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A. Kompetensi Inti 

3. Pengetahuan 

Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Teknik 

Komputer dan Jaringan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan 

potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, 

regional, dan internasional 

4. Katerampilan 

Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang 

lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik Komputer dan 

Jaringan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur 

sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 

di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, 

menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 

langsung. 

 

 

 

 

 

 

 



Kompetensi  Dasar 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

3.4 Memahami jaringan fiber optic 

 

3.4.1 Menjelaskan dasar-dasar fiber optic 

3.4.2 Menerangkan prinsip kerja fiber optic 

 

4.4 Mengkaji jaringan fiber optic 

 

4.4.1 Mempresentasikan dasar -dasar fiber optic 

4.4.2 Mempresentasikan prinsip kerja fiber optic 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

a. Pengetahuan 

• Melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar fiber 

optic dengan tepat 

• Melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan Prinsip kerja fiber 

optic dengan tepat 

b. Keterampilan 

• Melalui diskusi kelompok dan mencari literasi yang sesuai, siswa mampu 

mempresentasikan dasar dasar fiber optic dengan cermat. 

• Melalui diskusi kelompok dan mencari literasi yang sesuai, siswa mampu 

mempresentasikan Prinsip kerja fiber optic dengan cermat. 

C. Materi Pembelajaran 

• Pengenalan Fiber optic 

• Prinsip kerja fiber optic 

 

D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan   : TPACK 

Model Pembelajaran : Problem based learning 

Metode   : diskusi, tanya jawab, presentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Media, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

Media Bahan/alat Sumber belajar 

Video Pembelajaran Komputer/laptop • Buku Teknologi Jaringan 

berbasis luas Penerbit 

erlangga edisi kurtilas 

revisi 

Quiziz, grup whatsapp Smartphone, whiteboard, 

spidol, LKPD. 

• Perancangan Jaringan 

Akses Fiber To The Home 

(ftth Dengan Teknologi 

Gigabit Passive Optical 

Network, (Ignatia Gita 

Dwi Prastiwi, 2020) 

 

 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke - 1 

No. Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

• Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki ruang 

kelas 

• Berdoa sebelum membuka pelajaran 

• Memeriksa kehadiran siswa 

• Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

• Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

• Guru menanyakan materi sebelumnya terkait pembelajaran 

 

Apersepsi 

• Guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk selalu semangat 

belajar 

10 menit 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang akan 

dilakukan dan tujuan kegiatan belajar 

• Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari tentang Fiber optic 

dalam bentuk video 

 

 

2 

 

Kegiatan Inti 

Orientasi Siswa Kepada Masalah 

• Guru Memberikan masalah kepada peserta didik dengan Soal : 

di SMKN Pancatengah terdapat akses internet dengan kecepatan 2Gbps di 

ruang server, kemudian akan dibagikan ke ruangan rapat dengan kebutuhan 

1Gbps. Jarak antar ruang rapat dan ruang server 250 meter, dimana 

kebutuhan media pengantarnya harus tahan terhadap luar ruangan, kapasitasi 

bandwith yang tinggi dan tidak mengeluarkan interferensi gelombang 

elektromagnetik. 

Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

• Guru membagi kelompok yang terdiri dari 5-6 orang 

• Guru membagikan LKPD kepada peserta didik 

• Guru menyampaikan teknis pengisian LKPD  

• Guru memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi sesuai dengan 

arahan yang tertulis dalam LKPD 

 

Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 

• Guru membimbing kelompok untuk Mengamati video tentang dasar 

dasar fiber optic  

• Guru membagikan link video dan modul pembelajaran melalui whatsapp 

group 

• Memotivasi peserta / siswa (individu/kelompok) untuk bisa berpikir 

kritis dan mencari solusi dalam memecahkanmasalah/kasus 

• Guru memantau dan mendampingi kelompok dalam memahami bahan 

bacaan/gambar yang ada 

 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

• Dengan bimbingan guru Siswa Mengumpulkan data meliputi dasar-dasar 

fiber optic 

80 menit 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Menit 

 

 

 

 

 

 



• Denga bimbingan guru, Kelompok Siswa Mengolah data tentang dasar 

dasar fiber optic 

• Denga bimbingan guru Kelompok siswa Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah  

• Perwakilan Kelompok Mengomunikasikan/presentasikan tentang 

pemecahan masalah tentang fiber optic. 

 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

• Guru membimbing presentasi dengan ketentuan setiap kelompok 

diberikan kesempatan presentasi maksimal 5 menit sesuai dengan 

hasil analisis yang sudah dituliskan di dalam LKPD 

• Guru mendorong kelompok untuk memberikan penghargaan serta 

masukan kepada kelompok lain 

• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi 

• Guru memberikan soal evaluasi tentang materi yang disampaikan 

melalui Google Formulir atau Quiziz dalam grup whatsapp 

 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 

3 Penutup 

• Dengan dibimbing guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.  

• Siswa menyimpulkan nilai-nilai atau manfaat apa yang didapat dari 

pembelajaran yang telah selesai dibahas pada hari itu 

• Pembelajaran diselesaikan dengan doa penutup  

10 menit 

 

G. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Bentuk Penilaian 

Observasi  

• Mengamati kegiatan/aktivitas siswa secara individu dan dalam diskusi dengan  checklist  

lembar pengamatan atau dalam bentuk lain 

Tugas individu/berpasangan/kelompok:  

• Membuat laporan tentang teknologi fiber optic 

Portofolio (Bahan untuk Portofolio) 

• Hasil kerja kelompok 



• LKPD 

• Bahan Presentasi 

Tes 

• Essay 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah :  SMKN Pancatengah 

Kompetensi Keahlian :  Teknik Komputer dan Jaringan 

Mata Pelajaran :  Teknologi Jaringan Berbasis Luas WAN 

Materi Pokok :     Jaringan akses Fiber optic 

   arsitektur fiber optic 

Kelas / Semester : XI / 2 

Tahun Ajaran : 2022/2023 

Alokasi Waktu : 2 JP * 45 Menit  

 

H. Kompetensi Inti 

5. Pengetahuan 

Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Teknik 

Komputer dan Jaringan pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan 

potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, 

regional, dan internasional 

6. Katerampilan 

Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang 

lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik Komputer dan 

Jaringan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur 

sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 

di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, 

menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 

langsung. 

 

 

 

 

 

 



 

Kompetensi  Dasar 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

3.4 Memahami jaringan fiber optic 

 

3.4.3     Menerangkan teknologi fiber optic 

 

4.4 Mengkaji jaringan fiber optic 

 

6.4.1 Mengkatagorikan jenis teknologi fiber optic  

 

I. Tujuan Pembelajaran 

c. Pengetahuan 

• Melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan teknologi fiber 

optic dengan tepat 

d. Keterampilan 

• Melalui diskusi kelompok dan mencari literasi yang sesuai, siswa mampu 

mempresentasikan teknologi fiber optic di lingkungan sekitar dengan sangat baik, 

 

J. Materi Pembelajaran 

• Jaringan akses fiber optic 

• Arsitektur fiber optic 

 

K. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan   : TPACK 

Model Pembelajaran : Problem based learning 

Metode   : diskusi, tanya jawab, Presentasi 

 

 

L. Media, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

Media Bahan/alat Sumber belajar 

Slide Presentasi Komputer/laptop • Buku Teknologi Jaringan 

berbasis luas Penerbit 

erlangga edisi kurtilas 

revisi. 



Quiziz, grup whatsapp. Smartphone, whiteboard, 

spidol, LKPD. 

• Perancangan Jaringan 

Akses Fiber To The Home 

(ftth Dengan Teknologi 

Gigabit Passive Optical 

Network, (Ignatia Gita 

Dwi Prastiwi, 2020) 

 

 

 



 

 

M. Kegiatan Pembelajaran 

 

No. Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

• Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika memasuki 

ruang kelas 

• Berdoa sebelum membuka pelajaran 

• Memeriksa kehadiran siswa 

• Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran 

• Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

• Guru menanyakan materi sebelumnya terkait pembelajaran 

 

Apersepsi 

• Guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk selalu semangat 

belajar 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang akan 

dilakukan dan tujuan kegiatan belajar 

• Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari 

 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

 

 

 

Orientasi Siswa Kepada Masalah 

Guru menampilkan gambar inftrastruktur topologi jaringan fiber 

optic seluruh dunia dengan perbandingan topologi jaringan local 

fiber optic sekolah. 

 

Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

• Guru membagi kelompok yang terdiri dari 5-6 orang 

• Guru membagikan LKPD kepada peserta didik 

• Guru menyampaikan teknis pengisian LKPD  

• Guru memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi sesuai dengan 

arahan yang tertulis dalam LKPD 

80 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 



 

 

 

Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 

• Guru membimbing kelompok untuk Mengamati tentang teknologi 

fiber optic  

• Memotivasi peserta / siswa (individu/kelompok) untuk bisa berpikir 

kritis dan mencari solusi dalam memecahkanmasalah/kasus 

• Guru memantau dan mendampingi kelompok dalam memahami bahan 

bacaan/gambar yang ada 

• Guru membagikan link modul ajar dan video (jika ada) sebagai 

referensi melalui Grup WhatsApp. 

 

 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

• Dengan bimbingan guru Siswa Mengumpulkan data meliputi cara 

kerja dan katagori fiber optic 

• Denga bimbingan guru, Kelompok Siswa Mengolah data yang telah 

dikumpulkan  

• Denga bimbingan guru Kelompok siswa Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah  

• Perwakilan Kelompok Mengomunikasikan/presentasikan tentang 

pemecahan masalah tentang prinsip kerja fiber optic dan teknologi 

fiber optic 

 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

• Guru membimbing presentasi dengan ketentuan setiap kelompok 

diberikan kesempatan presentasi maksimal 5 menit sesuai dengan 

hasil analisis yang sudah dituliskan di dalam LKPD 

• Guru mendorong kelompok untuk memberikan penghargaan serta 

masukan kepada kelompok lain 

• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi 

• Guru memberikan soal evaluasi tentang materi yang disampaikan 

melalui Google Formulir 

 

 

 

25 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Penutup 

• Dengan dibimbing guru, siswa menyimpulkan materi yang telah 

dibahas.  

• Siswa menyimpulkan nilai-nilai atau manfaat apa yang didapat dari 

pembelajaran yang telah selesai dibahas pada hari itu 

• Pembelajaran diselesaikan dengan doa penutup  

10 menit 

 

 

N. Penilaian Hasil Pembelajaran 

2. Bentuk Penilaian 

Observasi  

• Mengamati kegiatan/aktivitas siswa secara individu dan dalam diskusi dengan  

checklist  lembar pengamatan atau dalam bentuk lain (format terlamir) 

 

Tugas individu/berpasangan/kelompok:  

• Membuat laporan tentang teknologi fiber optic 

Portofolio (Bahan untuk Portofolio) 

• Hasil kerja kelompok 

• LKPD 

• Bahan Presentasi 

Tes 

• Essay 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Modul pembelajaran  

Fiber optic  

 
  

  

  

  

  

  

Kompetensi  Dasar  

3.4 Memahami jaringan fiber optic 4.4 Mengkaji jaringan fiber optic  

Indikator Pencapaian Kompetensi  

3.4.1 Menjelaskan dasar-dasar fiber optic 3.4.2 Menerangkan prinsip kerja 

fiber optic 3.4.3 Menerangkan teknologi fiber optic 3.4.1 

Mempresentasikan dasar -dasar fiber optic 3.4.2 Mempresentasikan 

prinsip kerja fiber optic 3.4.3  Mengkatagorikan jenis teknologi fiber optic  



 

 

  

1.    MATERI PEMBELAJARAN  

1.1. Mengenal Fiber optik  

Yang dimaksud dengan Fiber Optik (Fiber Optic) adalah sebuah kabel terbuat dari kaca atau plastik 

yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari sumber ke tempat tujuan. Cahaya yang 

terdapat dalam fiber optik sulit keluar karena indeks bias kaca lebih besar  dibandingkan indeks bias 

udara. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser, karena laser mempunyai spektrum yang sangat 

sempit. Kecepatan transmisi fiber optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai 

media komunikasi.  

 

Fiber optik umumnya digunakan dalam sistem telekomunikasi serta dalam pencahayaan, sensor, dan 

optik pencitraan. Fiber optik terdiri dari 2 bagian, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung 

dari core. Cladding mempunyai indeks bias lebih rendah dari pada core akan memantulkan kembali 

cahaya yang mengarah keluar dari core kembali kedalam core lagi. Efisiensi dari fiber optik 

ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas. Semakin murni bahan gelas tersebut maka 

akan semakin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik. Fiber optik sangat halus sehingga jika 

tertusuk olehnya akan sampai ke pembuluh darah. Hal ini tentunya akan mengganggu peradaran 

darah di tubuh kita. Oleh karena itu, perlu berhati-hati agar jangan sampai fiber optik melukai 

anggota tubuh kita.  

Fiber optik terbagi menjadi 3 tipe:  

1. Single mode : yaitu fiber optik dengan core yang sangat kecil, diameternya mendekati 

panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak dipantul-pantulkan 

ke dinding cladding.  

2. Graded-index mutlimode: yaitu fiber optik dengan diameter core yang besar dan 

mempunyai cladding yang bertingkat indeks biasnya sehingga dapat menambah 

bandwidth jika dibandingkan dengan Step-index multimode.  

3. Step-index multimode: yaitu fiber optik berdiameter core  agak besar yang membuat 

laser di dalamnya akan dipaantul-pantulkan ke dinding cladding yang dapat 

menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik jenis ini.  

Pemanfaatan fiber optik pada sistem komunikasi data akan memberikan nilai plus dari suatu 

teknologi handal yang berkapasitas kanal besar, kecepatan tinggi, penerimaan data yang lebih 

akurat, dapat dipercaya dan terjamin kerahasiaannya.  

 

KEKURANGAN DAN KELEBIHAN FIBER OPTIC 

Kelebihan : 



 

 

1. Kecepatan laju data sangat tinggi bisa mencapai 1000 mbps. 

2. Mampu mengirimkan sinyal lebih jauh tanpa harus menggunakan alat penguat sinyal. 

3. Material kabel lebih awet dan tahan terhadap gangguan kondisi lingkungan seperti panas 

dan kelembaban udara.  

4. Kekebalan terhadap gangguan gelombang elektromagnetik dan radio, karena tidak 

membawa arus listrik sama sekali. 

5. Memiliki bandwidth yang cukup besar yaitu bisa mencapai 1 GB persecond.  

6. Tidak berkarat dan tidak mudah terbakar, karena materialnya merupakan serat kaca dan 

bukan termasuk konduktor.  

7. Proses instalasi lebih mudah karena lebih fleksibel dan ukurannya pun lebih kecil. 

Kekurangan : 

1. Proses instalasi cukup mahal dibandingkan instalasi jenis kabel yang lain, karena 

memerlukan alat khusus dan perangkat elektronik yang cukup mahal. 

2. Diperlukan teknisi khusus dalam menangani kerusakan karena harus mengerti 

menggunakan alat-alat khusus untuk fiber optik, dengan demikian diperlukan penambahan 

biaya. 

3. Kemungkinan masih adanya loss data pada jarak yang sangat jauh, sehingga diperlukan 

repeater untuk mengurangi terjadinya loss. 

4. Instalasi dan Maintenance menggunakan tenaga yang ahli. 

5. Kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka 

kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok  secara  tajam  atau  

menyudut. 

 

  

1.1. 1. Dasar Dasar Fiber Optik   

Secara umum, kabel fiber optik itu terdiri atas 3 bagian dimana masing masing bagian 

mempunyai peranan dan fungsi masing masing.  

  

1. Core atau disebut juga inti, berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu sisi 

ke sisi lainnya.  

2. Cladding (lapisan) berfungsi sebagai kaca untuk memantulkan cahaya agar dapat 

merambat ke ujungnya.  



 

 

3. Coating (jaket) berfungsi sebagai pelindung mekanis dan tempat kode warna.  

  

Untuk lebih jelasnya sobat dapat membaca penjelasan berikut ini :  

➢ Core  

• Terbuat dari Bahan kuarsa dengan kualitas yang sangat tinggi.  

• Core merupakan bagian utama dari serat optik karena perambatan cahaya terjadi pada 

bagian ini.  

• Memiliki diameter 10mm – 50 mm. Ukuran core sangat mempengaruhi karakteristik 

fiber optik.  

➢ Cladding  

• Bagian ini terbuat dari bahan gelas dengan indeks bias lebih kecil dari core.  

• Merupakan selubung dari core.  

• Hubungan indeks bias antara core dan cladding dapat mempengaruhi perambatan 

cahaya pada core tersebut. ➢ Coating  

• Bagian coating ini terbuat dari bahan plastik yang berfungsi untuk melindungi serat optik 

dari kerusakan.  

  

  

  

Secara umum, penggunaan fiber optik mempunyai kelebihan seperti :  

1. Memiliki Band width lebar => Informasi yang dikirim dalam satu saat lebih banyak.  

2. Mempunyai Redaman yang kecil => Jarak jangkau pengiriman tanpa repeater lebih jauh.  

3. Kebal terhadap induksi => Tidak terpengaruh oleh kilat dan transmisi radio.  

4. Memiliki Keamanan rahasia informasi lebih baik => Penyadapan informasi dengan induksi 

atau hubungan sederhana tidak dapat dilakukan.  

5. Aman dari bahaya listrik => Tidak ada bahaya sengatan listrik, kebocoran ke tanah ground 

atau hubung singkat.  

  

Penggunaan fiber optik juga memiliki kekurangan yang dapat mempengaruhi kecepatan 

transfer data dari suatu tempat ke tempat yang lainnya :  

1. Tidak dapat menyalurkan energi listrik.  

2. Pada sistem repeater, transmistter dan receiver perlu pengubahan energi listrik ke 

optik dan sebaliknya.  

3. Perangkat sambung relatif lebih sulit, karena terbuat dari gelas silica, memerlukan 

penanganan yang lebih hati-hati.  



 

 

4. Perangkat terminasi lebih mahal.  

5. Perbaikan lebih sulit.  

  

1.1.2. Jenis – Jenis Kabel Fiber Optik  

Ada dua jenis kabel fiber optik, yang masing-masing memiliki aplikasi berbeda. yang 

pertama adalah kabel fiber optik multimode (MM), yang memiliki inti besar dan 

memungkinkan beberapa jalur melalui fiber, dan yanag kedua kabel fiber optik mode 

tunggal (SM), yang hanya memiliki satu jalur, melalui core/inti yang jauh lebih kecil.  

  

1. Multimode Fiber Optik (MMF)  

Kabel fiber optik multimode memungkinkan beberapa mode cahaya untuk melewati 

inti besar, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah pantulan saat cahaya melewati. 

Keuntungan dari jenis serat ini adalah transceiver berbiaya lebih rendah dapat 

digunakan, tetapi juga memperkenalkan banyak dispersi dan atenuasi. Singkatnya, itu 

berarti bahwa ukuran inti meninggalkan begitu banyak ruang bagi cahaya untuk 

memantul saat mengirimkan serat sehingga kualitas sinyal menurun dengan cepat. Itu 

juga tidak dapat diperkuat, yang berarti hanya cocok untuk jarak pendek, di mana 

solusi berbiaya rendah diperlukan. Untuk jarak lebih dari 200-300 meter, serat 

multimode tidak cocok. Paling sering ditemukan di mana jarak pendek inilah yang 

diperlukan, seperti di dalam pusat data. Contohnya adalah fiber OM4, yang mampu 

menangani sinyal lalu lintas 10 dan 100G hingga 100 meter.  

  

Ada dua jenis fiber multimode:  

a.   Gradient-Index Fiber Multimode  

Ini adalah jenis serat multimode yang lebih umum digunakan saat ini. Dengan serat 

multimode indeks gradien, cahaya yang bergerak dekat sumbu bergerak lebih 

lambat daripada cahaya di dekat cladding, yang menghasilkan pengelompokan 

sinar cahaya yang lebih baik. Indeks bias, kemudian, berkurang secara bertahap 

dari poros tengah menuju cladding.  

 

Gradient-Index Fiber Multimode  

  

b.   Step-Index Fiber Multimode  

Dalam jenis fiber multimode, cahaya bergerak dalam berbagai zigzag dan rute 

langsung, memantul dari cladding. Hasilnya adalah “mode” cahaya yang berbeda 

tiba pada waktu yang berbeda di ujung fiber. Ketika berbagai mode mulai 

menyebar, sinyal kehilangan sebagian bentuknya.  



 

 

 

Step-Index Fiber Multimode  

  

2. Single-mode Fiber Optik  

Single-mode Fiber Optik memiliki core/inti lebih kecil dari fiber multimode, dan 

hanya memungkinkan satu mode cahaya untuk bergerak. Karena ada lebih sedikit 

pantulan cahaya jenis kabel optik single-mode memiliki pelemahan sinyal terendah, 

dan cahayanya dapat bergerak lebih jauh. Ini berinteraksi dengan optik single-mode, 

yang menggunakan laser sebagai sumber cahaya, mengirimkan panjang gelombang 

tunggal dalam garis lurus ke bawah fiber. Ia masih memiliki cladding dengan ukuran 

125μm yang sama dengan serat multimode, tetapi intinya biasanya 9μm, bukan 

50μm atau lebih SerSingle-mode Fiber Optikl memiliki bandwidth yang lebih tinggi 

dan merupakan jenis serat yang paling cocok untuk jaringan jarak jauh. Itu juga 

datang dalam beberapa jenis, dioptimalkan untuk berbagai daerah. Jenis pertama 

adalah Non-dispersion-shifted fiber dan yang kedua Dispersionshifted fiber. kedua 

jenis tersebut akan kita bahas di materi berikutnya.  

  

Ukuran serat optik biasa disebut dengan diameter luar yang terdiri dari core, 

cladding dan coating. Contoh: 50/125/250 menunjukkan kabel fiber optik dengan 

core 50 mikron, cladding 125 mikron, dan coating 250 mikron. Coating selalu di 

kupas saat ingin menghubungkan fiber. Satu mikron (μm) sama dengan sepersejuta 

meter. 25 mikron sama dengan 0,0025 cm.  

(Selembar kertas sekitar 25 mikron tebal).  

  

1.2.  Prinsip Kerja Fiber Optik  

 



 

 

 Ada banyak kabel mentransmisikan dengan menggunakan suatu aliran listrik, akan tetapi fiber optik 

telah menggunakan suatu aliran listrik yang dapat dikonversikan pada aliran listrik. Dengan  

demikian ini tidak akan terganggu, karena adanya sebuah gelombang elektromagnetik. Fiber optik 

bisa mempergunakan serat kaca untuk sebuah bahan penyusunan. Dengan begitu ini akan 

mendapatkan refleksi ataupun pantulan cahaya dengan total tinggi dari sebuah cermin tersebut 

yang akan membuat data mentransmisikan lebih cepat dengan jarak tak terbatas. Pantulan ini 

didapatkan dengan melewati cahaya yang sedang berjalan di serat kaca pada sudut yang terendah.  

 Selain itu pada proses kerjanya akan  lebih efisiensi pada pantulan cahaya dengan mempengaruhi 

kemurniandari bahan fiber optik. Dengan demikian ini akan membuat semakin murni bahan dari 

gelas yang akan digunakan pada penyerapan cahaya yang lebih sedikit dari fiber optik. Jika kita 

melihat dari pembahasan fiber optik, kita bisa dapatkan 3 prinsip kerja dari fiber optik. Nah dibawah 

ini merupakan 3 prinsip kerja dari fiber optik, langsung saja simak ulasan dibawah ini.  

1. Sinyal awal atau source dengan bentuk sinyal listrik pada transmitter akan diubah oleh 

dioda/laser dioda (Tranducer Optoelektronik) hingga menjadi sebuah sinyal elektris 

kembali.  

2. Gelombang cahaya yang selanjutnya akan ditransmisikan lewat kabel fiber optik 

menuju ke penerima atau receiver yang ada di ujung lainnya dari fiber optik.  

3. Pada penerima atau receiver dimana sinyal optik akan diubah oleh photo diode 

(Tranducer Optoelektronik) hingga menjadi sebuah sinyal elektris kembali. Pada 

perjalanan sebuah sinyal optik yang berasal dari transmitter akan menuju ke receiver 

hingga terjadi suatu redaman cahaya sepanjang kabel optik, konektorkonektor dan 

sambungan-sambungan sebuah kabel pada perangkatnya. Oleh karena itu, apabila 

jarak transmisinya sudah jauh, ini bertanda beberapa repeater akan berfungsi untuk 

mengkuatkan gelombang cahaya yang akan mengalami redaman di sepanjang 

perjalanannya.  

  

    1.2.1.  Tipe-tipe Fiber Optik  

 

Ada dua jenis fiber optik yang berbeda-beda, berikut dua jenis yang berbeda tersebut :   

1. Single Mode Fiber (SMF)   

Fiber optik single mode memiliki core dengan ukuran yang kecil serta memiliki hanya 

sebuah jalur cahaya. Selain itu SMF juga memiliki kapasitas lebih besar pada saat 

mentransmisikan infiber optikrmasi, dikarenakan bisa mempertahankan akurasi dari 



 

 

jumlah cahaya agar jarak tempuhnya akan menjadi lebih besar. Bahkan tidak 

menunjukkan suatu penyebaran cahaya yang dilakukan oleh beragam mode. 

Attenuation serat SMF akan menjadi lebih rendah apabila disaingkan dengan MMF. 

Kekurangan dari SMF ini, yakni diameter core terlalu kecil sehingga membuat 

penyambungan cahaya pada core akan menjadi lebih rumit, pembangunan yang 

rumit dan biaya yang lebih mahal.  

  

2. Multi Mode Fiber (MMF)  

Fiber optik multi mode memiliki sebuah diameter core dengan indeks bias yang 

lebih besar dari single mode. Ini juga memungkinkan banyak cahaya yang akan 

melewatinya. Ukuran dari core kabel multi mode sekitaran 50 hingga 100 

mikrometer. Pada umumnya ukuran NA yang ada pada kabel multi mode 

berukuran sekitar 0,20 sampai 0,29 NA (Numerical Aperture). Dimana ini 

merupakan sebuah ukuran yang memiliki kemampuan untuk menangkap sebuah 

cahaya . Bahkan ini juga dapat didefinisikan sebagai acceptance cone yang berasal 

dari serat optik. Jenis dari multi mode fiber (MMF) terbagi menjadi dua macam, 

yaitu step index dan juga gradded index.  

  

 Mengacu pada pembahasan yang ada diatas dimana fiber optik memiliki fungsi untuk 

menghubungkan sebuah komputer pada suatu jaringan yang ada di komputer. Pada 

umumnya fiber optik memiliki kelebihan dan kekurangan, nah berikut dibawah ini 

merupakan kelebihannya.  

a. Memiliki kecepatan dengan transmisi yang lebih tangguh, ini karena menyediakan 

kapasitas yang mencapai 1 GB/ detik.  

b. Bisa mentransmisikan sebuah data yang menyesuaikan dengan jarak cukup jauh.  

c. Memiliki ukuran yang lebih fleksibel dan sangat kecil.  

d. Tak mudah konsleting yang mengakibatkan kebakaran, karena fiber optik tidak memiliki 

aliran listrik.  

e. Tahan karat, karena bahannya berasal dari plastik dan kaca.  

  

Memang jika kita melihat pada kelebihan mengenai fiber optik sangat menarik, namun tetap 

saja ini memiliki kekurangan. Seperti yang ada dibawah ini.  

a. Biaya instalasi dengan perawatan yang lebih mahal, jika dibandingkan dengan kabel 

yang lain.  

b. Membutuhkan suatu sumber daya cahaya yang lebih kuat.  

c. Kabel wajib dipasang pada jalur yang berbelok, dengan memaksimalkan kecepatan 

serta kelancaran dalam transmisi cahaya.  

  



 

 

Walaupun memiliki kelebihan yang lebih menarik atau bagus, maka anda harus 

membayarnya dengan harga yang lebih mahal. Itulah sebabnya kalau jenis kabel yang satu 

ini tidak bisa digunakan pada sembarangan orang. Maka dari itu, anda harus 

mempertimbangkan terlebih dahulu, sehingga anda tidak akan merasa menyesal.  

  

1.2.2.   Cara Kerja Fiber Optik  

 
  

 Pada prinsipnya fiber optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang 

merambat di dalamnya. Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan 

penyusun gelas/kaca. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap 

(loss akibat absorbtion material) oleh fiber optik. Untuk mengirimkan percakapan-

percakapan telepon atau internet melalui fiber optik, sinyal analog di ubah menjadi sinyal 

digital. Sebuah laser transmitter pada salah satu ujung kabel melakukan modulasi salah 

satunya dengan teknik on/off untuk mengirimkan setiap bit sinyal. System fiber optik 

modern dengan single laser bisa mentransmitkan jutaan bit/second. Atau bisa dikatakan 

laser transmitter on dan off jutaan kali /second.  

  

 Sebuah kabel fiber optics terbuat dari serat kaca murni, sehingga meski panjangnya 

berkilo-kilo meter, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung lainnya. dengan 

batas maksimal 40 km untuk fiber dengan jenis single mode, 10 km untuk fiber dengan 

jenis multimode dan 25 - 30 km untuk jenis fiber multimode graded index.  

  

 

Helai serat kaca tersebut didesain sangat halus, ketebalannya kurang dari tebal 

rambut manusia. Helai serat kaca dilapisi oleh 2 lapisan plastik dengan melapisi serat kaca 

dengan plastik atau disebut claddding (pembungkus), akan didapatkan equivalen sebuah 

cermin disekitar serat kaca. Cermin ini menghasilkan total internal reflection (refleksi total 

pada bagian dalam serat kaca). Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini : 

https://youtu.be/NAaHPRsveJk  

  



 

 

 Reliabilitas dari serat optik dapat ditentukan dengan satuan BER (Bit error rate). Salah satu 

ujung serat optik diberi masukan data tertentu dan ujung yang lain mengolah data itu. 

Dengan intensitas laser yang rendah dan dengan panjang serat mencapai beberapa km, 

maka akan menghasilkan kesalahan. Jumlah kesalahan persatuan waktu tersebut 

dinamakan BER. Dengan diketahuinya BER maka, Jumlah kesalahan pada serat optik yang 

sama dengan panjang yang berbeda dapat diperkirakan besarnya.   

 

 

  



 

 

Modul pembelajaran 

Fiber optic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi  Dasar 

3.4 Memahami jaringan fiber optic 

4.4 Mengkaji jaringan fiber optic 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.4.3 Menerangkan teknologi fiber optic 

4.4.1   Mengkatagorikan jenis teknologi fiber optic 

 

 

 

 

 

C. Jaringan Akses Fiber Optic 

1. Arsitektur mengtur Jaringan Akses Fiber Optik 



 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kebutuhan masyarakat 

akan informasi dan komunikasi lewat internet khususnya, juga semakin besar. Ini berarti 

masyarakat membutuhkan ketersediaan bandwidth yang besar agar mudah dalam mengakses 

setiap informasi yang di perlukan seperti mengakses berita terkini, video entertainment, social-

networking, games, shopping, pendidikan, keamanan, akses perbanka dan sebagainya. Oleh 

karna itu, oprator telekomunikasi sejak tahun 1990an mulai mengimplementasikan jaringan 

kabel optik di beberapa bagian infrastrukturnya, yang mana jaringan optik ini menyediakan 

bandwidth yang besar, kualitas sinyal yang lebih baik, factor security yang lebih terjamin dan 

memiliki kehandalan yang lebih baik  dibandingkan dengan transmisi lainnya. 

Bentuk implementasi penggunaan teknologi jaringan kabel optik ini sering disebut sebagai 

jaringan akses fiber ( Optical Access Network ) atau Jaringan Lokal Akses Fiber ( JARLOKAP 

) yang menggunakan kabel serat optik sebagai media transmisinya. Jaringan aksesadalah 

bagian dari public switch network yang menghubungkan titik akses dengan pelanggan. Secara 

sederhana jaringa akses di artikan sebagai penghubung akhir dalam suatu jaringan antara 

perangkat pelanggan  ( customer premise ) dan penghubung pertama ke infrastruktur Central 

Office. Secara garis besar terdapat dua tipe arsitektur jaringan kabel optik, yaiku arsitektur 

jaringan aktif dan arsitektur jaringan pasif. Arsitektur jaringan aktif mengacu  pada konfigurasi 

point to point kabel optik dan atau konfigurasu star. Untuk arsitektur jaringan pasif, berbasis 

passive optical network ( PON ). 

A. Arsitektur Aktif 

1) Point to point, yaitu yang  menghubungkan prangkat Optical Line Terminal (OLT) di 

Central Office (CO) yang terkoneksi dengan prangkat Optikal Network Terminal 

(ONT) pada terminal pelanggan, menggunakan fiber optic dedicated sebagai medianya. 

OLT dan ONT merupakan prangkat aktif yang masing-masing membutuhkan power 

dilengkapi dengan optical laser. Jarak pelanggan dengan pelanggan centran office dapat 

mencapai 80 km, dan setiap pelanggan di sediakan satu dedicated fiber optic dengan 

full bi-directional bandwidth. Salasatu arsitektur aktif point to point ini ialah Digital 

Loop Carrier (DLC). 

 

 

 

 

 



 

 

2)  Star ( point to Multipoint/ Active Optical Network /AON ), arsitektur dengan beberapa 

perangkat pelanggan yang terkoneksi secara bersama-sama memanfaatkan satu kabel 

feeder melalui sebuah remote node yang terletak antara  central office dan pelangga. 

Sebuah remote node dapat melayani hingga 

seribu terminal pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Point to MulitPoint 

 

 

 

b) Arsitektur pasif ( passive Optical Network ), merupakan teknologi akses fiber optic 

yang terdiri dari komponen berupa Optical Line Terminal ( OLT ), Optical Network Unit ( 

ONU ) dan passive splitter. OLT di tempatkan di central office oprator, sedangkan ONU 

disetting di terminal akhir menuju pelanggan. Passive splitter terletak di antara OLT dan ONU 

yang bertugas untuk mengidenti fikasi data yang hanya di butuhkan oleh terminal. 

Arsitektur PON, menggunakan share media fiber 

optic dan support konfigurasi point to multipoint. 

Selain share media, pelanggan juga dapat 

melakukan share bandwidth. Passive Oftical 

Splitter pada PON digunakan untuk membagi 

bandwidth dari satu single fiber sampai dengan 64 

pelanggan dengan jarak maksimal10 – 20 km. 

Arsitektur ini desebut pasif karena plitter dan 

perangkat pendukung yang terpangasan di antara 

OLT dan ONT bersifat pasif yakni tanpa power. 

Penggunaan  jaringan pasif saat ini telah mendominasi, seperi PT Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk yang menggunakan tipe arsitektur jaringan pasif untuk mendukung implemtasi teknologi 

FTTx tersebut diantaranya adalah FTTH ( Fiber To The Home ), FTTB ( Fiber To The Building 

) ,FTTC ( Fiber To The Curb ) dan FTTN ( Fiber To The Node ). 

2. Arsitektur Jaringan Lokal Akses Fiber optic 

pada pembahasan sebelumnya di Jelaskan dua tipe arsitektur jaringan akses fiber optik yaitu 

arsitektur jaringan aktif dan arsitektur jaringan pasif. arsitektur jaringan aktif mengacu pada 



 

 

konfigurasi point to point kabel optic atau konfigurasi start point to multipoint Sedangkan 

untuk arsitektur jaringan pasif berbasis passive optical network saat ini dari 2 tipe arsitektur 

jaringan fiber optik diatas yang paling dominan digunakan ialah arsitektur jaringan pasif salah 

satunya PT Telekomunikasi Indonesia, menggunakan jaringan pasif guna mendukung 

implementasi teknologi fttx. 

a. Kabel fiber optic 

teknologi fttx ialah suatu format penghantar isyarat optik dari pusat penyedia Ke 

kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantar 

kemunculan teknologi ini sebagai akibat dari dorongan keinginan masyarakat atau 

pelanggan untuk mendapatkan layanan yang dikenal dengan istilah triple Play service, 

yaitu layanan akan akses internet yang cepat suara jaringan telepon dan video TV dalam 

satu infrastruktur pada unit pelanggan.  

b. Jaringan Kabel fiber optic 

1. Fiber to the home (FTTH) 

penempatan perangkat pada teknologi ftth diantaranya ialah PON OLT dipasang 

decentral office. Sementara itu, splitter dipasang diluar bangunan, di dinding atau 

cabinet outdor apabila Gedung bertingkat sebuat splitter dapat digunakan untuk 

melayani bebrapa tingkat sekaligus. namun pada umumnya l akan dipasang di 

tengah-tengah area layanan untuk menghemat penggunaan fiber optic. 

sementara itu letak NU yang membedakan dengan teknologi fttx lainnya disetting di 

rumah-rumah pelanggan Dan langsung dihubungkan ke pesawat pelanggan melalui 

kabel tembaga indoor atau IKR di dalam rumah. orde nya dapat mencapai puluhan 

meter menyesuaikan dengan dimensi rumah pelanggan. sedangkan bandwidth yang 

disediakan per pelanggan berkisar 1 sampai 100 mbps. 

2.  Fiber to the office (FTTO) 

Aplikasi FTTO ini  mirip dengan implementasi FTTH, hanya saja jarang ONU 

dengan prangkat pelanggan pada FTTO dapat mencapai 50meter. 

3. Fiber to the Buiding (FTTB) 

STTB merupakan PON OLT sama dengaseperti ftth yaitu pada central office, 

baseman atau ruang prangkat jika diinstall digedung. Splitter terpasang didalam 

Gedung untuk melayanni beberapa lantai sekaligus. Sedangkan ONU terpasang di 

tiap lantai tergantung jumlah planggan serta efektifitas layanan. Pada FTTB, 

interface yang dibutuhkan ONU antara lain POTS, FE/GE, E1, 

ADSL/ADSL2+,VDSL2, dan SHDL. Untuk besaran bandwith yang disediakan 

ialah setiap terminal menggunakan rasio pembagi bandwith, umumnya antara 50-

100Mbps untuk setiap pelanggan.  

4. Fiber to the Curb (FTTC) 

PON OLT pada FTTC juga dipasang pada central office, sama seperti FTTH/FTTO 

ataupun FTTB. Adapun splitter terpasang di luar gedung. ONU tersetting di 

basement atau curb, ataupun terpasang di tiang atau outdoor cabinet untuk 

melayani pelanggan perumahan. Sama seperti teknologi FTTx lainnya, ONU 

FTTC membutuhkan interface berupa POTS, FE/GE, E1, ADSL/NADSL2/ 

ADSL2+, VDSL dan SHDSL. Menggunakan rasio pembagi bandwidth di setiap 

terminal, FTTC mampu menyediakan bandwidth berkapasitas antara 100 Kbps-

100 Mbps untuk setiap pelanggan.  



 

 

 

 

Berikut ini akan ditampilkan tabel perbandingan teknologi FTTx yaitu teknologi FTTH, FTTO, 

FTTB dan FTTC (Utomo, 2010). 

 

                                   Perbandingan Teknologi FTTx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHEuiduezRk 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=tHEuiduezRk


 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1.   …………………………………………….. 

2.   …………………………………………….. 

3.   …………………………………………….. 

4.   …………………………………………….. 

5.   …………………………………………….. 

6. ………………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

KOMPETENSI DASAR  

3.4 Memahami jaringan fiber optic 

4.4 Mengkaji jaringan fiber optic 

 

Tujuan Pembelajaran 

a. Pengetahuan 

Melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar fiber optic 

dengan tepat 

b. Keterampilan 

Melalui diskusi kelompok dan mencari literasi yang sesuai, siswa mampu mempresentasikan 

dasar dasar fiber optic dengan cermat. 

 

STELAH mempelajari LKPD ini diharapkan kalian mampu memahami  

1. Ap aitu fiber optic 

2. Struktur dasar fiber optic 

3. Kekurangan dan kelebihan fiber optic 

LANGKAH KERJA KELOMPOK 

✓ lakukan telaah materi yang sudah dibagikan dan diskusikanlah 

dengan anggota kelompok terkait dengan materi dasar dasar 

fiber optic dan bias juga mencari literasi dari internet 

✓ tuliskan pada LKPD pada setiap kelompok 

✓ Siapkan hasil pekerjaan kelompok kalian untuk dikomunikasikan 

dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. 

✓ Presentasikan hasil LKPD didepan kelas tanpa membaca LKPD. 

 

 

 

CAPAIAN 



 

 

TUGAS KELOMPOK 1 

 

BAGIAN DASAR FIBER OPTIC 

Analisa bagian dasar fiber optic dari video yang telah dibagikan, tunjukan dan jelaskan sesuai nomor 

yang ditampilkan ! 

GAMBAR KOMPONEN NAMA 
KOMPONEN 

FUNGSI 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUGAS KELOMPOK 2 

 

TIPE-TIPE FIBER OPTIC 

Lakukan analisis terhadap gambar pada table dibawah ini, serta gambarkan simulasi cara 

kerja cahaya (laser source) pada tiap type fiber optic. ! 

GAMBAR Hasil analisis dan gambarkan 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUGAS KELOMPOK 3 

 

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN FIBER OPTIC 

Diskusikan Bersama kelompokmu, dan tulis pada bagian kosong kolom ini. Menurut pendapat 

kalian apa kekurangan dan kelebihan fiber optic ! 

Kelebihan fiber optic Kekurangan fiber optic 
  

 

 

 



 

 

TUGAS KELOMPOK 4 

 

STRUKTUR FIBER OPTIC 

Perhatikan gambar diabwah ini dengan seksama ! 

 

Dari hasil analisis gambar diatas, dapat disimpulkan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGOTA KELOMPOK : 

7.   …………………………………………….. 

8.   …………………………………………….. 

9.   …………………………………………….. 

10.   …………………………………………….. 

11.   …………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR  

3.4 Memahami jaringan fiber optic 

4.4 Mengkaji jaringan fiber optic 

 

Tujuan Pembelajaran 

a. Pengetahuan 

Melalui tanya jawab dan diskusi kelompok, siswa mampu 

menjelaskan teknologi fiber optic dengan tepat. 

b. Keterampilan 

Melalui diskusi kelompok dan mencari literasi yang sesuai, siswa 

mampu mempresentasikan penerapan teknologi fiber optic di 

lingkungan sekitar dengan sangat baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPAIAN 



 

 

KELOMPOK 1 

LAKUKAN ANALISA TERHADAP GAMBAR GAMBAR DIBWAH INI MELIPUTI 

PENGERTIAN,FUNGSI, KELEBIHAN KEKURANGAN DENGAN TELITI DAN TEPAT, SILAHKAN CARI 

REFERENSI DARI INTERNET, MODUL YANG TELAH DIBAGIKAN ATAU DARI VIDEO 

PEMBELAJARAN SEBELUMNYA. TULISKAN DIWABAH TABEL ! 

 

Jenis Topologi : Point to point fiber optic 
Hasil analisis : 
 



 

 

KELOMPOK 2           

Lakukan pengisian table analisis meliputi pengertian dan penerapan pada 

topologi fiber optic dibawah ! 

JARINGAN KABEL 
FIBER OPTIC 

HASIL ANALISIS 

FTTH 
 (fiber to the home) 

 

FTTO 
(Fiber to the office) 

 

FTTB 
(Fiber to the building) 

 

FTTC 
(Fiber to the curb) 

 



 

 

KELOMPOK 3 

LAKUKAN ANALISA TERHADAP GAMBAR GAMBAR DIBWAH INI MELIPUTI 

PENGERTIAN,FUNGSI, KELEBIHAN KEKURANGAN DENGAN TELITI DAN TEPAT, SILAHKAN CARI 

REFERENSI DARI INTERNET, MODUL YANG TELAH DIBAGIKAN ATAU DARI VIDEO 

PEMBELAJARAN SEBELUMNYA. TULISKAN DIWABAH TABEL ! 

  

 

Jenis Topologi : Point to MultiPoint fiber optic 
Hasil analisis : 



 

 

KELOMPOK 4 

Berikan penjelasan secara umum dari gambar arsitektur FTTH berikut ini ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : 
http://blog.dayaciptamandiri.com/2017/10/ftth-jaringan-akses-fiber-optik-dan.html 

1. OLT = 
 
 
 
 

2. ODF =  
 
 

3. Feeder cables =  
 
 
 

4. ODC =  

 



 

 

 

 


