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Media Komunikasi  

Dalam Jaringan 

 

Komputer yang sudah terhubung dalam jaringan, misalnya Local Area Network berarti computer 

tersebut sudah dapat berbagi sumber daya yang dimiliki dan dapat nelakukan komunikasi antar 

computer baik dalam mengirim pesan maupun mengirim file. 

Media komunikasi dalam jaringan ini terdiri dari beberapa macam software, diantaranya : 

1. NetMeeting 

Software ini berfungsi sebagai media komunikasi dalam berkirim pesan dan transfer file. 

Untuk dapat berkomunikasi dengan NetMeeting setiap computer dalam jaringan harus 

melakukan instalasi software NetMeeting. Media ini dapat digunakn dalm jaringan kecil 

maupun besar. 

2. Fax Modem 

Dengan fax modem ini, fax dapat dikirim melalui computer via modem fax. Program jaringan 

fax memungkinkan untuk mengirimkan dokumen ke jaringan fax server, seperti mengirim ke 

printer. Sebuah fax modem cukup untuk melayani seluruh jaringan.    

3. E-Mail 

Surat elektronik merupakan fasilitas yang dimiliki oleh suatu jaringan. Dengan e-mail 

dokumen atau surat dapat dikirimkan kealamat yang sudah terdaftar dalam e-mail.  

4. Chat 

Softaware chat dimiliki oleh system operasi Windows terminal server. Dengan aplikasi ini, 

pengguna computer dalam suatu client atau workstation dapat berkomunikasi dengan 

computer server ataupun computer workstation lainnya dalam suatu jaringan. 

5. Net Send 

Net Send dapat dijalankan melalui Command Prompt, fasilitas ini digunakan untuk berkirim 

pesan dalam jaringan area kecil. 

6. mIRC 

mIRC berfungsi untuk komunikasi dengan jaringan luas, seperti internet. Dengan mIRC ini 

pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain yang terhubung dalam internet 

diseluruh dunia. 
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Implementasi Media Komunikasi NetMeeting 

Software ini berfungsi sebagai media komunikasi dalam berkirim pesan dan transfer file. 

Untuk dapat berkomunikasi dengan NetMeeting setiap komputer dalam jaringan harus 

melakukan instalasi software NetMeeting. Media ini dapat digunakan dalam jaringan kecil 

maupun besar. 

Cara kerja  

1. klik start, klik run 

2. pada run isikan conf 

3. akan muncul Jendela Netmeeting, spt berikut: 

 

 

 

 

4. Klik next 

5. Isi pertanyaan pada jendela netmeeting tsb: 

6. Klik Log on to directory…. 

7. Klik Local Area Network 

8. Pastkan dua icon tercentang, klik next 

9. Klik Next 

10.  Jendela Audio Tuning wizard, Klik Next 
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11.  Jendela Audio Tuning wizard, Klik Next 

12.  Jendela Audio Tuning wizard, Klik Next  

13.  Finish 

 

Jika IP Address CPU teman anda sudah bisa diketahui 

1. Masuk ke Jendela NetMeeting, Klik Place Call (gambar Telephone) 

2. Kemudian isikan IP Address CPU teman anda di jendela berikut  

 contoh =To:192.168.0.12 

 

 

3. klik Call 

4. Pilih Accept 

5. Anda bisa Chatting, Share Program, White Board, Trasfer File 

 

 


