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JOBSHEET MM04.01 
 

TEKNOLOGI INTERNET, WORLD WIDE WEB (WWW)  
dan HTML 

 
Standar Kompetensi : 

- Mengembangkan laman untuk menghasilkan karya multimedia 
 
Kompetensi Dasar : 
Setelah mengerjakan jobsheet ini diharapkan siswa dapat 

- Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi internet 
- Mendeskripsikan sejarah perkembangan World Wide Web (WWW) 
- Mendeskripsikan sejarah perkembangan HTML 
- Menjelaskan cara kerja teknologi internet, WWW dan HTML 

 
Indikator Pencapaian Hasil Belajar : 
Setelah mengerjakan jobsheet ini siswa dapat : 

- Menjelaskan sejarah latar belakang dibuatnya teknologi internet dan cara 
kerjanya. 

- Menyebutkan tokoh-tokoh dan perannya dalam perkembangan teknologi 
internet 

- Menjelaskan sejarah perkembangan teknologi internet di era 70-an, 80-an 
dan 90-an sampai sekarang 

- Menjelaskan sejarah perkembangan World Wide Web dan cara kerjanya. 
- Menjelaskan sejarah perkembangan HTML dan cara kerjanya. 
- Menyebutkan tokoh-tokoh dan perannya dalam perkembangan HTML 

 
 
Tugas : 

- Baca dengan seksama file presentasi yang diberikan oleh guru. 
- Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar : 

 
� Internet 

� Apa yang dimaksud dengan internet? 
� Internet pertama kali dibuat di negara mana? Oleh siapa? 
� Apa yang melatarbelakangi dibuatnya internet? 
� Data dikirimkan dari satu komputer ke komputer lainnya (dalam 

internet) dengan cara bagaimana? 
� Siapakah Vinton Cerf, Bob Kahn dan Bob Metcalfe? 
� Bagaimana sebuah komputer dapat ’mengenali’ komputer yang 

lainnya dalam internet? 
� Apa yang dimaksud dengan IP Address? 
� Apa yang dimaksud dengan MAC Address? 
� Protokol apa saja yang bisa dijalankan dalam internet dan apa 

fungsinya? 
� Apa fungsi hubs, bridges, gateways, repeaters dan routers? 

 
� World Wide Web 

� Apa yang dimaksud dengan World Wide Web? 
� Siapakah yang pertama kali membuat World Wide Web? 
� Siapakah Ray Tomlinson? 
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� Apa yang dimaksud dengan hypertext document? 
� Apa yang dimaksud hyperlink? 
� Apa yang dimaksud dengan website, webpage dan homepage? 
� Siapakah Mark Andreesen? 
� Apa yang dimaksud dengan HTTP? 
� Apa yang dimaksud dengan URL? 
� Tuliskan 3 standar utama yang digunakan untuk membentuk World 

Wide Web? 
 

� HTML 
� Apa kepanjangan dari HTML? 
� Apa yang dimaksud dengan HTML? 
� Mengapa HTML disebut sebagai bahasa interpreter? 
� Apa yang dimaksud dengan web server? 
� Apa yang dimaksud dengan web browser? Tuliskan 5 contoh dari 

web browser! 
� HTML versi pertama menggunakan bahasa apa? 
� Siapakah yang membuat standar dan spesifikasi penulisan HTML? 
� Tuliskan jenis-jenis versi HTML dan tahun pembuatannya! 
� Apa yang dimaksud dengan XHTML? 
� Dokumen HTML dibagi menjadi 2 bagian, tuliskan dan jelaskan 

fungsinya? 
 

- Buat file presentasi dalam format Power Point tentang :  
1) Sejarah Perkembangan Teknologi Internet, W3 dan HTML 
2) Cara kerja teknologi internet, W3 dan HTML 
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Kelas   : ____________________________  
Kelompok : ____________________________ 

 

No Nama    No. Absen 
   
   
   
   
   
 
Mulai  :  
 
Dikumpulkan :  
 
Jawaban :  
 

      

      


