
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI HINGGA SAAT INI 

 

1.1. Pendahuluan 

1.1.1. Latar Belakang 

Penemuan teknologi dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Teknologi berkembang dari 

riset ilmiah yang dilakukan banyak ilmuan. Dewasa ini penemuan tehnologi banyak dilakukan oleh tim 

riset dari beberapa organisasi bisnis, dan universitas-universitas. Setiap teknologi baru biasanya 

menggantikan teknologi yang sudah tua. Penemuan di bidang teknologi dapat memberikan 

kemudahan-kemudahan bagi kita, misalnya dalam melakukan pertukaran informasi, transaksi maupun 

transportasi. Perkembangan teknologi juga meningkatkan standar hidup manusia, meningkatkan mutu 

informasi, hiburan dan pendidikan. Namun penemuan baru di bidang teknologi juga dapat 

menimbulkan ketimpangan atau akibat buruk dan membahayakan masyarakat, misalnya penggunaan 

peluru kendali nuklir, gas syaraf dan senapan mesin, pengangguran, polusi dan kemacetan lalu lintas 

sebagai dampak penggunaan teknologi transportasi cepat dan bahaya kesehatan lainnya.  

Telekomunikasi merupakan salah satu hasil teknologi. Pada awalnya orang melakukan 

komunikasi verbal dengan cara berteriak satu sama lain. Tapi hal ini  menghasilkan komunikasi yang 

buruk untuk jarak lebih dari 2 mil. Kondisi ini lalu mendorong dikembangkannya teknologi komunikasi 

salah satunya yaitu telepon, misalnya. Pesawat telepon telah lama dikenal sebagai salah satu sarana 

telekomunikasi yang sangat berguna dan merupakan alat komunikasi pertama dalam sejarah 

perkembangan telekomunikasi.  

Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi transformasi data juga telah demikian 

pesatnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pelaksanaan aktifitas 

manusia untuk berkomunikasi dari segala penjuru dunia. Berkembangnya teknologi transformasi data 

yang diiringi dengan perkembangan teknologi komputer baik software dan hardware telah berhasil 

mewujudkan suatu bentuk jaringan komputer terpadu yang bersifat global. Salah satu jaringan global 

yang sangat pesat perkembangannya adalah jaringan internet. Internet sebagai hasil dari teknologi 

komunikasi atau informasi sudah menjadi komoditi penting dalam kehidupan masa kini. Selain sebagai 

sarana informasi dan komunikasi internet kini mulai dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha sebagai 

media promosi, bahkan dapat melakukan kegiatan jual beli melalui internet. 

Kemampuan-kemampuan yang ditawarkan teknologi komunikasi misalnya dapat memberikan 

kenyamanan bagi kelangsungan transaksi bisnis. Dalam bidang pendidikan, kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi telah memberikan kesempatan yang amat luas bagi masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan. Dengan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan orang belajar 

dengan sistem jarak jauh atau belajar dengan bantuan komputer. 

Seperti yang telah dipaparkan di atas betapa komunikasi saat ini telah mencapai generasi baru 

dimana manusia dapat saling berkomunikasi dengan satu sama lain dimana saja dan kapan saja. Hal ini 

tentu saja tidak muncul begitu saja. Pemicu dari semua ini adalah perkembangan teknologi komunikasi 

yang semakin harinya berkembang dengan semakin cepat. Untuk mengetahui bagaimana 



perkembangan teknologi komunikasi di dunia saat ini, akan dipaparkan pengetahuan yang telah 

diperoleh dalam bab ini berkaitan dengan apa dan bagaimana teknologi komunikasi itu berkembang. 

Untuk tujuan penyederhanaan, maka perkembangan teknologi komunikasi dibagi ke dalam empat 

zaman : tulisan/menulis, percetakan, telekomunikasi, dan komunikasi interaktif. 

 

1.1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang  di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam bab ini yaitu : 

1. Apa yang dimaksud dengan Teknologi Komunikasi? 

2. Bagaimana perkembangan Teknologi Komunikasi hingga saat ini? 

3. Bagaimana karakteristik dari teknologi komunikasi dan dampak perkembangan teknologi 

komunikasi?  

 

1.1.3. Tujuan 

Tujuan dari bab ini yaitu : 

1. Menyampaikan informasi mengenai pengertian teknologi komunikasi dan bagaimana 

perkembangan teknologi komunikasi terjadi hingga saat ini berdasarkan atas apa yang telah 

dipelajari. 

2. Menjadi salah satu referensi bacaan untuk rekan-rekan mengenai Teknologi Komunikasi. 

 

 

1.2. Pembahasan 

1.2.1. Teknologi Komunikasi 

Teknologi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah metode ilmiah untuk mencapai 

tujuan praktis (ilmu pengetahuan terapan) atau, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 

yg diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengertian lain dari teknologi adalah 

desain untuk tindakan yang mengurangi ketidakpastian, sebagai akibat dari hubungan. 

Dari pengertian secara bahasa di atas menurut kami, teknologi dapat diartikan sebagai penerapan 

ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah yang pada akhirnya melahirkan berbagai alat yang ditujukan 

demi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

Sementara komunikasi menurut KBBI adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 

dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, disebut juga hubungan atau  

kontak.  Dalam Wikipedia, Komunikasi juga diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi 

(pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara 

keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat 

dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh 

keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan 

sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut 

komunikasi dengan bahasa nonverbal. Menurut kami, komunikasi merupakan hubungan dua atau lebih 
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individu dalam bahasa verbal maupun non verbal untuk menyampaikan informasi. 

Berdasarkan pengertian dari teknologi dan komunikasi itu sendiri maka menurut pendapat kami, 

dapat ditarik benang merah antara pengertian teknologi dan komunikasi. Sehingga, teknologi 

komunikasi dapat diartikan sebagai suatu sarana (alat) yang dibuat secara terstuktur melalui metode 

ilmiah sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian 

informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengurangi ketidakpastian, sebagai akibat dari 

hubungan agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. 

 

1.2.2. Perkembangan Teknologi Komunikasi 

1. Sejarah Komunikasi 

Pada awal kehidupan di dunia, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan organis. 

Sinyal-sinyal kimiawi pada organisme awal digunakan untuk reproduksi. Seiring dengan evolusi 

kehidupan, maka sinyal-sinyal kimiawi primitif yang digunakan dalam berkomunikasi juga ikut 

berevolusi dan membuka peluang terjadinya perilaku yang lebih rumit seperti tarian kawin pada ikan.  

Pada binatang, selain untuk seks, komunikasi juga dilakukan untuk menunjukkan keunggulan, 

biasanya dengan sikap menyerang. Munurut sejarah evolusi sekitar 250 juta tahun yang lalu 

munculnya "otak reptil" menjadi penting karena otak memungkinkan reaksi-reaksi fisiologis terhadap 

kejadian di dunia luar yang kita kenal sebagai emosi. Pada manusia modern, otak reptil ini masih 

terdapat pada sistem limbik otak manusia, dan hanya dilapisi oleh otak lain "tingkat tinggi". 

Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum 

komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi dapat 

berupa interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. 

Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh 

pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat 

ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. 

A. Komponen Komunikasi 

Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan 

baik. Menurut Laswell komponen-komponen komunikasi adalah: 

 Pengirim atau komunikator (sender) adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. 

 Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak 

lain. 

 Saluran (channel) adalah media dimana pesan disampaikan kepada komunikan. dalam 

komunikasi antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran 

nada/suara. 

 Penerima atau komunikate (receiver) adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain 

 Umpan balik (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang 

disampaikannya. 
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Hieroglif Mesir Kuno 

salah satu contoh awal kegiatan 
menulis 

 

B. Proses Komunikasi 

Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan seperti berikut. 

 Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain 

mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa 

berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti 

kedua pihak. 

 Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, e-

mail, atau media lainnya. 

 Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang 

diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. 

 Komunikan (receiver) memberikan umpan balik (feedback) atau tanggapan atas pesan yang 

dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si 

pengirim. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, protokol komunikasi juga turut berkembang, 

contohnya, Thomas  Alfa Edison telah menemukan bahwa "halo" merupakan kata sambutan yang paling 

tidak berambiguasi melalui suara dari kejauhan; kata sambutan lain seperti hai dapat mudah hilang atau 

terganggu dalam transmisi. 

 

2. Sejarah Teknologi Komunikasi 

Berdasarkan sejarah perkembangannya, teknologi komunikasi dibagi menjadi empat zaman yaitu 

: 

A. Zaman Tulisan/Menulis (4000 SM s/d sekarang) 

Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu 

catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan 

aksara. 

Menulis biasa dilakukan pada kertas dengan menggunakan 

alat-alat seperti pena atau pensil. Pada awal sejarahnya, menulis 

dilakukan dengan menggunakan gambar, contohnya tulisan 

hieroglif (hieroglyph) pada zaman Mesir Kuno. 

Tulisan dengan aksara muncul sekitar 4000 SM. Orang-orang 

Sumeria (Irak saat ini) menciptakan tanda-tanda pada tanah liat. Tanda-tanda tersebut mewakili 

bunyi, berbeda dengan huruf-huruf hieroglif yang mewakili kata-kata atau benda. 

Bagaimana jika sejak dahulu, tulisan dengan aksara harus dibubuhkan pada kain sutera ? 

Atau harus dituliskan pada lempengan emas ? Perlu diketahui bahwa tanpa adanya teknologi 

yang bernama ‘kertas’, mungkin  dalam keadaan tersebut, hingga saat ini kita akan kesulitan 

dalam menulis. 
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a). Kertas 

Kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang 

berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami, dan mengandung selulosa dan 

hemiselulosa. 

Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak serta melukis dan banyak 

kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas misalnya kertas pembersih (tissue) yang 

digunakan untuk hidangan, kebersihan ataupun toilet. 

Adanya kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis menulis yang menyumbangkan 

arti besar dalam peradaban dunia. Sebelum ditemukan kertas, bangsa-bangsa dahulu 

menggunakan tablet dari tanah lempung yang dibakar. Hal ini bisa dijumpai dari peradaban 

bangsa Sumeria, Prasasti dari batu, kayu, bambu, kulit atau tulang binatang, sutra, bahkan daun 

lontar yang dirangkai seperti dijumpai pada naskah naskah Nusantara beberapa abad lampau. 

a. Sejarah Kertas 

Peradaban Mesir Kuno menyumbangkan papirus sebagai media tulis menulis. Penggunaan 

papirus sebagai media tulis menulis ini digunakan pada peradaban Mesir Kuno pada masa 

wangsa firaun kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi di Laut Tengah dan 

menyebar ke seantero Eropa, meskipun penggunaan papirus masih dirasakan sangat mahal. Dari 

kata papirus (papyrus) itulah dikenal sebagai paper dalam bahasa Inggris, papier dalam bahasa 

Belanda, bahasa Jerman, bahasa Perancis misalnya atau papel dalam bahasa Spanyol yang 

berarti kertas. 

Tercatat dalam sejarah adalah peradaban China yang menyumbangkan kertas bagi Dunia. 

Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu yang mudah didapat di seantero 

China pada tahun 101 Masehi. Penemuan ini akhirnya menyebar ke Jepang dan Korea seiring 

menyebarnya bangsa-bangsa China ke timur dan berkembangnya peradaban di kawasan itu 

meskipun pada awalnya cara pembuatan kertas merupakan hal yang sangat rahasia. 

Gambaran Proses Pembuatan kertas Oleh Tsai Lun 
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Pada akhirnya, teknik pembuatan kertas tersebut jatuh ketangan orang-orang Arab pada 

masa Abbasiyah terutama setelah kalahnya pasukan Dinasti Tang dalam Pertempuran Sungai 

Talas pada tahun 751 Masehi dimana para tawanan-tawanan perang mengajarkan cara 

pembuatan kertas kepada orang-orang Arab sehingga dizaman Abbasiyah, muncul lah pusat-

pusat industri kertas baik di Baghdad maupun Samarkand dan kota-kota industri lainnya, 

kemudian menyebar ke Italia dan India lalu Eropa khususnya setelah Perang Salib dan jatuhnya 

Grenada dari bangsa Moor ke tangan orang-orang Spanyol serta ke seluruh dunia. 

b. Pembuatan Kertas 

Di tahun 1799, seorang Prancis bernama Nicholas Louis Robert menemukan proses untuk 

membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, dengan melalui 

perbaikan-perbaikan alat ini kini dikenal sebagai mesin Fourdrinier. Penemuan mesin silinder 

oleh John Dickinson di tahun 1809 telah menyebabkan meningkatnya penggunaan mesin 

Fourdrinier dalam pembuatan kertas-kertas tipis. Tahun 1826, steam cylinder untuk pertama 

kalinya digunakan dalam pengeringan dan pada tahun 1927 Amerika Serikat mulai menggunakan 

mesin Fourdrinier. 

Peningkatan produksi oleh mesin Fourdrinier dan mesin silinder telah menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan bahan baku kain bekas yang makin lama makin berkurang. Tahun 

1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuatan pulp dari kayu, tapi 

kualitas kertas yang dihasilkan masih rendah. Sekitar tahun 1853-1854, Charles Watt dan Hugh 

Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan menggunakan proses soda. Tahun 1857, 

seorang kimiawan dari Amerika bernama Benjamin Chew Tilghman mendapatkan British Patent 
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untuk proses sulfit. Pulp yang dihasilkan dari proses sulfit ini bagus dan siap diputihkan. Proses 

kraft dihasilkan dari eksperimen dasar oleh Carl Dahl pada tahun 1884 di Danzig. Proses ini biasa 

disebut proses sulfat, karena Na2SO4 digunakan sebagai make-up kimia untuk sisa larutan 

pemasak. 

 

b) Buku 

Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu 

ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku 

disebut sebuah halaman. Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini 

dikenal pula istilah e-book atau buku-e (buku elektronik), yang mengandalkan komputer dan 

internet (jika aksesnya online). 

Ada berbagai sumber yang menguak sejarah tentang buku. Buku pertama disebutkan lahir 

di Mesir pada tahun 2400-an SM setelah orang Mesir menciptakan kertas papirus. Kertas papirus 

yang berisi tulisan ini digulung dan gulungan tersebut merupakan bentuk buku yang pertama. 

Ada pula yang mengatakan buku sudah ada sejak zaman Sang Budha di Kamboja karena pada 

saat itu Sang Budha menuliskan wahyunya di atas daun dan kemudian membacanya berulang-

ulang. Berabad-abad kemudian di Cina, para cendekiawan menuliskan ilmu-ilmunya di atas lidi 

yang diikatkan menjadi satu. Hal tersebut mempengaruhi sistem penulisan di Cina di mana 

huruf-huruf Cina dituliskan secara vertikal yaitu dari atas ke bawah. 

 

Buku yang terbuat dari kertas baru ada setelah Cina berhasil menciptakan kertas pada 

tahun 200-an SM. Kertas membawa banyak perubahan pada dunia. Pedagang muslim membawa 

teknologi penciptaan kertas dari Cina ke Eropa pada awal abad 11 Masehi. Disinilah industri 

kertas bertambah maju. Kertas yang ringan dan dapat bertahan lama dikumpulkan menjadi satu 

dan terciptalah buku. 

Akhirnya, kegiatan menulis pada kertas hingga menjadi buku berkembang pesat sejak 

diciptakannya teknik percetakan, yang menyebabkan orang makin giat menulis karena karya 

mereka mudah diterbitkan. 
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Koran dalam proses pencetakan 

B. Zaman Percetakan (1440 M s/d sekarang) 

Percetakan adalah sebuah proses industri untuk 

pemproduksikan massal tulisan dan gambar, terutama dengan 

tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Dia 

merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan 

percetakan transaksi. 

Banyak buku dan koran sekarang ini biasanya dicetak 

menggunakan teknik percetakan offset. Biasanya imaji yang 

akan dicetak terlebih dahulu dilukiskan ke atas pelat offset 

dengan bantuan printer laser kemudian pelat ini akan diolah 

mesin cetak menjadi pola penintaan yang akan ditimpakan ke 

atas kertas cetak. Warna-warna bisa didapatkan dengan 

menimpakan beberapa pola warna dari setiap pelat offset 

sekaligus. 

Teknik percetakan umum lainnya termasuk cetak relief, sablon, rotogravure, dan 

percetakan berbasis digital seperti pita jarum, inkjet, dan laser. 

Dikenal pula teknik cetak poly untuk pemberian kesan emas dan perak ke atas permukaan 

dan cetak emboss untuk memberikan kesan menonjol kepada kertas. 

a) Sejarah Percetakan 

Kemungkinan besar percetakan pertama kali ditemukan untuk mempermudah 

penduplikasian Injil. Jika sebelumnya ditulis dengan tangan di ruang scriptoria, maka sejak 

zaman renaisans manusia mulai berpikir untuk mempercepat proses ini lewat produksi massal. 

Teknik cetak pertama kali yang dikenal dimulai dari Kota Mainz, Jerman pada tahun 1440 

yang merupakan sentra kerajinan uang logam saat itu. Pertama kali metode cetak diperkenalkan 

oleh Johannes Gutenberg dengan inspirasi uang logam yang digesekkan dengan arang ke atas 

kertas. 

Relief uang logam menimbulkan ide untuk membuat permukaan dengan tinggi bervariasi. 

Hal ini dikenal dengan nama ‘cetak tinggi’. 

b) Media Massa 

Media massa adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk 

mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang 

sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. 

Salah satu jenis media massa adalah Koran 

Koran (dari bahasa Belanda: Krant, dari bahasa Perancis courant) atau surat kabar adalah 

suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah 

yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa 
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berupa even politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca. Surat kabar juga biasa berisi 

kartun, TTS dan hiburan lainnya. 

 

C. Zaman Telekomunikasi (1844 M s/d sekarang) 

a) Pengertian Telekomunikasi 

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian infomasi, dari suatu tempat 

ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan 'Telekomunikasi' bentuk komunikasi jarak jauh dapat 

dibedakan atas tiga : 

 Komunikasi Satu Arah (Simplex). Dalam komunikasi satu arah (Simplex) pengirim dan 

penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media 

yang sama. Contoh :Pager, televisi, dan radio. 

 Komunikasi Dua Arah (Duplex). Dalam komunikasi dua arah (Duplex) pengirim dan penerima 

informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. 

Contoh : Telepon dan VOIP. 

 Komunikasi Semi Dua Arah (Half Duplex). Dalam komunikasi semi dua arah (Half 

Duplex)pengirim dan penerima informsi berkomunikasi secara bergantian namun tetap 

berkesinambungan. Contoh :Handy Talkie, FAX, dan Chat Room. 

b) Komponen Dasar 

Untuk bisa melakukan telekomunikasi, ada beberapa komponen untuk mendukungnya 

yaitu : 

 Informasi : merupakan data yang dikirim/diterima seperti suara, gambar, file, tulisan 

 Pengirim : merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim 

 Media transmisi : alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena 

dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi / dimodulasi agar dapat terkirim jarak 

jauh. 

 Penerima : menerima sinyal listrik dan merubah kedalam informasi yang bisa dipahami oleh 

manusia sesuai yang dikirimkan. 

c) Perkembangan Sistem Telekomunikasi 

Sejak ditemukan telephone oleh A. Graham Bell, telekomunikasi telah berkembang 

pesat, bahkan bisa jadi tercepat diantara sistem lain. Terutama setelah ditemukan transistor, 

Integrated Circuit (IC), sistem prosesor, dan sistem penyimpanan. 

d) Macam-macam Alat Telekomunikasi 
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1) Telegraf (Samuel Morse transmits the first telegraph 

message in 1844 A.D.) 

Telegraf adalah alat untuk telegrafi. Telegraf 

ditemukan oleh seorang warga Amerika Serikat 

bernama Samuel F.B. Morse bersama dengan 

asistennya Alexander Bain. Telegraf merupakan 

proses penyampaian berita/ informasi berupa 

gambar, atau grafik, tanda, isyarat dalam jarak jauh 

melalui perangkat telegraf yaitu kode morse. Dengan 

menggunakan pesawat morse, informasi dikirimkan 

dengan ketokan terhadap tanda-tanda melalui kunci 

ketok morse. 

Morse merupakan seorang seniman profesional yang memiliki ketertarikan terhadap 

simbol-simbol. Suatu hari, Morse berdiskusi mengenai elektromagnet, inilah awal muncul dan 

berkembangnya telegrap. Pesan pertama yang dikirimkan dengan menggunakan telegrap 

elektronik adalah "What hath God wrought" yang berarti "Apakah Tuhan telah menulis?". 

Kode Morse adalah metode dalam pengiriman informasi, dengan menggunakan 

standard data pengiriman nada atau suara,cahaya dengan membedakan ketukan dash dan dot 

dari pesan kalimat, kata,huruf, angka dan tanda baca. Kode morse dapat dikirimkan melalui 

peluit,bendera, cahaya, dan ketukan morse. 

Pada Awal tahun 1830, telegraf elektrik berkembang dengan digunakannya tegangan 

listrik untuk mengontrol elektromagnet yang didengarkan pada ujung-ujung transmisi. 

Keterbatasan teknologi saat itu adalah hasil pengiriman kode melalui kabel tidak dapat di print. 

Kemudian, telegraf elektrik dikembangkan dengan menggunakan elektromagnet receiver. 

Dengan elektromagnet receiver, kode morse dapat ditranslate dari pendengarnya dalam bentuk 

tulisan. 

2) Radio (Guglielmo Marconi transmits radio message in 1895 A.D.) 

 

Frekuensi gelombang radio untuk pengiriman suara 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi 

dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan 

merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, 

karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara). 

Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik, dan terbentuk 

ketika objek bermuatan listrik dimodulasi (dinaikkan frekuensinya) pada frekuensi yang 
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terdapat dalam frekuensi gelombang radio (RF) dalam suatu spektrum elektromagnetik. 

Gelombang radio ini berada pada jangkauan frekuensi 10 hertz (Hz) sampai beberapa 

gigahertz (GHz), dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik 

maupun magnetik. Gelombang elektromagnetik lainnya, yang memiliki frekuensi di atas 

gelombang radio meliputi sinar gamma, sinar-X, inframerah, ultraviolet, dan cahaya terlihat. 

Ketika gelombang radio dipancarkan melalui kabel, osilasi dari medan listrik dan 

magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan voltase di dalam kabel. Hal 

ini kemudian dapat diubah menjadi signal audio atau lainnya yang membawa informasi. 

Meskipun kata 'radio' digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan alat penerima 

gelombang suara, namun transmisi gelombangnya dipakai sebagai dasar gelombang pada 

televisi, radio, radar, dan telepon genggam pada umumnya. 

Banyak penggunaan awal radio adalah maritim, untuk mengirimkan pesan telegraf 

menggunakan kode Morse antara kapal dan darat. Salah satu pengguna awal termasuk 

Angkatan Laut Jepang memata-matai armada Rusia pada saat Perang Tsushima di 1901. Salah 

satu penggunaan yang paling dikenang adalah pada saat tenggelamnya RMS Titanic pada 

1912, termasuk komunikasi antara operator di kapal yang tenggelam dan kapal terdekat, dan 

komunikasi ke stasiun darat mendaftar yang terselamatkan. 

Radio digunakan untuk menyalurkan perintah dan komunikasi antara Angkatan Darat 

dan Angkatan Laut di kedua pihak pada Perang Dunia II, Jerman menggunakan komunikasi 

radio untuk pesan diplomatik ketika kabel bawah lautnya dipotong oleh Britania. Amerika 

Serikat menyampaikan Empat belas Pokok Presiden Woodrow Wilson kepada Jerman melalui 

radio ketika perang. 

Siaran mulai dapat dilakukan pada 1920-an, dengan populernya pesawat radio, 

terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Selain siaran, siaran titik-ke-titik, termasuk telepon 

dan siaran ulang program radio, menjadi populer pada 1920-an dan 1930-an. 

Penggunaan radio dalam masa sebelum perang adalah pengembangan pendeteksian 

dan pelokasian pesawat dan kapal dengan penggunaan radar. 

Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi 

bergerak di segala jenis, dan juga penyiaran radio.  

3) Telepon (Antonio Meucci sends the first telephone message in 1849 A.D.) 

Telepon adalah alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui 

sinyal listrik. Umumnya penemu telepon adalah Alexander Graham Bell, dengan telepon 

pertama dibuat di Boston, Massachusetts, pada tahun 1876. Tetapi, penemu Italia Antonio 

Meucci telah menciptakan telepon pada tahun 1849, dan pada September 2001, Meucci 

dengan resmi diterima sebagai pencipta telepon oleh kongres Amerika, dan bukan Alexander 

Graham Bell. 
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Sebuah jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium 

padat, baik melalui kabel logam atau serat optis. Jaringan tetap berbeda dengan jaringan 

selular, dimana medium yang digunakan adalah gelombang udara. Jaringan tetap biasanya 

memiliki biaya yang lebih murah daripada jaringan selular dan memiliki kualitas suara yang 

lebih baik. Jaringan tetap biasanya digunakan jika mobilitas tidak dibutuhkan atau jika tidak 

ada layanan selular. Komunikasi melalui jaringan tetap biasanya juga lebih aman, karena tidak 

dapat disadap atau dicuri dengar tanpa akses fisik ke jaringan. Telepon yang terhubung ke 

sebuah jaringan tetap disebut telepon tetap atau telepon rumah. 

Pada 2003, badan intelijen AS CIA melaporkan setidaknya ada 1263 juta jaringan 

telepon tetap di seluruh dunia. China memiliki jaringan terbanyak, yaitu 350 juta. Amerika 

Serikat berada di urutan kedua dengan 268 juta telepon tetap - dibandingkan dengan 219.4 

telepon selular, yang diprediksi akan melebihi jaringan tetap dalam beberapa tahun. 

4) Televisi 

Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata 

tele dan vision; yang mempunyai arti masing-masing jauh (tele) dan tampak (vision). Jadi 

televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan televisi disejajarkan 

dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. Di 

Indonesia 'televisi' secara tidak formal disebut dengan TV, tivi, teve atau tipi. 

Dalam penemuan televisi (tv), terdapat banyak pihak, penemu maupun inovator yang 

terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. Televisi adalah karya massal yang 

dikembangkan dari tahun ke tahun. Awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari 

penemuan dasar, hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan 

Michael Faraday (1831) yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik. 

a) 1876 - George Carey menciptakan selenium camera yang digambarkan dapat membuat 

seseorang melihat gelombang listrik. Belakangan, Eugen Goldstein menyebut tembakan 

gelombang sinar dalam tabung hampa itu dinamakan sebagai sinar katoda. 

b) 1884 - Paul Nipkov, Ilmuwan Jerman, berhasil mengirim gambar elektronik 

menggunakan kepingan logam yang disebut teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. 

c) 1888 - Freidrich Reinitzeer, ahli botani Austria, menemukan cairan kristal (liquid 

crystals), yang kelak menjadi bahan baku pembuatan LCD. Namun LCD baru 

dikembangkan sebagai layar 60 tahun kemudian. 

d) 1897 - Tabung Sinar Katoda (CRT) pertama diciptakan ilmuwan Jerman, Karl Ferdinand 

Braun. Ia membuat CRT dengan layar berpendar bila terkena sinar. Inilah yang menjadi 

dassar televisi layar tabung. 

e) 1900 - Istilah Televisi pertama kali dikemukakan Constatin Perskyl dari Rusia pada acara 

International Congress of Electricity yang pertama dalam Pameran Teknologi Dunia di 

Paris. 
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f) 1907 - Campbell Swinton dan Boris Rosing dalam percobaan terpisah menggunakan sinar 

katoda untuk mengirim gambar. 

g) 1927 - Philo T Farnsworth ilmuwan asal Utah, Amerika Serikat mengembangkan televisi 

modern pertama saat berusia 21 tahun. Gagasannya tentang image dissector tube menjadi 

dasar kerja televisi. 

h) 1929 - Vladimir Zworykin dari Rusia menyempurnakan tabung katoda yang dinamakan 

kinescope. Temuannya mengembangkan teknologi yang dimiliki CRT. 

i) 1940 - Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan resolusi mencapai 343 garis. 

j) 1958 - Sebuah karya tulis ilmiah pertama tentang LCD sebagai tampilan dikemukakan 

Dr. Glenn Brown. 

k) 1964 - Prototipe sel tunggal display Televisi Plasma pertamakali diciptakan Donald 

Bitzer dan Gene Slottow. Langkah ini dilanjutkan Larry Weber. 

l) 1967 - James Fergason menemukan teknik twisted nematic, layar LCD yang lebih praktis. 

m) 1968 - Layar LCD pertama kali diperkenalkan lembaga RCA yang dipimpin George 

Heilmeier. 

n) 1975 - Larry Weber dari Universitas Illionis mulai merancang layar plasma berwarna. 

o) 1979 - Para Ilmuwan dari perusahaan Kodak berhasil menciptakan tampilan jenis baru 

organic light emitting diode (OLED). Sejak itu, mereka terus mengembangkan jenis 

televisi OLED. Sementara itu, Walter Spear dan Peter Le Comber membuat display 

warna LCD dari bahan thin film transfer yang ringan. 

p) 1981 - Stasiun televisi Jepang, NHK, mendemonstrasikan teknologi HDTV dengan 

resolusi mencapai 1.125 garis. 

q) 1987 - Kodak mematenkan temuan OLED sebagai peralatan display pertama kali. 

r) 1995 - Setelah puluhan tahun melakukan penelitian, akhirnya proyek layar plasma Larry 

Weber selesai. Ia berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang. 

Larry Weber kemudian megadakan riset dengan investasi senilai 26 juta dolar Amerika 

Serikat dari perusahaan Matsushita. 

s) dekade 2000- Masing masing jenis teknologi layar semakin disempurnakan. Baik LCD, 

Plasma maupun CRT terus mengeluarkan produk terakhir yang lebih sempurna dari 

sebelumnya. 

Memang benar banyak sebagian orang mengatakan kalau gambar yang dihasilkan TV 

LCD dan Plasma memiliki resolusi yang lebih tinggi. Tetapi kekurangannya adalah masa atau 

umur TV tersebut tidak dapat berumur panjang jika kita memakainya terus-menerus jika 

kalau dibandingkan dengan TV CRT atau yang di kenal sebagai Tivi biasa yang kebanyakkan 

orang pakai pada umumnya. 

5) Telepon Genggam 

 

Beberapa jenis Telepon genggam 
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Telepon genggam seringnya disebut handphone (disingkat HP) atau disebut pula 

sebagai telepon selular (disingkat ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line konvensional, namun 

dapat dibawa ke mana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan 

jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; wireless). Saat ini Indonesia mempunyai dua 

jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (Global System For Mobile Telecommunications) 

dan sistem CDMA (Code Division Multiple Access). 

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya 

juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (short message service, 

SMS). Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai 

pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio 

(mp3) dan video, kamera digital, game, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Ada pula 

penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi 

ketiga (3G) dengan menambahkan jasa videophone, sebagai alat pembayaran, maupun untuk 

televisi online di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi gadget yang 

multifungsi. Selain fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. 

Jadi di ponsel tersebut, orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. 

Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua 

pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang 

singkat. 

6) Personal Digital Assistant (PDA) 

Personal Digital Assistants disingkat PDA adalah sebuah alat elektronik yang berbasis 

komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. PDA banyak digunakan 

sebagai pengorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena perkembangannya, kemudian 

bertambah banyak fungsi kegunaannya, seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, 

permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim surat elektronik (e-mail), 

penerima radio, perekam video, dan pencatat memo. Selain dari itu dengan PDA (komputer 

saku) ini, kita dapat menggunakan buku alamat dan menyimpan alamat, membaca buku-e, 

menggunakan GPS dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Bahkan versi PDA yang lebih 

canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, intranet, atau extranet 

lewat Wi-Fi atau Jaringan Wireless. Salah satu ciri khas PDA yang paling utama adalah fasilitas 

layar sentuh. 

7) Telepon pintar 

Telepon pintar (smartphone) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan 

lebih sehingga dapat berfungsi sebagai komputer. Sampai saat ini belum ada definisi industri 

yang standar mengenai jenis telepon pintar ini. Kebanyakan orang menggolongkan telepon 

genggam sebagai telepon pintar, jika telepon genggam ini mempunyai kemampuan istimewa 
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dan mempunyai serta bisa menjalankan sistem operasi komputer maupun perangkat lunak 

aplikasi tersendiri. 

 

D. Zaman Komunikasi Interaktif (1946 M s/d sekarang) 

a) Komputer 

Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang agak berbeda pada kata 

'komputer', dan beberapa kata berbeda untuk hal kami sekarang biasanya disebut komputer. 

Misalnya "computer" secara umum pernah dipergunakan untuk bermaksud orang 

memperkerjakan untuk melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa mesin 

membantu. Menurut Barnhart Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan 

dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata bagi "orang yang menghitung" dan lalu 

menjelang 1897 juga untuk "alat hitung mekanis". Selama Perang Dunia II kata tersebut 

menunjuk kepada para pekerja wanita AS dan Inggris yang pekerjaannya memperhitungkan 

jalan artileri perang besar dengan mesin seperti itu. 

Charles Babbage mendesain salah satu mesin menghitung pertama disebut Mesin 

Analitikal, tetapi karena masalah teknologi tidak dibuat seumur hidupnya. Berbagai alat 

mesin yang sederhana seperti slide rule baik juga sudah menyebut komputer. Di beberapa 

kasus mereka diserahkan ke sebagai "komputer analog", sewaktu mereka melambangkan 

nomor oleh continuous kuantitas-kuantitas fisik daripada di samping digit biner yang 

berlainan. Apa sekarang menyebut "komputer" saja secara umum pernah menyebut 

"komputer digital" untuk membedakan mereka dari alat lain ini (yang masih dipakai di bidang 

analog pengolahan tanda, misalnya). 

Jika ada yang memikirkan kata lain untuk komputer, itu ialah harga mengamati bahwa 

di bahasa lain kata yang dipilih selalu tidak mempunyai arti harfiah ‘sama’ sebagai kata 

Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Perancis misalnya, kata ialah ordinateur, yang berarti kira-kira 

"organisator", atau "memisahkan mesin". Pada bahasa Spanyol digunakan kata ordenador, 

dengan arti sama, walaupun di beberapa negara mereka menggunakan anglicism 

computadora. Dalam Bahasa Italia, komputer ialah calcolatore, kalkulator, menekankannya 

computational menggunakan di balik yang logis seperti penyortiran. Dalam Bahasa Swedia, 

komputer dipanggil dator dari "data". Atau paling tidak pada tahun 1950-an, mereka disebut 

matematikmaskin (mesin matematika). Dalam Bahasa Tionghoa, komputer dipanggil dien nau 

atau suatu "otak listrik". Dalam Bahasa Inggris, kata lain dan frase sudah bekas, seperti 

"mesin pengolahan data". 

Penggunaan Komputer 

Komputer digital pertama, dengan ukuran dan biaya yang besar, sebagian besar 

mengerjakan perhitungan ilmiah. ENIAC, komputer awal AS semula didesain untuk 

memperhitungkan tabel ilmu balistik untuk persenjataan (artileri), menghitung kerapatan 
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penampang neutron untuk melihat jika bom hidrogen akan bekerja dengan semestinya 

(perhitungan ini, yang dilakukan pada Desember 1945 sampai Januari 1946 dan melibatkan 

dala dalam lebih dari satu juta kartu punch, memperlihatkan bentuk lalu di bawah 

pertimbangan akan gagal). CSIR Mk I, komputer pertama Australia, mengevaluasi pola curah 

hujan untuk tempat penampungan dari Snowy Mountains, suatu proyek pembangkitan 

hidroelektrik besar. Yang lainnya juga dipakai dalam kriptanalisis, misalnya komputer 

elektronik digital yang pertama, Colossus, dibuat selama Perang Dunia II. Akan tetapi, 

visionaris awal juga menyangka bahwa pemrograman itu akan membolehkan main catur, 

memindahkan gambar dan penggunaan lain. 

Orang-orang di pemerintah dan perusahaan besar juga memakai komputer untuk 

mengotomasikan banyak koleksi data dan mengerjakan tugas yang sebelumnya dikerjakan 

oleh manusia - misalnya, memelihara dan memperbarui rekening dan inventaris. Dalam 

bidang pendidikan, ilmuwan di berbagai bidang mulai memakai komputer untuk analisa 

mereka sendiri. Penurunan harga komputer membuat mereka dapat dipakai oleh organisasi 

yang lebih kecil. Bisnis, organisasi, dan pemerintah sering menggunakan amat banyak 

komputer kecil untuk menyelesaikan tugas bahwa dulunya dilakukan oleh komputer 

kerangka utama yang mahal dan besar. Kumpulan komputer yang lebih kecil di satu lokasi 

diserahkan ke sebagai perkebunan server. 

Dengan penemuan mikroprosesor di 1970-an, menjadi mungkin menghasilkan 

komputer yang sangat murah. PC menjadi populer untuk banyak tugas, termasuk menyimpan 

buku, menulis dan mencetak dokumen. Perhitungan meramalkan dan lain berulang 

matematika dengan spreadsheet, berhubungan dengan e-pos dan, Internet. Namun, 

ketersediaan luas komputer dan mudah customization sudah banyak dipakai untuk maksud 

dan tujuan lain. 

Sekaligus, komputer kecil, biasanya dengan mengatur, memprogram, mulai 

menemukan cara mereka ke dalam alat lain seperti peralatan rumah, mobil, pesawat 

terbang, dan perlengkapan industri. Yang ini prosesor benam menguasai kelakuan alat 

seperti itu yang lebih mudah, membolehkan kelakuan kontrol yang lebih kompleks (untuk 

kejadian, perkembangan anti-kunci rem di mobil). Saat abad kedua puluh satu dimulai, 

kebanyakan alat listrik, kebanyakan bentuk angkutan bertenaga, dan kebanyakan batas 

produksi pabrik dikuasai di samping komputer. Kebanyakan insinyur meramalkan bahwa ini 

cenderung akan terus berlangsung. 

b) Komputer Mikro (Microcomputer) 

Komputer mikro (Inggris: microcomputer) adalah sebuah kelas komputer yang 

menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Komputer mikro juga dikenal sebagai 

Personal Computer (PC), Home Computer, atau Small-business Computer. Komputer mikro 

yang diletakkan di atas meja kerja dinamakan dengan desktop, sedangkan yang dapat 
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dijinjing (portabel) dinamakan dengan Laptop, karena sering diletakkan di atas paha. Ketika 

komputer mikro pertama kali muncul ke pasaran, komputer jenis ini dianggap sebagai 

perangkat yang hanya digunakan oleh satu orang saja, yang mampu menangani informasi 

yang berukuran 4-bit, 8-bit, atau 16-bit (dibandingkan dengan minicomputer atau mainframe 

yang mampu menangani informasi lebih dari 32-bit) pada satu waktunya. Pengembangan 

lebih lanjut, menjadikan klasifikasi antara mainframe, minicomputer dan komputer mikro 

menjadi tidak relevan lagi, karena komputer mikro yang baru mampu menangani informasi 

32-bit, atau 64-bit dalam satu waktunya, sama seperti halnya mainframe atau minicomputer. 

Selain itu, komputer mikro juga sekarang telah mendukung banyak pengguna dalam satu 

waktunya. komputer mikro didesain untuk digunakan di dalam rumah, sekolah, atau 

perkantoran. 

Sejarah 

Ada beberapa inovasi di bidang elektronika mikro yang membuat komputer mikro 

dapat dibuat: sirkuit terpadu (IC) yang mulai dikembangkan pada tahun 1959 serta 

mikroprosesor yang pertama kali keluar pada tahun 1971. IC memungkinkan minaturisasi dari 

sirkuit-sirkuit memori komputer, sementara mikroprosesor mengurangi ukuran CPU 

komputer hingga ukuran yang signifikan. 

Komputer mikro pertama kali (berukuran desktop) muncul pada tahun 1974, yang 

ditawarkan oleh Micro Instrumentation Telemetry System (MITS) yang didirikan oleh Ed 

Roberts tahun 1969. Komputer mikro tersebut, Altair 8800, dijual sebagai kit yang ditawarkan 

dengan sedikit di bawah 395 US$. Kit komputer tersebut harus dirakit sendiri oleh pengguna 

(maksud "perakitan" di sini adalah penyolderan dan penyatuan komponen, bukan seperti 

assembling PC saat ini yang hanya membutuhkan obeng). Altair 8800 dipersenjatai dengan 

mikroprosesor 8-bit Intel 8080 dan memori dengan jumlah 256 bytes (bukan kilobyte) saja; 

tanpa monitor, dan tanpa keyboard! Pemilik komputer tersebut harus membeli keyboard 

(pada waktu itu bukan keyboard, melainkan teletype) dan monitor secara terpisah. Karena 

tidak memiliki monitor, pengguna tidak akan menemukan pesan apa-apa dari komputer 

Altair 8800 ini selain LED (Light Emitting Diode) yang berkelap-kelip seperti lampu diskotek, 

dan juga buzzer dengan suara beep-beep-beep. 

Altair 8800 memiliki sebuah system bus dengan arsitektur terbuka yang disebut 

dengan bus S-100 karena memiliki 100 pin tiap slotnya. Arsitektur terbuka ini mengizinkan 

siapa saja untuk mengembangkan papan sirkuit agar sesuai dengan slotnya dan kemudian 

dapat bertatap muka dengan sistem. Hal ini, membuat beberapa pihak mengembangkan 

banyak periferal atau tambahan untuk Altair. Beberapa perangkat lunak pun dapat dibuat 

untuk mendukung Altair, termasuk Micro-Soft BASIC dan sistem operasi CP/M buatan Gary 

Kildall dari Digital Research Incorporated. 
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Bill Gates dan Paul Allen yang mendirikan Micro-Soft pun turut serta dalam 

mengembangkan perangkat lunak untuk komputer mikro Altair 8800. Awalnya mereka hanya 

berkutat pada pengembangan perangkat lunak pada minicomputer DEC PDP-11, sebelum 

akhirnya mereka melihat iklan di sebuah majalah Popular Electronics edisi Januari 1975 

dengan tajuk "World's First Microcomputer Kit to Rival Commercial Models". Mereka 

sebenarnya dapat membangun sebuah perangkat lunak untuk komputer tersebut, akan 

tetapi memiliki satu buah kendala: mereka belum pernah menggunakan atau memiliki 

komputer tersebut. Beruntung, mereka mendapatkan data tentang spesifikasi teknis 

mikroprosesor yang memperkuat Altair, Intel 8080. Mereka pun akhirnya dapat membangun 

sebuah bahasa pemrograman BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code), yang 

mereka namakan sebagai Microsoft BASIC. Selanjutnya, mereka datang ke MITS untuk 

menjual BASIC kepada MITS, dan MITS pun setuju untuk membayar Micro-Soft dengan uang 

sebesar US$180,000. Media penyimpanan yang digunakan oleh Micro-Soft untuk 

mendistribusikan Micro-Soft BASIC adalah media penyimpanan yang berbentuk pita kertas 

berlubang. 

Permintaan terhadap kit komputer mikro pun secara cepat dan tidak disangka-sangka, 

sangat banyak. Banyak perusahaan-perusahaan pemula akhirnya turut terjun ke dalam 

pengembangan komputer mikro, hingga ada sebuah firma yang cukup besar, Tandy 

Corporation (Radio Shack), memperkenalkan model komputer mikro miliknya yang disebut 

sebagai TRS-80 pada tahun 1977. TRS-80 secara cepat menguasai pasaran, karena 

menawarkan dua fitur yang menarik (yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Altair): keyboard 

dan monitor Cathode-ray terminal (CRT). Komputer ini juga populer karena dapat diprogram 

oleh pengguna dan pengguna dapat menyimpan informasi dengannya dengan menggunakan 

kaset tape. Tandy memilih Zilog Z80 sebagai otak yang digunakan oleh Radio Shack TRS-80 

dan melengkapinya dengan RAM dengan kapasitas 4096 bytes (4K). 

IBM juga sebenarnya meluncurkan komputer mikro pada tahun 1975, yang disebut 

sebagai IBM Model 5100, tetapi bukan PC. Model ini memiliki memori 16 Kilobyte, sebuah 

perangkat character display dengan resolusi 16 baris x 64 karakter, interpreter bahasa BASIC 

terintegrasi, serta tape drive IBM DC-300 terintegrasi yang digunakan sebagai media 

penyimpanan. Sayangnya, sistem ini kelewat mahal, karena dihargai 9000 US$, sangat jauh 

berbeda dengan sistem Altair 8800. Dengan demikian, sistem IBM Model 5100 ini tidak ikut 

turun dalam kompetisi komputer mikro yang berharga murah. Akibat kelewat mahal 

harganya, sistem ini pun tidak terlalu laku di pasaran. IBM pun mengembangkan Model 5110 

dan Model 5120 sebagai penerus IBM Model 5100, tetapi tidak banyak membantu penjualan 

komputer ini. 

Pada tahun 1976, dua orang pemuda Stephen Wozniak dan Steven Jobs mendirikan 

sebuah perusahaan manufaktur komputer yang diberi nama Apple Computers. Produk 
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pertama mereka, Apple I dihargai hanya 666,66US$. Jobs dan Wozniak hanya membuat 

sedikit saja komputer Apple I, tapi sukses terjual hingga mereka mendapatkan lebih dari 

20000 US$. 

Akibat kesuksesan ini, Apple pun merespons dengan Apple II, yang dirilis tahun 1977. 

Hal ini dikarenakan Apple II memiliki tampilan berwarna (meski hanya 6 warna saja) yang 

belum ditemui pada komputer pribadi pada saat itu. Karena komputer mikro ini, Apple pun 

menjadi perusaahan di Amerika Serikat yang berkembang paling cepat dalam sejarah. 

Perkembangannya yang cepat menginspirasikan banyak pihak yang turut serta terjun ke 

dalam manufaktur komputer mikro. Sebelum memasuki dekade 1980-an, pasar komputer 

personal telah didefinisikan dengan jelas (setelah sebelumnya hanya mainframe dan 

minicomputer). 

Sama seperti TRS-80 yang tidak menggunakan prosesor dari Intel, Steven Jobs dan 

Steven Wozniak memakaikan mikroprosesor yang juga bukan dibuat oleh Intel Corporation 

pada komputer Apple II, sehingga ia tidak dapat secara langsung kompatibel dengan program 

yang didesain untuk komputer dengan basis mikroprosesor Intel. Pada Apple II, Wozniak dan 

Jobs menggunakan prosesor Mostek 6502 yang dibuat oleh MOS Technology. 

Selain pada MITS, Micro-Soft juga melakukan pemrograman ulang Microsoft BASIC 

untuk Altair 8800 agar dapat dijalankan pada komputer Apple II, dan TRS-80 yang 

menggunakan mikroprosesor berbeda. Perangkat lunak selanjutnya yang dibuat oleh Micro-

Soft adalah bahasa pemrograman Fortran (Formula Translator) yang dirilis pada tahun 1977. 

Pada 12 Agustus 1981, IBM mencoba untuk mengoreksi kesalahannya yang terdahulu 

dengan merilis komputer mikro yang lebih murah dibandingkan komputer terdahulu, yang 

disebut sebagai IBM PC 5150. Komputer IBM PC 5150 dilengkapi dengan menggunakan 

mikroprosesor Intel 8088 dengan kecepatan 4.47 MHz dan memori ROM 40,963 bytes (40K) 

serta memori RAM 16,384 bytes (16K). Karena menggunakan sistem operasi DOS, maka IBM 

PC dilengkapi dengan dua (Model 176) atau satu buah (Model 166) floppy disk drive 5¼ inci 

yang dapat menyimpan hanya 160K per disketnya, dan sebuah layar monitor berwarna 

sebagai pilihan opsional. Untuk alat input, IBM menggunakan sebuah keyboard buatan IBM 

sendiri dengan jumlah tombol 83-buah. Dan dengan dirilisnya IBM PC, IBM PC pun menjadi 

standar de facto dalam industri komputer mikro dan selanjutnya menguasai pasar sistem 

operasi komputer mikro. 
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c) Superkomputer 

 

Cray-2; komputer tercepat di dunia pada tahun 1985-1989 

Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas 

proses, terutama kecepatan penghitungan, pada awal perkenalannya. Superkomputer 

diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation 

(CDC), memimpin di pasaran pada tahun 1970an sampai Cray berhenti untuk membentuk 

perusahaanya sendiri, Cray Research. 

Dia kemudian mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya, dalam 

keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun (1965-1990). Pada tahun 

1980an beberapa pesaing kecil memasuki pasar, yang bersamaan dengan penciptaan 

komputer mini dalam dekade sebelumnya. Sekarang ini, pasar superkomputer dipegang oleh 

IBM dan HP, meskipun Cray Inc. masih menspesialisasikan dalam pembuatan superkomputer. 

Penggunaan 

Superkomputer digunakan untuk tugas penghitungan-intensif seperti prakiraan cuaca, 

riset iklim (termasuk riset pemanasan global, pemodelan molekul, simulasi fisik (seperti 

simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledakan senjata nuklir, dan riset 

fusi nuklir), analisikrip, dll. Militer dan agensi sains salah satu pengguna utama 

superkomputer. 

Desain 

Superkomputer biasanya unggul dalam kecepataan dari komputer biasa dengan 

menggunakan desain inovatif yang membuat mereka dapat melakukan banyak tugas secara 

paralel, dan juga detail sipil yang rumit. Komputer ini biasanya menspesialisasikan untuk 

penghitungn tertentu, biasanya penghitungan angka, dan dalam tugas umumnya tidak bagus 

hasilnya. Hirarki memorinya didesain secara hati-hati untuk memastikan prosesornya tetap 

menerima data dan instruksi setiap saat; dalam kenyataan, perbedaan performa dengan 

komputer biasa terletak di hirarki memori dan komponennya. Sistem I/Onya juga didesain 

supaya bisa mendukung bandwidth yang tinggi. 

Seperti dengan sistem paralel pada umumnya, hukum Amdahl berlaku, dan 

superkomputer didesain untuk menghilangkan serialisasi software, dan menggunakan 

hardware untuk mempercepat leher botol. 
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Superkomputer tercepat 

 25 Maret 2005 - Bluegene/L yang dibuat oleh IBM yang berada di Lawrence 

Livermore National Laboratory, Amerika Serikat mempunyai 32.768 buah prosesor 

mampu mencapai kecepatan komputasi 135,5 TFlops. 

 27 Oktober 2005 - Bluegene/L telah mencapai kecepatan komputasi 280,6 TFlops. 

 27 Oktober 2005 - Bluegene/L mencapai kecepatan komputasi 280,6 TFlops. 

 Juni 2008 - IBM Roadrunner mencapai kecepatan 1,026 petaflop 

Per November 2005, 61% dari 500 superkomputer tercepat berada di Amerika Serikat 

disusul oleh Britania Raya (8,2%), Jerman (4,8%), Jepang (4,2%), Republik Rakyat Cina (3,4%), 

Australia (2,2%), Israel (1,8%), Prancis (1,6%), Korea Selatan (1,4%), Italia (1,2%) dan Kanada 

(1,2%). 

43,8% dari 500 superkomputer tercepat tersebut dibuat oleh IBM diikuti oleh Hewlett-

Packard (33,8%), Cray (3,6%), SGI (3,6%), Dell (3,4%), Linux Network (3,2%), NEC (1,2%), Atipa 

Technology (1%), buatan sendiri (1%) dan Hitachi (1%). 

Raksasa prosesor dunia Intel masih memimpin dengan prosesor Intel IA-32 yang 

dipakai 41,2% dari 500 superkomputer tercepat tersebut diikuti oleh Intel EM64T (16,2%), 

Power (14,6%), AMD x86-64 (11%), Intel IA-64 (9,2%), PA-RISC (3,4%) dan Cray (1,6%). 

Sebanyak 72,2% dari 500 superkomputer tersebut menggunakan sistem operasi Linux, 

selebihnya menggunakan AIX (8,8%), HP-UNIX (6,2%), CNK/Linux (3,6%), UNICOS (2,8%), 

MacOS X (1%) dan SuSE Linux 9 (1%). 

d) Komputer Jinjing (Laptop) 

 

Tampilan sebuah laptop. 

Komputer jinjing (populer dalam bahasa Inggris: laptop, notebook, atau powerbook) 

adalah komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1-6 

kg, tergantung ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. 

Sumber daya komputer jinjing berasal dari baterai atau adaptor A/C yang dapat 

digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri. Baterai laptop 

pada umumnya dapat bertahan sekitar 1 hingga 6 jam sebelum akhirnya habis, tergantung 

dari cara pemakaian, spesifikasi, dan ukuran baterai. 

Sebagai komputer pribadi, laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer destop 

(desktop computers) pada umumnya. Komponen yang terdapat di dalamnya sama persis 

dengan komponen pada destop, hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih 

tidak panas, dan lebih hemat daya. Komputer jinjing kebanyakan menggunakan layar LCD 
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(Liquid Crystal Display) berukuran 10 inci hingga 17 inci tergantung dari ukuran laptop itu 

sendiri. Selain itu, papan ketik yang terdapat pada laptop juga kadang-kadang dilengkapi 

dengan papan sentuh yang berfungsi sebagai "pengganti" tetikus. Papan ketik dan tetikus 

tambahan dapat dipasang melalui soket USB maupun PS/2 jika tersedia. 

Berbeda dengan komputer destop, komputer jinjing memiliki komponen pendukung 

yang didesain secara khusus untuk mengakomodasi sifat komputer jinjing yang portabel. Sifat 

utama yang dimiliki oleh komponen penyusun laptop adalah ukuran yang kecil, hemat 

konsumsi energi, dan efisien. Komputer jinjing biasanya berharga lebih mahal, tergantung 

dari merek dan spesifikasi komponen penyusunnya, walaupun demikian harga komputer 

jinjing pun semakin mendekati destop seiring dengan semakin tingginya tingkat permintaan 

konsumen. 

Universal Serial Bus (USB) 

 

Konektor USB (Tipe A dan B) 

 

Konektor USB Tipe A 

Universal Serial Bus (USB) adalah standar bus berseri untuk perangkat penghubung, 

biasanya kepada komputer namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol 

permainan dan PDA. 

Sistem USB mempunyai desain yang asimetris, yang terdiri dari pengontrol host dan 

beberapa peralatan terhubung yang berbentuk pohon dengan menggunakan peralatan hub 

yang khusus. 

Desain USB ditujukan untuk menghilangkan perlunya penambahan expansion card ke 

ISA komputer atau bus PCI, dan memperbaiki kemampuan plug-and-play (pasang-dan-

mainkan) dengan memperbolehkan peralatan-peralatan ditukar atau ditambah ke sistem 

tanpa perlu mereboot komputer. Ketika USB dipasang, ia langsung dikenal sistem komputer 

dan memroses device driver yang diperlukan untuk menjalankannya. 

USB dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, keyboard, 

pemindai gambar, kamera digital, printer, hard disk, dan komponen networking. USB kini 

telah menjadi standar bagi peralatan multimedia seperti pemindai gambar dan kamera 

digital. 
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e) Tablet PC 

Tablet PC adalah laptop - atau komputer portable berbentuk buku. Memiliki layar 

sentuh atau teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer 

mempergunakan stylus atau pulpen digital selain keyboard ataupun mouse komputer. 

Pengguna bisa memasukkan teks mempergunakan program yang mengenali tulisan 

tangan, keyboard dalam monitor, pengenal percakapan, atau keyboard biasa (apabila ada). 

Banyak Tablet PC mempergunakan digitaliser, yang menghantarkan masukan posisi 

pulpen ke komputer dengan cepat. 

Tablet PC menggunakan layar LCD sentuh, dapat digunakan untuk menulis dengan 

tangan menggunakan sejenis pulpen khusus yang disebut stylus. Layarnya pun dapat diputar 

ke atas dan ke bawah sehingga posisi keyboard menghadap tanah/pangkuan/meja dan posisi 

layar tidur menghadap keatas (lihat gambar 2 kiri). Layar Tablet PC juga dimungkinkan untuk 

bergerak memutar mirip gerakan orang menoleh, hingga 360 derajat. 

Gambar 

 

Gambar sebuah Tablet PC dengan layar yang bisa "menoleh" 

 

Sebuah Tablet PC : Kiri adalah gambar dalam posisi "keyboard di bawah layar di atas". Kanan adalah 

gambar sebuah Tablet PC dalam posisi "menoleh". 

 

Seseorang browsing menggunakan stylus sebagai pengganti mouse pada tablet PC 
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Seseorang menulis note pada layar Tablet PC menggunakan Stylus sebagai pengganti pulpen pada 

kertas biasa. 

 

Tablet PC dalam posisi tertidur dan memutar dengan stylus di atasnya (yang berwujud mirip pena) 

f) Internet 

Secara harfiah, internet (kependekan daripada perkataan 'interconnected-networking') 

ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet 

(huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang berhubung secara global dan menggunakan 

TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian 

internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini 

dinamakan internetworking. 

(1) Sejarah Internet 

Pada awalnya Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET 

(Advanced Research Project Agency Network), di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana 

dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi 

dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk 

jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar 

yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal 

sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan 

komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk 

mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi 

terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. 

Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 3 situs saja yaitu Stanford Research 

Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka 
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membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan 

pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, 

dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET 

kesulitan untuk mengaturnya. 

Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, yaitu "MILNET" untuk keperluan militer 

dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-

universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang 

kemudian disederhanakan menjadi Internet. 

(2) Internet Pada Saat Ini 

Internet dijaga oleh perjanjian bi- atau multilateral dan spesifikasi teknikal (protokol yang 

menerangkan tentang perpindahan data antara rangkaian). Protokol-protokol ini dibentuk 

berdasarkan perbincangan Internet Engineering Task Force (IETF), yang terbuka kepada umum. 

Badan ini mengeluarkan dokumen yang dikenali sebagai RFC (Request for Comments). Sebagian 

dari RFC dijadikan Standar Internet (Internet Standard), oleh Badan Arsitektur Internet (Internet 

Architecture Board - IAB). Protokol-protokol internet yang sering digunakan adalah seperti, IP, 

TCP, UDP, DNS, PPP, SLIP, ICMP, POP3, IMAP, SMTP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, LDAP, dan 

SSL. 

Beberapa layanan populer di internet yang menggunakan protokol di atas, ialah 

email/surat elektronik, Usenet, Newsgroup, perkongsian file (File Sharing), WWW (World Wide 

Web), Gopher, akses sesi (Session Access), WAIS, finger, IRC, MUD, dan MUSH. Di antara semua 

ini, email/surat elektronik dan World Wide Web lebih kerap digunakan, dan lebih banyak servis 

yang dibangun berdasarkannya, seperti milis (Mailing List) dan Weblog. Internet memungkinkan 

adanya servis terkini (Real-time service), seperti web radio, dan webcast, yang dapat diakses di 

seluruh dunia. Selain itu melalui internet dimungkinkan untuk berkonikasi secara langsung 

antara dua pengguna atau lebih melalui program pengirim pesan instan seperti Camfrog, Pidgin 

(Gaim), Trilian, Kopete, Yahoo! Messenger, MSN Messenger dan Windows Live Messenger. 

Beberapa servis Internet populer yang berdasarkan sistem Tertutup(?)(Proprietary System), 

adalah seperti IRC, ICQ, AIM, CDDB, dan Gnutella. 

Jumlah pengguna Internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan 

budaya internet. Internet juga mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu, dan pandangan 

dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia 

mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan 

buku dan perpustakaan, Internet melambangkan penyebaran(decentralization) / pengetahuan 

(knowledge) informasi dan data secara ekstrim. 

Perkembangan Internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai 

transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka (dan sebagian 

sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui Internet. 
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Transaksi melalui Internet ini dikenal dengan nama e-commerce. Terkait dengan pemerintahan, 

Internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-

government. 

Negara dengan akses internet yang terbaik termasuk Korea Selatan (50% daripada 

penduduknya mempunyai akses jalurlebar - Broadband), dan Swedia. Terdapat dua bentuk akses 

internet yang umum, yaitu dial-up, dan jalurlebar. Di Indonesia, seperti negara berkembang 

dimana akses Internet dan penetrasi PC masih juga rendahlainnya sekitar 42% dari akses 

Internet melalui fasilitas Public Internet aksss seperti warnet , cybercafe, hotspot dll. Tempat 

umum lainnya yang sering dipakai untuk akses internet adalah di kampus dan dikantor. 

Disamping menggunakan PC (Personal Computer), kita juga bisa mengakses Internet melalui 

Handphone (HP) menggunakan Fasilitas yang disebut GPRS (General Packet Radio Service). GPRS 

merupakan salah satu standar komunikasi wireless (nirkabel) yang memiliki kecepatan koneksi 

115 kbps dan mendukung aplikasi yang lebih luas (grafis dan multimedia). Teknologi GPRS dapat 

diakses yang mendukung fasilitas tersebut. Pen-setting-an GPRS pada ponsel Tergantung dari 

operator (Simpati, Indosat, XL, 3) yang digunakan. Biaya akses Internet dihitung melalui besarnya 

kapasitas (per-kilobite) yang didownload. 

(3) Daftar Kejadian Penting 

Tahun Kejadian 

1957 Uni Sovyet (sekarang Rusia) meluncurkan wahana luar angkasa, Sputnik. 

1958 

Sebagai buntut dari "kekalahan" Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar 

angkasa, dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat, 

Advanced Research Projects Agency (ARPA), yang bertujuan agar Amerika Serikat 

mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu 

sasarannya adalah teknologi komputer. 

1962 

J.C.R. Licklider menulis sebuah tulisan mengenai sebuah visi di mana komputer-

komputer dapat saling dihubungkan antara satu dengan lainnya secara global agar setiap 

komputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program dan juga data. Di tahun 

ini juga RAND Corporation memulai riset terhadap ide ini (jaringan komputer 

terdistribusi), yang ditujukan untuk tujuan militer. 

Awal 1960-

an 
Teori mengenai packet-switching dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. 

Pertengahan 

1960-an 

ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan "Cooperative Networking of 

Time-sharing Computers", dengan hanya empat buah host komputer yang dapat 

dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of 

California, Los Angeles, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. 

1965 Istilah "Hypertext" dikeluarkan oleh Ted Nelson. 

1968 Jaringan Tymnet dibuat. 
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1971 
Anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer, yang terdiri 

atas komputer-komputer untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. 

1972 

Sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group 

(INWG) dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat 

standar-standar untuk jaringan komputer, termasuk di antaranya adalah Internet. 

Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Vint Cerf, yang kemudian disebut sebagai 

"Bapak Internet" 

1972-1974 

Beberapa layanan basis data komersial seperti Dialog, SDC Orbit, Lexis, The New York 

Times DataBank, dan lainnya, mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-

up. 

1973 

ARPANET ke luar Amerika Serikat: pada tahun ini, anggota ARPANET bertambah lagi 

dengan masuknya beberapa universitas di luar Amerika Serikat yakni University College 

of London dari Inggris dan Royal Radar Establishment di Norwegia. 

1974 
Vint Cerf dan Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission 

Control Protocol (TCP) dalam artikel "A Protocol for Packet Network Interconnection". 

1974 

Bolt, Beranet & Newman (BBN), perusahaan kontraktor untuk ARPANET, membuka 

sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut sebagai Telenet, yang 

merupakan layanan paket data publik pertama. 

1977 Sudah ada 111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. 

1978 
Protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan 

Internet Protocol (TCP/IP). 

1979 

Grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, 

alumni dari Duke University dan University of North Carolina Amerika Serikat. Setelah 

itu, penggunaan Usenet pun meningkat secara drastis. 

Di tahun ini pula, emoticon diusulkan oleh Kevin McKenzie. 

Awal 1980-

an 

Komputer pribadi (PC) mewabah, dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. 

Tahun ini tercatat ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. 

Layanan BITNET (Because It's Time Network) dimulai, dengan menyediakan layanan e-

mail, mailing list, dan juga File Transfer Protocol (FTP). 

CSNET (Computer Science Network) pun dibangun pada tahun ini oleh para ilmuwan 

dan pakar pada bidang ilmu komputer dari Purdue University, University of Washington, 

RAND Corporation, dan BBN, dengan dukungan dari National Science Foundation 

(NSF). Jaringan ini menyediakan layanan e-mail dan beberapa layanan lainnya kepada 

para ilmuwan tersebut tanpa harus mengakses ARPANET. 

1982 

Istilah "Internet" pertama kali digunakan, dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol 

universal untuk jaringan tersebut. 

Name server mulai dikembangkan, sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat 

terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. 
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Tahun ini tercatat ada lebih dari 1000 buah host yang tergabung ke Internet. 

(4) Komunitas Maya 

Komunitas maya diciptakan untuk saling berkomunikasi di antara para pengguna internet 

dengan menggunakan teknologi yang mengguakan platform internet. Walaupun begitu, saat 

internet populer di kalangan awam, yaitu sejak munculnya http sebagai landasan website, 

masyarakat baru sekedar menggunakan internet untuk mencari berita atau komunikasi melalui 

e-mail. Namun segera setelah itu, komunitas maya yang terdiri dari pengguna awam juga mulai 

terbentuk. Komunitas maya bisa berupa mailing list, newsgroup, makcomblang, bulletin board. 

(5) Milis 

Milis (kependekan dari istilah bahasa Inggris: mailing list) yaitu sarana untuk berkelompok 

menggunakan surel (e-mail). Saat ini, banyak situs besar yang menyediakan layanan milis secara 

gratis, misalnya Yahoo! Groups dan Google Groups. 

Banyak pula situs yang mengkhususkan di bidang tertentu yang menarik banyak 

pengguna. Contoh: 

 IMDB: situs yang mengkhususkan informasi menyeluruh tentang semua film yang pernah 

dibuat (saat ini baru film-film Amerika yang memiliki informasi lengkap, namun beberapa film 

Indonesia juga sudah mulai dimasukkan) 

 eBay: situs yang mengkhususkan lelang dan jual beli produk-produk apapun 

 Engadget:situs yang mengkhususkan informasi mengenai produk teknologi yang terbaru 

 Cute Overload:situs yang mengkhususkan gambar-gambar binatang lucu dari seluruh dunia 

(6) Pengirim Pesan Instan 

Pengirim pesan instan (biasanya disebut dengan IM atau Instant Messenger) merupakan 

perangkat lunak yang memfasilitasi pengiriman pesan singkat (instant messaging), suatu bentuk 

komunikasi secara langsung antara dua orang atau lebih menggunakan teks yang diketik. Teks 

dikirim melalui komputer yang terhubung melalui sebuah jaringan, misalnya Internet. Setelah 

penggunaan e-mail yang mengubah cara orang berkomunikasi dari cara konvensional untuk 

mengirimkan surat, teknologi pengiriman pesan singkat (instant messaging) diciptakan untuk 

menutupi kelemahan e-mail yang terkadang kurang cepat dan tidak real-time. 

 Fitur 

Pengiriman pesan instan memiliki beberapa fitur, di antaranya: 

 Instant messages: Mengirimkan pesan kepada orang yang sedang daring secara waktu nyata. 

 Chat: Menciptakan chat room atau ruang diskusi dengan beberapa orang. 

 Web links: Berbagi pranala mengenai situs web favorit. 

 Video: Berbagi video. 

 Images: Berbagi gambar. 

 Files: Berbagi berkas komputer. 

 Talk: Berfungsi seperti layaknya telepon. 
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 Mobile capabilities: Mengirimkan pesan instan melalui telepon genggam. 

 Sejarah 

Perkembangan pengirim pesan instan berbasis GUI diawali ketika mulai maraknya orang 

menggunakan teknologi secara daring pada awal tahun 1990 ketika banyak orang mulai 

meluangkan waktu untuk mengakses Internet. E-mail merupakan perkembangan komunikasi 

internet yang berkembang pesat pada saat itu, namun seiring dengan bertambahnya kebutuhan, 

e-mail dirasakan kurang cepat dalam mengirimkan pesan dan tidak dapat diketahui apakah 

orang yang dikirimi pesan melalui e-mail juga sedang daring dan membalas pesan secara cepat. 

Kebutuhan tersebut mendorong para pengembang perangkat lunak menciptakan sebuah 

program chat room, di mana suatu grup atau perorangan dapat melihat serta mengirimkan 

pesan kepada sertiap orang yang ada pada room tersebut. Aplikasi ini dimulai ketika penyedia 

jasa daring Quantum Link (lebih dikenal dengan nama American Online) menawarkan fitur untuk 

dapat saling berkirim pesan dengan sesama pengguna komputer yang sedang daring. Penerapan 

pengiriman pesan instan ini memiliki dasar yang tidak jauh berbeda, yaitu sebuah chat room 

yang ditujukan untuk dua orang. 

Seiring dengan perkembangannya, pengiriman pesan instan ini mulai meledak di Internet 

pada November 1996 saat Mirabilis memperkenalkan ICQ yang merupakan sebuah program 

pengirim pesan instan gratis, dan diikuti oleh AOL Instant Messenger (AIM) pada tahun 1997. 

AOL kemudian mengakuisisi Mirabilis. 

Penggunaan pengirim pesan instan kemudian berkembang dari hanya bisa diakses melalui 

komputer menjadi dapat diakses juga melalui telepon genggam sehingga memungkinkan para 

penggunanya mengakses layanan ini kapan saja dan di mana saja. 

(7) Wi-Fi 

Wi-Fi (atau Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, memiliki 

pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless 

Local Area Networks - WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Standar terbaru dari 

spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.16 g, saat ini sedang dalam penyusunan, spesifikasi 

terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh 

hingga kecepatan transfernya. 

Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk pengunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal 

(LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinan 

seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel (wireless card) atau personal digital assistant 

(PDA) untuk terhubung dengan internet dengan menggunakan titik akses (atau dikenal dengan 

hotspot) terdekat. 
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g) Satelit 

Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi 

tertentu. Ada dua jenis satelit yakni satelit alam dan satelit buatan. Sisa artikel ini akan berkisar 

tentang satelit buatan. Berikut beberapa jenis satelit yang digunakan di Dunia: 

a) Satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan 

objek angkasa lainnya yang jauh. 

b) Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan 

telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan 

satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun 

beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit Bumi rendah. 

c) Satelit pengamat Bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati Bumi dari 

orbit, seperti satelit reconnaissance tetapi ditujukan untuk penggunaan non-militer 

seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dll. 

d) Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke 

penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik dipermukaan bumi. 

Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS milik Amerika Serikat selain 

itu ada juga Glonass milik Rusia. Bila pandangan antara satelit dan penerima di tanah 

tidak ada gangguan, maka dengan sebuah alat penerima sinyal satelit (penerima GPS), 

bisa diperoleh data posisi di suatu tempat dengan ketelitian beberapa meter dalam 

waktu nyata. 

e) Satelit mata-mata adalah satelit pengamat Bumi atau satelit komunikasi yang digunakan 

untuk tujuan militer atau mata-mata. 

f) Satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit Bumi tinggi yang 

menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya 

kepada antena sangat besar di Bumi yang dpaat digunakan untuk menggantikan sumber 

tenaga konvensional. 

g) Stasiun angkasa adalah struktur buatan manusia yang dirancang sebagai tempat tinggal 

manusia di luar angkasa. Stasiun luar angkasa dibedakan dengan pesawat angkasa 

lainnya oleh ketiadaan propulsi pesawat angkasa utama atau fasilitas pendaratan; Dan 

kendaraan lain digunakan sebagai transportasi dari dan ke stasiun. Stasiun angkasa 

dirancang untuk hidup jangka-menengah di orbit, untuk periode mingguan, bulanan, 

atau bahkan tahunan. 

h) Satelit cuaca adalah satelit yang diguanakan untuk mengamati cuaca dan iklim Bumi. 

i) Satelit miniatur adalah satelit yang ringan dan kecil. Klasifikasi baru dibuat untuk 

mengkategorikan satelit-satelit ini: satelit mini (500–200 kg), satelit mikro (di bawah 

200 kg), satelit nano (di bawah 10 kg). 
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Banyak satelit dikategorikan atas ketinggian orbitnya, meskipun sebuah satelit bisa 

mengorbit dengan ketinggian berapa pun. 

a) Orbit Rendah (Low Earth Orbit, LEO): 300 - 1500km di atas permukaan bumi. 

b) Orbit Menengah (Medium Earth Orbit, MEO): 1500 - 36000 km. 

c) Orbit Geosinkron (Geosynchronous Orbit, GSO): sekitar 36000 km di atas permukaan 

Bumi. 

d) Orbit Geostasioner (Geostationary Orbit, GEO): 35790 km di atas permukaan Bumi. 

e) Orbit Tinggi (High Earth Orbit, HEO): di atas 36000 km. 

Orbit berikut adalah orbit khusus yang juga digunakan untuk mengkategorikan satelit: 

a) Orbit Molniya, orbit satelit dengan perioda orbit 12 jam dan inklinasi sekitar 63°. 

b) Orbit Sunsynchronous, orbit satelit dengan inklinasi dan tinggi tertentu yang selalu 

melintas ekuator pada jam lokal yang sama. 

c) Orbit Polar, orbit satelit yang melintasi kutub. 

(1) Televisi Satelit 

Televisi satelit adalah televisi yang dipancarkan dengan cara yang mirip seperti komunikasi 

satelit, serta bisa disamakan dengan televisi lokal dan televisi kabel. Di banyak tempat di bumi 

ini, layanan televisi satelit menambah sinyal lokal yang kuno, menghasilkan jangkauan saluran 

dan layanan yang lebih luas, termasuk untuk layanan berbayar. 

Sinyal televisi satelit pertama disiarkan dari benua Eropa ke satelit Telstar di atas Amerika 

Utara pada tahun 1962. Satelit komunikasi geosynchronous pertama, Syncom 2 diluncurkan 

pada tahun 1963. Komunikasi satelit komersial pertama di dunia, disebut Intelsat I (disebut juga 

Early Bird), diluncurkan ke orbit pada tanggal 6 April 1965. Satelit jaringan televisi nasional 

pertama, Orbita, dibuat di Uni Soviet pada tahun 1967. Satelit domestik Amerika Utara pertama 

yang memuat siaran televisi adalah geostasiun Anik 1 milik Kanada, yang diluncurkan pada tahun 

1872. 

(2) Radio Satelit 

Sebuah radio satelit atau radio langganan adalah sebuah radio digital yang menerima 

sinyal yang disiarkan oleh satelit komunikasi, yang mencakup wilayag geografis yang lebih luas 

dari sinyal radio biasa. 

Radio satelit berfungsi di tempat di mana ada garis pandang antara antena dengan satelit, 

dengan syarat tak ada rintangan besar, seperti terowongan atau gedung. Pendengar radio ini 

dapat mengikuti saluran tunggal tanpa melihat lokasi jangkauan. 

Karena teknologi ini membutuhkan akses ke satelit komersial untuk penyebaran sinyal, 

jasa radio satelit adalah sebuah bisnis komersial, yang menawarkan sebuah paket saluran 

sebagai bagian dari jasa mereka -- membutuhkan sebuah langganan dari penggunak akhir untuk 

mengakses saluran. 

Sekarang ini, penyedia radio satelit utama adalah WorldSpace (Intl.), XM Radio & Sirius 

(A.S.). Karena sinyalnya memiliki hak cipta dan tidak-cocok satu sama lain, maka membutuhkan 
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perlatan khusu untuk dekoding dan pemutaran. Mereka menawarkan saluran berita, cuaca, olah 

raga, dan musik. 

 

1.2.3. Tiga karakteristik Utama dari Teknologi Komunikasi Baru 

Menurut Rogers dalam bukunya Communication Technology: The New Media in Society terdapat 

3 karakteristk utama teknologi komunikasi yaitu ; Interaktivity, De-massified, dan Asynchronous. 

A. Interactivity (Kemampuan untuk saling menyampaikan informasi) 

Dengan perkembangan teknologi baru tentunya proses penyampaian informasi dapat 

berlangsung semakin mudah dan cepat. Karena seiring dengan munculnya berbagaimacam 

media komunikasi seseorang dapat dengan mudah mengakses berbagai macam informasi dari, 

kapan, dan dimana saja sesuai dengan yang kita inginkan. Pada dasarnya komunikasi menuntut 

adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Aktifitas komunikasi akan 

berlangsung dengan baik, apabila pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi. Jadi adanya teknologi 

komunikasi yang sifatnya interactivity sangat berperan dalam penyampaian informasi. Misalnya 

seseorang ingin mendapatkan informasi dari narasumber, jika sebelumnya seseorang harus 

secara langsung menemui narasumber tersebut maka hal ini tidak perlu lagi, karena dengan 

teknologi komunikasi baru yaitu telepon dan internet seseorang dapat secara cepat mengakses 

informasi tanpa harus menemui narasumber tersebut.  

B. De-Massified (Penyampaian pesan tidak dapat dilakukan secara masal) 

Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu Komunikasi menembus faktor waktu dan 

ruang maksudnya bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus 

hadir pada waktu serta tempat yang sama. Namun dalam penggunaan teknologi baru sebagai 

media komunikasi membatasi penyampaian pesan, hal ini karena komunikasi hanya dapat 

berlangsung apabila sesorang mempunyai dan dapat menggunakan media teknologi komunikasi 

baru itu.   

C. Asynchronous (kemampuan untuk mempertahankan pesan) 

Dengan adanya teknologi komunikasi baru misalnya dalam komputer atau dalam sebuah 

situs website baik yang dikelola suatu instansi atau pun pribadi, informasi atau pesan yang 

disajikan dapat tersimpan dalam jangka yang panjang serta jika sewaktu-waktu ada perubahan 

dapat secara cepat direvisi dan segara diinformasikan lagi kepada para penerima dan pengguna 

informasi tersebut 

1.2.4. Dampak Perkembangan Teknologi Komunikasi Baru 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, bidang teknologi dan informasi telah menjadi kebutuhan 

utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. 

Tuntutan kebutuhan akan informasi, apalagi terkait dengan era globalisasi saat ini akan semakin 

meningkat dan bervariasi. Berbagai perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini memang cukup 

menakjubkan, khususnya dalam bidang teknologi terutama dalam hal informasi dan komunikasi. 

Teknologi informasi yang tadinya dikenal dengan teknologi komputer, beserta perangkat elektronika 
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lainnya, menjelma menjadi satu dalam perpaduan kemampuan. Semula dengan ditemukannya 

berbagai perangkat sederhana, mulai dari telepon, yang berbasis analog, maju dan berkembang terus 

hingga muncul berbagai perangkat elektronika lainnya. Hingga akhirnya teknologi ini terintegrasi satu 

dengan lainnya.  

Telepon, yang pada awal ditemukan pada tahun 1876, diniatkan sebagai media untuk 

mengirimkan suara, dan salah satu penerapan konsep analog, juga memberikan konstribusi yang tidak 

sedikit terhadap perkembangan teknologi. Sampai dengan sekitar tahun 1960-an, penerapan analog ini 

masih tetap bertahan, hingga setelah itu, mulai mengarah kepada teknologi digital. Kemudian, 

teknologi digital yang mulai merambah ke berbagai rancangan teknologi yang diterapkan dan 

digunakan oleh manusia. Facsimile, adalah salah satu batu loncatan dari pemanfaatan jaringan 

telekomunikasi, yang mampu memberikan konstribusi dan pemikiran, bahwa datapun mampu untuk 

dilewatkan melalui media telepon tersebut. Begitu juga dengan perkembangan komputer. Komputer 

pertama yang diperkenalkan adalah ENIAC II, diinstalasi dan digunakan pada tahun 1946, setelah 

perang dunia kedua. Komputer ini merupakan sebuah rangkaian elektronika lampu tabung seberat 20 

ton. Perkembangannya juga cukup menakjubkan, baik dalam ukuran dan kemampuan kerjanya. Kini, 

ukuran komputerpun, hanya dalam ukuran segenggam tangan. Dengan ukuran sedemikian, berbagai 

proses mampu diolahnya, tidak hanya untuk melakukan proses yang berhubungan dengan pengolahan 

perhitungan dan database, tetapi juga mampu dalam hal berkomunikasi dengan pengguna lainnya 

yang menggunakan perangkat yang tadinya masih merupakan pemisahan dari segi fungsi. 

Dampak perkembangan teknologi akhir-akhir ini merupakan pertemuan antara teknologi 

komputer dan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan transfer informasi secara waktu nyata 

(real time) dalam jumlah yang besar. Penerapan pertemuan teknologi ini dikenal dengan nama era 

informasi. Pada sektor lain juga terdapat perkembangan yang sangat pesat yaitu dalam teknologi 

trasportasi, yang mampu menciptakan peralatan transportasi yang cepat, murah, nyaman dan 

terkendali. Era informasi yang diikuti oleh perkembangan teknologi trasportasi memudahkan dan 

mempercepat pengiriman barang, jasa dan investasi dari satu wilayah ke wilayah lain dan dari satu 

negara ke negara lain. Era globalisasi dan era informasi mempengaruhi kehidupan manusia, 

menjadikan dunia dan negara-negara tanpa batas. Ini terjadi pada semua aspek kehidupan, sehingga 

semua negara saling membutuhkan satu sama lain. Integrasi dalam ekonomi memiliki dua sisi yang 

berhubungan satu sama lain: ancaman dan kesempatan. Ini menjadi sangat komplek karena terjadi 

terus menerus pada saat yang sama. Ini dinamakan tantangan karena globalisasi berarti pasar terbuka 

dunia. Semua orang atau semua perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk menembus pasar 

negara lain. Dan dinamakan ancaman karena semua orang atau semua perusahaan akan memasuki 

pasar yang sama.  

Pesatnya perkembangan dibidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin 

kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan 

teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas, bisa disebut dengan 



teknologi cyberspace tecnology ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang 

dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Internet adalah kumpulan 

yang luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang saling bersambungan menggunakan jaringan 

komunikasi yang ada di seluruh dunia sehingga membuat Internet menjadi sumber daya informasi 

yang sangat berharga. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara 

sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara. Negara yang sudah 

mempunyai infrastuktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati perkembangan 

teknologi informasinya. Negara yang sedang berkembang, dalam perkembangannya akan merasakan 

kecenderungan timbulnya neokolonialisme. 

Untuk menghadapi era globalisasi, Indonesia harus mampu menciptakan kebijakan dan strategi. 

Pada satu sisi, tidak ada cara lain untuk menghindari globalisasi, dan pada sisi lain suatu negara harus 

mampu menemukan cara untuk menghilangkan ancaman dan memperluan kesempatan. Pemecahan 

umum untuk menghilangkan ancaman adalah menyiapkan sumber-sumber yang ada bagi kompetisi 

global dan untuk memperluas kesempatan adalah meningkatkan terobosan-terobosan, untuk 

meningkatkan suatu produk agar mampu bersaing di dalam pasar sendiri dan pasar global. 

Telekomunikasi adalah salah satu kunci infrastuktur terpenting untuk memperluas tantangan nasional. 

Dengan telekomunikasi kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi pada waktu dan 

tempat yang tepat serta isi yang tepat pula sehingga bisa memenangkan strategi dalam bisnis. 

Telekomunikasi sebagai jenis industri juga merupakan obyek dari globalisasi. Aturan main sebagai 

subyek dan obyek dari globalisasi menjadikan telekomunikasi salah satu pilihan subyek yang 

terpenting. Telekomunikasi memiliki aturan main yang sangat vital dalam kontribusinya bagi era 

globalisasi. Teknologi telekomunikasi, bersama-sama dengan teknologi komputer merupakan teknologi 

utama dalam proses era globalisasi dan di sisi lain menjadi teknologi siap pakai untuk mengambil 

keuntungan besar dalam proses tersebut. Perkembangan sistem telekomunikasi menjadi sangat cepat 

dikarenakan oleh ditemukannya teknologi digital. Teknologi digital memiliki kontribusi bagi 

pertumbuhan jasa telekomunikasi, yang tak seorang pun mampu memperkirakan sebelumnya. Sistem 

transmisi secara perlahan berubah dari sistem kabel menjadi tanpa kabel dan sekarang menjadi sistem 

satelit. Perbedaan jasa seperti sambungan lokal, sambungan jarak jauh dan sambungan internasional 

mulai kabur. Sistem telekomunikasi nasional harus berada dalam kondisi persaingan yang terbaik bagi 

pasar domestik dan mampu memasuki pasar global. Pemerintah haruslah meningkatkan aturan-aturan 

mainnya dalam mengontrol dan mengatur pertelekomunikasian dan haruslah juga menciptakan iklim 

persaingan yang sehat. Pengalaman dan fakta telah menunjukkan bahwa baik sistem monopoli 

maupun usaha sendiri memiliki kekuranganya masing-masing. Untuk itu, pemerintah untuk saat ini 

akan menerapkan kebijakan kerjasama dan mengontrol pasar. Bisnis kecil mempunyai hak untuk 

berkembang. Para pelaksana pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama, tetapi setiap 

orang harus berusaha pada usaha yang dijalankan. Sejalan dengan era globalisasi dan kompetisi, 

standardisasi sangat penting untuk memantapkan mutu, interkonektivitas dan reliabilitas jaringan dan 



untuk melindungi sektor telekomunikasi dari produk sisa. Dengan semua kebijakan dan strategi 

tersebut kita berharap bahwa pertele-komunikasian di Indonesia akan mampu melayani masyarakat 

dengan pelayanan standar kelas dunia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan bentuk jasa 

yang bervariasi.  

Hal tersebut menunjukan adanya pergeseran paradigma dimana karingan informasi merupakan 

infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa 

informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan dibidang 

teknologi. Kecenderungan mengglobalnya karakteristik teknologi terutama dalam bidang komunikasi 

yang semakin “user friendly” akhirnya menjadikan Indonesia mengikuti pola tersebut. Teknologi 

informasi juga dapat menimbulkan gejala negatif dari setiap fenomena teknologi. Salah satunya adalah 

aktivitas kejahatan. Bentuk kejahatan secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi 

pada tingkat perkembangan teknologi. Salah satu contoh terbesar pada saat ini adalah kejahatan 

maya/ bisa disebut cyber crime. Cyber crime merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak 

kejahatan sebagai bentuk dampak langsung dari perkembangan teknologi khususnya dalam bidang 

komunikasi. 

Istilah teknologi informasi sendiri pada dasarnya merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu 

teknologi dan informasi. Teknologi dapat diberikan sebagai pelaksanaan ilmu,sinonime dengan ilmu 

terpaan.Sedangkan pengertian informasi menurut Oxfoord English Dictionary adalah “that of which 

one is apprised or told:intelligence news”. Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui. Namun ada 

pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Selain itu istilah teknologi informasi 

yang memiliki arti yang lain sebagai teknik dan mengumpulkan, menyiapkan, memanipulasi, 

mengumpulkan, menganalisa dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Adanya perbedaan 

definisi informasi dikarenakan pada hakekatnya informasi tidak dapat diuraikan, sedangkan informasi 

itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang diperoleh dari observasi terhadap dunia sekitar kita 

serta diteruskan melalui komunikasi. Di era globalisasi ini hampir semua wacana yang ditiupkan tidak 

dapat terlepas dari pengaruh infomatika global. Hampir semua aspek kehidupan kita selalu 

berhubungan dengan perkembangan teknologi. Sebagai bukti nyata sekarang banyak negars yang 

dipusingkan oleh kejahatan melalui internet yang dikenal dengan istilah cyber crime belum lagi 

dampak negatif dari teknologi informasi terutama teknologi informasi yang menyebabkan adanya 

penurunan moral dengan dijadikannya internet sebagai bisnis maya dan banyak lagi dampak negatif 

dari teknologi. 

Oleh karena itulah kita sebagai bangsa yang masih baru dalam mengikuti perkembangan 

teknologi harus pintar-pintar memilih dalam penggunaannya. Karena alih-alih kita ingin memajukan 

bangsa dengan menjadikan teknologi sebagai enlightening tecnology. Teknologi yang mencerahkan 

orang banyak. Justru yang terjadi adalah yang sebaliknya,yaitu destrukctive technology. Teknologi yang 

mengakibatkan kehancuran bagi makhluk hidup. Dinamika cyber crime memang cukup rumit, sebab 

tidak mengenal batas negara dan wilayahnya. Selain itu, waktu kejahatannya pun sulit ditentukan. 



Untuk itu pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih pada saat ini tidak menjamin 

adanya perkembangan/ mendatangkan dampak yang positif, malah sebaliknya banyak ditemui dampak 

perkembangan yang menjurus pada hal-hal yang negatif. Hal tersebut diatas adalah salah satu dari 

banyaknya dampak ataupun akibat yang ditimbulkan dari teknologi yang perkembangannya sangat 

pesat pada saat ini. Oleh karena itulah kita harus tetep berhati-hati meskipun perkembangan teknologi 

sendiri sangatlah penting dalam aspek kehidupan kita apalagi diera globalisasi pada saat ini.Yang 

terpenting kita dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada bukan malah menyalah gunakan 

apalagi samoai terbawa oleh arus yang menjurus pada hal-hal yang negatif. 

Pengertian teknologi digital adalah: teknologi dilihat dari pengoperasionalnya tidak lagi banyak 

menggunakan tenaga manusia. Tetapi lebih cenderung pada sistem pengoprasian yang serba otomatis 

dan canggih dengan sistem komputeralisasi/ format yang dapat dibaca oleh komputer. Hal tersebut 

dapat lebih memudahkan dalam setiap pekerjaan terutama yang berhubungan dengan sesuatu 

perkembangan teknologi. Sedangkan pengertian teknologi analog adalah merupakan suatu bentuk 

perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya analog merupakan 

perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual, dalam artian belum 

sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. 

 Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ditandai dengan kehadiran sejumlah 

berbagai alat komunikasi mutakhir, dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta 

mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi, di mana saja dan kapan saja, 

seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, dengan sendirinya telah memacu terjadinya 

perkembangan di sektor media massa, yang merupakan bagian dari komponen komunikasi. Akibatnya, 

serbuan informasi yang bersumber dari media massa, baik cetak maupun elektronik mulai terasa. 

Disadari atau tidak, saat ini kita memang telah berada dalam suatu lingkaran yang sarat akan informasi. 

Hal ini tentunya akan memberikan dampak-dampak tertentu bagi masyarakat, baik positif maupun 

negatif. Namun pastinya, yang perlu diwaspadai adalah dampak negatif dari pesatnya perkembangan 

tersebut yang secara tidak langsung mulai mengisi liku-liku kehidupan masyarakat. Sebagai catatan, 

dalam beberapa dasawarsa terakhir ini perkembangan media massa dan arus informasi di Indonesia 

memang terbilang luar biasa. 

Pada tahun 1986, Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang mengizinkan 

penggunaan antena parabola secara bebas. Saat itulah, arus informasi global yang sarat akan limbah 

budaya mulai menghantam. Tak hanya itu, dalam kurun waktu yang singkat (1989-1993), lima stasiun 

televisi swasta hadir mendampingi TVRI, memanjakan masyarakat dengan berbagai tayangan. Dan kini, 

sejumlah stasiun TV baru juga muncul kembali. Bukan cuma televisi, media radio dan media cetak pun 

tampaknya memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan. Belum banyak situs yang tersebar di jaringan 

internet. Memang, tampaknya adalah suatu hal yang musykil bagi kita untuk menghindar dari serbuan 

informasi, kecuali bila kita mengisolir diri dari kemajuan peradaban. Kenyataanya manusia dengan 

segala keterbatasannya adalah makhluk yang sempurna, karena memiliki akal dan pikiran yang dapat 



digunakan untuk mengantisipasi segala keadaan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sebagai 

makhluk yang berakal dan berpikir, kita memang tidak boleh merasa aman dalam menghadapi zaman. 

Artinya, kita tidak boleh lengah atas segala hal yang bisa menggerogoti akidah dan keimanan kita, 

termasuk yang datangnya dari perkembangan teknologi komunikasi berupa serbuan informasi melalui 

media massa. Dari sudut lain, kita pun tidak boleh tinggi hati dengan menganggap semua bentuk 

perkembangan zaman adalah kemudharatan. Sebab jika masyarakat sudah berpikir begitu, maka ia 

akan terlibas oleh perkembangan zaman. Akibatnya, ia akan jatuh rendah sebagai manusia yang 

ketinggalan zaman. Masyarakat idealnya mampu bersandar pada tanda-tanda zaman. Masyarakat 

seharusnya mampu memanfaatkan teknologi sebagai tanda kemajuan zaman dengan sebaik-baiknya. 

Untuk itu, tentu saja dibutuhkan kepintaran masyarakat untuk mampu menyeleksi dan mengkaji 

informasi yang datang melalui teknologi tersebut, sebab yang namanya distorsi dan polusi informasi 

akan selalu ada ketika sampai pada diri kita. Untuk merealisasikan atau memanfaatkan teknologi agar 

bernilai positif memang tidaklah gampang, akan tetapi itulah tantangan zaman yang harus kita hadapi. 

 

1.3. Simpulan 

Base on the above discussion, dapat disimpulkan bahwa : 

Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu sarana (alat) yang dibuat secara terstuktur 

melalui metode ilmiah sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk mempermudah 

penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengurangi ketidakpastian, sebagai 

akibat dari hubungan agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. 

Berdasarkan sejarah perkembangannya, teknologi komunikasi dibagi menjadi empat zaman yaitu 

: 

1. Zaman Tulisan/Menulis   : ditandai dengan dikenalnya tulisan. 

2. Zaman Percetakan   : dimulai setelah Gutenberg menciptakan mesin cetak. 

3. Zaman Telekomunikasi  : ditemukannya alat-alat seperti, 

 Telegraf 

 Radio 

 Telepon 

 Televisi 

 Telepon Genggam 

 Personal Digital Assistant (PDA) 

 Telepon Pintar 

4. Zaman Komunikasi Interaktif : peradaban menjadi lebih maju 

 Komputer 

 Komputer Mikro (Microcomputer) 

 Superkomputer 

 Komputer Jinjing (Laptop) 

 Tablet PC 



 Internet 

 Satelit 
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BAB II ADOPSI DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

2.1. Pendahuluan 

Di era globalisasi, bidang teknologi dan informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam 

kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Tuntutan kebutuhan 

akan informasi, apalagi terkait dengan era globalisasi saat ini akan semakin meningkat dan bervariasi. 

Hal ini menuntut kualitas  intelektual yang semakin tinggi. Perubahan yang terjadi di masa sekarang 

merupakan suatu tantangan dalam menghadapi globalisasi informasi, seperti : tantangan teknis (SDM), 

tantangan profesi dan sebagainya. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian  dari ilmu pengetahuan  dan 

teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua  yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, 

pengumpulan (akuisisi),  pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi (Kementerian 

Negara Riset dan Teknologi, 2006: 6). Tercakup dalam definisi tersebut adalah semua perangkat keras, 

perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun (tele)komunikasi. Istilah TIK atau 

ICT (Information and Communication Technology), atau yang di kalangan negara Asia berbahasa 

Inggris disebut sebagai Infocom, muncul setelah berpadunya teknologi komputer (baik perangkat keras 

maupun perangkat lunaknya) dan teknologi komunikasi sebagai sarana penyebaran informasi pada 

paruh kedua abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang sangat pesat, jauh melampaui 

bidang-bidang teknologi lainnya. Bahkan sampai awal abad ke-21 ini, dipercaya bahwa bidang TIK 

masih akan terus pesat berkembang dan belum terlihat titik jenuhnya sampai beberapa dekade 

mendatang. Pada tingkat global, perkembangan TIK telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan 

umat manusia. Intrusi TIK ke dalam bidang-bidang teknologi lain telah sedemikian jauh sehingga tidak 

ada satupun peralatan hasil inovasi teknologi yang tidak memanfaatkan perangkat TIK.   

Membicarakan pengaruh TIK pada berbagai bidang lain tentu akan memerlukan waktu diskusi 

yang sangat panjang. Dalam bab ini akan dibicarakan tentang adopsi dan implementasi teknologi 

komunikasi. 

 

2.2. Komunikasi 



Komunikasi adalah kebutuhan mendasar manusia. Dengan teknologi komunikasi yang baru 

telah banyak meningkatkan komunikasi antar budaya. Orang-orang dapat berkomunikasi, mengenal dan 

mengetahui berbagai macam budaya bangsa dengan mudah dan cepat. Jhon H. Quirk (1989) 

mengungkapkan kekuatan elektronik dalam komunikasi dan transportasi berfungsi untuk memfasilitasi 

difusi budaya, pemerataan populasi, dan desentralisasi kekuasaan. 

Buck (1988)  mengungkapkan bahwa media massa memungkinkan komunikasi emosional 

spontan untuk pertama kalinya dan bahwa media dengan kehadirannya boleh jadi menciptakan 

komunitas global. Namun, merunut pada sejarah peradaban manusia yang lama berkutat dengan 

teknologi komunikasi mulai dari mesin cetak dan telepon justru menimbulkan kekacauan bahkan 

mengancam kehidupan normal kehidupan manusia. 

Dennis Mc Quail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa, mengatakan, permasalahan 

komunikasi massa bersifat komprehensif, yang melibatkan gagasan yang berkenan dengan setiap proses 

―peringkat bawah‖. Para individu menerima dan menangani banyak informasi secara langsung dari 

media massa.  Hubungan, kelompok dan institusi sosial lainnya acapkali dipaparkan dalam media dan 

ditanggapi serta dipelajari dengan cara lebih kurang sama dengan kenyataan sebenarnya. 

Dalam memproduksi informasi, media massa tetap harus memperhatikan kondisi komunikasi 

sebagai sasarannya—dalam hal ini adalah masyarakat. Media yang ingin berhasil menyampaikan pesan 

dengan tepat kepada media harus benar-benar mengenal masyarakat yang dituju. Tanpa itu media tak 

akan berari apa-apa di mata masyarakat. Oleh sebab itu media berperan sangat besar dalam menentukan 

apa yang diinginkan oleh masyarakat dan juga sebaliknya. Seperti teori Agenda Setting dan Hipodermic 

Needle, di mana pesan sangat berpengaruh kepada masyarakat sebagai komunikannya. Jadi, masyarakat 

adalah objek media itu sendiri, bukan subjek. Inilah juga yang merangsang pengembang dan ilmuwan 

untuk mengembangkan teknologi informasi yang pesat dan selalu canggih. 

Dua puluh dua tahun yang lalu, Marshall Mc Luhan menulis buku Media is the Message 

meramalkan bahwa media lebih menentukan isi pesan, karena media itu yang membawa pesan itu. 

Seberapa jauh pesan itu sampai, seberapa jauh luas khalayak yang dicapai dan bagaimana dampaknya 

pada masyarakat, ditentukan oleh media itu sendiri 

Pada awal milenium kedua ini ditandai dengan merjernya American Online (AOL) 

dengan  Time Warner. AOL, perusahaan raksasa internet itu bergabung dengan perusahaan media yang 

sudah menggurita puluhan tahun lamanya. Banyak media mulai menggabungkan diri dengan perusahaan 

jaringan internet, atau setidaknya membuat jaringan sendiri di dunia virtual itu demi pengembangan dan 

perluasan informasi kepada khalayak. Dengan demikian informasi yang disampaikan bisa semakin 

beragam dan sangat cepat serta tentu saja lebih mudah dalam hal penanganan dan pengontrolannya.  

Perkembanga yang sedang berlangsung menyangkut teknologi media ini adalah bagaimana 

menggabungkan siaran radio dan televisi dengan internet. Hingga orang-orang dapat menikmati musik 



dan tayangan radio dan TV di internet sekaligus. Kemudian di bidang publikasi juga kecipratan. Buku 

yang selama ini kita kenal tidak akan kita jumpai lagi di masa akan datang. Tebalnya ensiklopedia 

digantikan dengan satu file saja. Isinya bisa kita lihat di e-book (buku elektronik). Seperti sebuah 

komputer saku yang bisa dibawa ke mana-mana tanpa kabel. Untuk mengakses buku yang lain, dengan 

mudah melalui internet, kita bisa membelinya di toko virtual.  

Teknologi media dalam berkomunikasi memang sangat menjanjikan kecepatan dan ketepatan 

penyampaian pesan kepada banyak orang-orang dalam yang bersamaan. Kemampuannya dalam hal 

kualitas memang tidak diragukan. Terutama adalah pemakaiannya yang sangat mudah dan sederhana. 

Namun yang dikhawatirkan dan selalu menjadi permasalahan adalah pemerataan jumlah alat dan 

pengetahuan/kecakapan menggunakannya. Adalah teknologi informasi penciptaan dan 

pengembangannya lebih banyak dikuasai oleh negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, 

Taiwan dan Singapura. Keberhasilan semacam itu dimungkinkan karena mereka memiliki kemampuan 

dan kondisi modal yang mapan. Riset dan pengembangan (R&D) banyak disokong oleh pemerintah di 

kampus-kampus dan dilaksanakan oleh kalangan akademis. Selain itu memang kemampuan akademis 

dan IQ negara-negara itu lebih unggul. Inilah perbedaan utama dengan negara-negara berkembang. 

Akibatnya perkembangan teknologi informasi yang terbaru sulit dipakai merata di masyarakat. Itupun 

masih dalam tataran sebagai pemakai (user) belum dalam taraf mengembangkan atau menciptakan. 

Sebagian masyarakat di negara berkembang masih mengandalkan komunikasi interpersonal 

dalam aktivitasnya sehari-hari. Hal yang berbeda dengan di AS, setiap rumah tangga, kantor, sekolah 

sudah menggantungkan hidupnya pada internet, telepon seluler, laptop, PDA dan lain sebagainya. Di 

sana komunikasi dengan menggunakan peralatan demikian, adalah sesuatu yang wajar dan menjadi 

bagian dari aktivitas yang hidup dan profesi yang memang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. 

Salah satu tolak ukur kemajuan sebuah negara adalah sampai di mana ia menguasai teknologi 

dan ilmu pengetahuan dengan mantap, konprehensif dan total. Termasuk tentu saja teknologi 

komunikasi. Sebab, komunikasi memang kebutuhan dalam menjalani kehidupan yang dinamis menuju 

peradaban yang lebih maju. Demi mempercepat, menuju itulah teknologi media/informasi/komunikasi 

semakin dibuat canggih dan seterusnya demikian demi menjawab tantangan berkomunikasi yang lebih 

efektif.  

Komunikasi lewat teknologinya sangat mempengaruhi pengetahuan, cara berpikir dan tingkah 

laku masyarakat. Informasi yang sampai sedemikian cepatnya, membuat teknik berpikir manusia 

semakin sederhana dan mudah. Berita-berita dan informasi terhangat dari seluruh dunia tersaji di depan 

mata sedetik setelah kejadian di dalamnya itu berlangsung. Hangat dan segar bisa dinikmati lewat koran 

pagi dan internet.  

2.2.1. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Komunikasi 



Pada awal kehidupan di dunia, komunikasi digunakan untuk mengungkapkan kebutuhan 

organis. Sinyal-sinyal kimiawi pada organisme awal digunakan untuk reproduksi. Seiring dengan evolusi 

kehidupan, maka sinyal-sinyal kimiawi primitif yang digunakan dalam berkomunikasi juga ikut 

berevolusi dan membuka peluang terjadinya perilaku yang lebih rumit seperti tarian kawin pada ikan 

Pada binatang, selain untuk seks, komunikasijuga dilakukan untuk menunjukkan keunggulan, 

biasanya dengan sikap menyerang. Munurut sejarah evolusi sekitar 250 juta tahun yang lalu 

munculnya "otak reptil" menjadi penting karena otak memungkinkan reaksi-reaksi fisiologis terhadap 

kejadian di dunia luar yang kita kenal sebagai emosi. Pada manusia modern, otak reptil ini masih 

terdapat pada sistem limbik otak manusia, dan hanya dilapisi oleh otak lain "tingkat tinggi". 

Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum 

komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi dapat 

berupa interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. 

Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami 

oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat 

ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. 

Bila dilacak ke belakang, terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara 

nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIK saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh 

Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran 

jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti 

pemasangan kabel komunikasi trans-atlantik. Inilah infrastruktur masif pertama yang dibangun 

manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910-1920, terealisasi 

transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama (Lallana, 2003:5). Komunikasi suara 

tanpa kabel segera berkembang pesat, dan kemudian bahkan diikuti pula oleh transmisi audio-visual 

tanpa kabel, yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama 

beroperasi pada tahun 1943, yang kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisai komponen elektronik 

melalui penemuan transistor pada tahun 1947, dan rangkaian terpadu (integrated electronics) pada 

tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika, yang merupakan soko guru TIK saat ini, 

mendapatkan momen emasnya pada era perang dingin. Persaingan IPTEK antara blok Barat (Amerika 

Serikat) dan blok Timur (eks Uni Sovyet) justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat 

upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-

mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik, melalui penciptaan rangkaian terpadu, pada 

puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi ‘otak’ perangkat keras 

komputer, dan terus berevolusi sampai saat ini.  

Di lain pihak, perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat mulai diimplementasi-kannya 



teknologi digital menggantikan teknologi analog yang mulai menampakkan batas-batas maksimal 

pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat 

komputer yang dari awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil 

konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur 

telekomunikasi dan komputasi  inilah kandungan isi (content) berupa multimedia, mendapatkan tempat 

yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi-komputasi-multimedia inilah yang menjadi 

ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri 

menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti ‗otot‘ manusia maka revolusi digital (karena konvergensi 

telekomunikasi-komputasi-multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital) menciptakan 

mesin-mesin yang mengganti (atau setidaknya meningkatkan kemampuan) ‗otak‘ manusia. 

Indonesia pernah menggunakan istilah telematika (telematics) untuk maksud yang kurang lebih 

sama dengan TIK yang kita kenal saat ini. Encarta Dictionary mendeskripsikan telematics sebagai 

telecommunication+informatics (telekomunikasi+informatika) meskipun sebelumnya kata itu bermakna 

science of data transmission. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan 

telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, 

termasuk bidang pendidikan. Ide untuk menggunakan mesin-belajar, membuat simulasi proses-proses 

yang rumit, animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan, sangat menarik minat praktisi 

pembelajaran. Tambahan lagi, kemungkinan untuk melayani pembelajaran yang tak terkendala waktu 

dan tempat, juga dapat difasilitasi oleh TIK. Sejalan dengan itu mulailah bermunculan berbagai jargon 

berawalan e, mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library dan sebagainya. Awalan 

e- bermakna electronics yang secara implisit dimaknai berdasar teknologi elektronika digital. 

2.2.2. Kebijakan Nasional Bidang TIK 

Menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, 

Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk 

dikembangkan melalui kegiatan riset, antara lain: infrastruktur informasi, perangkat lunak, kandungan 

informasi (information content), pengembangan SDM dan kelembagaan, pengembangan regulasi dan 

standarisasi (Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2006: 5). 

Infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara 

paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisikyang berfungsi sebagai jalan raya 

informasi baik pada tingkat jaringan tulang-punggung maupun tingkat akses pelanggan. Jaringan tulang 

punggung harus mampu menghubungkan seluruh daerah Indonesia sampai wilayah pemerintahan 

terkecil. Pada tingkat akses pelanggan harus memungkinkan tersedianya akses yang murah dan 

memadai bagi masyarakat luas.  

Aspek kedua menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi 

bagi seluruh komponen masyarakat. Kondisi ini dapat dicapai melalui diwujudkannya interoperabilitas 

sumber daya informasi yang tersebar luas sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh 

seluruh pemangku kepentingan.  

Aspek terakhir adalah pengembangan perangkat keras, baik di sisi jaringan maupun di sisi 

terminal. Pengembangan ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan yang ada di 



Indonesia, dengan mengadopsi sistem terbuka dan menanamkan tingkat kecerdasan tertentu untuk 

memudahkan integrasi sistem dan pengembangannya di masa depan.  

Kegiatan pengembangan kandungan informasi (information content) bertujuan  melakukan 

penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses 

pembangunan, pengorganisasian,  pencarian, dan pendistribusian informasi.  

Kegiatan riset dan pengembangan kandungan informasi diawali dengan pemetaan berbagai 

potensi dan informasi nasional beserta pemodelan proses  information retrieval.  Dengan demikian 

implementasi  information repository dan information sharing merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan pengembangan teknologi  informasi dan komunikasi. Pemanfaatan maksimal kandungan 

informasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi lokal, akumulasi kekayaan seni dan 

budaya Indonesia yang beraneka  ragam dapat pula dieksploitasi sebesar-besarnya untuk menghasilkan 

produk-produk seni budaya yang berbasis  multimedia.  

Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan upaya peningkatan 

kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan 

pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan peneliti dalam bidang teknologi 

yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, 

khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 

2.2.3. Difusi, Inovasi, adopsi dan implementasi Teknologi Komunikasi 

Selama  25 tahun telah menerbitkan 3.500 panduan penelitian dari difusi dan inovasi sehingga 

menimbulkan ide baru. Penelitian difusi dipimpin oleh para sarjana seperti bidang antropologi, 

komunikasi, pendidikan, geografi, marketing, dan sosiologi pedesaan, sosiologi, dan lain-lain. Meskipun 

penelitian yang multidisipiner ini dilaksanakan pada berbagai ilmu pasif (seperti produk konsumen baru, 

tehnik pertanian dan obat medis yang baru) seperti yang mereka sebarluaskan ditengah-tengah audien 

yang beragam, studi difusi semuanya dibangun oleh sebuah teori umum. Teori difusi yang dapat 

digunakan secara luas menjelaskan, mengapa banyak penelitian difusi sering dilakukan (M.c Anany, 

1984). Disini kita meringkas unsur pokok dalam kerangka ini, dan mendiskusikan penerapannya pada 

teknologi komunikasi yang baru.  

Unsur pokok dalam difusi yang baru yaitu:(1). Sebuah inovasi, 2) hal itu dikomunikasikan 

melalui chanal tertentu, 3). Kerja Lembur 4) diantara anggota sistem masyarakat. Inovasi adalah sebuah 

ide, latihan atau objek yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru atau unit lain yang diadofsi. 

Karakterisitik dari sebuah inovasi seperti yang dirasakan oleh sistem masyarakat, menentukan nilai yang 

di adofsinya. Ciri-ciri inovasi ada lima yaitu: 1)ralarif menguntungkan 2) kesesuaian 3). Kerumitan 4) 

tahan uji 5) dapat diobservasi. 

Sebuah chanal komunikasi adalah arti dimana pesan diterima dari seseorang terhadap orang lain. 

Chanel media masa adalah bentuk efektif dalam menciptakan pengetahuan dari inovasi. Dimana chanal 

interpersonal lebih efektif dalam membentuk, dan mengubah, sikap terhadap ide yang baru, dan secara 

langsung mempengaruhi keputusan untuk mengambil atau menolak ide baru. Sebagian individu menilai 

sebuah inovasi yang mereka ambil, tidak berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli 

tapi melalui penilian subjektif dari teman dekat yang telah mengambil inovasi yang telah mengambil 



inovasi sebelumnya. Teman dekat ini memberikan model social yang merawat kelakuan inovasinya 

menjadi pencar dengan lainnya dalam beberapa sistem: 

Waktu yang dilibatkan dalam difusi (1) proses keputusan inovasi (2) inovas,i derajat dari 

individu atau unit adopsi yang lain adalah relatif biasa dalam pengambilan ide baru dari anggota sebuah 

sistem sosial. (3) penentuan inovasi dari adopsi. Keputusan proses inovasi adalah melewati proses 

mental dengan seorang individu atau beberapa pembuatan keputusan awal sebuah pengetahuan inovasi., 

bentuk sebuah sikap dalam inovasi. Yaitu menerima atau menolak, mengimflementasi dari sebuah ide 

baru,  dan mengkonfirmasikan keputusan. Lima tahap dalam proses tersebut adalah (1)  pengetahuan (2) 

bujukan (3) keputusan (4) inflementasi (5) konfirmasi. Seorang individu mencari informasi dengan 

berbagai tingkatan dalam proses keputusan inovasi dengan pengurangan ketidaktentuan tentang inovasi. 

Sebuah system social adalah sebuah himpunan dari sebuah unit yang sering berkaitan yang 

mana saling bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai scta-cita.  

Sosial dan struktur komunikasi sebuah fasilitas sistem yang merintangi difusi-inovasi dalam 

sistem. Untuk contoh: pendapat pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi sikap orang 

lain atau tidakan lebih dalam menginginkan jalan dengan relatif sering. Pendapat pemimpin menjadi 

norma dari sebuah sistem, bentuk kelakuan yang tidak dipungkiri untuk anggota  dari sebuah sistem 

sosial. Norma dari sebuah sistem adalah menguntungkan dari sebuah inovasi, pendapat pemimpin 

adalah lebih baik untuk adopsi tersebut dan beberapa orang akan cenderung memilih pemimpin. 

Teori difusi telah berkembang dengan cepat melaui penelitian terhadap beragam inovasi: stelit 

didaerah salju. Untuk contah: proses perkembangan melalui perbedaan inovasi ini menunjukan 

dukungan yang besar dari pemerintah. Tetapi hanya pada awal-awal tahun para mahasiswa memulai 

menadofsi teknologi komunikasi yang baru. Apa yang membedakan kualitas media yang baru itu 

dengan  gagasan-gagasan  baru yang lainnya? 

1. kritik masa para pengadofsi teknologi komunikasi interaktif dibutuhkan untuk menghasilkan 

gagasan yang baru yang dipandang penting bagi pengguna/pengadofsi. Manfaat sistem komunikasi 

meningkat bagi semua pengadopsi  dan pengadopsi tambahan lainnya. Kita lihat ilustrasi tentang 

seseorang yang pertama kali menggunakan telepon pada tahun 1870; teknologi interaktif ini 

(telepon) tidak memiliki nilai atau manfaat sampai pada akhirnya orang lain menggunakannya juga. 

Dimensi kritik masa teknologi komunikasi interaktif merupakan faktor yang sangat penting dalam 

pengadopsian dan penggunaanya. Aspek kritik masa media yang baru timbul dari kualitas interaktif 

alat-alat tersebut. Jika inovasi2 tersebut bukan merupakan chanel komunikasi itu sendiri, tidak akan 

ada dimensi kritik masa. Khususnya pada tahapan awal perkembangan inovasi, dimensi kritik masa 

merupakan pengaruh yang negatif, memperlambat tingkat penggunaan dan pengadopsian. Penelitian 

sebelumnya menunjukan bahwa sebuah kimputer yang berbasis sistem pesan (messaging system) 

cepat sekali diabaikan/tidak digunakan jika ditemukan sistem yang lambat yang tidak sesuai dengan 

keinginan pemakainya. 

2. media  komunikasi yang baru merupakan alat-alat teknologi, yang merepresentsikan teknik-teknik 

yang bisa diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Alat-alat teknologi semacam komputer yang 

berbasis inovasi biasanya ditandai dengan banyaknya penemuan baru. Penemuan baru ini 

merupakan penentu bagi inovasi-inovasi apakah akan diganti atau ditambah oleh si pengguna dalam 



proses pengadopsian dan penginflementasian (Rogers, 1983, pp. 16-17). Frekuensi penemuan baru 

ini menunjukan kepada kita bahwa pengadopsian media baru  dilakukan secara aktif oleh para 

pengadopsi sesuai dengan kebutuhannya mereka tidak mau menerima inovasi yang biasa. Dalam 

sebuah studi di kalifornia tentang penggunaan komputer dirumah, para pemakai biasanya mencari 

berbagai macam informasi mengenai barang yang akan dia beli. Mereka mempelajari begaimana 

menggunakan koputer, mengaflikasikannya untuk pekerjaan mereka, seperti mengetik,  menghitung, 

bermain game, dan lain-lain. Ditemukan, responden dikelifornia yang menggunakan komputer 

mengaku cukup puas, dan antusias menyambut inovvasi baru bagi peralatan mereka. Bahkan 

sebagian dari mereka merasa ketagihan menggunakan komputer.Seseorang jangan memndang 

bahwa penggunaan teknologi komunikasi  merupakan sesuatu yang timbul tenggelam.  Individu 

seharusnya mampu terlibat dalam inovasi tersebut. "adopsi" harus dipandang sebagai bentuk 

keterlibatan seseorang lebih dari sekedar "penerima". 

3. variabel terikat pada difusi pembelajaran dari media baru sering digunakan dalam inovasi dari pada 

keputusan untuk mengambil atau mengimflementasikan. Sejak tahun1970, pengadopsian itu dimulai 

memuaskan sebagi variabel terikat dalam diskusi. Secara umum setelah didesain untuk menentukan 

karakter dari masing-masing (1) siapa yang telah menerima atau menolak sebuah inovasi, dan (2) 

siapa yang mengambil dengan cepat dari yang lainnya. 

Pada tahun1970, sarjana mulai tersebar untuk menginvestigasi proses inovasi dalam sebuah 

organisasi. Pengambilan unit ini lebih komplek daripada individu. Sebagai contoh : petani lowa 

dalam belajar mencakok jagung. Satu atau beberapa individu dalam organisasi itu membuat 

keputusan untuk mengambil sebuh inovasitetapi kumpulan individu yang lain telah 

menginplementasikan ide baru itu. Sebuah waktu penting telah mengharuskan untuk menggunakan 

inovasi tersebut dan  berbagai masalah ini akan ditemukan. Beberapa yang lalu pengambilan 

keputusan tidak sepenuhnya di implementasikan. Jelasnya pengambilan keputusan dan 

pengimplementasian dari inovasi tidak identik. Jadi penyebaran pembelajaran mulai 

menginvestigasi pengadopsian penemuan dalam organisasi. Variabel terikat sering menjadi 

pengimplementasian malahan digunakan untuk pengambilan keputusan. 

Pengimplemtasian adalah frekuensi variabel terikat dalam pembelajaran dari keputusan 

teknologi baru dari pada adopsi. Sebagai ilustrasi adalah kemampuan studi kasus kita dalam 

mengimplementasikan microcomputer di sekolah. Persetujuan dari penggunaan media baru adalah 

garis dasar, sebagai ilustrasi dalam studi kasus adalah penggunaan e-mail dalam sebuah organisasi . 

Jadi, perbedaan langkah penting dalam penyebaran komunikasi teknologi dengan 

penyebaran inovasi yang liannya adalah: (1). Kritikan masal, (2). Persetujuan kembali kepenemuan 

awal (3) fokus pada implementasi dan penggunaannya daripada hanya keputusan untukmengadopsi.  

Mikrokomputer merupakan salah satu inovasi penting pada dekade baru dalam perubahan di 

sekolah, tempat bisnis dan rumah. Sebuah komputer rumah (komputer pribadi) adalah sebuah 

bentuk mikro komputer yang digunakan oleh indivudu. Seperti bisnis, lembaga pendidikan dan 

pemerintahan yang penggunaannya untuk pribadi atau keluarga.  

4. Berhasilnya ATM wall 

ATM (mesin kasir otomatis) adalah suatu penghilangan yang merupakan alat bantu elektronik 



otomatis yang dapat digunakan untuk mengeluarkan uang seperti transaksi keuangan rutin deposito 

atau transper diantaranya pengecekan dan penyimpanan rekening, kemudian penempatan khusus 

kartu bank (banking card). ATM-ATM tersebut menggambarkan jenis pada komunikasi quasi-

Interaktif, bahwa interaksi pengguna dengan program komputerisasi kasir bank adalah responnya 

sangat terbatas. 

Kemungkinan kemudahan penyebarluasan penggunaan ATM menggambarkan persepsi publik 

terhadap komputer seperti tergantikannya pelayanan yang dilakukan oleh manusia. Fungsi sosio-

emosional pada interaksi dengan manajer bank bis dikatakan sangat penting terhadap fungsi 

transaksi keuangan. 

5. Penggunaan Elektronik Mail Sistem (E-Mail) 

Pemeriksaan terhadap difusi pada interaksi teknologi komunikasi sering mencoba untuk 

menjelaskan tingkat penggunaan inovasi berbagai variabel bebas. 

E-Mail merupakan usaha penelitian dan pengembangan divisi dan seterusnya organisasi 

penyebarannya sangat cepat. Khusus pengguna pengirim kira-kira dapat mengirim dua pesan setiap 

hari dan penerima mendapatkan jumlah yang sama kira-kira pada 20 menit setiap sehari biasanya 

beberapa orang pengguna sangat ramai, jika pesan itu hilang kira-kira pada dua pesan setiap hari 

akan drop berkurang satu pesan. 

E-merupakan personil bebas untuk kemungkinan setiap pengguna dan polis ini tidak diragukan lagi 

dan diharapkan pengguna semakin meningkat. Suatu percobaan dimana usaha manajemen untuk 

krberanian non-tes-relasi komunikasi faktanya pengaruh nya sangat besar terhadap sosio-emosional 

pengguna. 

Pengadopsi yang  lebih awal juga mempunyai perilaku komunikasi yang berbeda dibanding 

dengan pengadopsi lainnya . pengadopsi yang lebih awal adalah 

 orang yang kosmopolit( orang yang kosmopolit adalah derajat tingkat seseorang yang mana 

diorientasikan di luar sistem social itu) 

 lebih Diunjukkan ke saluran mass media, dan secara relatif lebih sedikit bergantung pada 

saluran komunikasi secara pribadi 

 lebih Diunjukkan ke saluran komunikasi antar pribadi dan sangat saling behubungan dalam 

jaringan ke system 

 secara langsung di dalam komunikasi dengan ilmiah dan sumber teknologi dari informasi 

tentang teknologi komunikasi baru 

Sehinggagambar-an yang umum dari perilaku komunikasi dari individu yang lebih inovatif didalam 

pengadopsian media baru yaitu bahwa mereka relatif lebih aktip tentang  inovasi seperti (itu). 

mereka mengejar  informasi seperti (itu) dari sumber yang ahli.  

Akhirnya, pengadopsi yang lebih awal dari teknologi komunikasi baru berbeda dengan pengadopsi 

yang selanjutnya di (dalam) variabel kepribadian tertentu. Mereka mempunyai pengenalan jiwa 

orang lain yang lebih besar ( kemampuan dari suatu individu untuk merancang dirinya ke dalam 

peran orang lain) lebih sedikit dogmatisme ( derajat tingkat dimana seseorang secara relatif 

menghilangkan sistem kepercayaan) suatu kemampuan yang lebih besar untuk berhubungan dengan 

abstrak, dan lebih  rasional( penggunaan makna paling efektif untuk menjangkau akhir yang 



ditentukan)  

Riset yang lalu menunjukkan pengadopsi yang kemudian dan lebih awal dari teknologi komunikasi 

baru berbeda di (dalam) status ekonomi-sosial, perilaku komunikasi, dan variabel kepribadian. 

Barangkali ada dua karakteristik pribadi lain tentang pengadopsi yang  disebut di sini: umur dan 

jenis kelamin. Anak-Anak adalah jauh lebih bisa menerima teknologi komunikasi yang baru 

dibanding dengan orang dewasa, dan mereka bisa belajar bagaimana cara menggunakannya dengan 

fasilitas yang jauh lebih besar.  

Contohnya yaitu  komputer mikro dan game video. Individu  di usia pertengahan, terutama wanita, 

mendapat kesukaran yang besar di (dalam) belajar menggunakan komputer dan media baru yang 

lainnya 

6. Difusi yang cepat tentang VCRs ( video cassette recorders) 

Mengapa VCRs menyebar dengan cepat di satu negara? Satu alasan adalah Mahkamah Agung 1984 

menguasai bahwa videotaping dari siaran televisi bukanlah suatu pelanggaran dari hukum hak cipta. 

keputusan pengadilan tentang proses ini memastika hak/ kebenaran dari pemilik VCRs untuk 

mengcopy apapun secara langsung dari pesawat televisi tanpa tuduhan perampokan.  

Seberapa Penting komunikasi yang baru adalah nama dari suatu teknologi komunikasi yang 

baru sebagai faktor dalam penerimaan nya. Nama menentukan, pada sebagian, persepsi dari inovasi oleh 

pengadopsi, dan dengan begitu mempengaruhi apakah mereka akan mengadopsi dan menggunakannya. 

Sekali waktu penamaan dari suatu teknologi komunikasi adalah suatu aktivitas yang harus hati-hati. 

Riset evaluasi perkembangan diselenggarakan untuk mengidentifikasi nama yang paling sesuai dalam 

pandangan pengadopsi yang potensial. 

Kita hendaknya jauh lebih hati-hati dan melakukan pemikiran yang matang untuk memilih nama 

untuk suatu teknologi komunikasi yang baru.Pemberian nama Teknologi komunikasi yang baru 

hendaknya dapat dimengerti dan penuh arti bagi para pemakai itu.  

Dari beberapa dekade riset tentang difusi dari inovasi memusat pada individu sebagai unit dari 

adopsi. Kemudian telah disadari bahwa banyak inovasi tidak diadopsi oleh individu, tetapi oleh 

organisasi. Pergeseran unit ini terutama penting sekali di kasus teknologi komunikasi yang baru, yang 

sering diadopsi oleh organisasi.  

pembelajaran proses inovasi didalam pengaturan yang organisatoris menghadirkan suatu 

pergeseran dari difusi yang klasik membentuk beberapa jalan yang penting. Sebagai contoh, organisasi 

proses inovasi pada umumnya dipertimbangkan sukses jika menuntun ke arah implementasi( mencakup 

pelembagaan dari gagasan yang baru). individu melakukan  suatu peran yang kreatif dan aktip di proses 

inovasi, sebagai gagasan yang dapat menyesuaikan diri dan fleksibel yang dengan teratur digambarkan 

sebagai proses inovasi secara berangsur-angsur membentang. 

Akhirnya, peneliti dari inovasi memproses di dalam organisasi mulai terlibat dalam studi kasus 

yang lebih mendalam. Pergeseran sangat terstruktur. Kwantitatif, hypothesis-generating studi kasus dari 

proses inovasi di dalam organisasi. inovasi adalah suatu proses, suatu urutan dari peristiwa keputusan, 

dan perilaku pertukaran waktu. Disain riset yang yang lampau tidak mampu melacak perubahan variabel 

waktu: karena riset tersebut tidak cukup untuk mendapatkan suatu analisa, karena  dari aspek sementara 

ke inovasi diperlukan penyelidikan sifat proses nya. 



Penggunaan TIK menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini karena dapat 

menembus jarak yag jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, saat 

ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut electronic goverment (egov) sebagai implementasi 

penggunaan TIK dalam pemerintahan. Perkembangan TIK yang semakin pesat harus disikapi sebagai 

peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan jalan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan 

teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. 

Berikut  tabel yang menunjukkan teknologi baru dalam tingkat komunikasi tradisional 

TABEL 1 

Teknologi Baru dalam Tingkat Komunikasi Tradisional 

Tingkat Bentuk Tradisional Penerapan Teknologi 

Antarpersona Tatp muka, surat, telepon 
Telepon, hubungan kelompok pribadi, 

surat elektronik, voicegram 

Kelompok Tatap muka 
Konferensi telepon, telekomunikasi 

komputer 

Organisasional 
Tatap muka, memo, interkom, 

telepon, pertemuan 

Konferensi telepon, surat elektronik, 

manajemen dengan bantauan komputer, 

sisitem informasi, faksimil. 

Publik 
Surat kabar, majalah, buku, televisi, 

radio, film 

Videotape, video disk, TV kabel, TV 

satelit langsung, videoteks, teleteks, 

sistem informasi digital 

  Kini teknologi komunikasi informasi digunakan juga dalam bidang kesehatan yang disebut 

dengan telemedicine. Bisnis sudah banyak menggunakan telekonferensi. Dalam bidang pendidikan, 

televisi dan TV kabel juga digunakan, juga di masa depan surat elektronik atau surat suara, konferensi 

para orangtua dan para guru mungkin akan lebih sering lagi. 

Penerapan kemajuan teknologi dapat pula mengintensifkan selektivitas khalayak 

komunikasi  massa. Sebaliknya, teknologi juga telah memungkinkan media massa untuk menjadi lebih 

selektif. Misalnya dalam bidang penerbitan, buku-buku sekarang dapat dicetak bila diperlukan, dengan 

beberapa bagian ditambahkan aatau dibuang, sesuai dengan permintaan pembaca. 

Penerapan fiber optik diperkirakan dapat mereduksi kesenjangana penggunaan teknologi di 

masyarakat. Dari sana akan dapat ditingkatkan jumlah pemakaian alat-alat audio, video, dan data 

komputer. Lewat pendidikan interaktif melalui video dan jaringan komputer akan mungkin bagi jaringan 

fiber optik untuk meningkatkan tingkat pendidikan di pedesaan dan mengembangkan banyak kota kecil. 

Namun demikian dikhawatirkan jaringan serat optik yanga begitu mahal dapat menciptakan kaum elit TI 

yang tidak mengindahkan masyrakat dalam wilayah yang tidak terlayani teknologi itu. Tesis teknologi 



komunikasi dapat mempersatukan masyarakat, justru kembali perlu dipertanyakan. 

Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. 

Inisiatif menyelenggarakan siaran radio pendidikan dan televisi pendidikan sebagai upaya melakukan 

penyebaran informasi ke satuan-satuan pendidikan yang tersebar di seluruh nusantara, merupakan wujud 

dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam membantu proses pembelajaran 

masyarakat. Kelemahan utama siaran radio maupun televisi pendidikan adalah tidak adanya interaksi 

imbal-balik yang seketika. Siaran bersifat searah, dari nara sumber belajar atau fasilitator kepada 

pembelajar. 

Introduksi komputer dengan kemampuannya mengolah dan menyajikan tayangan multimedia 

(teks, grafis, gambar, suara, dan movie) memberikan peluang baru untuk mengatasi kelemahan yang 

tidak dimiliki siaran radio dan televisi. Bila televisi hanya mampu memberikan informasi searah 

(terlebih-lebih bila materi tayangannya adalah materi hasil rekaman), pembelajaran berbasis teknologi 

internet memberikan peluang berinteraksi baik secara sinkron (real time) maupun asinkron (delayed). 

Pembelajaran berbasis Internet memungkinkan terjadinya pembelajaran secara sinkron dengan 

keunggulan utama bahwa pembelajar maupun fasilitator tidak harus berada di satu tempat yang sama. 

Pemanfaatan teknologi video conference yang dijalankan berdasar teknologi Internet, memungkinkan 

pembelajar berada di mana saja sepanjang terhubung ke jaringan komputer. Selain aplikasi puncak 

seperti itu, beberapa peluang lain yang lebih sederhana dan lebih murah juga dapat dikembangkan 

sejalan dengan kemajuan TIK saat ini.  

 

2.3. Simpulan 

Era informasi global yang kita akan segera hadapi menjanjikan berbagai kecanggihan yang 

menakjubkan dalam penerapan teknologi komunikasi data. Banyak hal yang beberapa tahun lalu hanya 

berupa khayalan akan segera menjadi kenyataan. Berbagai inovasi dalam bidang sistem informasi ini 

akan sangat bermanfaat jika diterapkan sebagai sarana penunjang sistem pendidikan, terutama untuk 

meningkatkan secara kuantitatif kapasitas proses pendidikan dalam mengatasi berbagai kendala akibat 

keterbatasan ruang dan waktu. Tapi kualitas sistem pendidikan hanya dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan kualitas interaksi langsung antara pendidik dan anak-didik. Sistem komunikasi data yang 

bagaimana pun canggihnya hanya akan mengurangi seminimal mungkin degradasi kualitas sistem 

pendidikan ketika ditingkatkan secara kuantitatif.  

Perbaikan infrastruktur tik merupakan kenisvcayaan mengingat pesatnya perkembangan TIK 

pada umumnya dan yang terkait dengan proses pembelajaran pada khususnya, selain perbaikan 

infrastruktur, rekatyasa sosial untik mendekatkan sivitas akademik denagn TIK perlu dilakukan 

mengingat bahwa adopsi teknologi hanya akan berhasil baik apabila disertai dengan penyesuaian-

penyesuaian budaya maupun kebiasaan yang dibawa oleh teknologi tersebut.  
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BAB III APLIKASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI BARU 

 

3.1.Pendahuluan 

3.1.1.Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, pelayanan telekomunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam 

modernisasi kehidupan manusia dan menjadi sangat diperlukan dalam tiap aspek kehidupan seperti 

bisnis, perdagangan, rumah tangga, industri, dan sebagainya. Secara tradisional, pengembangan-

pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi selama ini menggunakan teknologi terrestrial, 

tetapi disadari bahwa penyebaran teknologi semacam itu memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi 

dan waktu pengembangan yang lama. Teknologi terrestrial seperti wirelines secara umum telah 



menunjukkan kinerja yang sangat bagus dalam mengakomodasikan pelayanan umum. Sejak tahun 1990, 

teknologi satelit dipandang sebagai salah satu teknologi yang sesuai untuk menyediakan solusi yang 

memadai di beberapa negara.  

Pada masa yang lalu, aplikasi-aplikasi satelit kebanyakan digunakan untuk komunikasi jarak 

jauh (trunk to trunk) dan sejak tahun 1990 sistem-sistem aplikasi satelit telah mampu diperbaiki secara 

dramatik disebabkan oleh kemajuan dalam teknologi satelit, dan pada akhirnya telah mengubah situasi 

bisnis satelit. Semua perubahan tersebut terjadi karena didorong oleh meningkatnya permintaan para 

konsumen untuk hidup dengan kualitas yang lebih baik dan lebih praktis. Berbagai aplikasi satelit jenis 

baru telah tersedia di pasaran seperti : Satellite Mobile Communication, aplikasi multi media, aplikasi 

transaksi, dan berbagai aplikasi spesifik (penginderaan jarak jauh, meteorologi, GPS, 

kedaruratan/emergency).  

Saat ini teknologi satelit komunikasi menyediakan kapasitas yang sangat besar baik untuk 

percakapan telepon maupun untuk transmisi video. Stasiun bumi (ground station) telah berkurang 

dalam hal ukuran maupun harga bahkan telah memungkinkan untuk ditempatkan di tempat 

pelanggan.  

Kecenderungan akhir-akhir ini dalam sistem-sistem satelit adalah meliputi ketentuan-

ketentuan pelayanan satelit langsung ke pengguna akhir dan menyediakan pelayanan-pelayanan dalam 

cakupan skala regional maupun skala global. Pada dasawarsa yang lalu, ukuran stasiun bumi masih 

berupa antena besar dengan diameter 10-20 meter, tetapi saat ini ukurannya hanya sebesar telepon 

genggam. Sebaliknya ukuran dan berat satelit menjadi jauh lebih besar dan sangat canggih. Sebagai 

gambaran, pada dasawarsa 1970-an, satelit dengan 12 transponder memiliki berat sekitar 200 kg, 

tetapi sekarang berat satelit bisa mencapai lebih dari 2 ton dengan muatan 10 kW. Kemajuan teknologi 

dalam bidang elektronik dan teknologi pesawat peluncur satelit memungkinkan kemajuan yang pesat 

dalam teknologi satelit. 

Komunikasi satelit akan memainkan peranan yang sangat penting dalam infrastruktur 

informasi global dalam menyediakan pelayanan-pelayanan global, personal, dan mobile, melalui akses 

langsung atau bergabung dengan sistem komunikasi terrestrial melalui apa yang disebut sebagai 

gateways. Dengan kemajuan teknologi pemroses digital berkecepatan tinggi untuk video 

menggunakan teknologi kompresi video digital (digital video compression), transmisi radio menghadapi 

perubahan dalam berbagai aspek industri penyiaran (broadcasting).  

Perusahaan-perusahaan komunikasi global cenderung untuk mencari berbagai kesempatan 

bisnis komunikasi satelit guna menyediakan cakupan telekomunikasi penuh skala global. Diantara 

proyek-proyek yang sekarang sedang berjalan antara lain: Iridium, Teledesic, Globalstar, Odyssey, ICO. 

Sedang proyek-proyek yang berskala regional antara lain seperti : ACeS dan AMPT. Kesempatan-

kesempatan lain dalam bisnis satelit adalah menyediakan pendistribusian video skala global secara 

penuh, komunikasi-komunikasi data berkecepatan tinggi, dan Internet berkecepatan tinggi. Pasar 

pendistribusian video atau satelit penyiaran langsung (DBS, direct broadcasting satellite) tumbuh 

dengan sangat pesat. Di Amerika pelanggan sistem DBS akan meningkat dari 2 juta sampai sekitar 4 



juta. Trend dan pertumbuhan pasar DBS di Amerika secara otomatis akan mempengaruhi pasar global. 

Sebaliknya penggunaan Internet telah tumbuh secara dramatis hanya dalam waktu 2 tahun terakhir ini. 

Keterbatasan lebar pita (bandwidth) masih merupakan masalah utama. Penundaan-penundaan dan 

gangguan-gangguan yang sering membuat frustasi merupakan masalah umum yang sering timbul, dan 

pemanfaatan satelit diharapkan dapat membantu mengatasi hal tersebut.  

Teknologi satelit saat ini menjadi sangat menarik bagi para pelaku bisnis telekomunikasi baik 

yang berskala global maupun yang berskala regional. Dalam teknologi satelit, semakin tinggi 

kemampuan yang dimiliki, semakin rendah biaya yang dikeluarkan, dan meningkatnya permintaan-

permintaan pelanggan telah menciptakan berbagai kesempatan baru yang luar biasa. Pada akhirnya 

celah orbit (orbital slot) dan pita-pita frekuensi pada GEO, MEO, maupun LEO menjadi aset yang sangat 

berharga. Koordinasi frekuensi antara para operator menjadi sangat sulit dilakukan dan hal ini akan 

menjadi ancaman yang membahayakan bagi bisnis satelit itu sendiri.  

 

3.1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan bab ini merumuskan masalah sebagai berikut: 

a) Apakah yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? 

b) Bagaimanakah perkembangan teknologi komunikasi baru? 

c) Bagaimanakah aplikasi-aplikasi teknologi komunikasi baru di berbagai aspek kehidupan? 

 

 

 

3.2. Pembahasan 

3.2.1. Pengertian Teknologi Komunikasi Baru 

Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa latin "texere" yang berarti menyusun atau 

membangun. Sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun 

dalam arti sempit hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Roger (1983), 

teknologi adalah suatu rancangan (desain) untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian 

dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan.  

Menurut Jacques Ellul (1967), yaitu keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan 

memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia. Menurut Gary J. Anglin (1991), yaitu penerapan 

ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan 

masalah. 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain 

agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya.  Pada  umumnya komunikasi dilakukan dengan 

menggunakan kata-kata (lisan) yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa 

verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi dapat dilakukan dengan gerak-gerik badan, 

menunjukkan sikap tertentu. Komponen-komponen komunikasi adalah (menurut Laswell (1979): 

1. Pengirim/ komunikator 

2. Pesan 



3. Saluran (chanel) 

4. Penerima/ komunikate/ receiver 

5. Umpan balik (feed back) 

Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan 

sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang 

berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang 

satu ke lainnya. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu padanan yang tidak 

terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, 

manipulasi, pengelolaan, dan transfer/ pemindahan informasi antar media. Menurut Anatta Sanai, 

Jakarta Indonesia, 2004: teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu dalam 

memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang lain. 

3.2.2. Perkembangan Teknologi Komunikasi Baru 

Anthony Giddens pernah menyatakan bahwa perkaitan atau hubungan antara modernisasi dan 

teknologi memang mempunyai ikatan yang sangat rapat dan kedua mekanisme ini mempunyai 

ketergantungan diantara satu sama lain (Giddens 2001). 

Membuka ruang mengenai sejarah awal dari perkembangan teknologi yang bermula pada saat 

masyarakat mulai melaksanakan transformasi dari masyarakat pertanian kepada masyarakat industri 

(Max Waber,1922) atau dikenal sebagai revolusi perindustrian. Apabila berlaku revolusi dalam 

masyarakat dari aspek perindustrian, pola perkembangan modernisasi manusia berkembang terutama 

dalam aspek ekonomi baru. 

Apabila ditinjau kembali terhadap sandaran utama perkembangan teknologi. Hakikat yang 

sebenarnya, teknologi dan komunikasi baru yang mempunyai keterkaitan dan sandaran yang kuat untuk 

melancarkan aspek pembangunan ekonomi yang baru dalam masyarakat maka ditinjau dari sudut 

perubahan dalam sistem pola masyarakat itu sendiri.  

Mengenai konteks perubahan, kita perlu mengetahui beberapa sutuasi atau keadaan yang dapat 

menggambarkan perubahan yang telah terjadi. Pertama, mengetahui di mana letak kuasa yang dapat 

mencegah dan menggerakan perubahan yaitu siapakah golongan atau mekanisme yang menjadi kuasa 

autoriti dalam melaksanakan sesuatu perubahan. Kedua, dalam mencapai suatu tujuan dalam 

melaksanakan perubahan, mengingati dan mengulangi proses perubahan dari masa kesemasa adalah 

sangat diperlukan. Ketiga, memerlukan proses yang memudahkan untuk bertindak dan perubahan diluar 

organisasi. Keempat,  perubahan  tergantung dari aspek diri manusia yaitu dari sudut psikologi dengan 

menggunakan naluri hati dan perasaan manusia itu sendiri untuk melaksanakan perubahan. Kelima, 

perubahan mekanisme induk dalam satu bagian memberikan kesan alunan (ripple effect) kepada unit-

unit yang lain dalam organisasi atau perubahan yang mudah terhadap satu sistem yang berautoriti akan 

memberi kesan terhadap unit-unit yang berkaitan dengannya. 

Ironinya, setiap organisasi akan mempertimbangkan perubahan supaya lebih efektif dan efisien 

terhadap sesuatu yang pernah di alami dalam sejarahnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

diantaranya; Pertama, untuk mengurangi kos operasi organisasi. Disamping mementingkan survival dan 

dinamisme, mekanisme dalam organisasi perlu melakukan pekerja yang efisien, serta meletakkan faktor 

kualitas sebagai perkara utama dan melaksanakan sistem kepengurusan dengan fleksibel dan inovatif. 



Kedua, bagi suatu organisasi yang mempunyai badan atau jabatan yang mengurus perihal program 

latihan, pembangunan perlu dilakukan transformasi yang terlahir dari sudut tindakan organisasi maupun 

dalam pemikiran kepengurusan yang dirasakan bersesuaian dengan situasi perubahan tersebut. Ketiga 

dalam aspek kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau dikenali sebagai ketua organisasi seharusnya 

mempunyai tujuan yang terancang dan matang supaya lebih maju dalam melaksanakan perubahan. 

Keempat, sebagai seorang pemimpin dalam sistem perubahan juga perlu ada tumpuan penyesuaian 

organisasi terhadap faktor- faktor yang tidak dapat diramal pada masa yang akan datang dengan 

memberi informasi-informasi perubahan yang terjadi dari masa kesemasa. 

Apabila terjadi perubahan mengenai teknologi komunikasi yang berhubungan dengan implikasi 

atau kesan terhadap perubahan sering mendapatkan perhatian. Hal itu  memang beralasasan secara 

rasional, setiap perubahan sering memberikan implikasi yang positif maupun disebaliknya. Untuk 

menyebarluaskan implikasi teknologi komunikasi, kita dapat melihat dari bidang atau sektor pekerjaan. 

Pertama, implikasi yang terasa sekali yaitu yang berkaitan dengan penggunaan komputer dalam sistem 

organisasi yang mampu merubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan tugasnya. Kedua, Hasil 

daripada penggunaan teknologi baru juga mampu menjadikan suatu keputusan yang ingin dilaksanakan 

oleh organisasi menjadi lebih terancang dan terkonsep terutama organisasi yang mempunyai pengaruh 

yang kuat. Ketiga, kemampuan sistem komputer yang mempunyai fasilitas internet dan perkembangan 

sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan 

secara tatap muka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi. 

Dalam teori Keterhampiran Elektronik (Korzenny 1978;1981) telah memberi gambaran 

terhadap keterhampiran media elektronik termasuklah media teknologi baru dan komunikasi baru seperti 

hubungan komputer dengan seseorang dari segi fisikal, masa dan jarak. Ia menerangkan bagaimana 

manusia dapat berkomunikasi tanpa ada halangan atau batasan untuk berkomunikasi dengan 

menggunakan simbol-simbol yang terdapat pada alat teknologi tesebut. Begitu juga dengan jarak, seperti 

penggunaan telepon, manusia mampu untuk berkomunikasi walaupun dalam jarak yang jauh. Keadaan 

kecanggihan teknologi juga tidak membatasi untuk berhubung secara langsung. 

Penemuan teknologi dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Teknologi berkembang dari 

riset ilmiah yang dilakukan banyak ilmuan. Dewasa ini penemuan tehnologi banyak dilakukan oleh tim 

riset dari beberapa organisasi bisnis, universitas-universitas dan organisasi nirlaba. Setiap teknologi 

baru biasanya menggantikan teknologi yang sudah tua. 

Penemuan di bidang teknologi dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita, misalnya 

dalam melakukan pertukaran informasi, transaksi maupun transportasi. Perkembangan teknologi juga 

meningkatkan standar hidup manusia, meningkatkan mutu informasi, hiburan dan pendidikan. Namun 

penemuan baru di bidang teknologi juga dapat menimbulkan ketimpangan atau akibat buruk dan 

membahayakan masyarakat, misalnya penggunaan peluru kendali nuklir, gas syaraf dan senapan 

mesin, pengangguran, polusi dan kemacetan lalu lintas sebagai dampak penggunaan teknologi 

transportasi cepat dan bahaya kesehatan lainnya.  

Telekomunikasi merupakan salah satu hasil teknologi. Pada awalnya orang melakukan 

komunikasi verbal dengan cara berteriak satu sama lain. Tapi hal ini menghasilkan komunikasi yang 



buruk untuk jarak lebih dari 2 mil. Kondisi ini lalu mendorong dikembangkannya teknologi komunikasi 

yakni telpon. Pesawat telpon telah lama dikenal sebagai salah satu sarana telekomunikasi yang sangat 

berguna dan merupakan alat komunikasi pertama dalam sejarah perkembangan telekomunikasi. 

Perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini teknologi transformasi data juga telah 

demikian pesatnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pelaksanaan 

aktifitas manusia untuk berkomunikasi dari segala penjuru dunia. Berkembangnya teknologi 

transformasi data yang diiringi dengan perkembangan teknologi komputer baik software dan hardware 

telah berhasil mewujudkan suatu bentuk jaringan komputer terpadu yang bersifat global. Salah satu 

jaringan global yang sangat pesat perkembangannya adalah jaringan internet. Internet sebagai hasil 

dari teknologi komunikasi atau informasi sudah menjadi komoditi penting dalam kehidupan masa kini. 

Selain sebagai sarana informasi dan komunikasi internet kini mulai dimanfaatkan oleh kalangan dunia 

usaha sebagai media promosi, bahkan dapat melakukan kegiatan jual beli melalui internet. 

Kemampuan-kemampuan yang ditawarkan teknologi komunikasi misalnya dapat memberikan 

kenyamanan bagi kelangsungan transaksi bisnis. Dalam bidang pendidikan, kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi telah memberikan kesempatan yang amat luas bagi masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan. Dengan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan orang belajar 

dengan sistem jarak jauh atau belajar dengan bantuan komputer. 

Akibat dari kemajuan teknologi komunikasi, lingkungan Internasional telah banyak berubah 

dalam dua dasa warsa terakhir. Ekonomi dunia telah menjadi global. Perdangangan dan investasi dunia 

tumbuh dengan cepat sehingga masyarakat umum maupun pelaku bisnis berusaha mancari peluang 

baru dan mengakses informasi dari negara-negara lain dan tidak ada batas menembus budaya bangsa 

dan negara tersebut.  

Adanya kemajuan globalisasi khususnya dibidang perekonomian dewasa ini mendorong 

pertumbuhan di sektor jasa. Banyak peluang bisnis yang muncul dari sektor ini, demikian pula halnya 

kesempatan kerja yang semakin luas. Di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan atau instansi berdiri 

di sektor jasa, salah satunya adalah jasa warnet atau lebih dikenal warnet, yang salah satu fungsinya 

adalah mensosialisasikan kemajuan teknologi ini.  

 

3.2.3. Aplikasi–Aplikasi Teknologi Komunikasi Baru di Berbagai Aspek Kehidupan 

1. Pendidikan 

Menghadapi abad ke-21, UNESCO melalui ―The International Commission on Education 

for the Twenty First Century" merekomendasikan pendidikan yang berkelanjutan (seumur hidup) 

yang dilaksanakan berdasarkan empat pilar proses pembelajaran, yaitu: Learning to know (belajar 

untuk menguasai. pengetahuan), Learning to do (belajar untuk menguasai keterampilan), Learning 

to be (belajar untuk mengembangkan diri), dan Learning to live together (belajar untuk hidup 

bermasyarakat). Untuk dapat mewujudkan empat pilar pendidikan di era globalisasi informasi 

sekarang ini, para guru sebagai agen pembelajaran perlu menguasai dan menerapkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 



Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam 

proses pembelajaran yaitu: 

 Dari pelatihan ke penampilan 

 Dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja 

 Dari kertas ke ―on line‖ atau saluran 

 Dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, 

 Dari waktu siklus ke waktu nyata. 

Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media 

komunikasi seperti telepon, komputer, internet, e-mail, dsb. Interaksi antara guru dan siswa tidak 

hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-

media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. 

Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber 

melalui cyber space atau dunia maya dengan menggunakan komputer atau internet. Hal yang paling 

mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut ―cyber teaching‖ atau pengajaran maya, yaitu 

proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin poluper 

saat ini ialah e-learning yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi 

komunikasi dan informasi khususnya internet. Menurut Rosenberg (2001), e-learning merupakan 

satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang 

belandaskan tiga kriteria yaitu: 

 E-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, 

mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi 

 Pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi 

internet yang standar 

 Memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma 

pembelajaran tradisional. 

Sejalan dengan perkembangan TIK itu sendiri pengertian e-learning menjadi lebih luas 

yaitu pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, 

vidiotape, transmisi satellite atau computer (Soekartawi, Haryono dan Librero,2002). 

Saat ini e-learning telah berkembang dalam berbagai model pembelajaran yang berbasis 

TIK seperti: CBT (Computer Based Training), CBI (Computer Based Instruc-tion), Distance 

Learning, Distance Education, CLE (Cybernetic Learning Environment), Desktop 

Videoconferencing, ILS (Integrated Learning System), LCC (Learner-Cemterted Classroom), 

Teleconferencing, WBT(Web-BasedTraining), dsb. Selain e-learning, potensi TIK dalam 

pembelajaran di sekolah dapat juga memanfaatkan e-laboratory dan e-library. Adanya laboratorium 

virtual memungkinkan guru dan siswa dapat belajar menggunakan alat-alat laboratorium atau 

praktikum tidak di laboratorium secara fisik tapi dengan menggunakan media komputer. 

Perpustakaan elektronik (e-library) sekarang sudah menjangkau berbagai sumber buku 

yang tak terbatas untuk bisa diakses tanpa harus membeli buku/sumber belajar tersebut. Globalisasi 

telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang 



konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Globalisasi juga membawa peran yang sangat 

penting dalam mengarahkan dunia pendidikan kita dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran.  

Sebenarnya, ada empat level pemanfaatan ICT untuk pendidikan menurut UNESCO, yaitu: 

 Level 1 (Emerging) : baru menyadari pentingnya ICT untuk pendidikan 

 Level 2 (Applying) : baru mempelajari ICT (learning tom use ICT) 

 Level 3 (Integrating) : belajar melalui dan atau menggunakan ICT (using ICT to learn) 

 Level 4 (Transforming) : dimana ICT telah menjadi katalis efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran serta reformasi pendidikan secara umum. 

Salah satu bentuk produk TIK yang sedang ‖ngetrend‖ adalah internet yang berkembang 

pesat di penghujung abad 20 dan di ambang abad 21. Kehadirannya telah memberikan dampak 

yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Internet 

merupakan salah satu instrumen dalam era globalisasi yang telah menjadikan dunia ini menjadi 

transparan dan terhubungkan dengan sangat mudah dan cepat tanpa mengenal batas-batas 

kewilayahan atau kebangsaan. Melalui internet setiap orang dapat mengakses ke dunia global untuk 

memperoleh informasi dalam berbagai bidang dan pada glirannya akan memberikan pengaruh 

dalam keseluruhan perilakunya. Dalam kurun waktu yang amat cepat beberapa dasawarsa terakhir 

telah terjadi revolusi internet di berbagai negara serta penggunaannya dalam berbagai bidang 

kehidupan. Keberadaan internet pada masa kini sudah merupakan satu kebutuhan pokok manusia 

modern dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan global. Kondisi ini sudah tentu akan 

memberikan dampak terhadap corak dan pola-pola kehidupan umat manusia secara keseluruhan. 

Dalam kaitan ini, setiap orang atau bangsa yang ingin lestari dalam menghadapi tantangan global, 

perlu meningkatkan kualitas dirinya untuk beradaptasi dengan tuntutan yang berkembang. TIK 

telah mengubah wajah pembelajaran yang berbeda dengan proses pembelajaran tradisional yang 

ditandai dengan interaksi tatap muka antara guru dengan siswa baik di kelas maupun di luar kelas. 

Di masa-masa mendatang, arus informasi akan makin meningkat melalui jaringan internet 

yang bersifat global di seluruh dunia dan menuntut siapapun untuk beradaptasi dengan 

kecenderungan itu kalau tidak mau ketinggalan jaman. Dengan kondisi demikian maka pendidikan 

khususnya proses pembelajaran cepat atau lambat tidak dapat terlepas dari keberadaan komputer 

dan internet sebagai alat bantu utama. Salah satu tulisan yang berkenaan dengan dunia pendidikan 

disampaikan oleh Robin Paul Ajjelo dengan judul "Rebooting: The Mind Starts at School". Dalam 

tulisan tersebut dikemukakan bahwa ruang kelas di era millenium yang akan datang akan jauh 

berbeda dengan ruang kelas seperti sekarang ini yaitu dalam bentuk seperti laboratorium komputer 

di mana tidak terdapat lagi format anak duduk di bangku dan guru berada di depan kelas. Ruang 

kelas di masa yang akan datang disebut sebagai "cyber classroom" atau "ruang kelas maya" sebagai 

tempat anak-anak melakukan aktivitas pembelajaran secara individual maupun kelompok dengan 

pola belajar yang disebut "interactive learning" atau pembelajaran interaktif melalui komputer dan 

internet. Anak-anak berhadapan dengan komputer dan melakukan aktivitas pembelajaran secara 

interaktif melalui jaringan internet untuk memperoleh materi belajar dari berbagai sumber belajar. 

Anak akan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kondisi kemampuan individualnya 

sehingga anak yang lambat atau cepat akan memperoleh pelayanan pembelajaran yang sesuai 



dengan dirinya. 

Kurikulum dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk yang lebih kenyal atau lunak dan 

fleksibel sesuai dengan kondisi lingkungan dan kondisi anak sehingga memberikan peluang untuk 

terjadinya proses pembelajaran maju berkelanjutan baik dalam dimensi waktu maupun ruang dan 

materi. Dalam situasi seperti ini, guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran sesuai dengan 

peran-peran sebagaimana dikemukakan di atas. 

Robin Paul Ajjelo juga mengemukakan secara ilustratif bahwa di masa-masa mendatang isi 

tas anak sekolah bukan lagi buku-buku dan alat tulis seperti sekarang ini, akan tetapi berupa : 

 Komputer notebook dengan akses internet tanpa kabel, yang bermuatan materi-materi 

belajar yang berupa bahan bacaan, materi untuk dilihat atau didengar, dan dilengkapi 

dengan kamera digital serta perekam suara. 

 Jam tangan yang dilengkapi dengan data pribadi, uang elektronik, kode sekuriti untuk 

masuk rumah, kalkulator, dsb. 

 Videophone bentuk saku dengan perangkat lunak, akses internet, permainan, musik, dan 

TV. 

 Alat-alat musik. 

 Alat olah raga. 

 Bingkisan untuk makan siang. 

Hal itu menunjukkan bahwa segala kelengkapan anak sekolah di masa itu nanti berupa 

perlengkapan yang bernuansa internet sebagai alat bantu belajar. Meskipun TIK dalam bentuk 

komputer dan internet telah terbukti banyak menunjang proses pembelajaran anak secara lebih 

efektif dan produktif, namun di sisi lain masih banyak kelemahan dan kekurangan. Dari sisi 

kegairahan kadang-kadang anak-anak lebih bergairah dengan internetnya itu sendiri dibandingkan 

dengan materi yang dipelajari. Dapat juga terjadi proses pembelajaran yang terlalu bersifat 

individual sehingga mengurangi pembelajaran yang bersifat sosial. Dari aspek informasi yang 

diperoleh, tidak terjamin adanya ketepatan informasi dari internet sehingga sangat berbahaya kalau 

anak kurang memiliki sikap kritis terhadap informasi yang diperoleh. Bagi anak-anak sekolah dasar 

penggunaan internet yang kurang proporsional dapat mengabaikan peningkatan kemampuan yang 

bersifat manual seperti menulis tangan, menggambar, berhitung, dsb. Dalam hubungan ini guru 

perlu memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara proporsional dan 

demikian pula perlunya kerjasama yang baik dengan orang tua untuk membimbing anak-anak 

belajar di rumah masing-masing. 

Pergeseran pandangan tentang pembelajaran. Untuk dapat memanfaatkan TIK dalam 

memperbaiki mutu pembelajaran, ada tiga hal yang harus diwujudkan, diantaranya : 

 Siswa dan guru harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam kelas, 

sekolah, dan lembaga pendidikan guru. 

 Harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi siswa dan 

guru. 

 Guru harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan alat-alat dan 

sumber-sumber digital untuk membantu siswa agar mencapai standar akademik. 



Sejalan dengan pesatnya perkembangan TIK, maka telah terjadi pergeseran pandangan 

tentang pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Dalam pandangan tradisional proses 

pembelajaran dipandang sebagai 

a) Sesuatu yang sulit dan berat. 

b) Upaya mengisi kekurangan siswa. 

c) Satu proses transfer dan penerimaan informasi. 

d) Proses individual atau soliter. 

e) Kegiatan yang dilakukan dengan menjabarkan materi pelajaran kepada satuan-satuan kecil 

dan terisolasi. 

f) Suatu proses linear. 

Sejalan dengan perkembangan TIK telah terjadi perubahan pandangan mengenai 

pembelajaran yaitu pembelajaran sebagai: 

a) Proses alami 

b) Proses sosial 

c) Proses aktif dan pasif 

d) Proses linear dan atau tidak linear 

e) Proses yang berlangsung integratif dan kontekstual 

f) Aktivitas yang berbasis pada model kekuatan, kecakapan, minat, dan kultur siswa 

g) Aktivitas yang dinilai berdasarkan pemenuhan tugas, perolehan hasil, dan pemecahan 

masalah nyata baik individual maupun kelompok. 

Hal itu telah mengubah peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Peran guru telah 

berubah dari sebagai penyampai pengetahuan, sumber utama informasi, akhli materi, dan sumber 

segala jawaban, menjadi sebagai fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, navigator 

pengetahuan, dan mitra belajar. Serta dari mengendalikan dan mengarahkan semua aspek 

pembelajaran, menjadi lebih banyak memberikan lebih banyak alternatif dan tanggung jawab 

kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 Sementara itu peran siswa dalam pembelajaran telah mengalami perubahan yaitu: 

 Dari penerima informasi yang pasif menjadi partisipan aktif dalam proses pembelajaran 

 Dari mengungkapkan kembali pengetahuan menjadi menghasilkan dan berbagai 

pengetahuan 

 Dari pembelajaran sebagai aktiivitas individual (soliter) menjadi pembelajaran 

berkolaboratif dengan siswa lain. 

Kreativitas dan kemandirian belajar dengan memperhatikan pengalaman beberapa negara 

sebagaimana dikemukakan di atas, jelas sekali TIK mempunyai pengaruh yang cukup berarti 

terhadap proses dan hasil pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. TIK telah 

memungkinkan terjadinya individuasi, akselerasi, pengayaan, perluasan, efektivitas dan 

produktivitas pembelajaran yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai 



infrastruktur pengembangan SDM secara keseluruhan. Melalui penggunaan TIK setiap siswa akan 

terangsang untuk belajar maju berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kecakapan yang 

dimilikinya. Pembelajaran dengan menggunakan TIK menuntut kreativitas dan kemandirian diri 

sehingga memungkinkan mengembangkan semua potensi yangdimilikinya. Dalam menghadapi 

tantangan kehidupan modern di abad-21 ini kreativitas dan kemandirian sangat diperlukan untuk 

mampu beradaptasi dengan berbagai tuntutan. Kreativitas sangat diperlukan dalam hidup ini 

dengan beberapa alasan antara lain: pertama, kreativitas memberikan peluang bagi individu untuk 

mengaktualisasikan dirinya, kedua, kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai 

alternatif dalam pemecahan masalah, ketiga, kreativitas dapat memberikan kepuasan hidup, dan 

keempat, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dari segi 

kognitifnya, kreativitas merupakan kemampuan berfikir yang memiliki kelancaran, keluwesan, 

keaslian, dan perincian. Sedangkan dari segi afektifnya kreativitas ditandai dengan motivasi yang 

kuat, rasa ingin tahu, tertarik dengan tugas majemuk, berani menghadapi resiko, tidak mudah putus 

asa, menghargai keindahan, memiliki rasa humor, selalu ingin mencari pengalaman baru, 

menghargai diri sendiri dan orang lain, dsb. Karya-karya kreatif ditandai dengan orisinalitas, 

memiliki nilai, dapat ditransformasikan, dan dapat dikondensasikan. Selanjutnya kemandirian 

sangat diperlukan dalam kehidupan yang penuh tantangan ini sebab kemandirian merupakan kunci 

utama bagi individu untuk mampu mengarahkan dirinya ke arah tujuan dalam kehidupannya. 

Kemandirian didukung dengan kualitas pribadi yang ditandai dengan penguasaan 

kompetensi tertentu, konsistensi terhadap pendiriannya, kreatif dalam berfikir dan bertindak, 

mampu mengendalikan dirinya, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap berbagai hal. Dengan 

memperhatikan ciri-ciri kreativitas dan kemandirian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa TIK 

memberikan peluang untuk berkembangnya kreativitas dan kemandirian siswa. Pembelajaran 

dengan dukungan TIK memungkinkan dapat menghasilkan karya-karya baru yang orsinil, memiliki 

nilai yang tinggi, dan dapat dikembangkan lebih jauh untuk kepentingan yang lebih bermakna. 

Melalui TIK siswa akan memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan 

mendalam sehingga meningkatkan wawasannya. Hal ini merupakan rangsangan yang kondusif bagi 

berkembangnya kemandirian anak terutama dalam hal pengembangan kompetensi, kreativitas, 

kendali diri, konsistensi, dan komitmennya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. 

Peran guru dalam mengaplikasikan TIK di sekolah sangat besar pengarunya. Semua hal itu 

tidak akan terjadi dengan sendirinya karena setiap siswa memiliki kondisi yang berbeda antara satu 

dengan lainnya. Siswa memerlukan bimbingan baik dari guru maupun dari orang tuanya dalam 

melakukan proses pembelajaran dengan dukungan TIK. Dalam kaitan ini guru memegang peran 

yang amat penting dan harus menguasai seluk beluk TIK dan yang lebih penting lagi adalah 

kemampuan memfasilitasi pembelajaran anak secara efektif. Peran guru sebagai pemberi informasi 

harus bergeser menjadi manajer pembelajaran dengan sejumlah peran-peran tertentu, karena guru 

bukan satu-satunya sumber informasi melainkan hanya salah satu sumber informasi. Dalam 

bukunya yang berjudul ―Reinventing Education‖, Louis V. Gerstmer, Jr. dkk (1995), menyatakan 

bahwa di masa-masa mendatang peran-peran guru mengalami perluasan yaitu guru sebagai: pelatih 

(coaches), konselor, manajer pembelajaran, partisipan, pemimpin, pembelajar, dan pengarang. 



Sebagai pelatih (coaches), guru harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk 

mengembangkan cara-cara pembelajarannya sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Guru 

hanya memberikan prinsip-prinsip dasarnya saja dan tidak memberikan satu cara yang mutlak. Hal 

ini merupakan analogi dalam bidang olah raga, di mana pelatih hanya memberikan petunjuk dasar-

dasar permainan, sementara dalam permainan itu sendiri para pemain akan mengembangkan kiat-

kiatnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Sebagai konselor, guru harus mampu 

menciptakan satu situasi interaksi belajar-mengajar, di mana siswa melakukan perilaku 

pembelajaran dalam suasana psikologis yang kondusif dan tidak ada jarak yang kaku dengan guru. 

Disamping itu, guru diharapkan mampu memahami kondisi setiap siswa dan membantunya 

ke arah perkembangan optimal. Sebagai manajer pembelajaran, guru memiliki kemandirian dan 

otonomi yang seluas-luasnya dalam mengelola keseluruhan kegiatan belajar-mengajar dengan 

mendinamiskan seluruh sumber-sumber penunjang pembelajaran. Sebagai partisipan, guru tidak 

hanya berperilaku mengajar akan tetapi juga berperilaku belajar dari interaksinya dengan siswa. Hal 

ini mengandung makna bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi anak, akan tetapi ia 

sebagai fasilitator pembelajaran siswa. Sebagai pemimpin, diharapkan guru mampu menjadi 

seseorang yang mampu menggerakkan orang lain untuk mewujudkan perilaku menuju tujuan 

bersama. Disamping sebagai pengajar, guru harus mendapat kesempatan untuk mewujudkan dirinya 

sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan lain di luiar mengajar. Sebagai 

pembelajar, guru harus secara terus menerus belajar dalam rangka menyegarkan kompetensinya 

serta meningkatkan kualitas profesionalnya. Sebagai pengarang, guru harus selalu kreatif dan 

inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas 

profesionalnya. Guru yang mandiri bukan sebagai tukang atau teknisi yang harus mengikuti satu 

buku petunjuk yang baku, melainkan sebagai tenaga yang kreatif yang mampu menghasilkan 

berbagai karya inovatif dalam bidangnya. Hal itu harus didukung oleh daya abstraksi dan komitmen 

yang tinggisebagai basis kualitas profesionaliemenya. 

Sayangnya saat ini, masih banyak guru kita yang belum melek TIK atau ICT. Mengacu pada 

hal tersebut di atas, sudah saatnya ‖GERAKAN MELEK ICT (ICT LITERACY MOVEMENT)‖ 

menjadi gerakan nasional yang sama ‖urgent‖nya atau lebih ‖urgent‖ dibandingkan dengan 

GERAKAN KELUARGA BERENCANA di jaman Orde Baru dahulu kala. Mudah-mudahan, 

dengan dibentuknya gerakkkan melek ICT di sekolah, para guru dapat memaksimalkan potensi TIK 

dalam proses pembelajarannya. Pemerintah maupun swasta perlu bekerja sama dalam membantu 

guru melakukan pelatihan-pelatihan di bidang ICT, seperti penguasaan power point, ngeblog di 

internet, bikin software untuk bahan ajarnya, seperti menguasai program Macromedia Flash. 

Aplikasi dan potensi TIK dalam pembelajaran di sekolah yang dikembangkan oleh guru dapat 

memberikan beberapa manfaat antara lain: 

a) Pembelajaran menjadi lebih interaktif, simulatif, dan menarik 

b) Dapat menjelaskan sesuatu yang sulit / kompleks. 

c) Mempercepat proses yang lama. 

d) Mengahadirkan peristiwa yang jarang terjadi. 

e) Menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. 



Menurut Paul C Saettler dari California State University, Sacramento, hasil tersebut 

muncul karena banyak penelitian membandingkan pendidikan yang konvensional dan yang 

dibantu teknologi tidak pernah berhasil melakukan perbandingan setara karena banyaknya aspek 

yang tidak teramati. Satu hal yang pasti, interaksi anak dan komputer yang bersifat satu (orang) 

menghadap satu (mesin) mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. 

Seperti halnya televisi, meletakkan komputer dengan CD-ROM di dalam kamar anak sama 

bahayanya. Hal ini, selain memungkinkan anak terlalu sibuk bermain game, komputer dengan CD-

ROM memungkinkan masuknya VCD porno ke kamar anak tanpa sepengetahuan orangtua. Untuk 

keluarga yang memiliki lebih dari satu komputer di rumah sangat disarankan untuk membangun 

jaringan komputer rumah, di mana hanya komputer pusat yang terletak di ruang publik yang 

memiliki CD-ROM agar pengaksesan CD-ROM ini dari kamar anak- anak dapat terawasi. Akhir- 

akhir ini dampak VCD porno bajakan sungguh meresahkan. Hal ini diakibatkan begitu mudahnya 

mendapatkan VCD bajakan dan memainkannya pada sebuah VCD player sehingga anak balita pun 

mampu mengoperasikan untuk menyaksikan Teletubbies kesayangannya. bagitu juga dengan 

internet. Akses internet harus diletakkan di ruang publik untuk mencegah anak menjadi korban 

predator pedofilia di internet atau perbuatan melanggar hukum yang tidak disadarinya, seperti 

berbagi file secara ilegal (illegal file sharing). Kita tidak bisa mencegah anak berinteraksi dengan 

internet karena di dalamnya banyak pula hal yang bermanfaat. Hasil penelitian terakhir pun 

menyatakan tak ada satu peranti lunak pun yang mampu menggantikan tugas orangtua 

mengawasi kegiatan anaknya di internet.  

Perlindungan yang diberikan bukan dengan membuat anak menjadi steril dari teknologi, 

tetapi immune, yaitu dengan memberikan pendampingan terhadap anak dalam berinteraksi 

dengan teknologi. Berikan anak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan tidak berlebihan. 

Sebaiknya orangtua tidak bersembunyi di balik ketidakmampuan mengadopsi teknologi. Orangtua 

telah lebih banyak memakan asam garam hidup ini. Teknologi boleh berbeda, tetapi cara manusia 

menggunakannya masih sama. Dahulu, isu mengenai seseorang berhubungan seks di luar nikah 

beredar dari mulut ke mulut. Biasanya beredar saat pasangan tersebut putus dan diedarkan oleh 

pihak yang sakit hati. Kini gosip itu beredar dalam rekaman video ataupun foto. Lebih parah lagi, 

internet mempercepat peredarannya. Sekali beredar di internet, akan susah menghapusnya. 

Pencegahannya sungguh merupakan hal yang tidak berhubungan dengan teknologi sama sekali, 

yaitu pendampingan orangtua terhadap anak dalam interaksi anak dengan teknologi dan proses 

internalisasi nilai-nilai positif kepada anak-anak oleh orang tua. 

Memang anak lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, tetapi orangtua pun memiliki 

nilai lebih karena orangtua telah lebih dulu mengenyam berbagai pengalaman hidup. Kombinasi 

kedua hal ini akan menjamin proses mengadopsi teknologi dalam kehidupan keluarga menjadi 

lebih positif. Orangtua dan anak dapat meningkatkan kualitas waktu bersama dengan cara ini. 

Dengan demikian, orangtua akan mampu mencegah teknologi dan kejahatannya memisahkan 



keluarga yang dicintainya. Seiring dengan pesatnya perkembangan komputer, internet dan 

teknologi informasi komunikasi(TIK) didalam konteks kultural kita, pemahaman, keahlian dan 

penggunaannya dirasakan semakin mendesak. Kita sebagai masyarakat informasi diharapkan tidak 

hanya cakap dalam membaca dan menulis, tetapi dalam rangka menghimpun wawasan yang lebih 

luas untuk pendidikan dan kemampuan bertahan hidup, kecakapan multimedia mutlak adanya. 

Multimedia adalah penggunaan beberapa bentuk media yang berbeda dalam 

menyampaikan informasi. Beberapa dari bentuk media itu telah menjadi bagian dari komunikasi 

dan publikasi global: teks, audio, grafis, animasi, video dan interaktivitas. Bentuk yang lain adalah 

realitas virtual, pemrograman komputer, teknologi robot dan lain sebagainya adalah beberapa 

entitas lain yang kelak menjadientitasbentukitu. 

Dengan luasnya penggunaan komputer, kecakapan dasar membaca dan menulis seringkali 

dilakukan melalui komputer, menyediakan fondasi yang kuat dalam kecakapan multimedia yang 

lebih baik. Definisi lama mengenai kecakapan adalah mengacu pada membaca, menulis, mengeja, 

mendengar dan berbicara. Bahkan lebih khusus lagi dikembangkan pada konsep kecakapan media 

yang fokus pada berbagai bentuk media tradisional seperti suratkabar, televisi dan radio. Sasaran 

pendidikan dalam bidang ini adalah usaha dalam menumbuhkan sikap kritis dalam mengonsumsi 

media. Dan ditegaskan bahwa media ada entitas yang dikonstruksi agar setiap pesan yang 

disampaikan tampak alami, padahal pada kenyataanya tidak. Kemampuan mendistorsi media 

muncul dalam segala aspek. Dan media sangat potensial dalam bias-bias pesan. Apalagi dengan 

kemampuan teknologi komputer saat ini, aspek teknis dan visualisasi bukan tidak mungkin semakin 

membuat pesan media terlihat semakin manipulatif. Maka tidak menunggu kondisi itu semakin 

parah, kecakapan multimedia dalam tahapan berpikir kritis dan produksi harus dilakukan. 

Beberapa pengamat sepakat bahwa definisi kecakapan seharusnya diperluas, tidak hanya 

berkutat pada media tradisional saja. Misalnya, di Amerika Serikat, Dewan Nasional Guru Bahasa 

Inggris dan Asosiasi Membaca Internasional menambahkan representasi visual pada daftar 

kompetensi tradisional kecakapan. Sejak komputer dan internet berkembang pesat sejak tahun 

1990-an, beberapa pihak berpendapat definisi kecakapan harus memasukkan kemampuan dalam 

menggunakan dan berkomunikasi dalam tataran teknologi. Teknologi modern membutuhkan 

penguasaan yang baik terhadap perangkat-perangkat baru seperti browser internet, aplikasi 

pengolah kata dan pesan teks. Hal ini menimbulkan ketertarikan pada dimensi baru komunikasi 

yang disebut sebagai kecakapan multimedia. 

Di Indonesia sendiri baru sekitar tiga tahun belakangan konsep multimedia dijadikan acuan 

sebagai kompetensi dalam wawasan pendidikan, pengetahuan dan peluang bekerja di perusahaan 

dan berwirausaha. Atau mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasioanal disebut 

sebagai Program Keahlian Multimedia. Hal ini dikonkretkan dalam STM TIK (Sekolah Teknik 

Menengah Teknologi Informasi Komunikasi). Standar kompetensi keahlian yang digunakan 

sebagai acuan pengembangan kurikulum Program Keahlian Multimedia adalah Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada Bidang Teknologi Informatika. 

Program Keahlian Multimedia membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan 



dan sikap agar kompeten dalam 3 hal: Pertama, mengoperasikan peranti lunak dan periferal ilustrasi 

digital, pencitraan digital dan desain web. Kedua, mengoperasikan peranti lunak dan periferal 

multimedia, presentasi, animasi 2D dan 3D. Ketiga, mengoperasikan peranti. lunak dan periferal 

audio dan video digital dan efek visual. 

 

2. Rumah (Lingkungan) 

2.1   Sisi positif teknologi tehadap lingkungan 

Teknologi komunikasi yang baru di rumah mulai berperanan penting pada dunia 

perbankkan shoping. Kebanyakan orang Amerika menggunakan elektronik banking yakni Visa dan 

Master Card. Selain itu pula teknologi komunikasi yang baru adalah TV kabel, micro computer, 

video, kaset, video game. Hal tesebut juga berperan untuk hiburan dan pencarian informasi.  

Kemajuan teknologi merupakan pendorong yang paling dominan yang mengakibatkan 

perubahan masyarakat global ke dalam gagasan dan paradigma baru dalam cara hidup mereka. 

Tantangan yang paling nyata bagi operator-operator telekomunikasi adalah memenuhi permintaan 

pelanggan dalam jumlah besar di masa yang akan datang. Permintaan-permintaan baru akan 

tercipta dengan munculnya berbagai jenis pelayanan yang baru kepada para pelanggan. Para 

pelanggan akan memiliki beberapa alternatif pilihan dalam memilih dan menentukan kebutuhan 

yang nyata.  

Pada abad 21, masyarakat akan menghadapi paradigma telekomunikasi baru dalam waktu 

yang singkat dan akan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Infrastruktur-infrastruktur 

telekomunikasi tidak hanya sebagai alat untuk mengirimkan pesan-pesan saja, tetapi juga 

merupakan basis untuk meningkatkan produktivitas sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan. 

Dalam paradigma baru, telekomunikasi dan komputer akan berperan sebagai infrastruktur yang 

terintegrasi dan sisi lain yang merupakan isi atau muatan akan diperkaya dan membuat 

terciptanya situasi yang kondusif dan sinergis. Sehingga di sana akan muncul suatu penyatuan 

telekomunikasi, komputer dan muatan yang akan membawa masyarakat menghadapi era 

informasi.  

Peran telekomunikasi harus difokuskan pada kemampuan mengakses informasi dengan 

biaya pelayanan yang rendah, praktis dalam menggunakan pelayanan dan akhirnya ketersediaan 

pelayanan-pelayanan tersebut di manapun dan kapanpun mereka membutuhkannya.  

Pada dasarnya ciri-ciri istimewa dari pelayanan telekomunikasi mempunyai karakteristik 

yang unik seperti Intelligent, Multimedia, Personalised, Humanised, dan Productive. Intelligent 

mengandung arti bahwa layanan tersebut mudah digunakan dan praktis penggunaannya. 

Multimedia berarti bahwa setiap layanan multimedia tersedia di sana. Personalised berarti bahwa 

pelayanan cukup mudah dan berguna serta dapat digunakan kapanpun dan di manapun. 

Humanised berarti bahwa pelayanan berada pada satu jalur dengan karakteristik kehidupan 

manusia dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan. Productive berarti bahwa pelayanan 

tersebut efisien, efektif dan ekonomis.  



Ditinjau dari sisi pelanggan, ada 2 katagori kebutuhan pelanggan, yaitu kebutuhan 

berkaitan dengan bisnis dan kebutuhan bagi rumah tangga/hunian. Pada katagori kebutuhan bagi 

hunian, pelayanan-pelayanan yang ditawarkan harus memenuhi kebutuhan pelanggan dalam 

memperbaiki kualitas hidupnya. Hal ini dicerminkan dari kondisi tingkat kesenangan hidup, 

kehidupan dengan rasa aman dan praktisnya kehidupan. Sementara itu, katagori kebutuhan bisnis 

adalah bahwa para pelanggan membutuhkan berbagai pelayanan yang mampu meningkatkan 

produktivitas bisnis melalui kecakapan bisnis dengan menggunakan jaringan yang efisien dan 

sesuai.  

Ketika Mr Bill gates ditanya mengenai visinya berkaitan dengan kesempatan bisnis raksasa 

di masa depan, beliau memperkirakan jika dibandingkan diantara kemajuan bisnis komunikasi, 

komputer, dan hiburan (entertaintment) saat ini, maka bisnis hiburan dan bisnis-bisnis lain yang 

terkait merupakan bisnis yang paling memberi harapan besar.  

Di masa depan, masyarakat cenderung untuk melakukan hampir semua aktivitas mereka 

di rumah (telecommuting) seperti aktivitas bisnis, berbelanja, telebanking, pendidikan, dan 

hiburan. Dunia hiburan akan menjadi bisnis yang sangat menarik dengan asumsi bahwa semua itu 

didukung oleh tersedianya infrastruktur jaringan. Time Warner mempersiapkan sebuah skenario 

kehidupan masa datang berbasis pada kemajuan teknologi multimedia dan Internet global saat 

ini. Skenario ini menggambarkan bagaimana kehidupan keluarga modern dilengkapi berbagai 

fasilitas rumah tangga yang serba canggih.  

Pada masa lalu, sistem satelit FSS digunakan untuk pelayanan-pelayanan percakapan 

telepon, faksimil dan penyiaran TV. Dengan kemajuan teknologi fiber optik dan pengembangan 

infrastruktur telekomunikasi terrestrial seperti kabel bawah laut dan transmisi fiber optik bawah 

tanah, banyak sistem-sistem satelit itu yang dimanfaatkan sebagai sistem guna memback-up sistem 

terrestrial. Memang disadari bahwa sistem-sistem terrestrial adalah media transmisi paling bagus 

untuk layanan percakapan telepon dibandingkan sistem satelit ditinjau dari segi kualitas dan 

ketersediaan lebar pita. Karena alasan tersebut, permintaan-permintaan sistem satelit tumbuh 

dengan cepat dan menjadi infrastruktur yang populer untuk pelayanan-pelayanan penyiaran TV 

global dan regional.  

Kemajuan teknologi satelit saat ini dan dalam kerangka globalisasi menghadapi era 

perdagangan bebas, telah mengubah penggunaan satelit dan sekaligus mengubah situasi bisnis 

satelit. Sistem-sistem satelit FSS menjadi infrastruktur telekomunikasi yang penting guna 

meningkatkan daya saing suatu negara dan untuk merebut kesempatan-kesempatan bisnis baru 

dalam menyediakan telekomunikasi global. 

Ukuran stasiun bumi saat ini semakin kecil tergantung pada frekuensi yang digunakan. 

Pada tahun 1975, ukuran antena berdiameter antara 10 - 13 meter atau bahkan lebih, tetapi saat 

ini ukurannya hanya berdiameter 60 cm atau bahkan kurang. Pada dasarnya kecenderungan pasar 

satelit sekarang adalah untuk menyediakan pelayanan-pelayanan telekomunikasi langsung ke 

pelanggan. Para pelanggan dapat menikmati pelayanan percakapan telepon, faksimil ataupun 



komunikasi data sambil dalam waktu yang bersamaan juga menikmati siaran TV. Karena 

keunggulan yang dimiliki sistem satelit FSS seperti misalnya : tidak tergantung pada jarak dan 

dapat menyediakan layanan untuk semua cakupan wilayah, sehingga sangat menarik bagi negara-

negara dengan luas wilayah yang besar, berpulau-pulau dan tingkat kepadatan penduduknya 

rendah.  

Kemajuan-kemajuan teknologi multimedia telah meningkatkan permintaan-permintaan 

berbagai pelayanan multimedia interaktif jenis baru. Beberapa pelayanan multimedia tersebut 

antara lain seperti : Image viewers, full motion video players, Audio players, high quality document 

readers. Dalam beberapa kasus, jenis-jenis pelayanan multimedia harus dipilih disesuaikan dengan 

keterbatasan lebar pita dan permintaan pasar.  

Permintaan-permintaan pelayanan multimedia tumbuh dengan pesat, tetapi dalam 

beberapa kasus ada kalanya sangat sulit untuk memenuhi permintaan tersebut karena kesulitan 

yang dihadapi dalam menyediakan infrastruktur multimedia. Pengembangan infrastruktur 

multimedia memerlukan biaya investasi sangat besar dan waktu yang lama. Di negara-negara 

maju, pengembangan infrastruktur multimedia tidak akan menghadapi berbagai masalah karena 

mereka biasanya telah memiliki infrastruktur-infrastruktur jaringan telekomunikasi yang telah 

mapan. Mereka bisa dengan mudah meningkatkan kemampuan jaringan dengan berbagai cara. 

Sebaliknya kebanyakan negara-negara berkembang masih menitik beratkan pada pengembangan 

infrastruktur telekomunikasi.  

Mereka tidak memiliki dana yang mencukupi untuk diinvestasikan pada jaringan 

multimedia seperti itu. Sistem satelit multimedia dapat menjadi solusi untuk mengatasi penggunaan 

biaya investasi yang luar biasa besar, serta masalah kelangkaan pendanaan dan lamanya waktu 

yang diperlukan untuk proyek tersebut sehingga baik negara maju maupun negara berkembang 

dapat menyediakan pelayanan-pelayanan multimedi Televisi telah menjadi bagian yang sangat 

penting pada kehidupan modern. Secara tradisional, pelayanan penyiaran TV menggunakan 

transmisi terrestrial dan sistem analog langsung ke rumah-rumah. Guna meningkatkan nilai tambah 

penyiaran TV, beberapa negara memiliki CATV atau Pay TV (televisi berlangganan) untuk 

mendistribusikan program-program TV menggunakan jaringan kabel fiber optik langsung ke 

pelanggan.  

Dewasa ini ada kecenderungan bahwa para pelaku bisnis penyiaran TV skala global ingin 

mendistribusikan program-program TV ke seluruh penjuru dunia dalam jangka waktu 

implementasi yang singkat. Itulah kenapa mereka menggunakan teknologi Direct To Home (DTH) 

sebagai infrastruktur TV Link untuk mengirimkan beratus-ratus program langsung ke rumah-

rumah melalui jaringan satelit.  

Ditinjau dari sisi pelanggan, DTH mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya : para 

pelanggan dapat memilih berbagai macam program, berbagai layanan dapat dilayani di manapun 

dan kapanpun selama masih pada sistem satelit yang sama. Secara umum pelayanan-pelayanan 

yang ditawarkan oleh para provider meliputi : program-program TV gratis (program lokal, 



regional, maupun internasional beserta iklan-iklannya), TV pendidikan, Pay TV dan Video on 

Demand (VOD) atau Pay Per View.  

Pengiriman program dalam sistem DTH menggunakan teknologi kompresi video digital, 

misalnya berbasis program MPEG-II/III dengan kecepatan data bervariasi dari 1,5 sampai 6 Mbps 

per channel. Pada sisi penerimaan, para pelanggan dilengkapi dengan antena parabola kecil 

(berdiameter 60 - 180 cm), boks antarmuka (receiver dan decoder) ke pesawat penerima TV, serta 

kartu pintar (smart card) yang berkemampuan untuk mengakses sistem.  

Beberapa perusahaan global dan sejumlah negara sekarang telah mengimplementasikan 

sistem ini, di antaranya : DirectTV from Japan, Thaicom, Koreasat, Multimedia Asia Indonesia, 

Measat Malaysia dan beberapa provider di Amerika dan di negara-negara a untuk memenuhi 

permintaan pasar.  

 

2.2   Sisi negatif dari teknologi terhadap lingkungan 

Seringkali pembangunan di bidang teknologi dibenturkan dengan kerusakan lingkungan, 

sehingga terkadang seolah-olah terjadi dua kutub, kutub yang pertama teknolog yang terkesan tak 

peduli lingkungan dan kutub kedua pecinta lingkungan yang sinis terhadap kemajuan dan aplikasi 

teknologi.Teknologi sebenarnya adalah cara dan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup 

manusia.  

Teknologi adalah alat bantu manusia untuk mengolah alam, mempermudah kegiatan dan 

lain sebagainya yang terkait dengan kebutuhan manusia. Setiap aplikasi dari teknologi akan 

membawa manfaat bagi manusia di satu sisi dan disisi yang lain juga membawa efek negatif baik 

bagi manusia ataupun bagi lingkungan. Kendaraan misalnya, jika dahulu manusia harus 

menghabiskan waktu berhari- hari untuk berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain maka 

dengan kendaraan sebagai aplikasi teknologi, perjalanan itu bisa ditempuh hanya dalam beberapa 

jam saja atau bahkan lebih cepat dari itu. Tetapi di balik keuntungan itu penggunaan kendaraan 

yang dari waktu ke waktu semakin banyak dan makin beragam juga ternyata menimbulkan efek 

negatif seperti polusi udara yang tidak hanya menimpa lingkungan tetapi juga menyerang 

kesehatan manusia.  

Di tingkat aplikasi teknologi yang lebih tinggi kita mengenal teknologi nuklir, di satu sisi 

aplikasi nuklir sangat bermanfaat bagi manusia seperti sebagai pembangkit listrik yang cukup 

murah tetapi di sisi yang lain dunia telah mencatat betapa nuklir bisa menjadi senjata yang sangat 

tak berkeprimanusiaan ketika melumatkan Hiroshima dan Nagasaki.  

Radiasi yang diakibatkan nuklir tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga 

penderitaan berkepanjangan dikarenakan mutasi gen sehingga manusia cacat seumur hidupnya. 

Tampaknya antara efek positif dan negatif dari aplikasi teknologi seperti dua sisi mata uang yang 

tak terpisahkan. Disinilah kecerdasan akal dan jiwa manusia teruji. Kecerdasan akal membuat 

manusia berupaya keras untuk meminimalisir dampak negatif teknologi sampai taraf yang tidak 



membahayakan atau dapat diterima sistem alami yang berlaku pada manusia ataupun alam. 

Mulailah kita melihat negara-negara maju mengkampanyekan tentang pentingnya aspek 

lingkungan sehingga muncullah standar kualitas seperti ISO 14000.  

Mulailah kita lihat di negara maju tanda recycle pada kemasan suatu produk yang 

menandakan kemasan itu bisa di daur ulang, sehingga tanpa mencantumkan tanda itu maka 

produk itu tidak akan laku di pasaran. Kita juga bisa melihat produsen mobil di negara-negara 

maju mengembangkan energi alternatif seperti energi cahaya matahari sebagai pengganti dari 

penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi terkadang kita dibuat kecewa di balik rasa peduli mereka 

terhadap lingkungan, tidak jarang itu hanya menjadi strategi bisnis untuk memenangkan 

produknya di pasaran, kita juga kecewa mengapa mereka tidak menerapkan kepedulian 

lingkungan di negara-negara di mana perusahaan-perusahaan mereka beroperasi.  

Setelah puas mengeruk kekayaan alam suatu negara dan merusak alamnya lalu mereka 

pergi seolah tidak ada sedikitpun kesalahan yang mereka perbuat. Mereka memilih teknologi yang 

terbaik dan sangat ramah lingkungan tetapi disisi lain menyarankan dan mendukung aplikasi 

teknologi yang sudah mereka tinggalkan karena efek negatifnya kepada suatu negara yang 

memang memiliki tingkat penguasaan teknologi di bawah mereka.  

Di sinilah terbukti bahwa kecerdasan akal saja tidak akan pernah cukup tanpa disertai 

kecerdasan jiwa. Kecerdasan jiwa akan mengontrol manusia untuk tetap memelihara sifat-sifat 

kemanusiaannya sehingga tidak terjadi penyimpangan menjadi sifat binatang yang 

menyebabkannya tega memangsa sesama. Kata kunci tetap terletak pada manusia sedang 

teknologi hanyalah alat yang dikendalikan oleh manusia.  

Aplikasi teknologi akan sangat merugikan dan menimbulkan kerusakan yang dahsyat 

ketika dikuasasi oleh orang-orang yang cerdas akalnya tetapi bodoh jiwanya. Oleh karena itu 

kebutuhan akan orang-orang yang cerdas akal dan jiwanya sangat besar sehingga mampu 

mendominasi dan memberikan manfaat yang optimal dari aplikasi teknologi tidak hanya bagi 

manusia tetapi lingkungan dan alam secara keseluruhan. 

 

3. Politik 

Poling, pemilu dan warga Negara berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal ini banyak 

dipengaruhi oleh teknologi seperti computer, kabel TV, satelit dan pelayanan telepon. Teknologi 

komputer membolehkan calon politik untuk mengirim secara individual ke pemilih yang 

berpotensi. Akhir-akhir ini juga pada pemilihan di Sandiago megirimkan e-mail ke tiap-tiap warga. 

Kehebatan teknologi komunikasi berperan penting dalam dunia politik, contohnya Franklin D. 

Rooselvelt menggunakan radio untuk menarik simpati massa, John F Kenedy dan beberapa calon 

presiden indonesia juga menggunakan media televisi sebagai media untuk kampanye, bahkan 

Barack Obama menggunakan kemampuan media internet dengan web 2.0 sebagai bagian 

kampanyenya  

 



4. Perkantoran (Bisnis) 

Ketika pasaran komputer pribadi untuk keperluan di rumah atau pekerjaan di kantor 

mengalami stagnasi, industri komputer pun bergeliat mencari pegangan baru agar bisnis mereka 

tidak tenggelam dalam jurang kehancuran seperti yang dialami oleh beberapa perusahaan 

ternama seperti IBM yang menjual usaha komputernya ke Lenovo.  

Berbagai industri selama semester pertama tahun ini melaporkan menciutnya kapasitas 

usaha mereka. Intel Corp sebagai produsen prosesor ternama di dunia sudah melaporkan 

menurunnya permintaan prosesor dunia yang diikuti dengan pengurangan jumlah pegawai pada 

tingkat manajer.  

Perusahaan raksasa asal RRC, Lenovo, yang mengakuisisi bisnis unit komputer IBM setelah 

berjualan hampir setahun, melaporkan penurunan penjualan mencapai sekitar 80 persen. 

Beberapa perusahaan lain juga melaporkan hal sama menunjukkan terjadi penurunan drastis 

bisnis industri komputer, baik kategori desktop dan notebook. Bahkan, perkiraan bahwa 

komputer notebook akan menggantikan kedudukan komputer desktop tidak menjadi kenyataan. 

Para manufaktur notebook juga melaporkan penurunan permintaan komputer notebook yang 

juga menyebabkan menurunnya pendapatan mereka.  

Memang terasa janggal, di tengah-tengah kemajuan teknologi komunikasi informasi yang 

menjadikan komputer sebagai sentral aktivitas digital justru permintaan komputer malah 

menurun. Yang terjadi sekarang adalah persaingan harga dari berbagai merek komputer yang 

menawarkan produk dengan kualitas yang sama pada harga yang sangat bersaing.  

VoIP merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol, sebuah teknologi yang 

digunakan untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan IP. Bentuk panggilan analog 

dikonversikan menjadi bentuk digital dan dijalankan sebagai data oleh Internet Protocol. VoIP 

menjadi fenomena tersendiri lantaran sejumlah keuntungan dari sisi ekonomis bisa didapat 

penggunanya. VoIP seperti model jaringan peer to peer, karena dari 1 komputer ke komputer lain 

saling bertransmisi suara ( Bellovin , 2006).Standar protokol VoIP antara lain SIP dan H.323 yang 

sangat populer untuk messenger dan chat misalnya. Beberapa aplikasi dalam VoIP misalnya Skype, 

Yahoo Messenger dll, ngan peer to peer dalam pengeluaran dalam komunikasi. Bukan hanya 

harga yang menjadikan VoIP dapat berkembang pesat, ada faktor lain pada sisi providernya. 

Operator dapat dengan cepat mengembangkan nilai tambah yang baru dan keuntungan bersih 

serta servis. Walau sangat menjanjikan, perlu memperhatikan hal-hal berikut sebelum 

menerapkan VoIP pada small bussines. 

a. apakah VoIP dapat mengembangkan usaha? 

b. apa saja fasilitas yang didapat dari jaringan VoIP? 

c. bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas? 

 



Perusahaan dapat memilih beberapa peralatan dan protokol dalam 

mengimplementasikan VoIP. Keuntungan menggunakan VoIP, diantaranya: 

 Biaya yang relatif murah karena data di ubah menjadi paket– paket sehingga memerlukan 

bandwidth yang sedikit. Selain itu suara dan data dialirkan dalam single network. VoIP 

tidak sepenuhnya free, karena diperlukan biaya juga untuk internet servicenya. 

 Kita dapat menghubungi orang-orang di dunia, asalkan mempunyai koneksi internet. 

Bahkan dapat berbicara dengan beberapa orang dalam waktu yang bersamaan tanpa 

dikenai biaya tambahan. 

 Dalam keadaan mobile, user masih dapat melakukan dan menerima panggilan. 

Kerugian menggunakan VoIP diantaranya: 

 Kecepatan koneksi internet dapat mempengaruhi kualitas VoIP, misalnya suara menjadi 

terdengar bergema. 

 Beberapa service VoIP tidak bekerja selama power outages dan service provider mungkin 

tidak menawarkan backup power. Ketika power outages, kita dapat mengalihkan nomer 

kita ke nomer yang lain sehingga kita masih dapat menerima panggilan walaupun tidak 

dapat melakukan panggilan keluar. 

 

3.3. Simpulan 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil 

beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa latin "texere" yang berarti menyusun atau 

membangun. Menurut istilah teknologi adalah suatu rancangan atau metode yang dibentuk 

sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melaksanakan suatu kegiatan yang lebih 

efektif dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah. Komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling 

mempengaruhi diantara keduanya. Teknologi informasi adalah meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan 

informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat 

bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang 

mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, 

manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media. 

2. Penemuan teknologi dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Teknologi berkembang dari 

riset ilmiah yang dilakukan banyak ilmuan. Penemuan di bidang teknologi dapat memberikan 

kemudahan-kemudahan bagi kita, misalnya dalam melakukan pertukaran informasi, transaksi 

maupun transportasi. Perkembangan teknologi juga meningkatkan standar hidup manusia, 

meningkatkan mutu informasi, hiburan dan pendidikan. Telekomunikasi merupakan salah satu 



hasil teknologi. Pada awalnya orang melakukan komunikasi verbal dengan cara berteriak satu 

sama lain. Tapi hal ini menghasilkan komunikasi yang buruk untuk jarak lebih dari 2 mil. Kondisi 

ini lalu mendorong dikembangkannya teknologi komunikasi yakni telpon. Telekomunikasi 

merupakan salah satu hasil teknologi. Pada awalnya orang melakukan komunikasi verbal 

dengan cara berteriak satu sama lain. Tapi hal ini menghasilkan komunikasi yang buruk untuk 

jarak lebih dari 2 mil. Kondisi ini lalu mendorong dikembangkannya teknologi komunikasi yakni 

telpon. Berkembangnya teknologi transformasi data yang diiringi dengan perkembangan 

teknologi komputer baik software dan hardware telah berhasil mewujudkan suatu bentuk 

jaringan komputer terpadu yang bersifat global. Salah satu jaringan global yang sangat pesat 

perkembangannya adalah jaringan internet. 

3. Aplikasi teknologi komunikasi baru diberbagai aspek kehidupan mencakup bidang diantaranya: 

 Pendidikan 

Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media 

komunikasi seperti telepon, komputer, internet, e-mail, dsb. Hal yang paling mutakhir 

adalah berkembangnya apa yang disebut ―cyber teaching‖ atau pengajaran maya, yaitu 

proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Selain itu juga terdapat 

perpustakaan elektronik (e-library) sekarang sudah menjangkau berbagai sumber buku yang 

tak terbatas untuk bisa diakses tanpa harus membeli buku/sumber belajar tersebut. 

 Keluarga atau lingkungan 

Sisi positif dari penggunaan teknologi berdampak hubungan antar personal menjadi lebih 

lancar karena akses untuk berkomunikasi mudah diperoleh.  Dan sisi negatifnya terjadi 

kerusakan-kerusakan alam seperti radiasi nuklir, global warning, polusi dan sebagainya. 

 Politik 

Poling, pemilu dan warga Negara berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hal ini banyak 

dipengaruhi oleh teknologi seperti computer, kabel TV, satelit dan pelayanan telepon. 

 Perkantoran (bisnis) 

Dengan adanya teknologi komunikasi, kegiatan bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. 
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BAB IV MENGGUNAKAN MULTIMEDIA UNTUK PENDIDIKAN YANG EFEKTIF 

4.1. Pendahuluan 

4.1.1. Latar Belakang 

Majunya teknologi informasi merupakan suatu perkembangan yang memberikan akses terhadap 

perubahan kehidupan masyarakat. Dunia informasi menjadi salah satu wilayah yang berkembang pesat 

dan banyak mempengaruhi peradaban masyarakat. Radio, Televisi, DVD, VCD dan Komputer 

merupakan salah satu perangkat elektronik yang menjadi bagian dari perabot rumahtangga. Selain 

berfungsi informatif, media teknologi tersebut merupakan salah satu media entertainment.  

Akibat kemajuan media teknologi informasi, kehidupan masyarakat memasuki zone rekreatif 

(hiburan). Tidak dapat dibayangkan, ketika media televisi telah menjadi salah satu media yang 

menyediakan diri selama 24 jam untuk memberikan hiburan di tengah-tengah keluarga. Setiap sajian 

acara yang ditayangkan, senantiasa dikemas dalam unsur hiburan. Bukan hanya tayangan sinetron, 

bahkan pemberitaan (news) tak lepas dari unsur hiburan. Bagaimana berita kriminal dan mistik menjadi 

salah satu tayangan di berbagai stasiun televisi yang mampu menghipnotis pemirsa untuk tetap bertahan 

di hadapan layar televisi. 

Hadirnya teknologi media audiovisual, telah menciptakan budaya masyarakat rekreatif dan 
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konsumtif. Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menghibur diri dan membuang kesumpekan 

hidup yang makin menjepit. 

Kondisi perubahan peradaban tersebut, telah pula menjadi pemicu terhadap upaya perubahan 

sistem pembelajaran di sekolah. Upaya untuk melepaskan diri dari kungkungan pembelajaran 

konvensional yang memaksa anak untuk mengikuti pembelajaran yang tidak menarik, dan 

membosankan, sehingga Faulo Fraire mengungkapan, sekolah tak lebih merupakan bangunan tembok 

penjara yang menghukum penghuninya untuk mengikuti (memaksa) menerima segenap ajaran yang 

berkubang di dalamnya. 

Neil Postman, salah satu filosof daan pakar pendidikan semakin mencemaskan terhadap 

kehidupan lembaga persekolahan yang semakin teralineasi dari kultur masyrakat yang kian dinamis, 

sehingga sampai pada taraf asumtif, matinya nilai-nilai pendidikan. 

Kondisi sekolah, senantiasa dituntut untuk terus-menerus mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, sehingga sekolah yang tetap berkutat pada 

instruksional kurikulum hanya akan membuat peserta didik gagap melihat realitas yang mengepungnya. 

 

4.1.2. Rumusan Masalah 

Berawal dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam bab ini adalah: 

1. Bagaimana peran komputer dalam multimedia ? 

2. Apa saja media yang bisa bermanfaat ? 

3. Bagaimana cara membuat suatu proyek multimedia ? 

4.1.3. Tujuan 

Dalam setiap melakukan sesuatu pasti dan selayaknya harus mempunyai tujuan, begitu pula 

dalam bab ini.. Adapun tujuan yang diharapkan dalam bab ini adalah: 

1. Untuk mencari jawaban dari setiap rumusan masalah yang diberikan 

2. Sebagai latihan untuk membuat sebuah karya ilmiah yang harus dipertanggung jawabkan isinya. 

3. Untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Dosen pada Mata Kuliah Tekhnologi 

Informasi Pendidikan 

4. Sebagai bahan referensi yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca lain 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Peran Komputer di dalam Multimedia  

Menciptakan media dan menyambungkannya ke suatu komputer mengizinkan/membiarkan para 

siswa untuk membuat proyek-proyek multimedia di mana sambungan nampak hidup. Dengan 

menggunakan suatu sistem pengarangan multimedia pemprogram para siswa dapat membuat media, 

tombol-tombol, dan sambungan dengan cepat dan dengan mudah. Para siswa atau para pemakai lain 

kemudian bisa memilih setiap tombol dan dengan cepat melihat dan mendengar bagian yang sesuai dari 

proyek. Di dalam contoh Current Events, para siswa membuat tombol-tombol seperti tombol, suatu 

kejadian pada suatu bulan atau suatu periode. Seorang pengguna dapat memilih setiap tombol-tombol 

yang diinginkan untuk melihat kejadian di dalam setiap tombol yang diinginkan. Seorang  pengguna 

dapat memilih tombol untuk bulan tertentu dan dengan cepat melihat uraian dan gambar yang sesuai 



antara peristiwa/kejadian dalam waktu atau periode tertentu. Setelah membaca tentang peristiwa dan 

memperhatikan gambar, pengguna itu dapat memilih satu dari beberapa tombol-tombol untuk 

menentukan apa yang menjadi bagian dari proyek, pengguna menjadi dapat melihat informasi 

berikutnya. Memilih satu tombol komputer sama dengan mengatakan kepada komputer itu untuk 

menunjukkan urutan peristiwa berikutnya dalam layar. Dengan memilih tombol lain sama dengan 

mengatakan kepada komputer itu untuk menunjukkan kembali garis waktu yang lain lagi pada layer. 

Memilih tombol lain sama dengan mengatakan kepada komputer itu untuk menunjukkan peta tempat 

dimana kejadian terjadi, sesuai dengan dimana para siswa menempatkan tombol-tombol yang sesuai 

dengan kota-kota di mana kejadian terjadi. 

4.2.2. Lima Media yang Bermanfaat 

1. Teks  

Teks merupakan salah satu dari lima media yang sangat bermanfaat bagi manusia. Teks 

merupakan hasil dari karya manusia yang berupa tulisan yang berguna untuk menyampaikan informasi 

kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut diharapkan mampu memahami/mengerti maksud 

dan tujuan dari informasi yang diberikan kepadanya dari pemberi informasi (informer). 

Dahulu penyampaian informasi berupa teks mungkin hanya bisa disampaikan dengan 

menggunakan surat yang biasa di kirim melalui jasa kantor pos atau ditipkan kepada orang lain. Tetapi 

sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi, teks tidak hanya di kirim lewat pos saja tetapi bisa 

menggunakan E-mail (Elektronik Mail/ Surat elektronik) dan chating dengan bantuan komputer yang 

telah dihubungkan dengan Internet atau telepon genggam yang telah memiliki jaringan WEB dan SMS 

(Short Massage service) bagi Telepon genggam.  

Media informasi berupa teks bisa berbentuk buku, Koran, surat (baik surat pribadi maupun surat 

resmi) dan yang lainnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 Gambar. 2.1 Media Teks 

Penyampaian informasi dengan media teks pada waktu dahulu dan sekarang memiliki kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1 dibawah ini : 

 

Perbandingan Penyampaian Informasi Teks Dengan Teknolgi dan Tanpa Teknologi 

Dengan menggunakan jasa pos/orang Dengan menggunakan teknologi 

Kelebihan :  

4.2. Dapat diterima oleh semua orang 

Kelebihan : 

1. Cepat (Karena On-Line) 



(walaupun di desa terpencil) 

4.3. Dapat digunakan semua orang 

(walaupun tanpa mengenal 

teknologi) 

4.4. Hemat  

2. Epektif  

3. Efisien (karena setiap orang 

mempunyai alamt E-Mail tersendiri 

atau Nomor Hand phone tersendiri) 

Kekurangan  : 

1. Lambat  

2. Terpengaruh Keadaan Alam 

(Melewati lautan yang sedang ada 

badai) 

Kekurangan  : 

1. Memungkinkan kena gangguan 

jaringan telekomunikasi 

2. Tidak dapat diterima oleh semua 

orang (Misalkan di desa terpencil) 

3. Tidak dapat digunakan semua orang 

(misalkan orang yang tidak mengenal 

teknologi) 

4. Mahal (memerlukan biaya yang 

tinggi) 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Penyampaian Informasi Teks Dengan Teknolgi dan Tanpa Teknologi 

 

Penyampaian informasi dengan menggunakan teks memudahkan untuk dipahami karena sudah 

dijelaskan dengan apa yang disampaikannya tetapi kelemahannya yaitu dari segi bahasa tidak semua 

oaring didunia mempunayi bahasa yang sama sehingga factor bahasa menjadi penghambat informasi 

yang akan disampaikan, selain itu juga teks itu memerlukan tempat yang banyak untuk di sampaikan 

karena sangat mendetain dan bahkan ada prolog dahulu sebelum informasi yang inti disampaikan. 

2. Grafik 

Grafik merupakan sebuah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa 

gambaran suatu kejadian atau laporan dari suatu kejadian yang biasanya selalu berhubungan dengan 

angka nominal atau jumlah untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan sesuatu yang 

pembuatannya menggunakan sumbu vertikal dan horizontal (mencatar dan tegak lurus) atau sumbu x 

dan sumbu y.  

Garafik umumnya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara 

teratur dalam jangka waktu tertentu, misalnya data rata-rata nilai UAN suatu sekolah dari tahun ke 

tahun, banyak kendaraan yang lewat di jalan tol tertentu setiap jam, harga kebutuhan bahan pokok dari 

hari ke hari, jumlah wisatawan manca negara yang berkunjung ke Indonesia dari tahun ke tahun, dan 

sebagainya. 

Grafik itu mempunyai banyak macamnya, diantaranya : diagram batang dan diagram garis. 

a. Diagram Batang 

Diagram batang adalah sebuah bagan yang menggambar sebuah grafik untuk menyampaikan 

informasi dengan cara membuat diagram batang pada sumbu horizontal dan vertikal (sumbu tegak lurus 

dan mendatar), dimana skala kedua sumbu tersebut sama besar. Letak batang yang satu dengan batang 

lainnya yang saling berdampingan dibuat terpisah. 



 

Gambar. 2.2 Diagram Batang 

Dari uraian di atas cukup dapat dipahami bahwa penyajian data dengan menggunakan diagram 

akan memudahkan kita dalam memahami makna dari data yang tersedia. 

b. Diagram Garis 

Diagram garis adalah sebuah grafik yang menggambarkan sebuah informasi untuk disampaikan 

dengan cara membuat titik pada sumbu horizontal dan vertikal (sumbu tegak lurus dan mendatar), 

dimana skala kedua sumbu tersebut sama besar. Letak titik yang satu dengan yang lainnya saling 

berhubungan yaitu dihubungkan oleh garis. 

 

Gambar. 2.3 Diagram Garis 

 

Penyampaian informasi dengan menggunakan grafik dapat meghemat ruang/tempat dalam 

penulisannya tetapi bagi yang tidak bias membaca grafik, grafik akan sulit di pahami. 

3. Gambar 

Gambar merupakan sebuah media visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

kepada orang lain. Dengan gambar diharapkan informasi tersebut bias diterima dengan lebih nyata atau 

konkrit. Media berupa gambar bisa berupa fhoto, lukisan, seketsa dan karikatur. 

Fhoto merupakan berupa gambar hasil pengambilan dengan menggunakan kamera. Fhoto 

biasanya di gunakan untuk menyampaikan informasi berupa bukti. Misalnya bukti bahwa seseorang 

pernah berkunjung kesuatu tempat, bertemu dengan seseorang atau pernah melakukan sesuatu 

ditunjukan dengan fhoto. 



Jln. 

perintis 

Jln. Puri 

Jln. Wira 
Jln. Pari 

 

Gambar. 2.3 Media informasi gambar bentuk photo 

 

Lukisan adalah gambar hasil coretan seseorang yang bisanya merupakan pengalaman pribadi 

berupa ekspresi atau emosi yang di tuangkan ke dalam media yang ingin disampaikan kepada orang lain 

atau dengan harapan orang lain mengerti keadaan jiwa dan emosi dia saat dia melukis.  

 

 

 

 

 

Gambar. 2.3 Media informasi gambar bentuk lukisan 

Sketsa merupakan sebuah gambar yang berupa coretan sementara yang berguna untuk 

menyampaikan informasi kepada orang lain. 

Contoh sketsa: jalan yang dilalui ketika gerak jalan 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatur adalah gambar yang berguna untuk menyampaikan informasi kepada orang lain yang 

biasanya berupa kritik sosial.  

 

Gambar. 2.4 Media informasi gambar bentuk Sketsa  

 



Gambar. 2.5 Media informasi gambar bentuk karikatur 

Penyampaian informasi dengan gambar mempunyai kelebihan yaitu bisa menyampaikan 

informasi dengan sedikit ruang yang diperlukan, tetapi informasi tersebut akan menjadi salah penafsiran 

oleh orang lain apabila orang yang diberi informasi salah tafsir. 

4. Audio  

Audio merupakan media informasi yang berguna untuk menyampaikan informasi berupa suara 

kepada orang lain yang mendengarnya. Media informasi berupa auadio adalah radio, telepon (baik 

telepon rumah maupun telepon genggam). 

 

Gambar. 2.6 Media informasi audio 

Media informasi audio ini memiliki kelebihan yaitu informasi bisa langsung didengarkan orang 

lain tanpa harus di lihat namun kelemahan dari media informasi ini memiliki kelemahan yaitu akan tidak 

maksimal bila terjadi ganguan pada pendengaran orang yang diberi informasi. 

5. Video 

Video meupakan media informasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada 

orang lain berupa gambar hidup atau animasi. Video ini merupakan media informasi yang biasanya 

menggabungkan lebih dari satu media informasi misalnya teks dengan gambar. Penyampaian informasi 

dengan media ini bisa lebih nyaman karena penyampaian informasi denagn media ini akan lebih mudah 

di terima oleh penerima informasi. 

 

Gambar. 2.7 Media informasi video   

4.2.3. Praktek Membuat Media 

Bagian latar belakang bab ini menggambarkan berbagai hal multimedia dan memperkenalkan 

aspek penting dari proyek-proyek multimedia. Bagian Theory mendiskusikan mengapa kita dapat 

mengharapkan untuk belajar lebih secara efektif dan secara efisien dengan menciptakan proyek-proyek 

multimedia. Bagian Praktek ini akan menyarankan aktivitas agar menjadi terbiasa dengan multimedia.  



Menciptakan suatu proyek multimedia memberi peluang yang mengejutkan menggunakan 

beberapa media untuk menyatakan informasi. Lima media bermanfaat adalah teks, grafik, gambaran-

gambaran, audio, dan video. Menciptakan multimedia memberi peluang tambahan penting untuk 

mengorganisir media ini atas permintaan. Mengorganisir dan saling berinteraksi dengan media 

membantu kita mencapai sasaran bahwa memilih tujuan yang utama menciptakan suatu proyek 

multimedia untuk membantu penciptanya mencapai sasaran akademis.  

Membuat suatu proyek multimedia dengan menciptakan media dan lalu menciptakan 

sambungan di antara media. Jika bersifat tidak familier dengan sambungan, di sini adalah satu ikhtisar. 

Kita membuat suatu mata rantai untuk mengambil mereka dengan seketika dari satu bagian dari proyek 

itu memilihuntuk bagian lain. Kedua-duanya selagi mereka sedang menciptakan proyek dan setelah 

mereka sudah menyelesaikan proyek. Buatan sambungan yang menciptakan suatu proyek multimedia 

lebih bidang pendidikan dibanding buku catatan. foto-foto, audio-cassette tape, dan video-cassette. Mata 

rantai bersifat mungkin karena para siswa menyimpan semua media di suatu disk-disk komputer (juga 

disebut hard drive atau disk tetap). Suatu disk, tidak seperti suatu kotak, memberi akses para siswa yang 

segera kepada setiap isi-isi yang diinginkan. Dengan akses yang segera, para siswa dapat mengorganisir 

informasi bahwa mereka membuat untuk proyek oleh mentautkan berhubungan potongan-potongan 

informasi.  

Di sini bagaimana sambungan bekerja. Para siswa membuat suatu layar komputer bahwa 

menyatakan potongan tertentu informasi. Mereka boleh memutuskan untuk membuat sebagian orang 

atau semua teks, grafik, gambaran-gambaran, dan video untuk menunjukkan di monitor . Mereka boleh 

juga membuat audio permainan selagi monitor itu adalah kelihatan. Para siswa membuat monitor seperti 

itu lain  bahwa mempekerjakan media yang sesuai untuk menyatakan potongan-potongan lain informasi. 

Lalu para siswa mengorganisir informasi dengan menciptakan satu atau lebih tombol-tombol di masing-

masing jaringa. Suatu tombol yang khas dihubungkan dengan monitor yang di atasnya tombol-tombol 

muncul pada monitor yang lain. Memilih tombol seperti itu, biasanya dengan mengarahkan ke tombol 

dan meng-klik mouse, mengatakan kepada komputer itu untuk menghapus layar yang ada dan 

menunjukkan layar yang lain. Yang lain semacam sambungan tombol dengan informasi tambahan yang 

para siswa memutuskan untuk menyediakan monitor yang ada. Memilih tombol seperti itu boleh 

mengatakan kepada komputer itu untuk audio permainan awal atau video atau boleh mengatakan kepada 

komputer itu untuk muncul teks baru atau beberapa  medium yang lain di monitor yang ada.  

Hubungkan suatu proyek multimedia buatan yang interaktip. Suatu komputer biasanya 

memerlukan kurang dari suatu detik/second untuk mendapat informasi yang diminta daripadanya, dari 

disk ke monitornya atau kepada para pembicaranya. Sebagai hasilnya, apakah menciptakan suatu proyek 

atau menggunakan proyek yang diselesaikan, para siswa saling berhubungan, dengan informasi proyek 

itu tentang sama dan cepat seolah-olah mereka saling berinteraksi dengan orang yang sangat mau 

mendengarkan. Sebenarnya, kepada mengkwalifikasikan multimedia yang benar, suatu proyek harus 

tidak hanya menggunakan beberapa dari lima media tetapi harus pula menggunakan sambungan yang 

bersifat interaktip. 

Tentu saja, siswa menciptakan proyek-proyek multimedia, yang merupakan hal yang utama dari  

buku ini, bukan satu-satunya cara untuk menggunakan media seperti audio dan video di dalam kelas-



kelas. Para siswa dapat mencapai beberapa sasaran yang akademis dengan mendengarkan dan 

menyaksikan bahan-bahan kurikulum audiovisual di mana suatu profesional sudah secara hati-hati 

memilih informasi, sudah mewakili informasi itu oleh media yang sesuai, dan sudah mengorganisir itu 

media ke dalam urutan tertentu untuk penyerahan di suatu pesawat televisi. Para guru dapat memperoleh 

bahan-bahan kurikulum audiovisual seperti di jaringan televisi, siaran ulang tv dari video, CD-ROM 

disk-disk, dan disk-disk laser. Para guru dapat juga membuat bahan-bahan diri mereka. Mendiskusikan 

cara para guru dan para siswa dapat membuat penggunaan efektif dari bahan-bahan yang ada.  

Para siswa dapat belajar lebih secara efektif dan secara efisien dengan menjadi aktip melibatkan 

diri di dalam memilih, mewakili menggambarkan, dan mengorganisir pengetahuan dibanding dengan 

pasif mengamati bahan-bahan yang ada. Kita merekomendasikan bahwa para siswa memutuskan apa 

yang potongan-potongan informasi untuk memasukkan di dalamnya di suatu proyek; mewakili; 

menunjukkan potongan-potongan informasi dengan menyiapkan teks yang sesuai, grafik, gambaran-

gambaran, audio, dan video; dan menghubungkan potongan-potongan informasi bersama-sama ke dalam 

suatu organisasi yang penuh arti. Bagian teori ini menyajikan dasar pemikiran kita untuk 

merekomendasikan pendekatan hal ini bersifat pendidikan aktif. 

Menciptakan suatu proyek multimedia dapat memberi para siswa peluang itu untuk belajar 

dengan mantap lebih dari sekedar bias, belajar dengan menciptakan suatu melaporkan bahwa berisi teks 

dan gambar-gambar atau bahkan dengan menciptakan suatu siaran ulang TV dari video bahwa berisi 

semua lima media. Di dalam yang manapun suatu laporan atau suatu siaran ulang TV dari video, 

pencipta-pencipta harus mengorganisir secara linear informasi, yang di dalam suatu urutan dari 

permulaan sampai akhir. Di suatu proyek multimedia, bagaimanapun sambungan penggunaan pencipta-

pencipta untuk menyusun informasi di dalam organisasi-organisasi lebih penuh arti.  

Sebagai contoh, di dalam proyek Current Events, adalah siswa menulis alinea-alinea yang 

menguraikan kejadian, mengumpulkan gambar-gambar dari bahkan, dan menggambar/menarik garis 

waktu dan peta-peta untuk menunjukkan bagaimana kejadian berhubungan dengan satu sama lain. Para 

siswa mempekerjakan teks, gambaran-gambaran, dan grafik. Para siswa membuat satu set dari 

sambungan bahwa ber/menggabung dengan kejadian di dalam pesanan menurut urutan waktu, sama 

seperti para siswa itu akan lekatkan chip berurutan di suatu buku tempel, untuk menekankan sifat 

kejadian urutan. Siswa membuat tombol-tombol sepanjang suatu garis waktu, satu tombol untuk 

masing-masing bulan. Mereka lalu membuat suatu mata rantai dari masing-masing tombol ke peristiwa 

yang pertama bahwa terjadi di dalam bulan yang sesuai, dan seterusnya. Para siswa juga membuat suatu 

set yang kedua dari sambungan bahwa untuk menggabungkan  peristiwa yang terjadi di dalam kota yang 

sama, untuk menunjukkan bagaimana terjadi di suatu lokasi yang umum dapat menghubungkan kejadian 

kepada satu sama lain. Para siswa menempatkan tombol-tombol ini di suatu peta. Mereka 

menghubungkan tombol untuk kota tertentu kepada satu peristiwa bahwa terjadi di  kota tersebut. 

Proyek yang hasilnya adalah seperti itu suatu organisasi taklinear, sebagai lawan nya bahwa hanyalah 

mendaftar kejadian dalam satu pesanan linier yang tertentu.  

Para siswa bisa memutuskan untuk membuat beberapa set-set yang lain dari sambungan, juga. 

Satu set bisa bergabung dengan semua kejadian bahwa berhubungan dengan suatu hal yang diberi, 

kapan pun dan di mana saja itu kejadian terjadi. Para siswa lebih yang dikedepankan bisa 



menggambar/menarik suatu peta konsep dari kejadian sosial, politis, dan konteks-konteks ekonomi dan 

membuat sambungan dari masing-masing konsep ke kejadian yang sesuai. Set-set lain dari sambungan 

bisa menyebabkan sambungan kepada barang kepunyaan, penyamarataan-penyamarataan kepada 

contoh-contoh yang spesifik, diskusi-diskusi umum kepada lebih terperinci penjelasan-penjelasan, satu 

contoh dari suatu konsep kepada exac yang lain dari konsep yang sama, atau satu pendapat kepada 

pendapat-pendapat yang berlawanan. 

Semua media melibatkan sambungan. Sambungan bahwa ber/menggabung dengan potongan-

potongan yang berbeda dari teks disebut mata rantai hiperteks. Kombinasi sambungan dan teks disebut 

hiperteks. Dengan cara yang sama, sambungan dengan media lain, sebagai tambahan terhadap teks, 

disebut sambungan hipermedia.  

Kejadian riil atau potongan-potongan lain informasi berhubungan dengan satu sama lain di 

dalam banyak cara yang penting. Menciptakan suatu laporan atau siaran ulang TV dari video yang linier 

akan memaksa para siswa untuk memilih satu hubungan, seperti waktu, dan mengorganisir material 

menurut hubungan tunggal itu. Menciptakan suatu proyek multimedia di suatu komputer membiarkan 

para siswa untuk menggunakan sambungan untuk mengkhayalkan lebih banyak hubungan-hubungan 

mengorganisir informasi di dalam cara yang lebih penuh arti. Menciptakan proyek Current Events 

memberi peluang para siswa yang unik untuk memikirkan dan memahami tatacara di mana kejadian 

benar-benar berhubungan satu sama lain, seperti waktu dan lokasi. Menciptakan proyek-proyek 

multimedia membantu para siswa untuk belajar dan mempraktekkan suatu  metoda yang luas untuk 

menggunakan sambungan hipermedia untuk mengorganisir informasi.  

 

4.3. Simpulan 

Komputer memiliki peranan yang sangat penting bagi pembuatan dan perkembangan multi 

media, selain computer juga perkembanga multimedia dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Media yang sangat besar manfaatnya dan dirasakan oleh masyarakat adalah : 

1. Teks 

2.Grafik 

a. Diagram batang 

b. Diagram garis 

3.Gambar 

a.Fhoto 

b.Lukisan  

c.Sketsa 

d.Karikatur  

4.Audio 

5.Video 

Dalam membuat media seseorang harus memperhatikan faktor usia dari sasaran media tersebut 

kemana akan ditujukan. 
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BAB V PERANGKAT KERAS MULTIMEDIA 

5.1. Pendahuluan 

5.1.1. Latar Belakang Masalah 

  Dewasa ini tak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komputer merupakan suatu 

kebutuhan manusia yang paling dasar untuk membantu setiap pekerjaan dalam bidang komputerisasi. 

kebutuhan ekonomi tidak jadi penghalang bagi siapa  saja untuk memiliki sebuah perangkat unit 

computer dan hingga akhirnya semakin banyak pengguna komputer yang memaksakan diri untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, walau hanya dengan uang yang pas-pasan. 

Dalam jangka waktu tertentu setiap perangkat hardware dan software akan mengalami 

perubahan fisik maupun kerusakan, yang menyebabkan perangkat tersebut harus dioperbaharui, baik 

oleh kita sendiri maupun dengan bantuan teknisi. Untuk mendapatkan informasi khususnya perangkat 

keras komputer (hardware) dewasa ini begitu sulit dan tidak lengkap seperti yang diharapkan. Oleh 

karena itu diangkat sebuah rumusan masalah. 

5.1.2. Rumusan Masalah 

1. Karakteristik Komputer Dari Setiap Generasi  

2. Pengertian Hardware (Perangkat Keras) 

3. Apa Saja Perngkat Hardware Yang Ada Dalam Komputer Serta Perangkat Pendukung Lain 

Yang Mendukung Jalannya Komputer 

http://chaeruman.com/archive.html
http://multimedia.wordpress.com/archive.html
http://multimedia.wordpress.com/archive.html
http://cepiriyana.blog-spot.com/2006
http://multimedia.blog-spot.com/archive.html


4. Multimedia Untuk Menyimpan Teks, Grafik, Audio, Visual, Animasi Dan Menampilkannya 

5. Komputer Menciptakan Project Multimerdia 

6. Alternative tipe hardware multimedia 

7. Contoh Multimedia Yang Sesuai Dengan Computer Yang Tersedia Di Kampus Atau Di Sekolah 

 

5.2. Kajian Teoritis 

5.2.1. Karakteristik Komputer dari Setiap Generasi 

1.  Generasi Awal Tahun 1980-An 

- Hanya bisa menangani teks dan grafik 

- Data hanya diketik terbatas huruf-huruf yang ada pada keyboard 

- Hasil data yang ditampilkan pada layar dan printer terbatas 

- Layer hanya bisa menampilkan dua warna (hitam dan hijau) ataupun ada yang empat 

warna 

- Komputer generasi ini tidak dapat menanpilkan gambar dengan warna yang baik 

- Cara satu-satunya untuk menanganinya adalah menbuat garis-garis dan kotak-kotak dan 

memasukkan karakter teks yang dimaksud dalam kotak dan garis-garis tersebut 

 

2.  Generasi Akhir Tahun 1980-An 

- Komputer ini bisa menampung banyak hal pada layarnya 

- Dapat menampilkan 16 warna yang berbeda dalam satu waktu 

- Tidak hanya menampilkan teks dan grafik, tetapi juga gambar sebuah subjek yang telah 

secara hati-hati dipilih dengan warna yang terbatas, atau dikenal dengan VGA 

- Tampilan pilihan memungkinkan pengguna untuk mengubahnya menjadi super VGA (S-

VGA) yang dapat menampilkan 256 warna berbeda dalam satu waktu meskipun 

ukurannya luas. 

- Pengguna dapat menambahkan kapasitas audio digital pada komputernya (komputer 

dapat merekam dan memainkan suara, siswa bicara lewat mikrofond) 

 

3.  Generasi Pertengahan Tahun 1990 

   Pada pertengahan tahun 1990-an banyak komputrer didisplay sampai 256 warna dan 

juga memilki audio digital cavabilyti, CD-ROM, drives, video kamera, video kaset rekorder 

(VCR) 

 

4. Generasi Berikutnya 

   Seiring dengan perkembangan jaman dari generasi kegenerasi berikutnya multimedia 

komputer hardware semakin berkembang dan memiliki processor yang semakin faster 

Adapun dari  referensi lain : 

DEFINISI KOMPUTER 

  Komputer, to compute (bahasa Inggris) atau computare (bahasa Latin) yang artinya menghitung, 

adalah sekumpulan alat logik yang dapat menerima data, mengolah data dan menyimpan data 



dengan menggunakan program yang terdapat pada memori sistem komputer kemudian 

memberikan hasil pengolahan tersebut dalam bentuk output. Atau perangkat elektronik yang 

terdiri dari unit input, proses dan output. 

Menurut buku Computer Today, ―komputer adalah suatu sistem elektronik untuk memanipulasi 

data secara cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis dapat 

menerima dan menyimpan data input (masukan), memproses data tersebut dan menghasilkan 

output (keluaran) berdasarkan langkah-langkah perintah pada program yang tersimpan di 

memori‖. 

Pada tahun 1931 Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator besar untuk 

menyelesaikan persamaan differensial yang kompleks dan rumit Pada tahun 1903, John V. 

Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar 

Boolean pada sirkuit elektrik. Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja George Boolen (1815-

1864) berupa sistem biner aljabar, yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematika 

dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Dengan mengaplikasikan kondisi benar-salah ke 

dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung-terputus, Atanasoff dan Berry membuat 

komputer elektrik pertama di tahun 1940. Namun proyek mereka terhenti karena kehilangan 

sumber pendanaan. 

a.  Komputer Generasi Pertama 

  Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, merupakan ciri khas komputer generasi 

pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara (vacuum-tube) digunakan sebagai komponen 

penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan, seperti: 

mudah pecah, dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain 

yang berfungsi sebagai pendingin.  

Dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada menjadi besar, berat 

dan mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama yakni ENIAC. Pada 

komputer tersebut terdapat 17486 tabung hampa udara, 7200 dioda kristal, 1500 pemancar, 

70000 resister, 100000 kapasitor, 5 juta sambungan solder tangan. Begitu besar ukurannya, 

sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas tersendiri yakni seluas 167 M2. Komputer 

ENIAC, yang merupakan komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 

seberat 30 ton, panjang 30 M dan tinggi 2,4 M dan lebar 0,9 M dan mengkonsumsi energi 

sebesar 160 KW (160000 Watt). 

b. Komputer Generasi Kedua 

  Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 

tiga lapis, yaitu: "basic", "collector" dan "emitter". Transistor merupakan singkatan dari 

Transfer Resistor, yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara dua dari tiga lapisan, 

maka daya (resistor) yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Dengan 



demikian, fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor 

mempunyai banyak keunggulan seperti misalnya: tidak mudah pecah, tidak menyalurkan 

panas. dan dengan demikian, komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah.  

Beberapa contoh komputer generasi kedua adalah: IBM Serie 1400, NCR Serie 304, MARK IV 

dan Honeywell Model 800. Pada tahun 1957MARK IV yang merupakan komputer pertama yang 

diproduksi di- Jepang.  

Pada tahun 1960-an, komputer komersial yang memanfaatkan transistor dan digunakan secara 

luas mulai beredar di pasaran. Komputer IBM- 7090 buatan Amerika Serikat merupakan salah 

satu komputer komersial yang memanfaatkan transistor. 

c.  Komputer Generasi Ketiga 

  Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor, akhirnya memacu orang 

untuk terus melakukan pelbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam 

satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silicium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter 

berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai Integrated Circuit atau IC-Chip yang 

merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Contoh komputer generasi ini adalah: Apple 

Computer dan TRS Model 80 dan IBM S/360.  

d. Komputer Generasi Keempat 

   Pada generasi ini ditandai dengan munculnya: LSI (Large Scale Integration) 

yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah Chip. Istilah chip digunakan untuk 

menunjukkan suatu lempengan persegi empat yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu 

(integrated circuits). LSI kemudian dikembangkan dalam VLSI (Very Large Scale Integration).  

Perkembangan berikutnya juga ditandai dengan munculnya microprocessor dan semi 

conductor. Perusahaan-perusahaan yang membuat micro-processor diantaranya adalah: Intel 

Corporation, Motorola, Zilog dan lainnya lagi. Di pasaran bisa kita lihat adanya microprocessor 

dari Intel dengan model 4004, 8088, 80286, 80386, 80486, 80586 yang lebih dikenal dengan 

nama: Pentium dan lainnya lagi. Sedang pabrik Motorola mengeluarkan model 6502, 6800 dan 

lainnya. 

e. Komputer Generasi Kelima 

   Perwujudan komputer generasi kelima, kecerdasan buatan (Artificial 

Intelligence), sekarang ini masih dalam perencanaan, tapi walaupun demikian, fungsinya telah 

banyak dipakai dalam dan terwujud; seperti: 

 Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar 

manusia.  

 Kemampuan untuk menterjemahkan bahasa asing  



Komputer generasi ke lima nantinya mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk 

bekerja serempak dan teknologi super konduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa 

hambatan. Kemajuan inilah yang nantinya mempercepat kecepatan informasi  

PENGGOLONGAN KOMPUTER 

Komputer dapat digolongkan berdasarkan: 

I. Berdasarkan Bentuk Fisiknya dan Kemampuan Mengolah Data 

a.  Mainframe 

  Mainframe secara umum membutuhkan ruangan khusus di mana faktor lingkungan 

yang terdiri dari temperatur, kelembaban udara ataupun gangguan asap dapatlah dimonitor. 

Hal ini disebabkan karena nilai komputer serta nilai dari informasi yang tersimpan didalamnya 

sangatlah mahal. Ruangan yang ada biasanya juga dilengkapi dengan pelbagai sistem 

pengamanan elektronik. 

Mainframe adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada kelas 

tertinggi dari komputer yang terdiri dari komputer-komputer yang mampu melakukan banyak 

tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Mainframe umumnya digunakan oleh 

puluhan hingga ratusan pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal. . Kecepatan 

kerja mainframe mencapai 1 milyar operasi per detik (1 Giga operations per-seconds = 1 

GOPS). 

Contoh Komputer MainFrame 

IBM System/360 

IBM System/390 

Honeywell-Bull DPS 7 

Cray-1 dari Cray Research 

b.  MiniComputer 

  Komputer mini mempunyai kemampuan berapa kali lebih besar jika dibanding dengan 

personal komputer. Hal ini disebabkan karena micro-processor yang digunakan untuk 

memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih unggul jika dibanding dengan 

microprocessor yang digunakan pada personal komputer. Ukuran fisiknya dapat sebesar almari 

kecil. 

Komputer mini pada umumnya dapat digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai (multi 

user). Dalam sistem multi user ini, pada akhirnya personal komputer banyak digunakan sebagai 

terminal yang berfungsi untuk memasukkan data. Contoh Komputer mini: IBM AS-400 

 

c. Super-komputer  



  Sesuai dengan namanya, super komputer memiliki ciri khas, yaitu kecepatan proses 

yang tinggi serta memiliki kemampuan menyimpan data yang jauh lebih besar apabila 

dibanding dengan main-frame. Harga super komputer sangatlah besar dan mahal. Salah satu 

contoh super komputer adalah Cray-2. Pengguna super komputer biasanya negara-negara 

yang sudah maju ataupun perusahaan-perusahaan yang sangat besar, seperti misalnya industri 

pesawat terbang Nurtantio.  

Dikarenakan kemampuannya yang sangat luar biasa dan diantaranya memiliki kemampuan 

untuk membaca/ menyadap pelbagai data dari satelit, maka untuk pembelian sebuah super 

komputer harus mendapat persetujuan secara langsung dari presiden. Permintaan Indonesia 

pernah ditolak oleh presiden Amerika ketika Nurtantio menginginkan untuk membeli sebuah 

super komputer dari Amerika. 

d. Personal komputer 

  Personal komputer (PC) diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan (personal) 

dengan Kemampuan memory yang dimiliki pada awalnya hanya berkisar antara 32 hingga 64 

KB (Kilo Byte). Tetapi dalam perkembangannya hingga kini memory telah mencapai 3 GB (Giga 

Byte). Komputer personal model Apple II merupakan pelopor dari kelahiran personal komputer 

yang ada pada saat sekarang.  

Karena harganya relatif murah, bentuknya kecil dan teknologi yang dimiliki dianggap sudah 

memadai, maka personal komputer menjadi begitu cepat populer. Personal komputer kini 

tidak hanya digunakan oleh perorangan tetapi pada akhirnya banyak digunakan oleh 

perusahaan untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang ada di perusahaan.  

  Pada umumnya personal komputer hanya mampu bekerja untuk melayani satu orang 

pemakai (single-user), tetapi dalam perkembangannya dengan menggunakan konsep LAN 

(Local Area Network) personal komputer juga dapat digunakan untuk melayani banyak 

pemakai dalam saat yang bersamaan (konsep multi user). Dan dewasa ini kemampuan 

Personal Komputer telah mampu menandingi Main Frame. 

Personal Komputer terdiri atas monitor, keyboard, mouse dan CPU. PC dapat berbentuk Tower 

(berdiri) dan desktop (tidur) 

e. Komputer Portable  

  Komputer jinjing (populer dalam bahasa Inggris: laptop, notebook, atau power book) 

adalah komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1-6 

kg, tergantung ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. 

Sumber daya komputer jinjing berasal dari baterai atau adaptor A/C yang dapat digunakan 

untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri. Baterai laptop pada umumnya 

dapat bertahan sekitar 1 hingga 6 jam sebelum akhirnya habis, tergantung dari cara 

pemakaian, spesifikasi, dan ukuran baterai. 



Sebagai komputer pribadi, laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer desktop 

(desktop computers) pada umumnya. Komponen yang terdapat di dalamnya sama persis 

dengan komponen pada desktop, hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih 

tidak panas, dan lebih hemat daya. Komputer jinjing kebanyakan menggunakan layar LCD 

(Liquid Crystal Display) berukuran 10 inci hingga 17 inci tergantung dari ukuran laptop itu 

sendiri. Selain itu, papan ketik yang terdapat pada laptop juga kadang-kadang dilengkapi 

dengan papan sentuh yang berfungsi sebagai "pengganti" tetikus. Papan ketik dan tetikus 

tambahan dapat dipasang melalui soket USB maupun PS/2 jika tersedia. 

Berbeda dengan komputer desktop, komputer jinjing memiliki komponen pendukung yang 

didesain secara khusus untuk mengakomodasi sifat komputer jinjing yang portabel. Sifat utama 

yang dimiliki oleh komponen penyusun laptop adalah ukuran yang kecil, hemat konsumsi 

energi, dan efisien. Komputer jinjing biasanya berharga lebih mahal, tergantung dari merek 

dan spesifikasi komponen penyusunnya, walaupun demikian harga komputer jinjing pun 

semakin mendekati desktop seiring dengan semakin tingginya tingkat permintaan konsumen.  

II. Komputer Menurut Data Yang Diolah  

  Data yang diolah oleh komputer jenisnya sangatlah banyak. Ada data yang berwujud 

gambar, suara, huruf, angka, keadaan, simbol ataupun yang lainnya lagi. Dalam hal ini, tidak 

setiap komputer bisa mengolah seluruh data yang ada. Ada komputer yang hanya bisa 

mengolah suara, ataupun hanya bisa mengolah gambar ataupun hanya mengolah huruf dan 

angka saja. Walaupun demikian, ada pula komputer yang bisa mengolah beberapa data secara 

bersama-sama.  

a. Digital Komputer  

  Merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang 

bersifat kuantitatif (sangat banyak jumlahnya). Data dari digital komputer biasanya berupa 

simbol yang memiliki arti tertentu, misalnya: simbol alphabetis yang digambarkan dengan 

huruf A s/d Z ataupun a s/d z, simbol numerik yang digambarkan dengan angka 0 s/d 9 

ataupun simbol-simbol khusus, seperti halnya: ? / + * & !.  

b. Komputer Analog.  

  Merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data kualitatif. 

Data yang ada bukan merupakan simbol, tetapi masih merupakan suatu keadaan. Seperti 

misalnya: keadaan suhu ataupun kelembaban udara, ketinggian ataupun kecepatan adalah 

merupakan suatu keadaan yang oleh komputer kemudian ditetapkan sehingga menjadi suatu 

ukuran. Analog banyak dipakai di pabrik-pabrik yang tujuannya untuk mengontrol ataupun 

menghasilkan suatu produk. Pengertian komputer analog lebih mendekati dengan robotic 

ataupun mesin otomatis.  



c..Hibrid Komputer  

  Merupakan jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat 

kuantitatif ataupun kualitatif. Hibrid komputer juga bisa dikatakan sebagai gabungan dari 

analog dan digital komputer. Komputer jenis ini banyak digunakan oleh pelbagai rumah sakit 

yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh dari pasien, yang pada akhirnya, komputer 

bisa mengeluarkan pelbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik ataupun 

tulisan. 

SISTEM KERJA KOMPUTER 

Sebuah komputer dapat bekerja dengan melibatkan tiga hal utama, yakni: 

 Hardware, Perangkat Keras. 

 Software, Perangkat Lunak. 

 Brainware, User atau sumber daya manusia. 

Hardware 

Perangkat keras terbagi atas tiga : 

Input Unit, Processing Unit, Output Unit 

1. Input Unit terdiri atas: 

 Keyboard (konektor PS2, USB atau wireless). Seperti papan Ketik dan terbagi atas: Function 

Key, Special key, Alpha Numeric Key dan Numeric Key. Keyboard memilki 101 atau 104 

tombol.  

 Mouse (konektor PS2, USB, Wireless) Untuk memilih atau menggambar program aplikasi 

grafis. Terdapat tombol kiri, kanan dan tengah atau penggulung 

 Scanner untuk menyalin gambar ataupun tulisan, sama seperti Photo Copy tapi hasilnya 

disimpan ke komputer sebagai file. 

 Alat-alat tambahan lainnya seperti: Camera CCTV, Barcode Scanner, Web Camera, Monitor 

Touch Screen, Optical Mark Reader, CD-ROM Driver, Digital Mark Reader, DVD-ROM 

Driver, Digital Card Reader, Joystick untuk permainan Game, Finger scan, Microphone, Retinal 

Scan (biometric), 3D Touch Probe Scanner, 3D Laser Scanner, Intelligent Character recognition 

(ICR), CT-SCAN (Computed Temography), MRI-Scanner (Magnetic Resonance Imaging), 

Camera Digital, Camera Video 

2. Processing Unit 

  Processing Unit terkadang disebut dengan CPU (Central Processing unit) yang merupakan 

jantung dari komputer. CPU melakukan pekerjaan utama seperti Proses, perhitungan, logika, 

kontrol, pengaturan hubungan kinerja antar komputer serta mengalokasikan tempat penyimpanan 



sementara maupun permanen. 

Secara umum CPU ini dibagi atas tiga komponen: 

   Aritmatis dan Logical Unit (ALU), tugas utamanya adalah melakukan perhitungan 

yang bersifat aritmatika serta melakukan keputusan dari operasi logika dan 

manipulasi bit sesuai dengan instruksi program. 

 Control Unit, berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan yang ada 

pada sistem komputer serta mengatur kapan alt input menerima data dan kapan alat 

output menampilkannya ke monitor (Instruction cycle) 

 Main Memory (Main Storage)merupakan tempat atau media yang digunakan untuk 

menyimpan data yang akan atau yang sedang diolah oleh sistem komputer Main 

Memory dibagi atas 2 bagian : 

 ROM (Read Only Memory): merupakan memory permanen yang 

terdapat dalam sistem komputer yang sudah disusun dan dibuat oleh 

pabrik, biasanya tidak untuk diubah oleh user komputer. Contohnya 

BIOS (Basic Input/Output System), BASIC dan Bootstrap Loader. 

ROM sekarang telah menggunakan teknologi CMOS sehingga user bisa 

mengubah sistem BIOS. 

 RAM (Random Access Memory) Semua data yang dimasukkan melalui 

alat input terlebih dahulu masuk ke RAM dan apabila komputer 

dimatikan data akan hilang. 

3. Output Unit 

  Berfungsi untuk menyajikan output dari proses yang sedang bekerja pada komputer. 

Contoh dari perlengkapan output adalah: Monitor, Printer, Projector, Speaker, Plotter 

 ( http://herupkru.googlepages.com/computerandenglish2) 

 

 

 

 

 

5.2.2. Pengertian Multimedia  Hardware (Perangkat Keras Multimedia)  

Perangkat keras multimedia adalah alat pengolah data (teks, gambar, audio, video, animasi) 

yang bekerja secara elektronis dan otomatis. Perangkat keras multimedia dapat bekerja apabila ada 

unsure manusia yang mengerti tentang alat itu  dan dapat bekerja  menggunakan alat itu.  

5.2.3. Hardware yang Ada Dalam Komputer Serta Perangkat Pendukung Lain yang 

Mendukung Jalannya Komputer 

Sistem perangkat keras multimedia terdiri dari empat unsure utama dan satu unsurtambahan 



yaitu : 

1. Input Unit 

2. Central Processing Unit (CPU) 

3. Storage/Memory 

4. Output Unit 

5. Dan unsur tambahan yaitu communication link 

 

5.2.4. Multimedia Untuk Menyimpan Teks, Grafik, Audio, Visual, Animasi dan 

Menampilkannya 

1. Unit Masukan (Input Unit/ Input Device) 

Unit masuikan adalah peranti tempat untuk memasukan data dan program yang akan diproses 

didalam computer multimedia. Fungsi input adalah : 

 Tempat memasukan data  dan program yang akan diproses. 

 Menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input kedalam kode-kode yang dikenal 

computer multimedia (diubah menjadi  binary digit/bit) 

 Mengirim data yang sudah berbentuk bit-bit kedalam storage. 

Untuk memaukan data kedalam computer multimedia dilakukan dengan menggunakan sepuluh cara 

: melalui keyboard, alat petunjuk (point device), alat pembaca optis, alat pembaca suara, system vision 

input, kamera digital, scanner, camcorder, snappy dan kamera web. 

1.4)  Keyboard 

Keyboard merupakan unit input yang paling banyak digunakan suatuterminal 

atau  computer multimedia. Ada dua bentuk dasar  dari keyboard, yaitu 

Alphanumerik  dan Special Function Keyboard. 

 Kebanyakan dari alphanumeric keyboard menggunakan tipe 102 key yang terdiri dari function 

key, sebuah key pad, sautu variasi special function keys dan cursor control key. Ada juga yang terdiri 

dari 124 key, yang menambahkan function key tambahan dan extra unlabled key yang dapat diprogram 

untuk membentuk susunan user defined keystroken (macro). 

2.4) Alat Petunjuk (Pointing Device) 

Alat petunjuk terdiri dari mouse, joystick, trackball, trackpad, touchscreen, dan unit remote 

control.  

Mouse adalah alat kecil dan ringan sebesar tikus yang pas dengan telapak tangan, memiliki bola 

kecil dibawahnyadan memiliki tombol satu, dua atau tiga, dihubungkankekomputer multimedia denan 

kabel kecil. Dengan menggeser mouse akan memutar bolanya, dan kursor aikan bergerak sesuai dengan 

gerakan tangan. Sekarang mouse sudah ada yang tanpa kabel, misalnya Ultra Cordless Optical Mouse 

yang dapat digunakan sampai jangkauan 25 kaki dan masih banyak lagi mouse terbaru yang lebih 

canggih. 

Joystick adalah suatu alat seperti tongkat yang menggerakan kursor sesuai dengan arah gerak 

tongkat. Joystick biasanya digunakan dalam bidang multimedia, khususnya game. 

Trackball adalah alat yang serupa dengan mouse, tetapi bolanya terletak diatas. Untuk 



menggerakan kursor, pemakai cukup memutar bola tanpa harusmemindahkan alat tersebut.  

Trackpad adalah alat  yang serupa dengan trackball, tetapi tidak menggunakan bola. Untuk 

menggerakan  kursor cukup dengan menggerakan jari anda diatas pad sentuh sensitive. 

Touchscreen adalah alat yang memungkinkan anda memasukan data atau intruksi dengan 

menyentuh satu lokasi dilayar dengan mempergunakan jari atau objek tidak transparan lain. 

Cara yang paling umum untuk menentukan likasi bagi computer multimedia yang disentuh dengan 

menggunakan sinar inframerah. Berkas sinar  diproyeksikan diseluruh permukaan layardengan pola 

kotak-kotak. 

Unit Remote Control adalah alat yang serupa dengan remot control pada TV, anda menggunakan 

remote control genggam untuk mengatur komputer multimedia anda. 

3.4) Alat Input Otomatis Data 

Alat input otomatis data sumber membantu mempercepat input data kedalam computer 

multimedia, karena kecepatan input manusia lewat keyboard atau alat petunjuk lebih lambat. Kecepatan 

input manusia diukur dalam jumlah karakter perdetik, sedangkan pemprosesan  input internal diukur 

daolam jutaan intruksi per detik (MIPS).  

4.4) Alat Pembaca Optis 

Alat pembaca optis (scanner) adalah alat yang membaca data dengan menyinari menggunakan 

sinar terang  diatas data dan kemudian menangkap teks, citra atau gambar yang terpantul pada matriks 

sel-sel fotoelektrik.  

Macam-macam alat pembaca optis : 

 Optical Mark Reader merupakan mesin khusus berkemampuan  tinggi dalam menerjemahkan 

goresan-goresan pensil pada kertas menjadi informasi yang dimengerti kompoter. Alat ini 

dapat membaca segala jenis formulir dengan teknik pembacaan secara optic, langsung dari 

dokumen sumber kemudian mengirim datanya kedalam computer untuk selanjutnya diolah. 

Interpretasi data dan pemasukan data secara otomatis akan mempersingkat waktu pengolahan 

data, dan tentunya akan dapat menghemat dana. Ketelitian yang tinggi memang tidak 

diragukan lagi.  

 Optical Character Reader bekerja secara optis, yaitu huruf-huruf ditulis dalam bentuk pola 

titik-titik yang dibaca secara optis, (menggunakan sinar). 

 

 Hand-held scanner bentuk sdari alat input hend held berupa sebuah computer kecil yang  

mempunyai keyboard yang terbatas, display seperti kalkulator, kemampuan optical character 

recognition  dan  menyimpan data non volatile random access memory.  

 Flatbad  scanner dapat men-scan baik teks, grafik dan warna.  

 Path-trough Scanner bekerja sebaik flatbed scanner, tetapi mempunyai kendala yaitu  hanya 

dapat men-scan halaman tunggal. Pada flatbed dapat meletakan buku terbuka kebawah dan 

men-scan halaman tanpa  harus membuat salinan  dari yang pertama. 

 Film  Scanner merupakan scanner yang mempunyai  slot untuk dimasuki film  35mm. 

gunanya untuk menghasilkan sebuah gambar bipmap dan menscan slide, misalnya Nikon 

Super Coolscan 8000 yang mampu menscan berbagai macam format film. 



5.4) Alat Pembaca Magnetis 

Alat  pembaca  magnetis yang pertama kali diperkenalkan adalah Magnetic Ink character 

Recognation (MICR). alat ini hanya  dapat membaca huruf-huruf yang ditulis p[ada kertas yang dibuat 

dengan tinta magnetis, dapat membaca tulisan manusia maupun tulisan mesin. Alat ini banyak 

digunakan untuk mengecek dokumen-dokumen berharga agar sukar dipalsukan. Banyak digunakan 

bank-bank.  

6.4) Alat Input Pengenal Suara 

Alat input pengenal suara ( Speech Recognation ) dapat menganalisis pola suara dan  

mengubahnya menjadi bentuk-bentuk digital untuk diproses. Meskipun prototypenya dibuatnya pada 

akhir tahun 1950an, baru pada tahun 1970an produksi  secara masal dilakukan. Alat input pangenal 

suara terdiri dari dua jenis yaitu :Speaker Dependent System dan Speaker  Independent system. Speaker 

Dependent system hanya mengenali satu suara saja, sedangkan  speaker Independent System dapat 

mengenali semua pemakai yang berbicara dalam bahasa apapun asalkan proses pembuatan model 

suaranya dilakukan. 

7.4) System Vision-Input 

System Vision-Input adalah  alat yang  memungkinkan  input visua;l terbtas ke sistem  computer. 

System Vision-Input  paling sesuai digunakan pada tugas-tugas khusus yang hanya sedikit citra ditemui. 

Contoh penggunaan alat ini pada pembuatan SIM. 

8.4) Kamera Digital 

Kamera digital adalah kamera yang merekam citra secara digital. Kamera digital banyak 

digunakan pada album foto keluarga dan ahli penyakit kulit. 

9.4) Camcorder  

Camcorder adalah alat perekam elektronik yang portable yang mempunyai kemampuan  video 

live-motion dan audio kemudian dimainkan divideo Cassete  Recorder ,TV dan computer multimedia. 

10.4) Snappy  

Snappy video Napshot adalah suatu modul penangkap gambar yang menghubungkan parallel port 

bagian belakang  desktop atau laptkop PC. Snappy dapat menangkap gambar diam dari beberapa sumber 

video, snappy dapat menangkap gambar diam dari beberapa sumber video. 

11.4) Kamera Web 

Kamera Video Konferensi yang juga dikenal kamera web (Webcam) adalah kamera yang 

dirancang  penggunaannya pada World Wide Wab. 

 

2. Unit Keluaran (Output Unit/ Output Device) 

Output device  adalah piranti tempat mengeluarkan hasil proses computer multimedia. Fungsi dari 

output Device : 

 Tempat keluarnya hasil proses 

 Menerjemahkan bit-bit kedalam kode yang dikenal media output 

Pada computer multimedia unit output dapat berbentuk tampilan, cetakan grafik, suara, video dan 

animasi. 

 



1.2) Alat Input Tampilan 

Alat output tampilan yang sering diguanakan adalah monitor atau Visual Display Unit (VDU) atau 

Cathode Ray Tube (CRT) atau layer tampilan. Alat ini termasuka alat input sekaligus output . 

output yang dihasilkan dapat berupa karakter-karakter atau gambar-gambar, bergantung pada jenis 

alatnya. 

Monitor dapat dikelempokan berdarkan : 

 Graphics Adapter adalah alat pengontrol monitor. Kebanyakan alat ini disisipkan dalam slot 

ekspansi pada motherboard, dan beberapa menyatu dengan motherboard. graphic  Adapter 

biasa nya mempunyai RAM sendiri yang disebutvideo RAM (VRAM). Untuk menjalankan 

software yang kompleks direkomendasikan minimal VRAM sebesar 2MB. Untuk multimedia 

professional mkinimal 8 MB.  

 Ukuran Layar Monitor  dari 5 samp;ai 30 inci.pada desktop PC dari 9 inci sampai 15 inci dan 

sekarang sebagian pengembang multimedia menggunakan 17 inci. Output pada layer monitor 

disebut soft copy, artinya hanya bersifat sementara pada pada saat output ditampilkan pada 

layer. 

 Resolusi Monitor merupakan kualitas output pada monitor. Resolusi monitor tergantung pada 

jumlah titik-titik secara individual  yang diproyeksikan ke layar. Titik-titik tersebut disebut 

pixel. Resolusio  monitor dinyatakan juga dalam dot pitch. 

 Warna Monitor terdiri dari monitor monochrome dana monitor berwarna. Monior 

monocrome menampilkan  gambar dalam warna tunggal. 

 

2.2) Alat Output Cetakan 

Alat output cetakan dapat menghasilkan salinan kertas (hard copy) dari output. 

 Printer menghasilkan output salinan kertas. Alat ini dapat mencetak  hasil pengolahan 

maupun program pada output, yaitu padaelembar kertas. Kualitas cetakan  dari printer 

biasanya dinyatakan dalam dots per ink (dpi). Semakin besar dpi-nya semakin tinggi 

kualitasnya.  

 Plotter adalah piranti output yang dapat memindahkan sinyal biner yang  dikirim oleh 

computer kedalam koordinat-koordinat secara akurat melalui pena untuk menghasilkan suatu 

gambar grafik. Tipe plotter terdapat dua jenis, yaitu drum plotter dan flatbed plotter. Drum 

plotter digunakan untuk menghasilkan output yang kontinu . 

 Microform adalah teknologi penyimpan file dokumen dalam bentuk minikatur daiatas film 

fotografi. Untuk film dalam bentuk gulungan disebut microfilm. Sedangkan untuk film yang 

berbentuk lembaran disebut microfiche. 

3.2) Alat Output Grafik Persentasi 

Unit output garfik persentasi terbagi dalam dua kategori, yaitu LCD panel dan LCD proyektor. 

LCD panel ukurannya sebesar notebook PC yang digunakan dengan over head projector. LCD projector 

digunakan dengan lensa yang ada didalamnya dan sumber cahaya untuk memproyeksikan bayangan ke 

layar.  

4.2) Alat Output Suara  



Ada dua tipe alat oiutput suara,yaitu unit voice response dan unit Speech synthesis. Unit voice 

response digunakan untuk reproduksi suara manusia dan suara lainnya, memilih outkut dari rekaman 

kata, frase, musik, alarm, atau sesuatu yang dapat direkam dengan pita audio. Sedangkan speech 

synthesis  melakukan konversi dari data mentah ke elektronik menghasilkan suara yang dikenal dalam 

lingkungan microcomputer. 

3. Alat Input dan Output 

1.4) Terminal  

Terminal merupakan alat yang dapat berfungsi sebagi alat input dan output. Terminal dapat 

dikelempokan dalam  dua fungsi , yaitu terminal yang berfungsi  umum dan terminal yang berfugsi 

khusus. 

Terminal yang berfungsi umum ; 

 Video Display Terminal  dikenal sebagai Cathode-Ray Tube (CRT), terdiri dari alat inpkut 

berupa keyboard dan alat ooutput berupa monitor. 

 Dum Terminal adalah terminal yang mempunyai kemampuan kecil dalam memproses data. 

Misalnya maiframe computer. 

 X Terminal mempunyai kemampuan memproses dan membandingkan RAM terhadap 

beberapa microcomputer  dan workstation. semua  X terminal dikonfigurasikan dengan 

beberapa tipe  dari alat point and draw, misalnya mouse untuk membuat efisien interaksi 

dengan GUI. 

 Telepon sebagai terminal yang digunakan oleh penjual untuk memaukan pesanan dan 

permuintaan tentangketersediaan produk klekomputer mainframe perusahaan. 

Terminal yang berfungsi Khusus : 

 Automatic Teller Machine (ATM), pembaca kartu ATM dan kieypad memungkinkan input 

kesistem. Monitor dan printer tersedia untuk output. 

 Point Of Sale (POS) digunakan tenaga penjual di took, eceranm restoran dan tempat lain yang 

menjual barang dan jasa. Terminal POS mempunyai keypad untuk input, dan paling sedikit 

monitor dan printer untuk mencetak faktur. 

 

2.4) Alat Input Dan Output Audio 

Alat input dan output terdiri dari Audio add-on card dan MIDI interface. Audio add-on card 

adalah audio card yang disisipkan pada motherboard PC atau mac. Suatu system multimedia biasanya 

mengandung audio add-on card  yang menyediakan kemampuan input dan output. 

MIDISPORT merupakian multi port MIDI interface peraltan USB computer PC dan Apple. 

MIDISPORT dengan kecepatan tinggi karena menggunakan USB menghubungkan ke computer 

multimedia dan mentransferMIDI secara cepat dan handal. 

3.4) Alat Input dan Output Video 

Alat input dan output video berupa video add-on card. Video capture card merupakan Video add-

on card yang disisipkan  pada motherboard PC dan Mac. Video add-on Card juga dapat  mengambil 

input analog  dan kemudian dibuat digital serta dapat disimpan. Video yang telah berbentuk digital dapat 

dimanipulasi, diedit dan digabungkan dengan aplikasi multimedia. Output dari video capture card dapat 



dipita, di CD, dan DVD serta di web. 

 

4. Penyimpanan ( Storage/Memory) 

Dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 

1.4) Penyimpanan Internal (Internal Storage/Primary Memory) 

Internal storage merupakan storage yang berhubungan langsung dengan Central Processing Unit 

(CPU). Internal storage pada computer pertama menggunakan magnetic core dan magnetic drum, 

merupakan potongan-potongan material logam kecil berbentuk donat seukuran kepala jarum dan mudah 

diberi magnet serta kawat-kawat yang membentang melalui core mengubah medan magnet dan 

menentukan status magnetiknya. Mulai tahun 1964, drum dan core digantikan dengan integrated 

circuit (chip). 

Chip diukur dalam jutaan bit data atau Megabit (Mb). Satu bit sdalah satu posisi penyimpanan 

elektronik, yaitu nyala atau mati. Kombinasi dari bit-bit membentuk Byte (Charaacter). Istilah satu kilo 

byte (1KB) = 1024 byte, karena pembuat chip. Maka satu megabyte (1mb) = 1024 x 1024 byte = 

1048576 byte. Internal Storage terdiri dari Random Acces Memory (RAM), Read Only Memory 

(ROM), dan Cache Memory. 

Random Acces Memory (RAM) merupakan penyimpan primer yang berfungsi menyimpan 

perangkat lunak dan data. RAM memungkinkan oprasi baca dan tulis dilakukan, tetapi bersifat 

sementara atau mudah hilang (volatile) karena isinya hilang apabila daya listrik dimatikan. Teknologi 

dari RAM terdiri dari Dynamic RAM (DRAM) dan Statie ram (SRAM). Kebanyakan komputer 

menggunakan DRAM daripada SRAM, karena harganya lebih murah dan membutuhkan ruang yang 

lebih luas. Pengembangan dari DRAM adalah Enhanced Data Output (EDO) RAM yang mencapai 

50% lebih cepat daripada Dram . pengembangan berikutnya ada RDRAM (RAMBUS) yang ditentukan 

oleh intel, DDRAM (Double Data Rate RAM) Merupakan penekanan dari AMD. RAM yang paling 

banyak dipakai saat ini adalah SDRAM. Kemudian muncul DDR-SDRAM. Disarankan computer 

multimedia mempunyai RAM minimal 32 MB. Pada saat ini telah ada RAM yang 768 MB.  

Kebanyakan komputer  sekarang menggunakan teknologi Comlementary Metal Oxyde 

Semiconductor (CMOS) untuk RAM. CMOS memory chip sekitar seperdelapan dari ukuran perangko, 

yang dapat menyimpan 4 juta bit atau lebih dari 400 ribu karakter. Secara fisik, memory chip dipasang 

pada Single In-Line Memory Module (SIMM). Single SIMM dapat memuat 16MB. 

Read ONLY Memory (ROM) adalah memori yang hanya dapat dibaca tetapi tidak dapat ditulisi. 

Data dan intruksi sebelumnya dalam ROM dapat dibaca, tetapi tidak dapat diubah maupun ditulisi 

diatasnya. Pabrik komputer menggunakan ROM untuk menyimpan materi seperti intruksi-intruksi yang 

memberitahu komputer apa yang harus dilakukan saat komputer dinyalakan. Keunggulan ROM, yaitu 

bersifat tetap dan tidak mudah hilang (nonvolatile). Variasi dari Programmable Read Only Memory 

(PROM) yaitu ROM yang dapat diprogram. 

Flas Memory adalah tipe dari PROM yang dapat diubah secara mudah oleh pemakai. Flas 

memory merupakan pernik-pernik (features ) dari kebanyakan prosesor, peralatan I/O, peralatan 

penyimpanan (storage). 

Cache Memory berfungsi mempercepat transfer intruksi program dan data ke prosesor. Cache 



memory ditempatkan diantara RAM dan prosesor. Tanpa cache memory,operasi yang dilakukan 

prosesor sudah dalam nanosecound (satu per milyar dari satu detik). Dengan adanya cache memory 

maka oprasi dapat dipercepat lagi. Cache memory efektif karena data dan intruksi yang sama diakses 

berulang kali. 

 

2.4) Penyimpanan Eksternal (External Storage/External Memory)  

External storage adalah storage yang tidak berhubungan langsung dengan CPU. External storage 

dapat menyimpan data secara tetap. Jenis External Storage yang utama adalah menyimpan berurutan 

(sequential storage) dan menyimpan akses langsung (random/direct storage). Teklnologi External 

Storage terdiri dari Magnetik Disk, Magnetic Tape dan Optical Laser Disk. 

Penyimpanan berurutan (sequential storage) adalah suatu organisasi atau penyusunan data 

disuatu medium penyimpanan yang terdiri dari satu catatan mengikuti satu catatan lain dalam suatu 

urutan tertentu. Misalnya catatan mahasiswa disusun menurut nomor induk, catatan karyawan disusun 

menurut nomor induk. Data pertama diproses pertama, data terakhir diproses paling akhir. Untuk 

mengakses data tersebut  dilakukan dengan metode akses langsung (random/direct acces).  

Penyimpanan akses acak/langsung (random/direct acces storage) adalah suatu organisasi atau 

penyusunan data disuatu medium penyimpanan yang memungkinkan catatan-catatan ditulis dan dibaca 

tanpa pencarian secara berurutan. Untuk mengakses data tersebut dilakukan dengan metode akses 

langsung (random.direct acces).  

Magnetic DiskAlat ini terdiri dari piringan-piringan yang dapat merekam data bagian atas dan 

bawah. Piringan ini mirip dengan piringan hitam suara, hanya berbeda cara merekam datanya. Magnetic 

disk berupa lingkaran-lingkaran sepusat, sedangkan pada piringan hitam suara berbentuk spiral. 

Keuntungan magnetic disk, yaitu pengambilan data selain secara sequential dapat pula dilakukan secara 

random/langsung. Piringan magnetic disk ini terdiri dari 40 lingkaran sampai ribuan (pada hard disk 

kapasitas tinggi) tempat perekam. Lingkaran-lingkaran tersebut bisa disebut Track. Ribuan track diukur 

dalam rack per inch (TPI). Disket 3,5 inci rata-rata 15 TPI. Sedangkan bentuk bagian lingkaran dari 

disk atau disket tempat record disimpan dan diambil disebut sector.  

Magnetic Disk terdiri dari dua tipe, yaitu interchangeable magnetic disk (Diskette) dan Fexed 

magnetic disk (Hard disk). Diskette dapat disimpan secara offline dan diambil ke magnetic disk jika 

diperlukan. Hard disk dipasang secara permanent atau tetap.diskette dikelompokan dalam dua tipe, yaitu 

Floppy disk dan Zip disk. 

 Floppy diskMerupakan disket yang tipis, lentur, permanent, dibungkus plastik pejal. 

Floppy disk ada yang ukurannya 3,5 inci dan 5,25 inci. Floppy disk ukuran 3,5 inci 

biasanya mempunyai kapasitas 720 KB dan 1,44 mb. Sedangkan Floppy disk yang 

berukuran 5,25 inci  umunya mempunyai kapasitas 360 KB dan 1,2 MB. Untuk membaca 

dan menulis data dalam floppy disk digunakan Disk drive. Kapasits disk (disk density) 

merupakan jumlah bit yang dapat disimpan per unit area pada permukaan disk. 

 Zip disk Adalah disket  yang mempunyai kapasitas 100 MB sampai 600 MB, kurang 

lebih setara dengan kapasitas 70 sampai  420 floppy disk. Zip disk ini digunakan untuk 



menyimpan materi multimedia (grafik, audio, video, dsb.). Untuk membaca dan menulis 

data dalam Zip disk digunakan Zip drive.  

Hard disk dikelompokan dalam dua tipe, yaitu Permanently installed hard disk dan 

Interchangeable hard disk.  

 Permanently installed hard disk Permanently installed hard disk pada umumnya 

mempunyai kapasitas 18 GB sampai 160 GB (Gigabyte). Gambar 5.35 menunjukan 

hard disk Maxtor 160 GB. Hard disk 18 GB dapat menyimpan setara dengan 12 ribu 

disket high density 3,5 inci. 

 Interchangeable hard disk Adalah hard disk yang dapat diubah isinya, dapat disisipi, 

dipindahkan secara mudah. Interchangeable hard disk disebut juga Jaz drive (gambar 

5.37). 

Magnetic TapeMagnetic Tape (Pita magnetic) merupakan alat model pertama dari External 

Storage (Secondary Storage). Pita magnetik umumnya mempunyai lebar 0,5 inci, terdiri dari gulungan 

besar yang panjangnya dapat mencapai 200 feet, tetapi sekarang pita magnetik berbentuk Cartridge. 

Data ditulis pada pita magnetik dengan cara memberikan sifat magnetis pada daerah sepanjang pita. 

Pembacaan data pada pita magnetik dilakukan oleh head, serupa dengan Casette Recorder, secara 

sequential acces. Perekaman data pada pita magnetik berbentuk melintang, sehingga dikenal adanya 

Track (jalur). Ada yang 7 track dan ada pula yang 9 track. Kerapatan pencatatan dapat mencapai 1600 

bit per inci (bpi). Keuntungan Cartridge, yaitu dapat menyimpan data lebih banyak dan lebih sedikit 

memerlukan tempat. Slah satu bentuk cartridge yang dikenal di PC adalah Quarter-Inch-Cartridge 

(QIC) minicartridge (Gambar 2.38). QIC minicartridge dapat menampung data sebesar 250 MB 

sampai 8 GB. Untuk membaca dan menulis di pita magnetic digunakan Magnetic Tape Drive,  

Pita magnetik sangat cocok digunakan sebagai medium penyimpanan histiris. Pita mgnetik juga 

digunakan sebagai file backup dari file master yang ditulis pada alat penyimpanan akses langsung 

(direct acces storage). File backup dapat digunakan jika file master mengalami gangguan. Pita magnetic 

dapat pul berfungsi sebagai media input dan dapat pula berfungsi sebagai media komunikasi yang 

dikirim melalui pos. Videotape/Videocassette (pita video/kaset video) merupakan alat penyimpanan 

multimedia yang banyak ditemui di pasaran. Videotape terdiri dari berbagai macam format analog 

maupun digital. Format analog antara lain dalam VHS, S-VHS ataupun berkualitas broadcast yaitu 

Betacam. Format digital dapat dalam Mini DV, DVC-Pro, DVCAM, HDCAM, Hi8, DVHS, atau format 

digital untuk kualitas broadcast Betacam Digital.  

Pada gambar 2.39 ditunjukan kset video dengan format VHS dari Fuji dengan durasi 30 menit. 

Gambar 5.40 menunjukan kaset video S-VHS dari EMTEC dengan durasi 180 menit. Sedangkan pada 

gambar 5.41 merupakan kaset video Betacam SP dari Sony dengandurasi 90 menit. 

Untuk format digital Gambar 2.24 menunjukan kaset video dengan format Mini DV dari Maxell 

dengan durasi 60 menit. Gambar 2.44 menunjukan kaset Video DVC Pro dari fuji dengan durasi 126 

menit. Gambar 2.45 menujukan kaset video Hi8 dari Maxell dengan durasi 120 menit. Gambar 2.46 

menujukan kaset video D-VHS dari JVC dengan  durasi 420 menit. Sedangkan pada Gambar 2.47 

merupakan kaset video Digital Betacam dari Sony dengan durasi 124 menit. 

Optical Laser Disk Optical laser disk (Optical compact disk) menggambarkan data dengan 



kombinasi goresan-goresan halus di atas permukaan piringan yang diciptakan sinar laser. Dalam 

teknologi ini, read/write head yang digunakan dalam penyimpanan magnetic diganti dengan sinar laser. 

Sinar laser yang pertama untuk write (menulis), dan sinar laser yang kedua untuk read (membaca). Ada 

tiga katagori utama dari optical laser disk, yaitu CD-ROM, CD R/W, DVD, WORM Disk, dan 

Rewriteable Optical Disk. 

CD- ROM (Compact Disk – Read Only Memory) adalah optical laser disk yang digunakan di 

computer mikro. Kapasitaas CD-ROM sampai 680 MB setara dengan 477 disket DS/HD 3,5 inci. Untuk 

membaca data dalam CD-ROM digunakan alat yang disebut CD-ROM Drive. Data dalam CD-ROM 

berbentuk pit dan land. Pit adalah benjolan kecil memantulkan cahaya yang dibakar oleh sinar laser. 

Land adalah daerah datar pemisah pit. Alat yang dapat menulisi pada CD-Writer (Gambar 2.48). 

sekarang telah tersedia CD R/W, yaitu CD yang tidak hanya dapat dibaca, tetapi juga dapat ditulisi  

Digital Video (DVD) adalah serupa dengan C-ROM, tetapi dapat menyimpan data dari tujuh 

sampai empatbelas kali CD-ROM atau sekitar 10 Gigabyte. DVD dpat menyimpan seluruh video movie. 

Juga telah tersedia DVD R/W, yang dapat dibaca dan ditulisi (Gambar 5.50). Untuk membaca data 

dalam DVD digunakan DVD drive. Alat yang digunakan untuk menulisi pada DVD adalah DVD 

Writer, 

Writer Once Read Many (WORM) adalah optical laser disk yang hanya dapat merekam data 

sekali, tidak dapat diubah dan diganti, tetapi data tersebut dapat dibaca berulangkali. WORM disk 

cartridge dapat menyimpan informasi lebih besar daripada CD-ROM. WORM mampu menyimpan 

informasi sampai 200 GB atau setara dengan 3 juta gambar digital berukuran satu halaman. WORM 

terbaru yang diperkenalkan oleh JVC dan Hitachi pada saat ini mempunyai kapasitas 9,4 GB. 

Rewriteable Optical Disk (ROD) adalah optical laser disk yang dapat dihapus dan dituli 

berulangkali. ROD 5,25 inci dapat menyimpan informasi sampai 5 GB. ROD dapat digunakan seperti 

magnetic disk, tetapi lebih lambat. Untuk menangani WORM dan ROD digunakan alat yang disebut 

Multifunction Drive.  

5. Central Processing Unit (CPU) 

CPU merupakan jantung computer, karena CPU merupakan pusat kendali dari system computer. 

CPU disebut juga dengan prosesor (Processor).  

CPU berfungsi untuk: 

 Memberikan Address Data dan Program. 

 Memasukan dan Mengambil Data.  

 Memproses Data secara Arithmatic dan Logical. 

 Melaksanakan intruksi-intruksi secara berurutan. 

 CPU dapat merupakan penghubung antara Internal Storage dan Input/ Output Device. CPU 

terdiri dari Arithmetic and Logic Unit (ALU) dan Control unit (CU). Dalam  system computer 

multimedia, CPU merupakan elemen yang paling penting. Pada mesin yang besar, CPU membutuhkan 

Printed Circuit Board (PCB), ditunjukan pada Gambar 2.52. Pada pc, cpu merupakan bangunan sebuah 

chip tunggal yang disebut microprocessor. Computer multimedia terdiri dari satu atau beberapa board, 

yang biasa disebut Card atau Adapter. Circuit board terdiri dari beberapa katagori, misalnya 

motherboard, expansion board, daughtercard, controller board, Network interface Card (NIC) dan video 



adapter. Mothteboard merupakan board utama yang mempunyai konektor untuk menempelkan peralatan 

ke bus. Expansion board adalah setiap board yang ditempel pada slot ekpansi computer. Daugtercard 

adalah setiap board yang menempel secara langsung pada board lain. Controller ncard merupakan tipe 

khusus dari board ekspensi yang mengandung controller untuk sebuah peralatan peripheral. Network 

Interface Card merupakan board ekspansi yang memungkinkan PC berhubungan dengan Local Are 

Network (LAN). Sedangkan Adpter card merupakan board ekpansi yang mengandung controller untuk 

monitor grafik. 

 

1.5) Arithmetic and Logic Unit (ALU)  

Arithmetic and Logic Unit (ALU) melaksanakan seluruh perhitungan (penambahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian) dan oprasi logika. Hasil dari oprasi tersebut diletakan dalam 

register yang disebut accumulator. ALU berfungsi melakukan oprasi arithmetic dan logic yang terbagi 

4 kelas, yaitu:  

 Decimal Arithmetic, digunakan untuk oprasi komersial dan dinyatakan dalam bilangan 

decimal dengan memakai tanda plus (+) untuk bilangan positif serta tanda minus (-) untuk 

bilangn negative. 

 Fixel Poin Arithmetic adalah untuk opersi arithmetic dari data binary dan untuk menyatakan 

addres dari storage. 

 Floating Point Arithmetic untuk operasi matematika. 

 Logic Operation dapat berupa oprasi-oprasi perbandingan, testing, translating, editing dan 

moving logic data.  

 Biasanya CPU dilengkapi dengan Internal Timer dan Time Of Day Clock. Internal Timer akan 

mengukur internal processing time, yaitu berapa lama program itu bekerja. Time Of Day Clock 

digunakan untuk mengukur dan menyatakan waktu (hari), jam dan detik. Waktu yang dapat 

dikumpulkan 142 tahun dan clock tersebut bekerja secara binary. 

 

2.5) Control Unit 9 (CU) 

 Control unit merupakan bagian dari CPU, yang berfungsi: 

 Membaca dan mengintepresikan intruksi-intruksi program. 

 Melangsungkan oprasi komponen-komponen prosesor internal. 

 Mengendalikan aliran program dan data ke dalam dan keluar RAM.  

 Control Unit terdiri dari decoder dan tiga register (program register, instruction register dan 

general purpose register). Register merupakan are penyimpanan yang bekerja dengan kecepatan tinggi. 

Register menangani intruksi dan data pada kecepatan 10 kali lebih cepat dari pada cache memory dan 

digunakan unuk suatu variasi fungsi pengolahan. Decorder berfungsi menginterprestasikan dan 

mengkodekan intuksi-intruksi program. Program register adalah register yang mengandung alamat dari 

intruksi yang akan dieksekusi. Instruction register adalah register yang mengandung intruksi yang 

sedang dieksekusi. Register memberikan fasilitas perpindahan intruksi dan data antara RAM, Control 

Unit an Arithmetic and Logic Unit. 

 Bahasa yang dimengerti computer (prosesor) adalah bahasa mesin. Setiap computer mempunyai 



siklus mesin. Kecepatan prosesor biasanya diukur dengan berapa lam waktu yang diperlukan siklus 

mesin. Interval waktu siklus mesin adalah total waktu intruksi (instruction time) dan waktu eksekusi 

(execution time). 

3.5) Bus  

 Bus adalah jalur yang dilewati prosesor saat mengirim/menerima data dan perintah ke/dari 

primary storage dan secondary storage dan seluruh peralatan peripheral Input/Output. Klasifikasi 

Processor  

 Kebanyakan computer PC atau mainframe mempunyai rancangan prosesor CISC (Complex 

Instruction Set Computer). Bahasa main prosesor CISC memberikan variasi intruksi yang luas kepada 

programmer. CISC merefleksikan  evolusi peningkatan bahasa mesin yng canggih. Sedangkan prosesor 

yang dirancang dengan sekelompok intruksi yang lebih kecil yang dapat meningkatkan kualitas output 

untuk aplikasi, khususnya melibatkan grafik akan mempunyai RISC (Reduced Instruction Set 

Computer). Parallel processing (pengolahan parallel) adalah konsep yang menggunakanlebih dari satu 

(multiple) prosesor dalam computer yang sama. Dalam pengolahan parallel, satu prosesor utama 

memeriksa masalah pemprograman, dan seberapa besar porsinya, jika ada masalah bisa dipecahkan 

dalam potonga-potongan. Sedangkan kebanyakan computer multimedia mempunyai kecepata prosesor 

rata-rata 600 sampai 3000 MHZ (megahertz = milyar putaran per detik). Kecepatan pengolahan diukur 

dengan MIPS (Million of Instruction per Secound). Sedangkan supercomputer diukur dengan FLOPS 

(floating Point Per Second). 

 

4.5) Motherboard  

 Merupakan board sirkuit utama dari mikrokomputer. Motherboard mengandung konektor untuk 

menempelkan board-board tambahan lainnya dan mengandung CPU, BIOS, memori, mass 

storage,interface, port serial dan parallel, slot ekspansi, dan semua kontroler yang dibutuhkan untuk 

mengontrol peralatan peripheral standar, misalnya monitor, keyboard dan disk drive.  

Slot dan Port Ekspansi 

 Untuk menambah asesoris multimedia di computer ada empat teknologi, yaitu: 

 Slot Ekspansi  

Merupakan rangkaian card, tempat anda menempelkan atau mencolokan tambahan fungsionalitas 

multimedia Anda. Untuk dapat diekspansi komputer multimedia minimal membutuhkan satu atau 

dua slot kosong. Komputer portable mempunyai slot yang disebut PC card slot. Komputer desktop 

mempunyai slot yang disebut Periperal Component Interconnect (PCI). Mungkin juga komputer 

desktop mempunyai slot yang lebih tua, yaitu berdasar pada Industry Standard Architertur (ISA), 

tetapi ISA lebih lambat dibandingkan dengan PCI. Sekarang jarang motherboard yang mempunyai 

ISA dan PCI. Monherboard yang baru seluruhnya memakai PCI, karena selain lebih cepat dan lebih 

fleksibel, pci menggunakan sumberdaya bersama (resource sharing) dan terkonfigurasi otomatis 

melalui BIOS dan system oprasi.  

  Universal Serial Bus (USB)  

Merupakan cara yang paling popular untuk menghubungkan peripheral komputer, misalnya kamera 

digital, scanner, printer, mesin fax, drive zip dan mouse optise. Anda dapat mempunyai sampai 128 



peralatan USB sekali install dikomputer Anda. Anda harus memastikan bahwa komputer 

multimedia yang Anda beli mempunyai dua port USB yang builit in pada motherboard. Jika anda 

mempunyai anggaran terbatas, Anda dapat membeli hub splitter USB yang harganya tidak terlalu 

mahal untuk menyediakan port USB tambahan. Tetapi kalau port USB memang tidak ada, Anda 

dapat memasang USB card pada port PCI yang kosong. USB card versi terbaru adalah USB 2.0 

yang mempunyai kecepatan sampai 40 kali lipat disbanding versi sebelunya.  

 

 

 Small Computer System Interface (SCSI)  

Meskipun CD-ROM drive menggunakan SCSI. Kebanyakan komputer tidak mempunyai konektor 

eksternal SCSI. Untuk menghubungkan ke peralatan SCSI, maka harus menyediakan sebuah slot 

ekspansi untuk menginstal board SCSI. Pada Gambar 2.60 SCSI card yang dapat dipasang di slot 

PCI. Peralatan SCSI tersedia untuk hard disk internal dan hard disk eksternal, CD-ROM drive, dan 

R/W Optical drive. Peralatan SCSI yang popular adalah Iomega Jaz disk drive. 

 FireWire  

Adalah teknologi serial kecepatan tinggi untuk menghubungkan peripheral ke sebuah komputer. 

Awalnya dikembangkan oleh Apple, FireWire sekarang sudah menjadi sebuah standar industri 

resmi (IEEE 1394), sehingga diluar Macintosh pun dapat menggunakannya. Port FireWire dapat 

menghubungkan peripheral multimedia misalnya DVD, Camcorder, hard disk dan printer. 

Menggunakan beberapa perangkat berkonektor FireWire sekaligus secara bersamaan, akan 

mengalami kerepotan karena PC, Notebook, atau Mac hanya menyertakan satu atau dua port. Untuk 

mengatasi hal tersebut dapat menggunakan Belkin FireWire hub (www.belkin.co.uk) yang 

menjadikan komputer mempunyai tambahan enam port FireWire. Pada Gambar 2.61 ditunjukan 

FireWire card yang dapat dipasang di slot PCI. 

6. Perangkat Keras Komunikasi 

Perangkat keras komunikasi terdiri dari terminal, cluster control unit, modem, multiplexer, 

saluran, front end processor dan host. 

Terminal dapat terdiri dari tampilan multimedia, hard copy dan terminal jenis lain seperti 

terminal keyboard, telepon tombol, terminal titik penjualan, terminal pengumpul data. Cluster control 

unit berfungsi menghubungkan antara terminal yang dikendalikan nya dengan peralatan-peralatan dan 

saluran-saluran. Alat ini memungkinkan beberapa terminal terbagi suattu printer atau mengakses 

beberapa komputer melalui saluran-saluran yang berbeda. Cluster control unit dapat pula mengerjakan 

pemeriksaan kesalahan dan pengubahan kode.  

Modem adalah peralatan yang dapat mengubah sinyal analog menjadi digital atau mengubah 

sinyal digital menjadi analog. MODEM merupakan singkatan dari MOdulator DEModulator. Satu-

satunya saat modem tidak diperlukan adalah saat telepon tombol digunakan sebagai terminal. Saat 

beberapa terminal haru berbagi satu saluran pada saat yang sama, multiplexer dapat ditambahkan pada 

tiap uajung. Multiplexer adalah suatu alat yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan beberapa 

pesan secara serentak. Penambahan multiplexer bedampak seperti mengubah jalan satu jalur menjadi 

jalan bebas hambatan dengan beberapa jalur. Peralatan yang telah dibahas hingga saat ini, yaitu 

http://www.belkin.co.uk/


terminal, cluster control unit, modem dan multiplexer, adalah milik dari perusahaan yang 

menggunakannya. saluran juga dapat dapat disertakan jika itu adalah LAN. Namu untuk jaringan WAN, 

saluran adalah milik perusahaan yang menyediakan fasilitas komunikasi dengan bayaran. Perusahaan 

seperti itu dikenal sebagai perusahaan penyedia jasa komuiksi (common carrier). 

Sluran WAN dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang melaksanakan fungsi tranmisi dalam 

berbagai cara. Local Loop, saat sinyal-sinyal meninggalkan modem pengirim, mereka bergerak melalui 

suatu Local Loop, yang menyediakan hubungan antara peralatan perusahaan dengan sentral dari 

perusahaan telepon di kota pengirim. Local loop biasanya terdiri dari kawat atau kabel coaxial. 

Diperlukan empat kawat yang dipilih berpasangan. Twisted pair adalah jenis sircuit yang paling umum. 

Kabel coaxial (coax) terdiri dari satu kawat yang dilapisi dengan insulasi dan berada didalam 

pembungkus lur bebentuk silinder. Kabel coaxial yang digunakan oleh perusahaan penyedia jasa 

komunkasi biasanya terdiri dari beberapa kabel individual yang dibudel bersama. Satu bundle 

berdiameter dua inci dapat menangani hingga 20.000 sambungan sekaligus. 

Interexchange Channel, Saat pesan mencapai sentral perusahaan telepon, dibuat keputusan 

mengenai rute nama yang akan dilalui oleh pesan. Keputusan itu dibuat oleh komputer disentral 

perusahaan telepon dan didasarkan pada volume lalu lintas komunikasi pada saat itu. Bagian dari 

saluran yang menjangkau jarak terjauh disebut interexchange channel circuit, sering disingkat IXC 

Circuit. Awalnya IXC circuit bebentuk kawat-kawat yang terentang pada tiang telepon atau kabel metal 

yang ditanam di bawah tanah, yang menghubungkan stelepon di berbagai kota. Kawat dan kabel metal 

masih ada, tetapi mulai digantikan oleh teknologi yang lebih baru seperti kabel serat optic dan tranmisi 

gelombang mikro. Kabel serat optic (fiber optic cables) terdiri dari serat-serat kaca sehalus rambut dan 

pulsa-pulsa cahaya melewatinya. Pulsa-pulsa itu dikodekan untuk mewakili data. Sinyal gelombang 

mikro (microwave signals) adalah gelombang elektromagnetik yang sangat pendek yang ditransmisikan 

sacara lurus. Sinyal Elektromagnetik tidak dapat dibelokan agar sesuai dengan bentuk bumi. Ketika 

sinyal ditransmisikan di atas tanah, sinyal itu bergerak dari suatu menara gelombang mikro (microwave 

tower) ke yang lainya. Sinyal gelombang mikro dapat pula dipantulkan dari stelit di orbit stansioner 

23.300 mil diatas bumi. Stasiun transmisi yang mengirim dan menerima sinyal satelit disebut stasiun 

bumi, dan mirip dengan parabola yang digunakan menerima sinyal TV.  

Front-end processor menangani lalu-lintas komunikasi dari data yang masuk dan keluar bagi 

host komputer. Kedua komputer tersebut dapat merupakan jenis apa pun, tetapi konfigurasi yang umum 

terdiri dari sejenis komputer mini khusus yang berfungsi sebagai front-end processor dan sebuah 

komputer mainframe yang menjadi host. Saluran yang telah dijelaskan hingga saat ini hanyalah satu 

jalur bagi host. Suatu hal yang mungkin untuk memiliki banyak, mungkin ratusan, saluran seperti itu, 

yang masing-masing dihubungkan ke front-end processor melalui suatu port. Front-end processor 

berfungs sebagai unit input dari host dengan mengumpulkan pesan-pesan yang masuk dan menyiapkan 

data bagi host. Front-end processor juga berfungsi sebagai unit output dari host dengan menerima pesan-

pesan untuk tranmisi ke terminal. Walau kecepatan tranmisi antara saluran dan front-end processor 

relative lambat (dalam banyak kasus bit-bit ditranmisikan secara serial, satu demi satu), kecepatan 

tranmisi antara front-end pro-cessor dan host dapat pula cepat (beberapa bit ditranmisikan sekaligus 

secara parallel). Sebagian front-end processor melakukan message switching dengan mengatur rute 



(routing) pesan dari terminal ke yang lain tanpa melibatkan host. Jika, karena suatu hal terminal 

penerima tidak dapat menerima pesan (mungkin sedang digunakan atau rusak), front-end processor 

dapat menyimpan di tempat penyimpanan sekunder dan mengirimkanya nanti. Kemampuan ini disebut 

simpan dan teruskan (store and forward).  

Host mengerjakan pemrosesan data untuk jaringan. Pesan-pesan yang masuk ditangani dengan 

cara yang sama dengan data yang diterima dari unit input jenis apa pun. Setelah pemrosesan, pesan 

dapat ditranmisikan kembali ke front-end processor untuk routing.   

 

5.2.5. Komputer Menciptakan Project Multimedia 

Kita semua tahu cukup repotnya saat mengajar menggunakan sistem konvensional seperti 

saat  mengajar choukai atau kaiwa yang memerlukan materi dari kaset tape atau video tape yang 

sebelumnya harus mem-persiapkan dengan tepat materi yang tersimpan pada media tape (durasi 

menit/detiknya) tersebut. Belum lagi saat menampilkan alat peraga seperti foto atau gambar ilustrasi 

yang cukup besar/lebar 

Mungkin belum banyak para guru atau dosen yang memanfaatkan multimedia system sebagai sarana 

dalam mengajar maupun membuat bahan ajar. Dengan sarana ini, proses belajar mengajar menjadi lebih 

menarik dan para pengajar sendiri menjadi semakin kreatif menciptakan ide-ide dan model bahan ajar 

baru. 

 

Multimedia System adalah suatu gabungan aplikasi dalam penggunaan media format file pengolah teks, 

gambar, suara dan video. Tentu saja untuk mewujudkan dan menjalankan semua aplikasi tersebut 

digunakan komputer baik PC atau notebook beserta pendukungnya seperti infocus/LCD Projector dan 

speaker. 

 

Cukup sulit bagi yang awam pemrograman komputer saat membuat sendiri materi pengajaran berbasis 

bahasa pemrograman, namun ada software aplikasi siap pakai dan mudah digunakan untuk mewujudkan 

semua itu adalah Microsoft PowerPoint. Dengan software ini, gabungan antara teks, suara, foto, gambar 

dan video bisa digabung dan ditampilkan.  

Untuk menyajikan semua bagian file tersebut menjadi satu kesatuan yang akan ditampilkan saat 

mengajar, tips praktis sebagai persiapan yang perlu diketahui adalah sebagai berikut: 

 

1. Teks   

Bisa diketikkan secara biasa/langsung pada halaman project PowerPoint, jika diambil dari buku cetak 

agar menghemat waktu, bisa menggunakan scanner. Berikutnya tinggal mengedit besar kecil maupun 

model dan warna huruf sehingga tampil menarik. 

 

2. Suara/Audio  

Jika sumber suara sudah berbentuk file audio misalnya .MP3, .MPA, .WAV atau lainnya, bisa langsung 

dimasukkan/insert ke dalam rangkaian halaman project PowerPoint. 



 

Jika diambil dari CD Audio, file audio yang diinginkan bisa dikonversi menjadi file .MP3 supaya 

ukurannya menjadi kecil namun kualitasnya tetap bagus. Program konversinya yang sederhana bisa 

digunakan Xing Audio Catalyst.  

 

Jika diambil dari kaset tape, harus ditransfer menjadi file audio. Diperlukan tape recorder yang memiliki 

port audio output yang nantinya dihubungan ke port audio input di komputer/notebook dengan 

menggunakan kabel dan jack audio stereo. Berikutnya sambil diputar kita record menggunakan software 

seperti Jet Audio, Audio CD Creator, Video Studio atau lainnya supaya menjadi file audio. Biasanya file 

awal adalah .WAV, namun bisa dikonversi ke .MP3 supaya ukurannya menjadi kecil. 

 

Jika ingin merekam suara sendiri dengan komputer, diperlukan piranti computer microphone.   

Sistem penyisipan pada halaman project PowerPoint adalah ke menu:  

 

3. Foto  

Jika masih berbentuk lembar foto cetak atau foto yang ingin diambil dari buku, digunakan scanner untuk 

merubahnya menjadi file (umumnya disimpan ke format .JPG / .BMP). 

Jika foto sudah berbentuk file misal dari kamera digital atau download dari internet, file foto bisa 

langsung disisipkan ke dalam rangkaian project file PowerPoint yang dibuat. 

Sistem penyisipan pada project adalah ke menu:  

 

4.Gambar   

Seperti pada point 3 diatas. 

Sebagai catatan, apabila ukuran file foto/gambar terlalu besar perlu dilakukan resize (bisa menggunakan 

software ACDSee) supaya ukuran menjadi kecil sehingga file project kita tidak terlalu besar akibat 

disisipi file foto/gambar.  

Sistem penyisipan pada project adalah sama dengan point 3 di atas.  

 

5. Video  

Materi video yang masih berbentuk pita kaset video, perlu ditransfer menjadi file video seperti dalam 

format .AVI atau .MPG menggunakan komputer yang telah dilengkapi video capture card dan bantuan 

software video editing seperti Ulead Video Studio, Pinnacle Studio, Adobe Premiere, dll. Setelah 

berbentuk file video baru bisa disisipkan pada project file yang kita buat. 

     Apabila materi video/film sudah dalam bentuk VCD atau DVD, file perlu diambil atau dipotong 

dahulu menjadi file-file terpisah tujuannya supaya ukurannya kecil dan juga mudah mengenali isinya. 

Sistem penyisipan pada project adalah ke menu 

Dengan melihat materi dan alur pelajaran yang akan diajarkan melalui kyouan, mudah diketahui 

bahan apa yang akan dibutuhkan. Jika dibutuhkan suatu keterangan, foto, gambar, suara maupun atau 



video atau bahkan semuanya, maka point 1-5 diatas harus dipersiapkan. Berikutnya tinggal menyusun 

materi tersebut pada project file PowerPoint, yang perlu dicermati adalah saat melakukan pengurutan 

tampilan/slide show, kapan suara akan diperdengarkan, kapan gambar ke-1, 2, dst harus tampil, kapan 

file video harus diputar, dsb. Untuk ini order urutan harus tepat dan  benar. 

Jika semua materi telah tersusun, guru atau dosen cukup membawa sebuah perangkat 

penyimpan file mungil yang sudah tidak asing bagi kita, yakni flash disk  saat mengajar di 

ruangmultimedia. 

 

5.2.6. Alternatif Tipe Hardware Multimedia 

7 langkah mudah mengembangkan multimedia pembelajaran  

1. Tentukan Jenis Multimedia Pembelajaran 

Perhatikan dengan benar, yang akan kita buat itu apakah alat bantu kita untuk mengajar 

(presentasi) ke siswa atau kita arahkan untuk bisa dibawa pulang siswa alias untuk belajar mandiri di 

rumah atau sekolah. Jenis multimedia pembelajaran menurut kegunannya ada dua: 

a. Multimedia Presentasi Pembelajaran: Alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas 

dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Berupa pointer-pointer materi yang disajikan 

(explicit knowledge) dan bisa saja ditambahi dengan multimedia linear berupa film dan video 

untuk memperkuat pemahaman siswa. Dapat dikembangkan dengan software presentasi seperti: 

OpenOffice Impress, Microsoft PowerPoint, dsb. 

b. Multimedia Pembelajaran Mandiri: Software pembelajaran yang dapat 

dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri alias tanpa bantuan guru. Multimedia pembelajaran 

mandiri harus dapat memadukan explicit knowledge (pengetahuan tertulis yang ada di buku, 

artikel, dsb) dan tacit knowledge (know how, rule of thumb, pengalaman guru). Tentu karena 

menggantikan guru, harus ada fitur assesment untuk latihan, ujian dan simulasi termasuk 

tahapan pemecahan masalahnya. Untuk level yang kompleks dapat menggunakan software 

semacam Macromedia Authorware atau Adobe Flash.  

2. Tentukan Tema Materi Ajar 

Ambil tema bahan ajar yang menurut kita sangat membantu  meningkatkan 

pemahaman ke siswa dan menarik bila kita gunakan multimedia. Ingat bahwa tujuan utama 

kita membuat multimedia pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa.  

3.  Susun Alur Cerita (Storyboard) 

Susun alur cerita atau storyboard yang memberi gambaran seperti apa materi ajar 

akan disampaikan. Jangan beranggapan bahwa storyboard itu hal yang susah, bahkan point-



point saja asalkan bisa memberi desain besar bagaimana materi diajarkan sudah lebih dari 

cukup. Cara membuatnya juga cukup dengan software pengolah kata maupun spreadsheet 

yang kita kuasai, tidak perlu muluk-muluk menggunakan aplikasi pembuat storyboard 

professional.  

4. Mulai Buat Sekarang Juga! 

Jangan menunda atau mengulur waktu lagi, buat sekarang juga! Siapkan Openoffice Impress 

atau Microsoft PowerPoint anda. Mulai buat slide pertama, isikan bahan ajar yang ingin anda 

multimedia-kan. Terus masukkan bahan ajar anda di slide slide berikutnya, mulai mainkan 

image, link dengan gambar, suara dan video yang bisa kita peroleh dengan gampang di Internet.  

5. Gunakan Teknik ATM 

Terapkan metode ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi). Usahakan sering melihat contoh-

contoh yang sudah ada untuk membangkitkan ide. Gunakan logo, icon dan image yang tersedia 

secara default. Apabila masih kurang puas: 

 Cari dari berbagai sumber 

 Buat sendiri apabila mampu 

6. Tetapkan Target 

 Jaga keseriusan proses belajar dengan membuat target pribadi, misalnya untuk 

mengikuti lomba, memenangkan award, menyiapkan produk untuk dijual, atau deadline 

jadwal mengajar di kelas. Target perlu supaya proses belajar membuat multimedia 

pembelajaran terjaga dan bisa berjalan secara kontinyu alias tidak putus di tengah jalan. 

Untuk lomba dan award, paling tidak di Indonesia ada berbagai event nasional yang bisa 

kita jadikan target.  

 

 

7. Ingat Terus Tiga Resep Dari Success Story 

kesuksesan bapak ibu guru dalam mengembangkan multimedia pembelajaran bukan dari 

kelengkapan infrastruktur atau berlimpahnya budget yang dimiliki, tapi justru dari ketiga hal 

ini:  

1. Berani mencoba dan mencoba lagi 

2. Belajar mandiri (otodidak) dari buku-buku yang ada (perlu investasi membeli buku) 



3. Tekun dan tidak menyerah meskipun peralatan terbatas 
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5.2.7. Contoh Multimedia Yang Sesuai Dengan Computer Yang Tersedia Di Kampus 

Atau Di Sekolah 

Laptop dan infocus 

 

     

 

     

Komputer serta perangkatnya 

  

  

OHP 
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5.3. Penutup 

5.3.1. Simpulan 

a. Karakteristik komputer dari setiap generasi Mengalami berbagai peubahan kearah lebih 

baik dan lebih canggih  

b. Pengertian hardware (perangkat keras) 

c. Perangkat keras multimedia adalah alat pengolah data (teks, gambar, audio, video, 

animasi) yang bekerja secara elektronis dan otomatis. 

d. Sistem perangkat keras multimedia terdiri dari empat unsur utama dan satu unsure 

tambahan yaitu : 

e. Input Unit 

f. Central Processing Unit (CPU) 

g. Storage/Memory 

h. Output Unit 

i. Dan unsur tambahan yaitu communication link 

j. Komputer menciptakan projek multimerdia sehingga dapat memudakan dalam 

pembelajaran  

k. Multimedia untuk menyimpan teks, grafik, audio, visual, animasi dan menampilkannya 

l. Alternatif tipe hardware multimedia 

m. Contoh multimedia yang sesuai dengan computer yang tersedia di kampus atau di 

sekolah 
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BAB VI PERANGKAT LUNAK MULTIMEDIA 

 

6.1. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer yang pesat, komputer yang dahulunya hanya 

digunakan untuk mengetik dan melakukan operasi perhitungan mulai beralih fungsi menjadi komputer 

yang serbaguna yang dapat digunakan untuk mengetik, melakukan operasi perhitungan, memainkan file 
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audio, game, menonton film dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut di atas dapat terlaksana karena 

teknologi komputer juga menawarkan hiburan melalui kemampuan multimedia yang meliputi gambar, 

suara, musik sampai dengan video. 

Kemampuan multimedia yang terintegrasi langsung dengan perangkat komputer dan 

kemudahan dalam menjalankan aplikasi-aplikasi multimedia akan membuat masyarakat pengguna 

komputer semakin membutuhkan kemampuan dan aplikasi multimedia di dalam komputernya sehingga 

muncullah istilah komputer multimedia yaitu komputer yang dilengkapi dengan kemampuan multimedia 

yang dapat memainkan file-file audio dan video. Untuk dapat memainkan file-file multimedia seperti 

musik dan video tersebut dibutuhkan suatu software yang dapat melakukannya. Telah banyak software 

yang beredar di pasaran yang dapat memenuhi tuntutan tersebut seperti WinAmp, K-Jofol, Cowon Jet 

Audio, Xing MPEG Player dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Kebanyakan software-software yang dapat memainkan file-file multimedia yang beredar di 

pasaran adalah software dalam bentuk shareware, trial, ataupun demo. Pada intinya software-software 

tersebut tidak bebas didistribusikan dan harus membayar lisensi kepada sang pembuat software. Untuk 

itulah dalam penulisan karya tulis ini akan dibahas pembuatan suatu software multimedia yang dapat 

memainkan file-file multimedia yang meliputi file audio dan video yang walaupun tidak sebaik dan 

sebagus software-software komersial yang beredar tetapi merupakan suatu software yang bersifat 

freeware yaitu bebas didistribusikan tanpa perlu lisensi dan tanpa perlu membayar. 

Mengingat akan kompleksnya ruang lingkup multimedia maka bab ini dibatasi masalahnya 

hanya pada aplikasi yang dapat memainkan file audio dan video dan mengenai file-file yang dapat 

dimainkan oleh aplikasi ini yaitu file audio yang meliputi file-file dengan ekstensi *.wav, *.mid, *.rmi 

dan *.mp3 sedangkan untuk file-file video meliputi file-file dengan ekstensi *.dat, *.avi dan *.mpg. 

Lahirnya teknologi multimedia adalah hasil dari perpaduan kemajuan teknologi elektronik, 

teknik komputer dan perangkat lunak. Kemampuan penyimpanan dan pengolahan gambar digital 

dalam belasan juta warna dengan resolusi tinggi serta reproduksi suara maupun video dalam bentuk 

digital. Multimedia merupakan konsep dan teknologi dari unsur-unsur gambar, suara, animasi serta 

video disatukan didalam komputer untuk disimpan, diproses dan disajikan guna membentuk interaktif 

yang sangat inovatif antara komputer dengan user, Bila dibandingkan dengan informasi dalam bentuk 

teks (huruf dan angka) yang umumnya terdapat pada komputer saat ini, tentu informasi dalam bentuk 

multimedia yang dapat diterima dengan kedua indra penglihatan manusia dalam bentuk yang sesuai 

dengan aslinya atau dalam dunia yang sesungguhnya (reality). 

 

6.2. Pembahasan 

6.2.1. Perangkat Lunak Multimedia (Multimedia Software Tools) 

 

A. MULTIMEDIA 

1. Perangkat Multimedia  

Dahulu, multimedia hanya menggunakan alat-alat berupa speaker dan layar komputer yang 

terhubung langsung. Saat ini multimedia sudah menggunakan berbagai alat dan media untuk 



menampilkan fungsi multimedianya. Contohnya adalah handphone dan camera digital.  

Multimedia merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui media 

gambar, grafik, teks, suara (audio), musik, atau video. Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang 

menyajikan informasi melalui media gambar, teks, suara (audio), video atau penggabungan dari media-

media tersebut menjadi satu seperti media audio dan video. Informasi yang disajikan oleh aplikasi 

multimedia ini lebih informatif dan lebih mengena dibandingkan jika informasi disajikan hanya dalam 

bentuk teks saja atau suara atau video saja sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya 

dan berkomunikasi. (wikipedia). Sebagai contoh dalam suatu presentasi bab, seminar, ataupun hiburan, 

game dan lain sebagainya. 

Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan, 

multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri. Di 

dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai 

media kios informasi dan pelatihan dalam sistem  e-earning.  

2. Beberapa Alat Multimedia  

Alat multimedia saat ini tidak hanya menggunakan komputer saja. Alat komunikasi seperti HP 

pun sudah menjadi sebuah perangkat multimedia yang semakin canggih. Dengan menggunakan HP 

yang terbaru kita bisa menggunakan fasilitas teleconference, menonton TV, mengakses internet dan 

berbagai fasilitas wireless (koneksi tanpa kabel) lainnya.  

Selain HP atau ponsel, Camera Digital saat ini juga sudah berfungsi sebagai perangkat 

multimedia yang dapat menyajikan suara, teks, animasi walaupun belum dapat mengakses internet.  

Sebenarnya apa saja perangkat yang mendukung multimedia sebuah komputer? Berikut adalah 

perangkat-perangkat yang dibutuhkan :  

1. Perangkat Lunak / Aplikasi Multimedia. 

Perangkat lunak ini digunakan untuk menjalankan fungsi multimedia pada komputer. Contoh 

perangkat lunak untuk multimedia adalah Windows media player yang dapat digunakan untuk 

menjalankan CD atau DVD pada komputer kita.  

2. CD/DVD ROM  

Digunakan untuk memutar berbagai jenis CD, VCD dan DVD.  

3. Sound Card  

Sound card (kartu suara) adalah perangkat yang terhubung pada papan induk (motherboard) 

yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah dan mnegontrol suara, baik suara yang masuk 

(merekam) dan suara yang keluar melalu speaker. Hal ini dimungkinkan karena pada sound card 

terdapat masukan (Line in, Mic dan MIDI) serta keluaran (line out/speaker out).  

4. Kartu grafis (Graphic Card/Display Adapter)  

Kartu grafis merupakan perangkat yang terhubung langsung di papan induk komputer yang 

berfungsi untuk mengolah citra (gambar) agar mempunyai kualitas yang baik. Saat ini kartu grafis 

yang sering digunakan adalah kartu grafis yang menggunakan teknologi AGP (Accelerated Graphics 

Port).  

5. TV Tuner  



TV Tuner merupakan perangkat yang memungkinkan komputer untuk menangkap siaran 

televisi dan menampilkannya pada layar monitor. TV Tuner biasanya berupa kartu (card) yang 

dipasang pada card expansi. Tapi ada juga TV Tuner External yang dipasang di luar komputer, 

bahkan bisa langsung dihubungkan ke monitor.  

6. Speaker  

Speaker (pengeras suara) merupakan perangkat output untuk menghasilkan suara. Contohnya 

headset. 

B. MULTI MEDIA SOFTWARE TOOLS 

1. PENGERTIAN  

Multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer baik perangkat keras maupun 

perangkat lunak dengan teknologi elektronik. 

Perangkat lunak atau piranti lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana 

interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai 

'penterjemah' perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau 

diproses oleh perangkat keras. Perangkat lunak ini dibagi menjadi 3 tingkatan: tingkatan program 

aplikasi (application program misalnya Microsoft Office), tingkatan sistem operasi (operating sistem 

misalnya Microsoft Windows), dan tingkatan bahasa pemrograman (yang dibagi lagi atas bahasa 

pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa 

rakitan). 

Perangkat lunak adalah program komputer yang isi instruksinya dapat diubah dengan mudah. 

Perangkat lunak umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras (yang sering disebut sebagai 

device driver), melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan perangkat lunak yang lebih 

mendasar lainnya (seperti sistem operasi, dan bahasa pemrograman), dan lain-lain. 

Software (perangkat lunak), merupakan program-program komputer yang berguna untuk 

menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan 

bahasa khusus yang dimengerti oleh computer. 

Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

2. PERKEMBANGAN PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK  

Dari perkembangan perangkat lunak, kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan 

interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak, menggunakan 

aljabar Boolean, yang di representasikan sebagai binary digit (bit), yaitu 1 (benar/on) atau 0 (salah/off), 

cari ini sudah pasti sangat menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi 

nible (4 bit), byte (8 bit), word (2 byte), double word (32 bit).  

Kelompok-kelompok bit ini di susun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, 

operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini di ubah menjadi kode-kode yang di kenal sebagai 
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assembler. Kode-kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat 

menghapal kode tersebut dan format (aturan) penulisannya yang cukup membingungkan, dari masalah 

ini kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia (bahasa Inggris). 

Saat ini pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks, 

dengan urutan proses yang panjang dengan melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dalam 

pembuatannya. 

3. PERAN PERANGKAT LUNAK 

Komputer hanyalah sekedar mesin yang tidak dapat melakukuan tugas yang dikehendaki 

pemakai yang sekiranya tidak didukung oleh perangkat lunak (software). Komputer bukanlah seperti 

teko ajaib milik aladin. Sebagai contoh, anda tidak bisa bermain catur melawan computer jjika anda 

belum menginstal perangkat lunak permainan catut pada computer anda. 

Perangkat lunak sesungguhnya adalah program. Sebagaimana telah anda ketahui, progarn 

adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan computer sehingga computer dapat 

melakukan tindakan sesuai yang dikehendak pembuatnya. Dalam hal ini, pembuatnya telah mengatur 

komputer sehingga komputer memenuhi kebutuhan pemakai, Program umumnya dibuat oleh vendor 

perangkat lunak (misalnya : Microsoft) ataupun perseorangan. Tentu saja jika anda mneguasai salah 

satu bahasa pemprograman, anda juga bisa membuat sendiri program ynag dikehendaki. 

Berdasarkan cara mendapatkan perangkat lunak dan hak pemakaian, perangkat lunak dapat 

digolongkan dalam 6 golongan, yaitu : 

1. Perangkat Lunak Komersial (Commersial Software) 

Perangkat ini disebut juga Proprietary Software yaitu perangkat lunak yang dijual secara 

komersil. 

2. Rentalware 

Adalah perangkat lunak yang bisa digunakan oleh seseorang atau institusi dengan cara 

membayar dengan sewa. Sewa biasanya dilakukan pertahun. 

3. Perangkat Lunak Domain-Publik 

Adalah pernagkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan 

tindakan apa saja terhadap program tersebut. Perangkat lunak seperti ini umumnya berupa kode 

sumber dan banyak dijumpai pada internet. 

4. Shareware 

Adalah perangkat lunak yang tersedia tanpa kode sumber dan bisa digunakan oleh pemakai 

dengan tujuan untuk dievaluasi selama masa tertentu tanpa membayar sama sekali dan jjika 

sesudah masa tersebut berlalu, maka ia perlu membayar pada pembuatnya jika ingin 

menggunakannya. 

5. Freeware 



Adalah perangkat lunak yang tersedia tanpa kode sumber dan bebas digunakan oleh siapa saja 

tanpa perlu membayar. Berbagai alasan pembuatan freeware adalah : 

 Sebagai penarik bagi pemakai untuk membeli versi lebih lanjut (dengan fitur yang lebih 

lengkap) yang bersifat komersial 

 Pembuat menginginkan tanggapan dari pemakai sehingga ia dapat mengembangkannya ke 

versi yang lebih bagus 

 Pembuat ingin menyebarluaskan karyanya, supaya ia menjadi terkenal 

 Pembuat benar-benar ingin mambantu pemakai dalam melaksanakan tugas tertentu. 

 Contoh situs yang menyediakan freeware adalah http://www.bestdownload.com/ dan 

http://www.simtel.net/ 

6. Free Software 

Adalah  istilah yang dirancang olrh Richard Stallman (pendiari Free Software Foundation) untuk 

menyatakan perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode sumber yang memungkinkan siapa saja 

dapat menggunakan dan bahkan mengembangkannya. 

Secara lebih lengkap, sebuah program disebut free software jika 

 Pemakai memiliki kebebasan untuk menjalankan program dengan tujuan apa saja 

 Pemakai memiliki kebebasan untuk memodifikasi program sesuian kebutuhan. Oleh karena itu 

kode sumber harus tersedia 

 Pemakai memiliki kebebasan untuk mendistribusikan kembali salinan program baik secara 

gratis maupun dengan bayaran 

 Pamakai memiliki kebebasan untuk mendistribusikan versi-versi program yang telah 

dimodofikasi sehingga komunitas dapat memperoleh manfaat dari pengembangan tersebut. 

4. PRODUK PERANGKAT LUNAK 

Produk Perangkat Lunak menurut Ian Sommerville didefinisikan sebagai berikut: Produk 

perangkat lunak adalah sistem perangkat lunak beserta dokumentasinya yang menjelaskan prosedur 

penyiapan dan penggunaan perangkat lunak tersebut 

Pada definisi lain yang dikutip oleh Pressman dalam bukunya Software Engineering A 

Practioner’s Approach, perangkat lunak didefinisikan lebih rinci lagi yaitu sebagai: 

a) Instruksi-instruksi yang jika dieksekusi akan memberikan layanan-layanan atau     fungsi seperti 

yang diinginkan 

b) Struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi  secara 

proporsional 

c) Dokumen-dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program 

Contoh produk Perangkat Lunak: 

a) Software-software antivirus, seperti AVG, Norton, Bit Defebder,dll 

b) Sistem Operasi seperti Windows, Linux, dll 

http://www.bestdownload.com/
http://www.simtel.net/


c) Visual Studio 

d) Microsoft Office 

e) dll 

 

5.   KLASIFIKASI PERANGKAT LUNAK 

a. PERANGKAT LUNAK SISTEM  

Perangkat lunak yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Banyak 

perangkat lunak sistem (misal compiler, editor, dan utilitas pengatur file) memproses struktur-

struktur informasi yang lengkap namun tetap. Aplikasi-aplikasi sistem yang lain (komponen sistem 

operasi, driver, prosessor) memproses secara luas data yang bersifat tetap. Di dalam setiap kasus 

tersebut, area perangkat lunak sistem ditandai dengan eratnya interaksi dengan perangkat keras 

computer; penggunaan oleh banyak pemakai; operasi kongruen yang membutuhkan 

penjadwalan; tukar-menukar sumber, dan penagturan proses yang canggih; struktur data yang 

kompleks serta interface external ganda. 

Perangkat lunak  sistem dapat di bagi lagi menjadi 4 macam yaitu : 

1) Bahasa Pemrograman  

Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan 

arsitektur dan algoritma yang di rancang manusia ke dalam format yang dapat di jalankan 

komputer, contoh bahasa pemrograman di antaranya : BASIC, COBOL, Pascal, C++, FORTRAN 

Merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer, 

apakah itu sistem operasi, program paket dll. Bahasa pemrograman ini biasanya dibagi atas 3 

tingkatan, yaitu ; 

1. Low Level Language, bahasa pemrograman generasi pertama, bahasa pemrograman 

jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. 

Biasanya yang mengerti hanyalah pembuatnya saja. 

2. Midle Level Language, merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah dimana 

penggunaan instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun begitu masih sulit 

untuk di mengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti STO 

artinya simpan (singkatan dari STORE) dan MOV artinya pindah (singkatan dari 

MOVE).Yang tergolong kedalam bahasa ini adalah Assembler, ForTran (Formula 

Translator). 

3. High Level Language, merupakan bahasa tingkat tinggi yang mempunyai ciri mudah 

dimengerti, karena menggunakan bahasa sehari-hari, seperti BASIC, COBOL, dBase dll. 

2) Sistem Operasi  

Sistem Operasi saat komputer pertama kali di hidupkan, sistem operasilah yang pertama 

kali di jalankan, sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menterjemahkan masukan, 



mengatur proses internal, memanejemen penggunaan memori dan memberikan keluaran ke 

peralatan yang bersesuaian, contoh sistem operasi : DOS, Unix, Windows 95, 98, 2000, Xp, 

Vista, IMB OS/2, Apple’s Sistem 7, UNIX, LINUX. 

Sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat 

yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi, 

tanpa ada sistem operasi maka komputer tak dapat difungsikan sama sekali. 

3) Utility  

Utility sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, 

misalnya pemeriksaan perangkat keras (hardware troubleshooting), memeriksa disket yang 

rusak (bukan rusak fisik), mengatur ulang isi harddisk (partisi, defrag), contoh Utilty adalah 

Norton Utility. 

Program utility berfungsi untuk membantu atau mengisii kekurangan/kelemahan dari 

sistem operasi, misalnya PC Tools dapat melakukan perintah format sebagaimana DOS, tapi 

PC Tools mampu memberikan keterang dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. 

File yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat dikembalikan lagi tapi dengan program bantu 

hal ini dapat dilakukan. 

4) Device driver 

Device driver adalah pogram yang berfungsi untuk membantu computer mengendalikan 

piranti-piranti peripheral. Perangkat lunak ini biasanya disediakan vendor yang memproduksi 

perangkat keras. Sebagai contoh, ketika anda memasang perangakat keras seperti modem 

atau scanner, anda juga perllu menginstal device driver supaya perangkat keras tersebut 

dapat berfungsi dengan baik. 

b. PERANGKAT LUNAK APLIKASI 

Perangkat lunak aplikasi merupakan bagian perangkat lunak yang sangat banyak di jumpai 

dan terus berkembang: 

1. Sebelum tahun 1990-an aplikasi yang di kenal yaitu pemroses kata (Word Star, Chi Write), 

pemroses tabel (Lotus 123, Quatro Pro), database (DBASE), dan hiburan (game). 

2. Pada perkembangan pemroses kata, tabel dan database saat ini telah di bundel menjadi 

aplikasi office. Contoh aplikasi office adalah Microsoft Office yang terdiri dari 

Word(pemroses kata), Excel (pemroses tabel), Access (database), dan PowerPoint 

(presentasi). 

3. Aplikasi multimedia. Contoh aplikasi multimedia adalah Winamp untuk memutar musik 

berformat MP3 atau CD Audio, kemudian RealPlayer yang dapat digunakan untuk 

menonton film atau VCD. 

4. Aplikasi internet yang umum di gunakan adalah untuk browsing, e-mail, chatting dan 

messenger. 



5. Aplikasi yang bersifat khusus di antaranya untuk membantu pekerjaan Engineer seperti 

AutoCAD (gambar struktur), Protel (gambar rangkaian elektronik), dan Matlab (pemroses 

dan visualisasi persamaan matematis). 

Perangkat Lunak Aplikasi Multimedia ialah program-program yang dibuat oleh personal 

atau pabrik komputer untuk user yang dipakai/beroperasi dalam bidang-bidang multimedia yang 

spesifik, misalnya peangkat lunak pengolahan teks, perangkat lunak pengolahan grafik 2D, 

perangkat lunak modeling dan animasi, perangkat lunak pengolahan video, perangkat lunak 

pengolahan audio, perangkat lunak authoring dan perangkat lunak berbasis web. 

 

 

 

1. Perangkat Lunak Aplikasi Pengolahan Teks 

Perangkat lunak Pengolahan teks yang paling banyak di pasaran adalah Microsoft Word, 

Wodstar for Windows dan Word Perfect. Diantara ketiganya yang paling popular adalah Microsoft 

Word. 

Microsoft Word  

Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata (word 

processor) andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada 1983 dengan nama Multi-Tool Word untuk 

Xenix, versi-versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS 

(1983), Apple Macintosh (1984), SCO UNIX, OS/2, dan Microsoft Windows (1989). Setelah 

menjadi bagian dari Microsoft Office Sistem 2003 dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word. 

Microsoft Word (MS Word) merupakan program pengolah kata yang banyak dipakai saat 

ini dibandingkan dengan program pengolah kata lainnya, seperti WordStar, AmiPro, WordPerfect 

dan lain-lain. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fasilitas yang disediakan, kemudahan dalam 

menggunakan, hasil yang diperoleh, tampilan yang menarik dan lain sebagainya.  

Microsoft Word, selanjutnya disebut Word XP merupakan pengembangan dari versi 

sebelumnya yang mengalami banyak perobahan dan perbaikan disana sini sehingga lebih fleksibel 

digunakan dan menyediakan fasilitas penuh terhadap akses internet dari setiap program aplikasinya. 

Kemampuan dalam membuat tabel, menyisipkan program lain ke program Word XP dan fasilitas 

lainnya yang akan bahas lebih lanjut, telah menghantarkan Word XP sebagai program aplikasi 

pengolah kata yang mutakhir saat ini.  

 

Gambar di bawah menunjukkan tampilan-tampilan microsoft word: 
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Office 2007 

d)  

Office 2003 

 

Office 2000 



e)  

f) Office 1995 

g) Bekerja mudah dengan Microsoft Office Word 

1. Memblok secara cepat 

 Untuk memblok sebuah kata, klik mouse dua kali 

 Untuk memblok kalimat,klik pada kalimat tersebut sambil menekan Ctrl 

 Untuk memblok perbaris, tempatkan petunjuk mouse disebelah kiri dokumen sampai 

arahnya berbalik ke arah kanan, lalu klik pada baris yang akan di blok. 

2. Trik cepat kembali ke lokasi akhir pengeditan 

  Terkadang kita berada pada suatu akhir dari dokumen yang cukup panjang, kemudian kembali 

kepada kata yang terakhir kita edit, padahal lokasinya berada di tengah atau diawal. Atau 

sebaliknya kita telah telah kembali ke awal dokumen dan ingin kembali ke lokasi editing terakhir 

yang lokasinya diakhir dokumen. Maka cara cepat untuk kembali ke lokasi tersebut, yaitu dengan 

menekan secara bersamaan tombol Shift dan F5 

3. Perpindahan kursor 

 Untuk memindahkan kursor ke akhir baris, tekan tombol End 

 Untuk memindahkan ke awal baris.tekan tombol Home. 

 Untuk memindahkan kursor ke awal paragraf, tekan tombol Ctrl dan tombol panah ke 

bawah secara bersamaan 

 Untuk memindahkan kursor ke akhir dokumen tekan tombol Ctrl dan tombol End, secara 

bersamaan 

 Untuk memindahkan kursor ke awal dokumen, tekan tombol Ctrl dan tombol Home secara 

bersamaan. 

4. Mengubah ukuran huruf dengan tombol keyboard 

 Untuk memperbesar ukuran huruf, tekan tombol Ctrl dan tombol ], secara bersamaan 

 Untuk memperkecil ukuran huruf, tekan tombol Ctrl dan tombol [, secara bersamaan. 

5. Menutup atau menyimpan semua dokumen yang sedang dibuka 



 Terkadang dalam satu kali kerja, kita membuka lebih dari satu dokumen. Ketika semuanya 

telah selesai, kita dapat menyimpannya atau menutup semuanya dalam satu kali perintah. 

Caranya: tekan tombol Shift, lalu klik File pada menu maka akan terlihat opsi Close All, dan 

Save All. Maka pilihlah Save All terlebih dahulu kemudian diulang dan memilih Close All. 

6. Mengubah spasi antar baris 

  Menempatkan kursor pada paragraph yang akan diubah spasinya, atau blok terlebih dahulu 

 Untuk spasi 1, tekan Ctrl+1 

 Untuk spasi 1,5, tekan tombol Ctrl+5 

 Untuk spasi 2, tekan tombol Ctrl+2 

2. Perangkat Lunak Aplikasi Pengolah Grafik 

Perangkat lunak grafik  yang terkenal adalah : 

 Photoshop 

Adobe photoshop merupakan perangkat lunak standar edting-gambar professional, yang 

akan membantu kita bekerja lebih efisien, mengekplorasi kreativitas kita dan menghasilkan gambar 

kualitas tertinggi untuk cetakan web dan yang lainnya. Dan Photoshop juga mengolah foto menjadi 

berkualitas professional dan lebih banyak lagi. 

 

 

 CorelDraw 

Perangkat lunak CorelDRAW merupakan perangkat lunak perancang grafil, layout halaman, 

editing foto, dan animasi vektor. 

Future yang baru dan merupakan penyempurnaam dari CorelDRAW antara lain dukungan 

simbol baru, pentederhanaan roughen dan smudge, peralatan 3-point ellipse rectangle dan kurva, life 

effect, penyempurnaan dukungan SVG, workspace yang sesuai dengan kebuuthab pemakai dan 

tersedianya perlatan Polyline. 

Macam–macam CorelDRAW 

 Corel PHOTO-PAINT 

 CorelDRAW 12 Tutorials 

 CorelDRAW 12 VBA Object Models 

 CorelDRAW Quick Reference 

 CorelDRAW Programing Guide VBA 



 Dll 

 

3. Perangkat Lunak Aplikasi Animasi dan Modelling 

Di dalam multimedia, perangkat lunak animasi dan modeling banyak macamnya. Misalnya 3D 

studio MAX, Maya, Softimege, Light-ware dan sebagainya. 

 Adobe Flash 

Adobe Flash merupakan perangkat lunak untuk merancang grafis, animasi, dan merupakan cara 

tercepat untuk membuat aplikasi. Featur video, multimedia dan pengembangan aplikasi yang 

powerful memungkinkan Anda untuk membuat berbagai animasi untuk proses pembelajaran. Adobe 

flash adalah salah satu produk dari perusahaan Adobe sama seperti Photoshop.  

Gambar tampilan: 

 



 

 3D Studio MAX 

3D Studio Max merupakan program standar modeling 3d berbasis Windows. Program 3d Studio 

Max ini merupakan hasil pengembangan dari program 3d studio yang berbasis DOS. Program 3D 

Studio dengan basis windows lebih mudah digunakan dari pada 3D studio berbasis Dos. Selain itu 

pasilitasnya lebih dismpurnakan. Pada program 3D studio Max tersedia plud in yang dijual terpisah 

yang dapat digabungkan dengan program ini. Dengan pasilitas yang dipunyai 3d Studio Max anda 

dapat membuat animasi maupun evek-evek dalam iklan-iklan televisi, filem-filem maupun dalam 

pembuatan game. 3D Studio Max 5 merupakan persi terbaru dari 3d Studio Max yang bagus dalam 

realisme, ekspresi, produktifitas dan pleksibilitas. 

3D Studio Max 5 lebih realis karena iluminasi secara global dengan kendali tampilan, cahaya 

photo metric dan pembuat bayangan yang baru, perangkat lunak dinamis yang terintegrasi dengan 

3D Studio Max, exspor terhadap lingkungan 3D real-time dengan render terhadap tekstur, normal 

Map dan light Map serta mendukung verteks color baking dari solusi radio sitas. 

3D Studio Max 5 lebih ekspresip. Kemampuan anomasi dalam 3D Studio Max 5 lebih 

disempurnakan dengan sisitem set key yang baru untuk mempersingkat animasi dari tampilan satu 

ketampilan lain.  

3D Studio Max 5 lebih produktif dengan adanya ontrol yang lebih sempurna terhadap koordinat 

pemetan dengan UVW Unwrap yang baru, pemodelan polygonal yang tidak tertandinggi, network 

rewndring dan utilitas manajemen dari 3D Studio Max. 

3D Studio Max dipakai dalam visual disain. Pilihan yang sempurna para desainer, insiyur 

menginginkan animasi dan redering tingkat lanjut. 3D Studio Max memungkinkan hasil kualitas 

tinggi kepada disainer dan propesional dengan tool rendering dan animasi tingkat lanjut untuk 

desain industri visual, mekanik dan arsitek. 3D Studio Max mencapai poto yang realistis untuk 

disain produk, peluncuran pemasaran, persentasi perusahaan dan layaut bangunan virtual. 

3D Studio Max 5 mempunyai flesibilitas yang tinggi karena tersedia program rental jangka 

pendek yng baru danlisensi jaringgan mengambang yang baru.  

3D Studio Max merupakan pilihan utama bagi para pengembang game, karena 3D Studio Max 

dikenal kehandalannya, ekstensibilitasnya, dan tool set yang lengkap untuk membuat real time dan 



sinematik dan game sebelum di render. 

Sebagai solusi modeling dan animasi generasi kelima, 3D Studio Max, telah meningkatkan 

beranekaragam fungsi untuk lebih jauh mengilhami para animator terbaik dunia. 

 Softimage 

Softimage merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh Avid, sebagai perangkat lunak animasi 

karakter yang kualitasnya paling top.  

Softimage merupakan produk animasi karakter 3D legendaries untuk filem pasar komersial 

garing broatcaset dan pengembangan game. 

Softimage dipagai dalam industri game dan interaktif, filem dan broadcaset, evvect, 

commercial, broadcaset. Dalam industri game dan interaktif, softimage menyediakan tool seperti 

automated, ceharatceter rigging,nondisturctipe animation mixing dan WESYWIG realtime evvect. 

Softimage merupakan tool yang dioptimalkan untuk membuat karakter game. Customizable, 

pre-builet sekeleton temperate dan game charater rigs membuat softimage menjadi tool yang dapat 

diandalkan. 

Softimage XSI sebagai mesin game mempunyai syarat parameter objek yang spesifik dan unik. 

Softimage XSI memungkinkan setiap macam data yang dipesan diaplikasikan lebih atau kurang 

dimana saja tanpa memerlukan plug-in. pada objek komponen dan kluster diperlakukan sebagai blok 

biner atau sebagai tipe parameter. XSI mempunyai keandalan dan kecanggihan dalm mengendalikan 

pemeliharaan data, termasuk manajemen memory dan perubahan topologi. 

Softimage XSI Animation Mixser menjadikan tool anmasi berpusat kepada karakter tingkat 

tinggi. Bahkanmempunyai kekuatan berkerja pada setiap kurva animasi dan masing-masing secara 

individual.  

Softimage dibangun dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan .jika anda menemui 

masalah dan anda membutuhkan pemecahannya, mak softimage membantu anda menyelesiakn 

masalah tersebut atau membantu anda menciptakan solusi yang lebih cepat dan lebih baik. 

Dengan softime XSI kretifitas anda menjadi tidak terbatas. Sebagaio sutradar, anda 

membutuhkan jadwal penyelesaian filem yang tepat waktu dan biaya murah. 

 Lightwave 

Lightwave merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh New Tek, meiputi dua model, yaitu 

modeler dan layout, yang menyediakan 3D Atist yang lebih powerfull untuk animasi dan modeling. 

Banyak produksi iklan dan film menggunakan Lightwave untuk membuat beberapa efek visual. 

Caustics dalam Lightwave 3D menyediakan fasilitas refleksi dan refleksi cahaya secara cepat 

dan akurat. 

Digital confution adalah sebuah filter Depth of Field yang baru yang dicakup dalam 

Lightwave yang memberikan control depth of field secara tradisional tetapi juga mencakup berbagai 

feature tradisional, meliputi rendering dari geometri yang tersembunyi untuk latar belakang yang 

kabur dan bentuk-bentuk selaput pelangi yang cocok untuk berbagai kamera dan rasio dan sudut 

rotasi lensa kamera. 

High dynamic range image digunakan untuk membuat sebuah gambar tunggal yang 



mengandung lebih banyak informasi warna daripada gambar yang dibuat dengan peralatan fotografi 

tradisional. 

Hypervoxel adalah terobosan baru teknologi rendering dari New Tek yang mampu 

menyederhanakan kresi permukaan 3D secara sangat rinci. Hypervoxel merupakan sebuah pixel 3D 

yang digunakan untuk membuat efek volumetric, misalnya cairan, api, rokok, debu, abu, agar-agar, 

material berkarat, awan, dan sebagainya. 

Motion mixer dirancang untuk membawa konsep yang sama yang dijumpai dalam editing 

video non-linear terhadap animasi computer. Dengan motion mixer, anda dapat menyimpan, 

menggunakan, dan mengatur gerakan hirarki secara keseluruhan. Anda dapat menggunakan transisi 

untuk mencampur dan memadukan gerakan yang berbeda secara bersama. 

Sprites Mode dalam hypervoxel memungkinkan anda menyederhanakna potongan 2D dari 

hypervoxel yang dapat memberikan hasil secra cepat, memberikan peluang untuk membuat sketsa 

dari penampilan hypervoxel yang telah dirender. 

Lightwave 3D merupakan pembuat model permukaan subdevisi real-time. Dengan 

interaktifitas yang lengkap dengan tool, misalnya bevel, smooth shift dan lainya, model mejadi 

seperti pahatan tanah liat digital.  

Radiosity merupakan hamburan atau pantulan cahaya pada permukaan yang tersebar yang 

menyebabkan permukaan menjadi sumber cahaya secara tidak langsung. 

Perender Lightwave 3D telah dipertimbangkan sebagai yang terbaik dalm industri 3D. 

lightwave 3D sebagai perender data internal computer dalam jumlah besar, yang paling ceoat, dan 

paling baik. 

Lightwave 3D mencakup teknlogi untuk merender efek rambut dan bulu binatang yang 

dibangun dalam paket.  

SkayeTacer 2 dibuat untuk memberikan parameter dunia nyata untuk membuat efek atmosfir 

yang canggih. 

Anda dapat menggunakan Shocekawave 3D tool untuk menjadi professional dalam modeling 

dan animasi. 

Dalam Lightwave 7, Speradesheet Scene Manager mengorganisasikan dan memungkinkan 

anda mengakses dan mengedit suatu bagian objek dalam setiap anggka dari 1-100. 

 MAYA 

Maya merupakan tool untuk memproduksi game, animasi 3D dan efek-efek visual. Maya 

Unliminited merupkan perangkat lunak 3D yang dapat bekerja dalam Windowss 98, Windows Me, 

windows NT dan Windows 2000. Dengan MAYA, anda memungkinkan untuk mendesain atau 

membuat setting ruang 3D, objek, karakter, pencahayaan, bahkan efek lensa dan atmosfir. Hampir 

semua objek yang dibuat dianimasikan. Tingkat keindahan dari suatu karya animasi, bergantung 

pada kemampuan desainer menyusun suatu stoyboard yang menarik, disamping kemampuan 

desainer dalam menerjemahkan imajinasinya. 

Maya Unlimited mencakup fasilitas yang dipunyai oleh Maya Complete plus fasislitas Maya 

Fur, Maya Fluid Effect, Maya Cloth, dan Maya Live MatchMoving. Maya Fur memudahkan Anda 



untuk membuat bulu binatang, rambut, wool dan rumput realistis berbagai permukaaan atau model 

polygonal. 

Maya Fluid Effects adalah efek-efek yang mencakup cairan dan gas yang dapat dibuat model, 

dianimasikan dan render secara cermat di Maya Unlimited. 

Maya Live Matchmoving merupakan feature yang merupakan teknologi matchmoving 

canggih yang mengkombinasikan 2D live-action dengan elemen 3D. 

Maya merupakan solusi ynag paling popular dipakai sebagai tool untuk feature produksi 

film. Tujuan utama perusahaan menggunakan perangkat lunak modelling, animasi dan efek visual 

dalam film adalah untuk menghasilkan film yang baik tanpa terbunuhnya pemain (actor/aktris) 

selama proses produksi. 

Dalam bidanh ilmu pengetahuan, pendidikan dan militer yang membutuhkan visualitas 

fenomena dunia nyata yang sulit untuk dilihat secara cermat, maka Maya membantu Anda untuk 

melakukanvisualisasi itu sehingga dapat membawa fenomena tersebut menjadi hidup. Maya juga di 

set-up untuk membaca aliran data secara real-time untuk mengendalikan setiap atribut dalam sistem. 

Setiap adegan dalam Maya dapat dianimasikan termasuk efek-efek visual seperti warna dan 

transparan. 

Maya dikenal atau sinonim dengan perangkat lunak 3D yang digunakan dalam film, video 

dan game. Maya Complete menyediakan Web3D untuk animasi dan efek-efek visual dari konsep 

awal yang benar sampai gambar akhir dirender. Sedangkan Maya Unlimited untuk tingkat lanjut 

yang menekankan pada tool yang inovatif untuk industri. Tersedia pula Web3D Plug-Ins ynang 

memungkinkan ekspor ke Shockwave dengan kualitas yang tinggi. 

Maya Cq plug-in sekarang telah tersediaste. Plug-in mengintegrasikan pembuat bayangan 

rela-time tingkat lanjut dalalm Maya menggunakan kemampuan rendering perangkat keras tingkat 

lanjut dari NVIDIA Graphics Processing Units. Tersedia pula ArtistPack untuk Maya sebgai tool 

produksi real-time yang membantu desainer game 3D dan programmer 3D untu memahami waktu 

modelling, bagaimana nilai seni akna dibentuk dalam game bagian akhir. 

4. Perangkat Lunak Aplikasi Pengolah Video dan Audio 

Perangkat lunak Video dan Audio yang terkenal adalah : 

a. Windows Media Player 

Windows Media Player adalah perangkat lunak pemutar musik, video dan gambar (foto) 

buatan Microsoft. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media 

yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan namanya, Windows Media Player 

ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia digital berformat 

Windows Media Format (WMA, WMV atau ASF), MPEG Audio Layer 3 (MP3), dan beberapa 

format multimedia digital lainnya. Bagian yang lainnya dari platform Windows Media, adalah 

Windows Media Services (dulunya dikenal dengan NetShow Server), yang bertugas untuk 

mengalirkan data multimedia digital dengan menggunakan teknologi multimedia streaming. 

Pada umumnya Windows media player sudah terinstal jika komputer kita menggunakan sistem 

operasi windows. 



 

b. Winamp 

Winamp adalah salah satu perangkat lunak untuk memutar musik dan video hampir sama 

dengan windows media player hanya ada sedikit perbedaan dalam operasi playback.  

Untuk mendengarkan musik di komputer, kita harus memiliki perangkat lunak (software) 

dan perangkat keras (hardware). Perangkat lunaknya adalah software untuk menjalankan musik 

tersebut. Saat ini sudah banyak software yang bisa menjalankan berbagai format file musik, 

salah satunya adalah WinAmp.  

 

 

 

5. Perangkat Lunak Authoring Multimedia  

Authoring  merupakan  aplikasi  komputer  yang  memberikan  peluang  kepada  pengguna  

untuk mengembangkan sebuah perangkat  lunak dengan dragging dan dropping berbagai objek 

multimedia tanpa harus mengetahui penggunaan dan pemahaman bahasa pemrograman, misalnya 

Macromedia Authoring, sedangkan aplikasi authoring yang dilengkapi dengan pemrograman 

misalnya Macromedia Director dengan dilengkapi Lingo (Bahasa pemrograman).  

Jenis perangkat ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu authoring berbasis halaman, authoring 

berbasis icon dan authoring berbasis waktu.  

Authoring berbasis halaman merupakan authoring yang bekerja berbasis halaman atau buku 

dengan mengorganisasi  elemen-elemen  dalam  halaman  atau  buku  tersebut. Contoh  dari 



aplikasi  ini  adalah HyperCard dan ToolBook Assistant.  

Authoring  berbasis  icon  menggunakan  konsep  flowchart  untuk  membuat  aliran  elemen-

elemen multimedia yang dihubungkan bersama atau secara sendiri-sendiri yang secara khusus 

menampilkan diagram  alir  aktivitas  sepanjang  jalur  percabangan,  contohnya  adalah  Microsoft  

Power  Point  dan Macromedia Authorware.  

Authoring  berbasis  waktu  merupakan  pengembangan  paket  multimedia  sebagai  

pengorganisasian objek sepanjang lini waktu. Frame yang diorganisasikan secara berurut kemudian 

ditampilkan kembali kepada pengguna. Contoh aplikasi yang menggunakan cara ini adalah 

Macromedia Director.  

Authoring DVD adalah aplikasi yang digunakan untuk  menampilkan menu interaktif movie, 

contohnya adalah Pinnacle Impression, Sonic ReelDVD dan Ulead DVD Workshop. 

6. Perangkat Lunak Aplikasi Berbasis Web 

Contoh produk-produk untuk mendesain web antara  lain adalah Adobe Flash yang 

digunakan untuk membuat animasi grafis pada web, Adobe Dreamweaver untuk mendesain, Just 

Button untuk membuat tombol-tombol, CofeeCup untuk membuat halaman web, AllWeb Menus 

berfungsi untuk membuat sebuah menu pada halaman web, JAlbum adalah program generator 

photo untuk halaman web. dan Microsoft Front Page. Selain itu ada juga sofware web yang 

sederhana (blog) seperti wordpress, web page maker, dan tendyflash. Software ini kita hanya 

memasukkan artikel yang akan menjadi isi. 

 Contoh gambar tampilan Adobe Dreamweaver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari segi penggunaannya perangkat lunak aplikasi dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:. 

a) Perangkat Lunak Bisnis 

Pemrosesan informasi bisnis merupakan area aplikasi perangkat lunak yang paling luas. 

Siste diskrit telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi management(MIS) yang 

mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Aplikasi dalam area ini 

menyusun kembali struktur data yang ada dengan suatu cara tertentu untuk memperlancar 

operasi bisnis atau pengambilan keputusan manajemen. Aplikasi perangkat lunak bisnis 

meliputi penghitungan klien/sever serta penghitungan interaktif. 



b) Perangkat Lunak Teknik dan Ilmu Pengetahuan 

Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan memiliki jangkauan aplikasi mulai dari 

astronomi sampai vulkonologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang 

angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah di otomatisasi. 

c) Perangkat Lunak Personal Computer 

Perangkat lunak yang digunakan untuk pengolah kata, spreadsheet, gradik komputer, 

multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan dan bisnis personal, dsb. 

d) Perangkat Lunak Kecerdasan Buatan 

Perangkat lunak sistem kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris 

untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan analisis secara 

langsung. 

6.   KUALITAS PERANGKAT LUNAK 

Ukuran kualitas perangkat lunak dilihat dari atribut antara lain : 

a) Maintainability, yaitu tingkat kemudahan perangkat lunak tersebut dalam mengakomodasi 

perubahan-perubahan. 

b) Dependability, ketidakbergantungan perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lainnya 

atau sistem secara keseluruhan. Artinya kegagalan elemen lain tidak mempengaruhi 

performansi perangkat lunak. 

c) Efficiency , menyangkut waktu eksekusi. 

d) Usability, yaitu atribut yang menunjukkan tingkat kemudahan pengoperasian perangkat lunak. 

Pengukuran kualitas perangkat lunak, adalah apa yang sebenarnya mau kita ukur. Kualitas 

perangkat lunak dapat dilihat dari sudut pandang proses pengembangan perangkat lunak (process) dan 

hasil produk yang dihasilkan (product). Dan penilaian ini tentu berorientasi akhir ke bagaimana suatu 

perangkat lunak dapat dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Hal ini berangkat 

dari pengertian kualitas (quality) menurut IEEE Standard Glossary of Software Engineering Technology 

yang dikatakan sebagai: The degree to which a sistem, component, or process meets customer or user 

needs or expectation (derajat dimana sebuah sistem komponen atau proses bertemu customer atau 

kebutuhan user atau permintaan) 

Dari sudut pandang produk, pengukuran kualitas perangkat lunak dapat menggunakan 

standard dari ISO 9126 atau best practice yang dikembangkan para praktisi dan pengembang 

perangkat lunak. Taksonomi McCall adalah best practice yang cukup terkenal dan diterima banyak 

pihak, ditulis oleh J.A. McCall  dalam technical report yang dipublikasikan tahun 1977. 

 

7.    CARA MENGAJARKAN MULTIMEDIA SOFTWARE TOOLS 

1. Ajarkan tools, yang sangat mendasar untuk menguatkan kemampuan dasar 



2. Berikan keterampilan agar murid dapat menggunakan tools yang lain. 

3. Gunakan templet, mengajar dan belajar dari contoh sangat efektif dalam proyek awal. 

4. Buatlah petunjuk (meng-klick petunjuk) yang tersedia setidaknya untuk pemakain darurat. 

5. Ajarkan beberapa tool secara lebih lanjut, hal ini akan mempermudah murid untuk 

mempelajari tools yang lain dengan mudah. 

6. Membantu murid mempelajari bagaimana mengevaluasi tools dan menginstalnya. Ini sangat 

berharga dan penting untuk kemampuan jangka panjang.  

7. Berikan kosakata yang membantu murid untuk menanyakan pertanyaan dengan sebuah cara 

untuk mendapatkan sebuah jawaban yang berguna dan untuk membantu murid memahami 

jawabannya. 

8. Didiklah murid secara khusus lalu berikan mereka pelatihan melebihi murid-murid yang lain. 

9. Mengadakan kelas atau workshop bahwa kemampuan teknik berbeda dari konten akademik. 

 

6.3. Penutup 

6.3.1. Simpulan 

Teknologi Multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer baik perangkat keras 

maupun perangkat lunak dengan teknologi elektronik, perkembangan serta pemanfaatan teknologi 

multimedia banyak digunakan hampir diseluruh aspek kegiatan. Pada aplikasi multimedia ini diharapkan 

akan membantu dalam tugas pembelajaran multimedia. 

Perangkat lunak merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan 

suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang 

dimengerti oleh computer. 

Perangkat lunak terdiri dari 1) Perangkat lunak sistem, yang mana didalamnya terdapat bahasa 

pemprograman, sistem operasi, utility, dan device driver. 2) Perangkat lunak aplikasi. 

Perangkat lunak aplikasi terdiri dari: perangkat lunak aplikasi pengolah teks, perangkat lunak 

aplikasi pengolah grafik, perangkat lunak modeling dan animasi, perangkat lunak authoring dan 

perangkat lunak bebasis web. 
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BAB VII Organisasi Informasi 

 

7.1. Pendahuluan 

7.1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini, komputer multimedia telah menjadi suatu kebutuhan, baik bagi pelajar, bisnismen 

ataupun kelompok masyarakat lainnya. Informasi tidak cukup hanya melalui teks dan grafik saja. Sekarang 

informasi mencakup kelengkapan teks, grafik, animasi, gambar dan audio/video. Audio/video, gambar, 

teks, grafik serta animasi telah diaplikasikan dalam berbagai bidang, misalnya untuk bidang pendidikan 

digunakan sebagai alat tutorial yang canggih. 

Dalam sebuah organisasi di dalam era informasi yang serba cepat ini, tuntutan agar sebuah 

organisasi menjadi adaptif terhadap segala perubahan merupakan tuntutan yang lumrah. Oleh karenanya 

sebuah Information Center di dalam institusi haruslah menjadi adapting agent, yang menyebarluaskan 

seluruh informasi kepada pihak yang membutuhkan (komunitas). Dalam hubungan dengan teknologi, 

ada banyak ungkapan tentang hubungan teknologi dengan penggunanya sebagai hubungan benci dan 

cinta (love and hate relationship). Pengguna mencintai teknologi saat teknologi berfungsi, akan tetapi 

pengguna membenci teknologi saat ia macet dan menyusahkan. Maka dari itu penggunaan teknologi 

yang tepat guna seperti diungkap oleh John Naisbitt dengan ungkapan "High Tech-High Touch" menjadi 

kata kunci dalam sebuah pengembangan arsitektur informasi. Bagaimana sebagai seorang information 

worker (termasuk pustakawan, media, humas dan engineer sistem komputer), memilih penggunaan 

teknologi yang tepat dan berfungsi serta digunakan oleh user. Satu hal yang perlu diingat adalah tidak 

semua teknologi bisa diterapkan dengan hasil optimal. Sering sekali kita menerapkan teknologi yang 

ternyata tidak berguna dan hanya menjadi hiasan semata tanpa memiliki fungsi.  Selain itu, kemajuan 

yang demikian pesat dalam teknologi Telekomunikasi dan dan Informatika (Telematika), mendorong 

manusia untuk selalu merasa ―ingin tahu‖ dan ingin mengetahu informasi secara cepat. Untuk 

mailto:http//www.ivan@wiraekabhakti.co.id
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word


memudahkan pengguna biasanya disediakan kemampuan pencarian dan pengorganisasian informasi.  

Informasi merupakan salah satu aset yang sangat penting yang dimiliki oleh sebuah organisasi. 

Pengelolaan informasi sebagai aset atau sumber daya organisasi ini (seperti halnya sumber daya 

manusia dan keuangan) tentunya sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

manajemen baik secara strategis maupun operasional. Oleh karena itu, dalam bab ini akan menjelaskan 

tentang Organisasai Informasi. 

 

 

7.1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apa pengertian dari organisasi informasi? 

2. Bagaimana teori organisasi informasi? 

3. Bagaimanakah sistem manajemen informasi? 

4. Bagaimana pengorganisasian informasi? 

5. Apakah manfaat  dari organisasi informasi bagi dunia pendidikan? 

6. Bagaimana aplikasi organisasi informasi dan cara siswa/mahasiswa dapat menciptakan 

Hipermedia link yang cocok diantara berbagai informasi? 

 

7.2. Pembahasan 

Seorang futurolog terkenal ALVIN TOFLER menyatakan abad 21 adalah ―Abad Informasi.‖ 

Informasi secara mengglobal melanda setiap negara, tanpa sejengkal ruangpun yang tak terisi olehnya. 

Informasi menyelinap ke segenap penjuru dunia, tanpa mengenal batas negara, etnis, budaya, tradisi dan 

norma, negara tidak dapat lagi menyembunyikan suatu kejadian terhadap dunia lainnya. Sementara 

futurolog lainnya John Naisbitt (1994) melalui karya tulisnya Global Paradoks, telah memprediksi 

sebuah perspektif baru, perkembangan maju dibidang teknologi komputer canggih yang mampu 

mendorong kemajuan dibidang, politik, ekonomi dan kebudayaan. Digambarkannya di abad itu wajah 

dunia akan diubah menjadi masyarakat informasi dalam wadah ―global village‖. 

 

7.2.1. Pengertian Organisasi Informasi 

Organisasi informasi ( organizing information ) berasal dari dua kata yaitu organisasi dan 

informasi. Menurut ―Stoner” Organisasi adalah sekumpulan orang dalam suatu pola hubungan – 

hubungan di bawah pengarahan manajer untuk mencapai tujuan bersama.  

Selain organisasi dikenal juga istilah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua 

dalam Manajemen Pengorganisasian yaitu  proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai 

dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian 

adalah struktur organisasi. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-

unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana 

fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda  diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu 



struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan 

penyampaian laporan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sedangkan informasi adalah keterangan atau data yang telah diproses atau memiliki arti. Menurut 

―Marchionini” ( 1998 : 5 ) Informasi adalah sesuatu yang disalurkan dari seseorang atau benda ke 

dalam sebuah system pengetahuan penerimanya dan sebagai komponen internal dalam pikiran orang 

tersebut. Dengan demikian, informasi merupakan  keterangan, penerangan, atau  data yang telah 

diproses ke dalam suatu bentuk yang dibutuhkan seseorang untuk diketahui dan diterapkan dalam 

mencapai tujuannya. Informasi dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan, baik  

keputusan saat itu atau keputusan mendatang. 

Dengan demikian, Organisasi informasi adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya di 

dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan 

informasi yang berguna untuk semua tingkatan managemen di dalam kegiatan perencanaan dan 

pengendalian. 

Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam suatu organisasi, yang digunakan 

sebagai bahan pengambilan keputusan. Sehubungan dengan hal itu, informasi haruslah berkualitas. 

Menurut Burch dan Grudnitski ( 1989 ), kualitas informasi ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : 

1. Akurasi, berarti bahwa informasi bebas dari kesalahan ( akurat ). 

2. Relevansi, berarti bahwa informasi benar-benar berguna bagi suatu tindakan keputusan yang 

dilakukan oleh seseorang. 

3. Tepat waktu, berarti bahwa informasi datang pada saat dibutuhkan sehingga bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan. 

Untuk mempermudah para pengurus atau pekerja dalam suatu organisasi dalam memperoleh 

informasi, maka teknologi informasi biasa dilibatkan. Secara lebih khusus, dalam suatu organisasi 

umumnya menerapkan system informasi. 

Apakah sebenarnya system informasi itu ? Menurut Alter ( 1992 ), system informasi adalah 

kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasiyang diorganisasikan untuk 

mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Orang berperan sebagai subjek yaitu yang memasukan, 

memproses, dan menggunakan data. Informasi berperan sebagai objek yaitu berupa data terformat, teks, 

gambar, suara dan video. Dan teknologi informasi berperan sebagai alat, yaitu sebagai perangkat keras 

dan perangkat lunak yang memproses data. Dari uraian di atas dapat digambarkan skema tentang 

definisi system informasi, yaitu : 
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7.2.2. Sistem Manajeman Informasi 

Sistem manajemen informasi adalah system pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber 

daya secara efektif dalam bidang informasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. 

Menurut Gordon Davis (1999), Sistem Informasi Manajemen  adalah sistem yang terintegrasi antara 

user dengan mesin yang memberikan informasi untuk mendukung  operasional,  manajemen,  dan  

fungsi  pembuatan  keputusan  di  dalam organisasi. Sedangkan menurut Raymond Mc Leod, (2004)  

uatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dalam bentuk 

laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika.    

1. Unsur-unsur dari Sistem Informasi Manajemen  

a. Perangkat keras, adalah salah satu elemen dari system computer, suatu alat yang bias dilihat 

dan diraba oleh manusia secara langsung yang mendukung proses komputeriasi. Merupakan 

perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat perangkat 

masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran. 

b. Perangkat Lunak adalah komponen-komponen dalam data prosesing sistem, berupa program-

program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Fungsi perangkat lunak antara 

lain mengidentifikasi program multimedia dan menyiapkan aplikasi program multimedia dan 

menyiapkan aplikasi program multimedia sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer 

multimedia jadi terkontrol serta mengatur dan membuat pekerjaan agar yang berkaitan dengan 

multimedia lebih efisien. 

c. Basis Data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga 

memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Sebagai contoh, basis data akademis 

mengandung tabel-tabel yang berhubungan dengan data mahasiswa, data jurusan, data mata kuliah, 

data pengambilan mata kuliah pada stu semester, dan data nilai yang diperoleh mahasiswa. 

d. Prosedur adalah tata cara (pedoman) dari pelaksanaan sesuatu pekerjan 

e. Petugas pengoprasian adalah orang yang bertugas pengaturan sistem. 

2. Level Manajemen dan Arus Informasi   

Kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi ditentukan oleh level manajemen dan pihak non 

manajemen yang akan menggunakan informasi. Oleh karena itu, system informasi yang dipakai atau 

dibangun  dalam sebuah organisasi perlu mengakomodasi kebutuhan pemakai berdasarkan level 

manajemen.  

Di dalam organisasi tradisional umumnya terdapat empat kelompok, yaitu manajemen tingkat atas, 

manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah, dan pegawai non- manajemen. Keempat 

kelompok tersebut sering digambarkan dalam bentuk piramida seperti di bawah ini : 

http://www.total.or.id/info.php?kk=input%20device
http://www.total.or.id/info.php?kk=input%20device
http://www.total.or.id/info.php?kk=processor
http://www.total.or.id/info.php?kk=output%20device


 

Manajemen tingkat atas (atau sering disebut manajemen strategis) adalah manajemen pada level 

paling atas yang menangani keputusan keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang 

sangat kompleks  dan jarang sekali menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Keputusan strategis 

melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi. Termasuk 

dalam hal ini yaitu penentuan sasaran organisasi  dalam jangka panjang, pengevaluasian sumber-sumber 

daya keuangan di masa mendatang dan perumusan tanggapan terhadap tindakan-tindakan para pesaing. 

Di dalam organisasi yang besar, direktur utama, direktur pemasaran, direktur keuangan dan akuntansi, 

dan direktur produksi termasuk dalam kategori manajemen tingkat atas. 

Manajemen tingkat menengah ( atau disebut manajemen taktis ) adalah manajemen yang 

bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan taktis, yaitu keputusan-keputusan yang 

mengimplementasikan sasaran-sasaran strategis suatu organisasi. Termasuk dalam kategori ini yaitu 

manajer pabrik, manajer operasi, dan manajer akuntansi. 

Manajemen tingkat bawah adalah manajemen yang bertanggug jawab terhadap kegiatan-kegiatan 

operasional  dalam suatu organisasi. Fokus utama manajemen ini adalah mengawasi para pegawa non-

manajemen, memantau kejadian-kejadian sehari-hari, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi jika 

sewaktu-waktu dibutuhkan. Penyelia ( supervisor ), kepala proyek, dan kepala bagian merupakan contoh 

manajemen tingkat bawah. 

Para pegawai non-manajemen adalah semua pegawai yang tidak termasuk dalam manajemen. 

Di dalam organisasi,  arus informasi dalam perusahaan mengalir secara vertical dan horizontal. 

Arus informasi vertical dibedakan menjadi arus informasi vertical ke atas dan arus informasi vertical ke 

bawah. Arus informasi vertical ke bawah berupa strategis, sasaran, dan pengarahan. Arus informasi 

vertical ke atas berupa ringkasan kinerja organisasi. 

Skema Arus Informasi dalam Informasi  

 

  



7.2.3. Pengorganisasian Informasi 

Pengorganisasian informasi adalah suatu proses yang telah dikenal sebagai sesuatu yang penting 

sejak ratusan tahun yang lalu. Tujuan daripada pengorganisaian adalah untuk memungkinkan informasi 

atau pengetahuan dapat ditemukan kembali pada kesempatan kemudian. Oleh karena itu 

pengorganisasian dan temu-baliknya kemudian dikenal dengan istilah temu-balik informasi (information 

retrieval).  

Dengan adanya ledakan pengetahuan (knowledge explosion), kebutuhan untuk 

mengorganisasikannya semakin terasa penting dan mendesak. Sejumlah cara-cara yang berbeda telah 

ditemukan dan dikembangkan, dan sebagian besar digunakan sampai sekarang. Dan sejak duapuluh 

tahun terakhir ini, berbagai pendekatan terhadap pengorganisasian pengetahuan berkembang baik 

dengan diperkenalkannya metode berbasis komputer. 

 

 

1. Skema dan Struktur 

Organisasi Informasi membahas cara mengelompokkan informasi. Sering juga disebut taksonomi 

dan hirarki. Sistem Organisasi membicarakan 2 hal: skema dan struktur organisasi informasi.  

a. Skema, skema membahas bagaimana informasi disampaikan. Ada beberapa jenis skema 

organisasi informasi yang sering dipakai, seperti: alfabetis, kronologis, geografis, berdasarkan 

topik, berdasarkan pekerjaan (task), berdasarkan audiens, metafora, atau gabungannya.  

b. Struktur, struktur membahas taksonomi informasi. Pendekatan yang digunakan bisa bermacam-

macam, seperti: hirarki (top-down approach), model basis data (bottom-up approach), hiperteks, 

dan lain-lain.  

Dan yang paling penting dari itu semua, bagaimana membuat skema dan struktur saling 

mendukung dan terintegrasi dengan baik. Dalam struktur informasi hirarkis, seluruh struktur memiliki 

jenjang yang jelas. Sehingga untuk turun ke suatu sub-level, kita harus melalui level di atasnya. 

Struktur Organisasi Informasi Hirarkis 

  

Akan tetapi sejak ditemukannya hypertext, muncul sebuah struktur informasi baru yang non-

hirarkis. Sebuah informasi dapat terhubung ke sub-level lain tanpa harus melewati sebuah top-level. 

Model gopher dalam informasi elektronik seperti bagan di atas telah tergantikan dengan model 

hypertext. Dengan adanya struktur informasi yang non-hirarkis, pengelolaan informasi menjadi makin 



menarik dan menantang. Mengorganisasi informasi merupakan satu pekerjaan yang memiliki banyak 

tantangan. Namun kini dengan perkembangan teknologi informasi, pengorganisasian informasi dapat 

dilakukan secara non-hirarkis.  

Struktur Organisasi Informasi Non-Hirarkis 

Dengan demikian struktur informasi yang non-hirarkis menjadi sebagai berikut: Garis 

menunjukkan hypertext, dari struktur yang dapat turun ke level lebih jauh atau ke level sejajar secara  

non-hirarkis. Setelah kita memahami tantangan dalam pengorganisasian informasi, maka yang harus kita 

lakukan adalah menyusun strategi agar benar-benar mengerti konteks dari pencarian. 

 

7.2.4. Aspek – Aspek Kajian Organisasi Informasi 

Dengan adanya struktur informasi yang non-hirarkis seperti yang telah dijelaskan di atas, maka 

pengelolaan informasi menjadi makin menarik dan menantang. Terutama jika kita melihat aspek-aspek 

yang selama ini menjadi sorotan dalam kajian organisasi informasi, yaitu aspek ambiguitas dan aspek 

heterogenitas 

a. Aspek ambiguitas, Sistem klasifikasi informasi terbentuk dari susunan kata-kata yang biasanya 

memiliki makna ganda (ambigu), sehingga sebuah kata dapat memiliki 2 atau lebih makna. 

Aspek ambiugitas menjadi penting, karena jika kita menyebut satu kata: padi. Kata itu menjadi 

ambigu, karena ia dapat didefinisikan sebagai makanan pokok, sebagai tanaman, atau sebagai 

komoditi. Begitu juga pada sistem pengorganisasian informasi, sering kita menemukan kendala 

menempatkan suatu informasi ke satu kategori tertentu karena memiliki makna ganda. 

b. Aspek heterogenitas 

Aspek heterogenitas merupakan sebuah objek atau kumpulan objek yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling tidak berhubungan atau tidak sama. Aspek perbedaan perspektif menyangkut 

perbedaan cara pandang terhadap sesuatu subyek. Seorang ahli ekonomi akan memfokuskan 

pencarian padi pada aspek ekonomi dari makanan pokok ini. Di sisi lain, seorang ahli kuliner 

akan mencari informasi pengolahan padi menjadi masakan. Sementara seorang ahli pertanian 

akan mencari informasi tentang budidaya padi. 

Adapun aspek lain dari pada yang di atas adalah aspek perbedaan sudut pandang. Sudut pandang 

seorang kreator sangat besar pengaruhnya terhadap sistem pelabelan dan pengorganisasian yang dibuat. 

Misalnya sebuah website yang menyusun atau mengklasifikasikan informasinya berdasarkan divisi 

internal perusahaan atau struktur organisasi perusahaan, seperti : marketing, sales, costumer service, 



human resources dan sistem informasi, yang mungkin hanay dipahami oleh si pembuat atau orang-orang 

internal perusahaan saja. Lalu bagaimana seorang costumer atau pelanggan menemukan informasi teknis 

mengenai produk yang akan mereka beli, melalui website tersebut, karena cara pandang yang berbeda 

terhadap bentuk pengorganisasian website tersebut. 

Oleh karena itu sebuah tesaurus dan controlled vocabulary menjadi penting dalam proses 

pengorganisasian atau pengindeksan sebuah informasi. Dengan adanya tesaurus dan controlled 

vocabulary ini, pencarian secara umum akan mendapat seluruh dokumen, sedang pencarian dengan 

istilah khusus akan memperoleh hasil dokumen yang lebih akurat. 

Satu struktur organisasi informasi lain adalah dengan berbasiskan relational database. Dengan 

menggunakan relational database, kita akan mengunci beberapa keyword dan menjadikan kata tersebut 

re-usable dalam pengindeksan. Penggunaan relational database dalam struktur organisasi informasi 

membutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Oleh karena relational database bersifat fixed dan agak 

kaku setelah berjalan. Struktur organisasi informasi berbasis relational database bisa diterapkan jika kita 

telah memiliki standar baku dalam pengindeksan. Dalam hal ini untuk koleksi monograf. 

 

7.2.5. Manfaat Organisasi Informasi 

1. Secara Umum 

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan agar suatu proses pekerjaan yang dikehendaki dapat 

mencapai tujuan yang telah diatur, disusun, ditetapkan. Semnetara itu, manfaat yang dapat diperoleh 

dari pengorganisasian ini adalah agar pelaksanaan tugas dilakukan dengan lebih baik dan teratur, 

koordinasi pelaksanaan pekerjaan dapat lebih baik, pengawasan pelaksanan pekerjaan dapat efektif dan 

efisien dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Mengorganisir informasi dengan menghubungkan beberapa informasi yang satu dengan informasi 

yang lainnya adalah merupakan hal yang penting dari bagian pembangunan pengetahuan. Informasi 

adalah energi bagi organisasi, sebagai sumber energi ia sangat unik, disebabkan kemampuannya 

mengelola diri. Informasi sebagai komoditaspun tak kunjung habis oleh besarnya transaksi jual-beli, 

selama ada pengirim dan penerima yang dihubungkan secara network. Informasi memerlukan kebebasan 

dalam peredaran dan penyebarannya, agar dapat melahirkan informasi baru. 

Dengan  Informasi kita mampu membuat keputusan yang bijaksana. Bagaimana kita yakin bahwa 

informasi yang kita butuhkan sesuai yang diharapkan?  Bagaimana kepekaan kita memperoleh kembali 

informasi yang hilang?  Bagaimana kita bisa hidup tanpa informasi yang obyektif ? Melalui informasi 

kita dapat mengembangkan bisnis dengan tenteram, aman dan nyaman Untuk itu semua kita 

memerlukan Informasi, pandangan dan interpretasi yang obyektif dan luas agar kita mampu memahami 

dunia dan alam semesta serta dapat menyiasati pemanfaatan dan daya gunanya. 

Penyelenggaraan informasi bermanfaat karena memungkinkan Anda untuk:  

a. Mengatur dan menyimpan informasi mejadi lebih efisien 

b. Berkomunikasi informasi lebih efektif  

c. Mengenali kebutuhan untuk informasi lebih lanjut dan  membuang informasi yang tidak 

dibutuhkan. 

d. Mengenali tren, kelompok, dan pola lain dalam mengumpulkan informasi 



e. Mempersatukan perbedaan sebuah informasi baru ke dalam pengetahuan  

Adapun peranan penting informasi bagi organisasi yang menerapkan partisipasi seluruh 

divisi/bagian atau seksinya, adalah mendapatkan akses informasi yang lebih luas. Banyaknya informasi 

yang masuk, dapat didiskusikan yang mengakibatkan  organisasi itu menjadi lebih peka dan memahami 

apa yang sedang terjadi dan harus dilakukan dalam menyiasati perubahan institusi. Jadi keterbukaan 

informasi dan keleluasaan akses informasi sangat dominan pengaruhnya bagi institusi pemerintah/non-

pemerintah. 

Dalam suatu organisasi yang sedang berkembang (developing organization), Informasi merupakan 

unsur dasar pembentuk struktur, Informasi itu tak dapat disentuh atau dirangkul tapi informasi itu 

mengelola kehidupan manusia. Organisasi harus terus menerus memperoleh dan menciptakan informasi 

agar sistem dapat berjalan. Tanpa informasi baru, atau informasi organisasi itu hanya sekedarnya maka 

akan mengakibatkan kematian organisasi. Bahan bakar kehidupan adalah informasi baru, pengalaman 

baru yang ditata dalam struktur baru. Informasi harus menjalani siklus, mengganggu ketenangan 

(dinamis), mengilhami sesuatu yang disentuhnya dengan kehidupan baru. Itulah sebabnya perlu ada 

pendekatan baru, paradigma baru terhadap informasi dan komunikasi, dengan dorongan semangat, 

bukan dengan pengendalian melainkan dengan pemuliaan. 

Setiap individu merasa haus informasi. Karena itu bisnis dibidang informasi, melalui media apapun 

: cetak, elektronik, interaktif dan bahkan media informasi tradisional sangatlah menguntungkan. 

2. Manfaat Organisasi informasi Khususnya Hypermedialink dalam Pendidikan. 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan proses belajar 

mengajar. komputer termasuk salah satu media pembelajaran. Penggunaan komputer dalam 

pembelajaran merupakan aplikasi teknologi dalam dunia pendidikan. Pada dasarnya teknologi dapat 

menunjang proses pencapaian tujuan pendidikan. Namun sementara ini, komputer sebagai produk 

teknologi khususnya di sekolah-sekolah kurang dimanfaatkan secara optimal, hanya sebatas word 

processing saja. Kini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjadikan teknologi (komputer) dapat 

bermanfaat bagi kemajuan pendidikan. Di lapangan, sistem penyajian (meteri) melalui komputer dapat 

dilakukan melalui berbagai cara, seperti : hyperteks, simulasi-demonstrasi ataupun tutorial. Tiap-tiap 

sistem memiliki keistemewaan masing-masing. Sangat menarik jika keunggulan masing-masing sistem 

tersebut digabungkan ke dalam satu bentuk model yang dapat digunakan dalam pembelajaran sehingga 

proses belajar mengajar akan lebih berkesan dan lebih bermakna. 

Kegunaan utama komputer adalah untuk simulasi, penanganan data, teknologi informasi, dan 

pengolahan data. Melalui pemrograman, komputer mampu memvisualisasikan materi-materi pelajaran 

yang sulit untuk disajikan, terutama mengenai fenomena fisis yang bersifat abstrak, misalnya bangun 

datar, bangun ruang, skala, gerak parabola, penjalaran gelombang, gerak lurus beraturan, gerak 

melingkar beraturan, arus listrik, medan magnet, medan listrik, peristiwa elektrolisis, dan sebagainya. 

Dengan bantuan komputer, gejala-gejala fisis yang sulit dapat divisualisasikan ke hadapan siswa. Peran 

computer dalam pembelajaran menurut Noormahzira/kajianpp4.html (2003), 1). Komputer sebagai 

pakar yang dirujuk (seperti pengajar) dikenal dengan istilah ―komperu‖; 2). Komputer sebagai 

pembimbing/tutor; 3). Komputer sebagai penyimpan data akademik (administrator); 4). Komputer 

sebagai penyedia dan pemeriksa. 



Keuntungan lainnya adalah mampu menghemat waktu dan biaya. Contohnya adalah program komputer 

simulasi untuk melakukan percobaan/eksperimen pada bidang studi sains dan teknologi. Penggunaan 

program simulasi dapat mengurangi biaya bahan dan peralatan percobaan. Selain dapat merekam hasil 

belajar (record keeping), memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis, juga mampu 

memberikan preskripsi atau saran bagi siswa untuk melakukan kegiatan tertentu. Kelebihan komputer 

dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik menyebabkan kompuetr mampu 

menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa dalam mengkonkretkan konsep-

konsep fisika yang bersifat abstrak adalah melalui bentuk model pembelajaran hypermedia. Istilah 

hypermedia di dalam ilmu computer, merupakan suatu sistem pengintegrasian grafik, bunyi, video, dan 

animasi ke dalam satu dokumen atau file yang dihubungkan oleh suatu sistem yang disebut dengan 

hyperlinks yang menghubungkannya ke file-file yang terkait (Microsoft Encarta Encyclopedia, 2002). 

Hypermedia menawarkan sejumlah alternatif gagasan/ide, informasi atau materi pelajaran yang sesuai 

dengan minat atau tingkat berpikir dari seorang user. File-file hypermedia terdiri dari hyperlink-

hyperlink yang dapat menghubungkan satu file dengan file terkait lainnya. Pengguna bebas memilih, 

bergerak, atau menelusuri dari satu dokumen ke dokumen lain File-file hypermedia terdiri dari 

rangkaian node. Node merupakan unit-unit kecil pelajaran yang tersusun dalam bentuk teks, visualisasi 

atau video, grafik, dan audio. Node ini disambungkan antara satu dengan lainnya melalui link. 

Rangkaian hypermedia node-link inilah yang digunakan untuk memungkinkan pengguna dapat memilih 

menu-menu yang diinginkan. Pengguna dapat melompat ke topic yang diinginkan, tanpa harus berurutan 

(Microsoft Encarta Encyclopedia, 2002). Hypermedia sebagai teknologi multimedia baru dalam bidang 

komputer, dengan segala kelebihan yang dimilikinya memungkinkan pengajar untuk menjadikannya 

sebagai media pembelajaran yang memudahkan pengajar untuk menyampaikan bahan (sumber 

belajar/materi subyek), untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.  

Pada pembelajaran IPA, ketika siswa melakukan penginderaan diharapkan tidak hanya secara 

fisiologis saja, tetapi juga terciptanya persepsi. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam merancang atau 

menyajikan media instruksional maupun pembelajaran yang terpenting adalah menempatkan persepsi 

dan kebermaknaan siswa pada posisi sentral, dengan tidak memandang sebekah mata aspek-aspek 

keindahan, keserasian, keseimbangan serta unsur-unsur lainnya sebagai pendukung dan nilai tambah 

media instruksional tersebut.  

Karakter model pembelajaran hypermedia listrik dinamis diperoleh setelah menganalisis materi 

listrik dinamis, yang meliputi : label konsep, definisi konsep, herarki, atribut dan jenis konsep. 

Selanjutnya menganalisis aspek-aspek yang ingin dikembangkan oleh model pembelajaran itu sendiri, 

yaitu jenis indikator keterampilan berpikir kreatif, keterampilan proses sains, dan penguasaan konsep. 

Indikator keterampilan berpikir kreatif yang dikembangkan model pembelajaran hypermedia listrik 

dinamis didasarkan pada indikator keterampilan berpikir kreatif dari Lawson (1980). Indikator 

keterampilan proses sains model pembelajaran hypermedia listrik dinamis mengambil indikator 

keterampilan proses sains dari Rustaman (2000). Indikator penguasaan konsep didasarkan pada 

indikator penguasaan konsep dari Diknas (2003).  

 



7.2.6. Aplikasi Organisasi Informasi 

Berdasarkan Pelaksanaannya organisasi informasi terdapat dua konsep utama yaitu :  

1. Batch Processing  

Batch Processing yaitu pengumpulan bahan-bahan informsi kemudian setelah semua bahan 

terkumpul baru dimasukan kealam komputer. Sebgai contoh : semua data transaksi selama satu hari 

dikumpulkan setelah jam kerja akan habis data-data transaksi tadi baru dimasukan kedalam komputer, 

setelah itu barulah dibuat master file yang nantinya akan diupdate pada esok harinya. Adapun 

kelemahan dari batch processing ini adalah waktu pengerjaan yang terlalu lama sehingga bisa 

terhambatnya informasi yang dibutuhkan. Secara diagram digambarkan sebagai berikut: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. On-Line Processing,  

Kemajuan teknologi menyiasati kelemahan batch procesing adalah muculnya prosedur informasi 

on-lie processing yaitu setiap kali terjadi transaksi maka langsung dimasukan kerdalam komputer untuk 

mengupdate master file sebelumnya. Penerapan on-line processing sering disebut juga dengan 

interactive system, karena pengguna langsung berinteraksi dengan komputer, sedangkan komputer akan 

memberikan respon yang sangat cepat biasanya hanya dengan hitungan detik. Beberapa system sering 

juga disebut in-line system. Secara diagram, alur dari on-line processing disajkan sebagai berikut: 
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Sampai buku sumber yang kami rujuk diterbitkan ternyata prosedur batch processing masih 

dominan digunakan, hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu biaya dan setiap pekerjaan 

masih bisa ditangani oleh batch processing. 

Adapaun perangkat pendukung dari on-line processing ini antara lain; SDM, perangkat 

lunak/keras, LAN, WLAN, dan internet. 

Contoh-contoh organisasi informasi diantaranya; penerimaan mahasiswa baru, perusahan, 

perdagangan terutama yang melayani pesan antar, komputer dll. 

Beikut ini disajikan diagram proses mahasiswa UIN dari awal sampai selesai kuliah, sebagai conoh 

dari organisasi informasi. 

 

 

7.2.7. Tata Kelola Organisasi/Manajemen Informasi 

Sejarah memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang 

sangat signifikan terhadap sejumlah konsep dan teori organisasi. Berbeda dengan perangkat teknologi 

lainnya yang dalam teori organisasi konvensional hanya dipandang sebagai bagian dari perangkat 

―machines‖ - yang merupakan faktor produksi penting atau dikenal sebagai 4M (Men, Materials, 

Money, dan Machines) dalam ilmu ekonomi,  teknologi informasi dan komunikasi dianggap telah 

menyebabkan terjadinya pergeseran sejumlah paradigma secara signifikan dalam praktek berorganisasi. 

Bahkan beberapa praktisi sepakat memasukkan ―informasi‖ sebagai faktor produksi penting kelima 

diluar 4M yang telah dikenal.  



 

  

Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui sejauh mana dampak perkembangan teknologi ini telah 

berpengaruh terhadap cara perusahaan moderen mengorganisasikan perusahaannya, ada baiknya 

dipahami terlebih dahulu sejumlah teori sistem organisasi pasca diperkenalkannya teknologi informasi 

secara komersial. 

1. Dua Perspektif Sistem Organisasi 

Dalam berbagai teori organisasi – baik yang konvensional maupun moderen. secara sederhana 

organisasi dilihat sebagai kesatuan antara dua komponen penting atau entitas utama yaitu ―manusia‖ dan 

―struktur‖. Unsur manusia akan sangat dipengaruhi oleh nilai, budaya/kultur, kepercayaan, perilaku 

sosial, struktur masyarakat, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya; sementara unsur struktur akan 

sangat terkait dengan sistem, teknologi, prosedur, ukuran dan bentuk, dan lain sebagainya. Walaupun 

keduanya ―sepakat‖ untuk melebur demi pencapaian suatu tujuan, penggabungan kedua unsur tersebut 

menghasilkan suatu kompleksitas yang berubah-ubah dari masa ke masa sesuai dengan tingginya 

dinamika internal dan eksternal organisasi. Terlepas dari beraneka ragam teori mengenai organisasi 

yang telah dikenal, untuk mempermudah pemahaman, dapat diambil dua perspektif sistem yang sangat 

bertolak belakang satu dengan lainnya, yang dikenal sebagai ―sociotechnical perspective‖ dan 

―structuralist perspective‖. 

a. Sociotechnical perspective 

Pendekatan sistem ini menganggap bahwa organisasi moderen semacam perusahaan pada 

dasarnya merupakan hasil sintesis atau penggabungan dari dua komponen mendasar, yaitu 

―kemampuan teknis‖ untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dijual (dalam hal ini adalah 

produk atau jasa yang ditawarkan) dan ―sumber daya manusia‖ sebagai pelaku atau subyek 

dalam berorganisasi. Pandangan ini jelas merupakan pembaharuan dari teori organisasi 

konvensional yang menganggap bahwa organisasi tidak lebih dari sebuah ―mesin‖ yang bersifat 

statis dan otokratis. Dalam kerangka pandangan tradisional tersebut, manusia hanyalah dianggap 

sebagai sebuah ―sparepart‖ atau ―benda mati‖ yang dapat dengan mudah diperjualbelikan sesuai 

dengan keperluan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan konsep sociotechnical dimana 

sumber daya manusia dianggap sebagai entitas yang paling strategis dalam sebuah organisasi, 

terutama yang bersifat komersial seperti sebuah perusahaan. Perubahan paradigma tersebut telah 

mengakibatkan terjadinya revolusi pemikiran dalam perancangan sistem organisasi yang tepat 



dan efektif di era moderen seperti saat ini dimana sejumlah prinsip lama yang telah sedemikian 

kuat dipegang, harus dilepas dan digantikan dengan beragam paradigma baru.  

b. Structuralist perspective 

Konsep ini merupakan hasil kajian dari Aston School dimana mereka memfokuskan studinya 

pada pencarian aspek-aspek yang mempengaruhi struktur dan perilaku manusia dalam 

berorganisasi. Berbeda dengan sociotechnical perspective yang berpegang pada penggabungan 

unsur teknis dengan sumber daya manusia, structuralist perspective menemukan adanya 

sejumlah elemen penting lainnya yang saling mempengaruhi perilaku dalam berorganisasi. 

Keempat elemen penting yang dimaksud adalah: konteks, struktur organisasi, kinerja, dan 

perilaku organisasi. Konteks merupakan faktor makro yang memberikan ciri khusus pada 

sebuah organisasi. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang karakteristiknya akan sangat 

ditentukan oleh hal-hal semacam: tipe industri, kompleksitas bisnis, struktur market, ruang 

lingkup usaha, nature of products and services, perkembangan teknologi, barrier to entry, 

situasi kompetisi, dan lain sebagainya. Dalam mengatasi konteks makro tersebutlhan maka 

perusahaan membentuk sebuah struktur organisasi berdasarkan sejumlah aspek terkait dengan 

hal-hal sebagai berikut: pembagian divisi berdasarkan spesialiasi, pemberlakukan standarisasi, 

bentuk formaliasi komunikasi dan prosedur, struktur sentraliasi atau desentraslisasi, dan lain 

sebagainya. Dibentuknya struktur tersebut adalah untuk memudahkan tercapainya visi, misi, dan 

obyektif yang telah dicanangkan, dimana keseluruhannya akan diukur melalui sejumlah 

indikator kinerja, seperti: produktivitas, profitabilitas, kemampuan beradaptasi, good corporate 

governance, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa struktur organisasi memiliki 

keterkaitan timbal balik yang sangat erat dengan perilaku organisasi karena di dalamnya akan 

mengandung baik secara implisit maupun eksplisit hal-hal semacam: struktur pengaruh dan 

kekuasaan, pola interaksi dan pelaporan, batasan pekerjaan dan tanggung jawab, dan lain 

sebagainya. 

 

  

2. Pengaruh Peranan Teknologi Informasi 

Kedua titik ekstrem perspektif tersebut membentuk sebuah spektrum sistem organisasi dimana di 

dalamnya terdiri dari berbagai macam jenis atau tipe sistem organisasi yang ―dianut‖ oleh beragam 



organisasi moderen di dunia yang telah melibatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata utama 

dalam bersaing[8]. Mengenai ke arah mana sebuah organisasi akan memiliki kecenderungan dalam 

proses perancangan sistem organisasinya – dalam arti kata apakah yang bersangkutan akan lebih dekat 

ke sociotechnical atau ke arah structuralist – akan teramat sangat ditentukan oleh portofolio peranan 

teknologi informasi di perusahaan tersebut dan tingkat maturity atau kematangannya. Teori yang paling 

banyak dipergunakan untuk melihat sejauh mana peranan teknologi informasi bagi sebuah perusahaan 

adalah dengan menggunakan kateogori yang diperkenalkan oleh Markus, dimana menurutnya ada 5 

(lima) peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, masing-masing adalah:  

a. Fungsi Operasional 

b. Fungsi Pengawasan dan Kontrol 

c. Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan 

d. Fungsi Komunikasi 

e. Fungsi Interorganisasi 

Tipe dan fungsi peranan teknologi informasi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap 

rancangan atau desain: Struktur organisasi perusahaan; dan Struktur organisasi departemen, divisi, atau 

unit terkait dengan sistem informasi, teknologi informasi, dan manajemen informasi. 

 Fungsi Operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping dan jauh dari sifat 

birokratis karena sejumlah aspek administratif yang ketat dan teratur telah diambil alih fungsinya oleh 

teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, maka unit 

terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai ―supporting 

agency‖ dimana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah ―firm infrastructure‖. 

Fungsi Pengawasan dan Kontrol mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial – embedded di dalam setiap 

fungsi manajer - sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki ―span of 

control‖ atau ―peer relationship‖ yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer 

di perusahaan terkait. 

Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan mengangkat teknologi informasi ke tataran peran 

yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan 

merupakan sebuah ―knowledge generator‖ bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada 

realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan yang 

pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi perencanaan 

dan/atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut di atas. 

Fungsi Komunikasi secara prinsip termasuk ke dalam ―firm infrastructure‖ dalam era organisasi 

moderen dimana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu 

perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Seperti halnya pada 

Fungsi Operational, unit teknologi informasi akan menempatkan dirinya sebagai penunjang aktivitas 

sehari-hari perusahaan. 

Fungsi Interorganisasi merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu belakangan ini 

oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin 

http://artikelekoindrajit.blogster.com/tata-kelola-manajemen-teknologi-informasi#_ftn8


kemitraan dengan sejumlah perusahaan lainhttp://artikelekoindrajit.blogster.com/tata-kelola-

manajemen-teknologi-informasi - _ftn11. Konsep kemitraan strategis atau partnerships berbasis 

teknologi informasi seperti pada implementasi Supply Chain Management atau Enterprise Resource 

Planning membuat perusahaan melakukan sejumlah terobosan penting dalam mendesain struktur 

organisasi unit teknologi informasinya. Bahkan tidak jarang ditemui perusahaan yang cenderung 

melakukan kegiatan pengalihdayaan atau outsourcing sejumlah proses bisnis terkait dengan manajemen 

teknologi informasinya ke pihak lain demi kelancaran bisnisnya.   

 

7.3. Penutup 

1. Simpulan 

Organisasi informasi sangat penting peranannya dalam berbagai pengalaman belajar, dalam dan 

luar ruangan. Organisasi informasi adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya di dalam 

suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan 

informasi yang berguna untuk semua tingkatan managemen di dalam kegiatan perencanaan dan 

pengendalian. Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam suatu organisasi, yang 

digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Sehubungan dengan hal itu, informasi haruslah 

berkualitas. Kualitas informasi ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : Akurasi, relevansi, tepat waktu. 

Sistem manajemen informasi adalah system pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber 

daya secara efektif dalam bidang informasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. 

Unsur-unsur dari Sistem Informasi Manajemen meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, 

prosedur, petugas pengoprasian. Kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi ditentukan oleh level 

manajemen dan pihak non manajemen yang akan menggunakan informasi. Di dalam organisasi 

tradisional umumnya terdapat empat kelompok, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat 

menengah, manajemen tingkat bawah, dan pegawai non- manajemen. 

Pengorganisasian informasi adalah suatu pengaturan yang disalurkan dari seseorang atau benda 

ke dalam sebuah sistem pengetahuan penerimanya, dan sebagai komponen internal dalam fikiran orang 

tersebut, untuk diketahui dan diterapkan dalam melaksanakan pekerjaannya agar sesuai dengan tujuan-

tujuan yang ingin dicapainya baik oleh orang itu sendiri maupun oleh organisasinya. 

Tujuan daripada pengorganisasian adalah untuk memungkinkan informasi atau pengetahuan 

dapat ditemukan kembali pada kesempatan kemudian. Mengorganisasi informasi merupakan satu 

pekerjaan yang memiliki banyak tantangan. Namun kini dengan perkembangan teknologi informasi, 

pengorganisasian informasi dapat dilakukan secara non-hirarkis. Setelah kita memahami tantangan 

dalam pengorganisasian informasi, maka yang harus kita lakukan adalah menyusun strategi agar benar-

benar mengerti konteks dari pencarian. Mengorganisir informasi dengan menghubungkan beberapa 

informasi yang satu dengan informasi yang lainnya adalah merupakan hal yang penting dari bagian 

pembangunan pengetahuan. 

Informasi adalah energi bagi organisasi, sebagai sumber energi ia sangat unik, disebabkan 

kemampuannya mengelola diri. Dengan informasi kita dapat memutuskan suatu masalah dengan 

bijaksana, begitu juga melalui informasi kita dapat mengembangkan bisnis dengan tentram, aman dan 

http://artikelekoindrajit.blogster.com/tata-kelola-manajemen-teknologi-informasi#_ftn11
http://artikelekoindrajit.blogster.com/tata-kelola-manajemen-teknologi-informasi#_ftn11


nyaman. Bagaimanapun organisasi informasi sangat kita butuhkan karena berperan penting dalam hidup 

kita. 
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