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PERANGKAT TEKNOLOGI 

INFORMASI & KOMUNIKASI 

1 

ASPEK 
TEKNOLOGI INFORMASI 

segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi 

dan pemrosesan informasi. 

 

 

TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

segala hal yang berkaitan dengan proses 

menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima. 
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TIK seringkali juga disebut dengan istilah  

TELEMATIKA 
 

atau juga 
 

ICT 
Information and Communication Technology 
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DEFINISI 

Teknologi untuk memperoleh, mengolah, 

menyimpan dan menyebarkan berbagai jenis 

informasi dengan memanfaatkan teknologi. 
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TELEKOMUNIKASI 
Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan 

peralatan dan sistem telekomunikasi yang 

mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat 

yang lain yang berjauhan. 
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Telekomunikasi 

memungkinkan 

pengiriman berita, data, 

informasi dan 

sebagainya ke tempat 

yang jauh 
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Mengapa manusia menggunakan peralatan 

telekomunikasi? 
 

Karena keterbatasan kemampuan manusia 

 
Karena peralatan telekomunikasi memudahkan 

manusia untuk dapat saling berkomunikasi 
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Pengiriman pesan melalui peralatan 

telekomunikasi dapat dilakukan secara 

 

POINT TO POINT 

POINT TO MULTIPOINT 

 

Maksudnya?? 
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POINT TO POINT 

Pengiriman pesan dari satu sumber (pengirim) ke satu 

pihak/penerima 

Contoh: telegraf, telepon rumah, radio 

 

 

 

POINT TO MULTIPOINT 

Pengiriman pesan dari satu sumber (pengirim) ke banyak 

pihak/penerima 

Contoh: televisi, radio broadcasting 
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PERJALANAN WAKTU 

TELEKOMUNIKASI 

10 

Media Komunikasi 

Tradisional 

11 

LUKISAN DINDING 

Manusia prasejarah melukis dinding-dinding 

gua untuk menggambarkan apa yang mereka 

lihat. 

 

Menggunakan darah hewan, serta benda-

benda di sekitar mereka. 
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13 

API dan ASAP 

Digunakan oleh bangsa Indian  

di benua Amerika. 

14 

PIKTOGRAF dan HIROGLIF 

TAHUN 490 SM  

 

Huruf piktograf digunakan oleh bangsa 

Sumeria kuno. 

 

Huruf hiroglif digunakan oleh bangsa Mesir 

kuno. 

15 16 

17 

DAUN LONTAR 
Disebut juga daun siwalan / nira (yang sudah 

dikeringkan) 

Digunakan untuk menulis surat / naskah-naskah 

sastra. 
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BURUNG MERPATI 

ABAD KE-5 

Penggunaan burung merpati  

untuk mengirim surat 

19 

KURIR 

ABAD KE-6 

Penggunaan kurir berkuda untuk mengirim 

surat. 
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Telegraf 
Sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan 

listrik untuk mengirim dan menerima sinyal dalam 

bentuk pulsa listrik. 

Mengirimkan sinyal melalui kabel tembaga 

 

Sinyal yang dikirim dalam bentuk kode Morse 

21 

Diciptakan oleh Samuel F. B. 

Morse 

 

 

Samuel F. B. Morse juga 

menciptakan kode yang 

digunakan oleh telegraf yaitu 

KODE MORSE 

 

Berita yang dikirim melalui 

telegraf disebut Telegram 
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KODE MORSE 

Sistem komunikasi yang 

menggunakan 

kombinasi suara 

panjang dan pendek 

untuk mengkodekan 

huruf, angka dan 

karakter lain. 
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TELEPON 

Sistem telekomunikasi yang mengubah suara 

menjadi energi listrik dan mengirimkannya 

melalui kabel jaringan telepon. 

 

Diciptakan oleh Alexander Graham Bell? 
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Antonio Meucci  

(April 13, 1808 - October 18, 1889) 

Antonio Meucci dari Italia 

kemudian dianggap sebagai 

orang yang terlebih dulu 

menemukan telepon! 

 

Bukan Alexander Graham Bell! 
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Perkembangan Telepon 
1898  Almond Stroger menciptakan telepon yang dapat 

 langsung menghubungi nomer telepon tanpa 

 melalui operator. 

 

1906  Lee De Forest menciptakan tabung vakum 

 

1941 Panggilan telepon antar benua 

 

1948 Bell Telephone mengembangkan penggunaan 

 transistor untuk telepon. 
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Perkembangan Telepon 

1962 Satelit komunikasi Telstar diluncurkan ke orbit untuk 

 melayani telepon jarak jauh. 

 

1980 Penggunaan kabel serat optik sebagai saluran 

 komunikasi antar benua. 
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BAGIAN-BAGIAN TELEPON 

1. Dialer 

2. Transmitter 

3. Ringer 

4. Receiver 
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Evolusi Bentuk Telepon 

29 30 
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RINGER 

Berfungsi memberikan tanda adanya sinyal 

masuk 

 

Tahukah kamu? 

Pada awalnya ringer berbentuk lonceng kecil, 

sekarang ringer dapat berupa suara (ringtone) 

bahkan disertai gambar/image penelepon. 

31 

DIALER 

Berfungsi untuk memasukkan nomer telepon tujuan. 

Berbentuk tombol yang terdiri dari angka dan 

karakter 

 

TRANSMITTER 

Merupakan pemancar yang mengirimkan suara 

dengan mengubahnya menjadi arus listrik 
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RECEIVER 

Berfungsi menerima sinyal listrik dan kemudian 

mengubahnya menjadi suara 
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FACSIMILE 

Prinsip kerjanya adalah mengkopi dokumen 

kemudian mengirimkannya melalui jaringan telepon. 

Prinsip kerjanya mirip dengan telepon. 
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TELEVISI 
Sistem telekomunikasi yang mengirimkan dan 

menerima sinyal dalam bentuk gambar dan suara. 

 

Sinyal-sinyal tersebut dikirim melalui kabel, serat 

optik atau gelombang elektromagnetik 
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SEJARAH PERKEMBANGAN TV 
 

1861  Coleman Sellers menciptakan   

  Kinematoskop 

1891  William K. Dickson mengambil   

  gambar bergerak 

1897  Ferdinand Braund membuat CRT 

1927  Dihasilkan film dengan suara 

1951  Siaran televisi berwarna oleh CBS 

1954  Penayangan iklan di TV 

1972  TV kabel diperkenalkan oleh HBO 
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Jenis-Jenis Televisi 
LCD  

(Liquid Crystal Display) 

 

HDTV  

(High Definition Television) 

 

DLP  

(Digital Light Processing) 

 

Plasma TV 
37 

• Gambar dan suara yang ditangkap oleh kamera akan 

dipancarkan oleh pemancar televisi (transmitter). 

 

• Gambar dan suara kemudian diubah menjadi sinyal listrik 

dan ditransmisikan (dikirim) oleh pemancar ke pesawat 

penerima (receiver) televisi.  

 

• Pesawat televisi akan mengubah sinyal listrik yang diterima 

menjadi objek gambar dan suara yang utuh sesuai dengan 

objek yang ditransmisikan. 

 

Visual = gambar 

Audio = suara 

Video = visual audio 
38 

Close Circuit Television (CCTV) 

Merupakan bentuk lain dari televisi 

Digunakan secara terbatas untuk kepentingan 

tertentu 

Misal: pengawasan dan keamanan 

39 

RADIO 

Alat komunikasi yang mengirimkan sinyal 

melalui udara dengan memanfaatkan 

gelombang elektromagnetik. 
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Berbasis Windows 

Berbasis Macintosh 

Berbasis Linux 

 

 

PERSONAL COMPUTER (PC) 

41 

ALL-IN-ONE COMPUTER 

Jenis komputer yang menyatukan beberapa 

komponen input, output dan proses ke dalam 

satu perangkat. 

Apple iMac 

HP All-In-One 

Dell All-In-One 
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TABLET COMPUTER 

Jenis komputer yang… 

• Berinteraksi menggunakan sentuhan, gestur 

dan tidak disertai keyboard fisik. 
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LAPTOP 

Computer yang bersifat  

portabel / mobile. 

• Apple MacBook Air 

• HP Envy 

• Sony Vaio 

• Toshiba Portege 

• Dell Inspiron 
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SMARTPHONE 

Berfungsi lebih dari  

sekedar telepon. 

• iPhone 

• Android 

• Windows Phone 

• Blackberry 
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MEDIA PLAYER 

• Apple iPod 

• Microsoft Zune 
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Perkembangan 
1927 Diciptakan televisi 

1964 Penggunaan media serat optik untuk  

 telekomunikasi 

1969 Diciptakan jaringan komputer 

1981 Diciptakan telepon seluler analog 

1982 Penggunaan email untuk mengirim  

 pesan 

1983 Internet digunakan secara luas 

1998 Penggunaan telepon satelit 

 

 

 

 

47 

DISKUSIKAN! 

Bagaimanakah 

perkembangan teknologi 

komunikasi di masa depan? 
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JAWAB PERTANYAAN BERIKUT 

1. Sebutkan dua aspek yang berkaitan dengan TIK! Jelaskan! 

2. Jelaskan definisi dari TIK! 

3. Apa yang kamu ketahui tentang Piktograf dan Hieroglif? Jelaskan! 

4. Bangsa mana yang pertama kali menggunakan api dan asap dalam 

berkomunikasi? 

5. Pada abad ke berapakah manusia mulai menggunakan burung 

merpati dalam mengirim pesan? 

6. Pada abad ke berapakah manusia mulai menggunakan kurir untuk 

mengirim pesan? 

7. Siapakah yang menciptakan telepon? 

8. Pada tahun berapakah diciptakan televisi? 

9. Pada tahun berapakah diciptakan telepon seluler analog? 
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TUGAS 
Carilah artikel di Internet tentang: 

• Antonio Meucci 

• Almon Brown Stroger 

• Lee De Forest 

 

Simpan dalam bentuk halaman web. 

Simpan di folder kalian masing-masing. 

50 


