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berhubung banyak yang bertanya mengenai cara pengerjaan tugas makalah, maka berikut saya
berikan penjelasan: Bab I Pendahuluan pada bahasan ini, anda memberikan uraian mengenai
pentingnya tugas yang akan dikerjakan. berikan alasan yang meyakinkan pembaca bahwa
tulisan anda layak untuk menjadi bahan bacaan. Saran saya adalah anda lebih banyak membaca
skripsi2 atau jurnal2, baik nasional maupun internasional pada bagian pendahuluan. tujuannya
adalah mengetahui cara penulisan latar belakang. Bab II Pembahasan uraian singkat, misalnya,
anda membuat paragraf mengenai hal-hal yang akan anda bahas pada bab ini 2.1 Definisi berisi
minimal 3 definisi dari sumber yang berbeda-beda. contoh: menurut Donald H. sanders dalam
bukunya yang berjudul Computer Today, komputer adalah Sistem elektronik untuk memanipulasi
data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis
menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output dibawah
pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori (stored
program) menurut Hamacher, et all dalam bukunya yang berjudul Computer Organization
Komputer adalah Mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital,
memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya (stored program)
dan menghasilkan output informasi dst (minimal 3 sumber) 2.2 Struktur Sistem pada bagian ini
anda menjelaskan mengenai struktur sistem secara keseluruhan (biasanya berupa gambar)
untuk referensi silahkan anda kunjungi http://deandhika2.blogspot.com pada bagian struktur
Cloud Computing. setelah anda mendapatkan struktur, maka berikan penjelasan untuk setiap
bagian yang menyusun struktur tersebut. 2.3 Karakteristik Sistem pada bagian ini anda
menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan karakteristik atau ciri-ciri utama dari sebuah
sistem. misalnya seperti anda menjelaskan tentang karakteristik seseorang, yaitu ada yang
pemarah, rambut ikal, cantik, baik, dsb. 2.4 Jenis-jenis Sistem pada bagian ini anda menjelaskan
mengenai jenis2 dari sebuah sistem yang anda kerjakan. contoh pada cloud computing terdapat
3 jenis layanan, yaitu IaaS, PaaS, dan SaaS. sebutkan dan jelaskan mengenai jenis2 sistem
tersebut (sertakan gambar lebih baik lagi). 2.5 Kelebihan Sistem berisi mengenai kelebihan yang
dimiliki oleh sebuah sistem. contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika anda pdkt dengan
idaman hati anda, maka tentu anda akan menampilkan sisi positif anda. anda tentu akan
memberikan kesan positif terhadap idaman anda agar dia mau menerima anda. begitu juga
dengan bahasan ini, anda menjelaskan mengeani kelebihan dari sistem tersebut 2.6 Kekurangan
Sistem pada bagian ini anda menjelaskan dampak/sisi negatif dari sistem yang anda bahas.
misalnya tentang facebook. pada facebook sisi negatifnya adalah membuat seseorang menjadi
penyendiri dan terkesan menjadi anti sosial.... demikian penjelasan dari tugas makalah. jika
masih terdapat hal yang belum anda mengerti, silahkan anda berikan komentar dan pertanyaan
pada bahan diskusi ini terima kasih n good luck salam, I Made Andhika
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