
PENGENALAN KOMPUTER

A. Sejarah singkat komputer

Ilustrasi sejarah komputer:

Computer berasal dari kata kerja to compute, yang berarti menghitung. Sejarah komputer 

berawal ketika manusia mulai  mengenal angka, baik angka arab, angka latin maupun angka 

romawi. Angka arab memiliki keunggulan, yaitu memiliki konsep sistem bilangan. Dari sistem 

bilangan  ini,  kemudian  manusia  mulai  mengenal  perhitungan-perhitungan  matematika.  Lalu 

dibuatlah alat bantu hitung sederhana mulai dari kalkulator tanah, hingga abacus atau sempoa. 

Ketika  perhitungan  yang  dilakukan  sampai  pada tahapan  yang  sulit,  maka  dibuatlah  mesin 

hitung yang dapat melakukan perhitungan berulang-ulang tanpa kesalahan.

Informasi  lebih  lengkap  tentang  sejarah  komputer  silakan  dicari  di  situs-situs  internet. 

Gunakan situs mesin pencari, misalnya http://www.google.co.id/ dan gunakan kata kuci sejarah 

komputer atau computer history.

B. Konsep Dasar Komputer

Pada  dasarnya,  komputer  adalah  mesin  yang  memiliki  perangkat  keras  yang  terdiri  dari 

perangkat input, proses dan output serta perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi dan 

program aplikasi.

Ilustrasi konsep dasar komputer:

Cara kerja komputer:

Pemakai  (user)  memasukkan  data dan perintah melalui  perangkat  input.  Data  dan perintah 

tersebut selanjutnya dikirimkan kepada perangkat proses untuk diolah. Hasil pengolahan data 

dan perintah tersebut  akhirnya ditampilkan pada perangkat  output.  Komputer yang dipelajari 

dalam mata dilkat KKPI adalah Komputer Pribadi/Personal Komputer.

Sekedar wawasan:

Selain komputer dengan standar IBM yang banyak dipakai ada pula komputer standar Apple 
yang disebut machintos.
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C. Perangkat Keras

1. Pengertian

Kata kunci:

a. Bagian komputer
b. Komponen elektronika
c. Dapat dilihat, dan dijamah.

Contoh  kalimat  pengertian:  perangkat  keras  yaitu  bagian  komputer  yang  terdiri  dari  
komponen-komponen elektronika dan dapat dilihat maupun dijamah.

2. Penggolongan

a. Perangkat input

1) Pengertian

Kata kunci:
 Bagian Perangkat keras
 Untuk memasukkan
 Data dan perintah

2) Contoh.

 Keyboard (alat untuk menuliskan data dan perintah)
 Mouse (alat untuk menggerakkan pointer di layar)
 Floppy disk drive (alat untuk membaca data dalam disket)
 CD Rom Drive/ DVD-Rom Drive. (alat untuk membaca data dalam CD/DVD)

b. Perangkat Proses

1) Pengertian

Kata kunci:
 Bagian Perangkat keras
 Mengolah data dan perintah
Umumnya  perangkat  proses  dalam  personal  computer  disebut  CPU  (central 

processing unit).

2) Bagian-bagian CPU.

 Motherboard

Papan  induk  yang  berfungsi  untuk  menghubungkan  perangkat-perangkat  lain 

dalam CPU.

 Microprocessor

Bagian CPU berupa kepingan  IC yang berfungsi  untuk  memproses  data dan 

perintah  dari  perangkat  input  dengan  cara  menterjemahkan  kode-kode  arus 

listrik yang menyerupai bilangan binner.
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Sekedar wawasan:

Produsen prosesor besar di dunia adalah Intel Corporation (Intel) dan Advanced 

Media Devices (AMD). 

Intel  memiliki  prosesor  antara  lain  adalah  intel  celeron,  intel  pentium,  intel 

pentium D,  intel  centrino  (untuk  notebook/laptop),  intel  xeon.  Istilah  core  duo 

atau core 2 duo merupakan teknologi penggabungan dua chip pada satu keping 

prosesor. Teknologi tertinggi intel lainnya adalah quad core, yang berarti empat 

chip dalam satu keping prosesor.

AMD memiliki  prosesor  antara lain AMD Duron,  AMD Athlon,  AMD Sempron, 

AMD Turion, AMD, Thunderbird.

 Memory

Adalah bagian CPU yang berfungsi  menyimpan data-data dan perintah ketika 

komputer bekerja. 

Macam-macam memory dan karakternya

Karakter Read Only Memory Random Access Memory

Data-datanya Hanya  dapat  dibaca,  tidak 
dapat diubah

Dapat dibaca dan diubah

Terhadap arus 
listrik

Tidak tergantung arus listrik Tergantung arus listrik

Sekedar wawasan:

Nilai  suatu  memory  antara  lain  dilihhat  dari  jenisnya.  Jenis  RAM antara  lain 

adalah SD-RAM, DDR-RAM. Teknologi DDR terbaru adalah DDR-3. Ram juga 

dinilai  dari  kapasitas  (daya  tampung  data).  Satuan  data  adalah  byte.  Daya 

tampung memory yang ada sampai saat ini antar lain adalah 16 Mb (Mega byte), 

32 Mb, 64 Mb, 128 Mb, 256 Mb, 512 Mb, 1 Gb (Giga Byte) hingga 2 Gb.

 Storage

Storage adalah istilah lain dari media penyimpanan data. Storage adalah bagian 

komputer yang berfungsi untuk menyimpan data-data komputer baik pada saat 

komputer bekerja maupun tidak bekerja. Contoh-contoh media penyimpan data 

antara lain:

Floppy  Disk-media  simpan  terbuat  dari  pita  magnetik.  Ukurannya  kecil  dan 

mudah dibawa, namun cepat rusak dan kini tidak lagi menjadi trend.

Hard-disk-Piringan  logam  yang  didukung  dengan  komponen  elektronika. 

Umumnya harddisk harus selalu terpasang di dalam cpu, dan tidak bisa dibawa 

secara praktis. Namun dengan teknologi port USB, kini ada harddisk eksternal.
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Sekedar wawasan:

Kapasitas  hard-disk  terbesar  saat  ini  mencapai  1  terrabyte  (1  trilyun  byte). 

Harddisk  ini  dibuat  oleh  perusahaan  Hitachi  jepang.  Dengan  menggunakan 

teknologi nano, Hitachi akan membuat harddisk dengan kapasitas 4 kali lipatnya.

c. Perangkat Output

1) Pengertian

Kata kunci:
 Bagian Perangkat keras
 Untuk menampilkan
 Hasil olahan data dan perintah

2) Contoh.

 Monitor /Video Display Unit.
 Printer
 LCD Projector.

D. Perangkat Lunak

1. Pengertian

Kata kunci:

a. Bagian komputer
b. Serangkaian kode komputer
c. Berupa bilangan binner (bilangan terdiri dari angka 0 dan 1).
d. Susunan tertentu
e. Perintah/penugasan tertentu

Contoh  kalimat  pengertian:  perangkat  lunak  yaitu  bagian  komputer  yang  terdiri  dari  
serangkaian kode-kode bilangan binner yang memiliki susunan tertentu supaya membentuk 
perintah atau penugasan tertentu pula.

2. Penggolongan

a. Sistem Operasi

Pengertian:

Kata Kunci:

1) sekumpulan program kendali
2) mengelola seluruh sumber daya
3) menjalankan perintah
4) menunjang program aplikasi.
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Contoh system operasi:

DOS –  Disk  Operating  System,  sistem  operasi  yang  berbasis  CLI  (command  line 

interface) dan bersifat single user.

UNIX – dikembangkan oleh 4 orang ahli di laboratorium Bell Amerika serikat. Awalnya 

berbasis CLI, namun sudah bersifat multi user. Kelebihannya adalah stabil, dan memiliki 

tingkat keamanan data yang baik. Kelemahannya, hanya bisa digunakan oleh komputer 

mainframe.

Windows –  software  buatan  Microsoft  corporation  milik  Bill  Gates.  Sistem  operasi 

berbasis GUI (Graphical User Interface) ini awalnya masih bersifat single user, namun 

sekarang sudah multiuser, dengan sistem keamanan yang cukup baik. Sangat populer, 

namun karena berlisensi komersil maka banyak dibajak oleh pengguna komputer.

Linux – sistem operasi  turunan dari UNIX. Program inti dibuat/diprakarsai oleh Linus 

Benedict Torvalds, mahasiswa Universitas Finlandia tahun 1990-an. Linux merupakan 

UNIX yang dapat bekerja pada komputer pribadi, bahkan komputer mainframe. Bersifat 

Open source Karena dikembangkan oleh komunitas programer di banyak penjuru dunia.

Solaris – sistem operasi buatan SUN Microsystem.

Symbian -  sistem operasi yang banyak digunakan pada telepon genggam.

Sekedar wawasan:

CLI berarti setiap perintah dan data harus dituliskan menggunakan keyboard.

GUI berarti data dan perintah dapat dimasukkan melalui tampilan grafis / gambar.

Single user berarti  pengguna komputer dianggap satu orang karena tidak ada nama 

pengguna yang terdaftar pada komputer.

Multi  user berarti  pada komputer  sudah  terdaftar  nama-nama pemakai  berikut  kata 

sandinya. Hal ini untuk menjamin kemanan data.

Lisensi komersil / propitary ware, artinya untuk menggunakan sofware dengan lisensi 

tersebut harus membayar kepada pembuat.

Lisensi  Shareware.  Suatu  softare  ditawarkan  secara  gratis  terbatas  pada  fitur-fitur 

tertentu atau jangka waktu pemakaian tertentu. Selebihnya harus membeli pada pihak 

pembuat.

Lisensi  freeware.  Suatu  software  boleh  digunakan  tanpa  perlu  membayar  kepada 

pihak pembuat.

Open  Source berarti  kode  program  suatu  software  boleh  diambil/diketahui  oleh 

siapapun  baik  untuk  kepentingan  sendiri  ataupun  kelompok  untuk  diperbaiki  atau 

disempurnakan, bahkan dijual, tanpa membayar lisensi kepada pihak pemakai. Namun 
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nama pencipta  program tetap harus  dicantumkan.  Dengan  sendirinya  software  open 

source boleh digunakan tanpa membayar lisensi kepada pihak pembuat.

b. Program Aplikasi

1. Pengertian

Program yang digunakan untuk keperluan tertentu.

2. Contoh

 Office  –  software  untuk  keperluan  perkantoran  yang  meliputi  pengolah  kata, 

pengolah  angka,  presentasi,  dan  database,  bahkan  pembuatan  website  dan 

penerbitan.  Nama-nama  program  office  ini  antara  lain  Microsoft  office,  Open 

Office, Star Office, Cross Over Office, dan lain-lain.

 Multimedia  –  softare  untuk  mengolah  gambar  dan  atau  suara.  Nama-nama 

programnya antara lain: winamp, jet audio, auda city, dll (audio/suara) xing mpeg 

player,  dvd  player,  dll  (penampil  video),  ulead  video  studio,  adobe  premiere, 

sonic (editing video), corel draw, paint, (menggambar), adobe photoshop, corel 

paint, adobe cs-2 (edit gambar). Dan masih banyak lagi.

 Browser  – aplikasi  untuk membuka halaman-halaman website  internet.  Nama 

programmnya antar lain internet explorer, opera, firefox, mozzila, netscape, dll.

 Instant  Messaging  –  aplikasi  internet  untuk  bercakap-cakap  secar  real  time. 

MIRc, Yahoo messager, dll.

 CAD  –  Computer  Aided  Design.  Program  untuk  membantu  gambar  rancang 

bangun. Contoh: AutoCad, 3D studio Max, dll.

c. Bahasa Pemprograman.

1. Bahasa  dengan  kode-kode  tertentu  untuk  membuat  program-program  aplikasi, 

bahkan untuk membuat sistem operasi.

2. Contoh: Cobol, Pascal, Basic, C, C++, C#, Java, dll.

E. Faktor penentu kinerja komputer

1. Hardware,

2. Software,

3. Brainware,

Ketiganya berkaitan satu sama lain. Artinya, apabila ada salah satu faktor yang kurang baik, 

maka komputer tidak akan memberikan hasil yang maksimal.
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SOAL-SOAL LATIHAN:

1. Buatlah  gambar  ilustrasi  untuk 
menjelaskan konsep komputer

2. Jelaskan  arti  komputer  secara  singkat, 
sebutkan  sumber  informasi  tentang 
pengertian  tersebut!  (judul  buku,  nama 
tabloid/majalah  beserta  edisinya,  alamat 
situs internet)

3. Jelaskan pengertian perangkat keras!

4. Apa fungsi perangkat input?

5. Tuliskan  macam-macam  contoh 
perangkat input.

6. Apa kepanjangan dari CPU?

7. Apa fungsi motherboard?

8. Apa fungsi prosesor?

9. Bagaimana  cara  prosesor  mengolah 
data?

10. Apa fungsi memory?

11. Jelaskan  macam-macam  memory  dan 
sebutkan perbedaannya!

12. Apa nama lain dari storage?

13. Apa Fungsi storage?

14. Jelaskan  contoh-contoh  media 
penyimpan data!

15. Jelaskan arti perangkat lunak!

16. Jelaskan maksud sistem operasi!

17. Sebutkan contoh-contoh sistem operasi

18. Jelaskan maksud program aplikasi

19. Sebutkan  contoh-contoh  bahasa 
pemprograman.

20. Kinerja  komputer  ditentukan  oleh  faktor 
apa saja dan apa maksud bahwa semua 
berkaitan satu sama lain?

Pengayaan:

1. Sebutkan 2 standard arsitektur komputer yang dikenal!

2. Apa yang kamu ketahui dengan nama machintos?

3. Sebutkan  2  produsen  prosesor  terkemuka  di  dunia  berikut  contoh  prosesor  yang  dibuat 
masing-masing!

4. Apa istilah untuk menyebutkan satuan data?

5. Perusahaan  apa  yang  memproduksi  harddisk  dengan  kapasitas  terbesar,  dan  berapa 
besarnya?

6. Berapa orang yang mengembangkan sistem operasi UNIX

7. Mengpa linux disebut sebagai turunan UNIX?

8. Jelaskan arti istilah-istilah berikut ini:

a. Command line interface. b. Graphical User Interface.

c. Propitary ware d. Shareware

e. Open Source f. Single user

g. Multiuser
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