalam proses penerapannya. Catatan: untuk keseluruhan area pengamanan, pengisian pertanyaan 

dengan Aktifitas pengamanan data dalam tahap diterapkan sebagian  mempunyai skor 

pengamanan data 0,  aktifitas pengamanan data dalam perancanaan  tahap awal pelaksanaan 

mempunyai skor pengamanan data 2, aktifitas pengamanan data dalam penerapan mempunyai 

skor pengamanan data 3, aktifitas pengaman data penerapan secara menyeluruh mempunyai skor 

pengamanan data 4 , keamanan data aktifitas sesuai dengan tahapan dalam penerapan hanya 

dapat memberikan hasil apabila semua  hasil  dikatakan baik apabila diterapkan secara 

menyeluruh mempunyai aktifitas maksimal  yang diterapkan.  

 

Tabel 3.3 Pemetaan Skor Keamanan data 

 

 

 

Aktifitas pengamanan  data Skor  pengamatan pengamanan data 

Diterapkan sebagian 0 

Dalam perencanaan  2 

Dalam tahap penerapan   3 

                               Diterapkan secara menyeluruh  4 



  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi pengolahan data 

menggunakan perhitungan statistik dengan ketentuan teknik sampling (Sugiyono,2010:206). 

Dalam mengumpulkan data untuk perhitungan statistik, penulis menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuesioner. Setiap  alternatif jawaban dalam kuesioner tersebut diberikan bobot 

nilai. Adapun alternatif jawaban diukur dengan menggunakan skala likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Untuk keperluan perhitungan statistik setiap jawaban diberikan skor 

seperti dalam Tabel 3.4  berikut. 

 

Tabel 3.4  Pemetaan Skor Keamanan Data Dan Bobot Nilai Untuk Setiap Jawaban 

Alternatif jawaban Skor 
Keterangan 

pengamanan data 

Sangat Tidak Baik   0 Sangat tidak aman 

Tidak Baik 2 Tidak aman 

Baik 3 Aman 

Sangat Baik 4 Sangat aman 

                                             Sumber : Sugiyono (2010:132-133) 

Seperti terlihat pada tabel tabel 3.4, jawaban sangat baik diberikan bobot nilai empat, 

baik diberikan bobot nilai tiga, tidak baik diberikan bobot dua, dan sangat tidak baik diberikan 

bobot nol. 

Dalam penelitian ini mengambil sampel acak karyawan SMK Bina Husada Mandiri 

sebanyak 30 orang, dengan profil responden disajikan pada keterangan tabel 3.4. Kolom yang 

menunjukkan kategori prosedur pertanyaan yang dibahas dan menunjukkan kategori tahap 

penerapan pada daftar pertanyaan  dan pilihan jawaban  pertanyaan yang ada belum tentu dapat 

dijawab semuanya, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah jawaban yang  diberikan harus 



merefleksikan kondisi penerapan prosedur  di SMK. Sesungguhnya alat evaluasi ini hanya akan 

memberikan nilai tambah bagi semua pihak apabila pengisiannya menggunakan azas 

keterbukaan dan kejujuran Salah satu hasil dari evaluasi yang ditunjukan pada tabel 3. 5. 

Tabel 3.5  Profil Responden 

Kriteria Sub Kriteria Jumlah 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Perempuan 

15 

15 

Pekerjaan Responden Branch Manager 

Wakil Yayasan 

Staff Pendidikan 

Kepala Sekolah 

Wakil Kepala Sekolah 

Staff Keuangan 

Staff Sarpas 

Staff Kaprodi 

Staff IT 

Staff Tata Usaha 

Asisten Lab 

Staff Perpustakaan 

Konseling Kesiswaan 

1 

1 

11 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

Pendidikan Terakhir SLTA 

Perguruan Tinggi D-3 

Perguruan Tinggi S-1 

Perguruan Tinggi S-2 

5 

3 

21 

1 

 

 

Tahapan evaluasi berkaitan dengan tata kelola prosedur  SMK Bina Husada Mandiri, pada tahap 

ini menjelaskan hasil dari mendefinisikan ruang lingkup evaluasi, kemudian menetapkan peran 

dan tingkat kepentingan TIK pada SMK Bina Husada Mandiri, tabel 3.4.2 menunjukan hasil 

penilaian evaluasi dan tingkat kepentingan TIK, Kolom yang menunjukkan kategori prosedur 

pertanyaan yang dibahas dan menunjukkan kategori tahap penerapan pada daftar pertanyaan  

 

 

dan pilihan jawaban pertanyaan pada skor item yang dapat dijawab 0, 2. 3, dan 4 mempunyai 

skor total kuisoner  930 . 

 



Tabel 3.6  Evaluasi Tata Kelola Tanggapan Pengguna Berkaitan Dengan kuisoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7 Evaluasi Tata Kelola Tanggapan Pengguna Berkaitan Dengan SOP Baru . 



Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola prosedur pada SMK  

Bina Husada Mandiri  

beserta fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola prosedur . 

 

[Penilaian] Tidak Dilakukan; Dalam Perencanaan; Dalam Penerapan atau 

Diterapkan Sebagian; Diterapkan Secara Menyeluruh 

 

No Item pertanyaan Jumlah Skor Kategori 

1 Apakah   prosedur ini membantu 

kinerja SMK Bina Husada Mandiri? 

3 Baik 

2 Apakah  prosedur ini  dapat 

dilaksanakan dengan baik pada SMK 

Bina Husada Mandiri? 

 

3 

Baik 

3 Apakah prosedur ini  baik diterapkan 

pada SMK Bina Husada Mandiri? 

 

3 

Baik 

4 Apakah prosedur ini dapat menciptakan 

suasana kerja yang kondusif? 

3 Baik 

5 Apakah  semua karyawan SMK Bina 

Husada Mandiri ikut berpartisipasi  

dalam prosedur ini? 

3 Baik 

6 Bagaimana pendapat karyawan tentang 

prosedur yang akan  dilakukan di SMK 

Bina Husada Mandiri? 

3 Baik 

7 Apakah prosedur ini  dapat 

memberikan hubungan yang lebih baik 

pada karyawan SMK Bina Husada 

Mandiri? 

3 Baik 

8 Apakah prosedur ini  dapat 

memberikan penghargaan  bagi 

karyawan yang memiliki kinerja yang 

lebih baik? 

3 Baik 

9 Apakah prosedur ini  dapat 

mengembangkan kemampuan pada  

karyawan SMK Bina Husada Mandiri? 

3 Baik 

10 Apakah yang perlu dilakukan agar 

prosedur dapat melayani kebutuhan  

lebih baik? 

 

4 

Sangat 

Baik  

Jumlah  31  

Rata-Rata  3,1  

 

Rekapitulasi hasil jawaban responden dicari rata-ratanya dengan perhitungan sebagai berikut: 



Rata-rata skor =         total skor   

                                  jumlah item 

Rata-rata skor =             31 

                                       10 

           =   3,1 

Selanjutnya ditentukan dalam bentuk persentasi dengan perhitungan sebagai berikut: 

Persentasi skor =     skor rata-rata    × 100 % 

                                   Skor ideal  

 

Persentasi skor =            3,1        × 100 % 

       4 

                                  = 77, 5 

Dari perhitungan tersebut diperoleh persentasi skor nilai 77,5 %. Sehingga  apabila 

dimasukkan kedalam kategori Persentase menurut Arikunto (1998:246). Maka tata kelola 

prosedur  SMK Bina Husada Mandiri termasuk kategori baik 

Analisis tanggapan responden digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang 

terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang 

diteliti, hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel 3.8 dan persentase skor aktual 

tanggapan responden terhadap skor ideal. Melalui tabel 3.8 persentase skor akan terlihat tingkat 

persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan 

melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden 

sebagai representasi seluruh responden. Prinsip pengklasifikasian persentase skor jawaban 



responden diadopsi dari buku metode Penelitian Persentase menurut Arikunto (1998:246). 

dengan kriteria pengklasifikasian sebagai berikut. 

 

Tabel 3.8 Kategori Persentase 

Baik 76 % - 100 % 

Cukup 56 % - 75 % 

Kurang Baik 40 % - 55 % 

Tidak Baik Kurang dari 40 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

 PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Sistem ujian online pada SMK Bina Husada Mandiri telah dilengkapi dengan prosedur 

evaluasi kesiapan bentuk tata kelola, untuk mengamankan data yang berkaitan dengan 

aplikasi Edmodo  yang digunakan. 

2. Berdasarkan evaluasi prosedur ini membuat sistem berkinerja baik yakni ditunjukkan 

oleh hasil evaluasi yang nilainya 77,5 %. 

 

 4.2 Saran 

1. Perlu dilakukan desiminasi dan pelatihan penggunaan prosedur peningkatan pengamanan 

penggunaan Edmodo kepada guru-guru lain, mengingat Edmodo belum popular dan 

belum banyak dikenal masyarakat 

2. Perlu diperhatikan juga dalam hal waktu proses enkripsi dan dekripsi untuk file- file data 

yang cukup besar, sehingga waktu yang digunakan dapat lebih efisien. Dan proses 

enkripsi dan deskripsi dapat lebih dikembangkan lagi untuk file-file data bertipe lain 

sehingga penggunnya dapat lebih luas. 
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