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Materi 1. 

Pengenalan  Pengetahuan Teknologi Informasi Dasar 

 

1. Tujuan : 
 Peserta mengetahui manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari 

 Peserta mampu mengenal komputer dan perangkatnya secara baik dan benar 

 Peserta mampu menggunakan komputer dan perangkatnya untuk melakukan 

hal-hal dasar, seperti menggunakan aplikasi office,kalkulator, mendengar 

musik, menonton film hingga melakukan pencetakan menggunakan printer. 

2. Metode Pengajaran : 
 Peserta dibagi dalam beberapa kelompok 

 Pengajar menjelaskan materi pengetahuan PTI dasar (10menit) 

 Pengajar menjelaskan bagian perangkat komputer (hard & soft) dan tanya 

jawab dengan peserta (15 menit) 

 Dilakukan praktek penggunaan perangkat komputer, menggunakan alat-alat 

yang disediakan seperti printer dan proyektor. (20 menit) 

3. Materi Belajar : Pengetahuan PTI Dasar 

Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja 

dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

pemrosesan informasi. Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi 

komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk 

memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi 

komunikasi untuk mengirimkan informasi. 

Beberapa Contoh: 

 Pengiriman SMS (Short Message Service) 

 Alat : handphone  

 Media : udara (wireless) 

 Data/informasi : text 

 Pengiriman e-mail 

 Alat : komputer, hand phone, PDA (Personal Data Assistant)  

 Media : udara (wireless), kabel  

 Data/informasi : text 

 Akses Facebook  

 Alat : hand phone, komputer, PDA 

 Media : wireless, kabel  

 Data/informasi : text, gambar, video 

 Saling bertukar file lagu menggunakan handphone melalui bluetooth 
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Komponen (bagian-bagian) personal computer (PC): 

a. Input Device : 

Adalah perangkat – perangkat sebagai penginput data yang akan diolah 

dalam komputer, seperti data gambar, teks, audio, video. 

Macam-macam Input Device : 

- Keyboard adalah sebuah papan(board) yang berisi serangkaian huruf, 

angka dan simbol2 yang memiliki peranan tersendiri dalam proses 

penginputan. 

 
Gambar 1. 1. Keyboard 

- Scanner (flat, hand, scan bar dll) adalah alat untuk memindai data 
hardcopy menjadi digital. 

 
Gambar 1. 2 Scanner 

 

b. Processing Device  

CPU (Central Processing Unit) adalah perangkat keras komputer yang 

memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. 

 

c. Output Device 

Adalah perangkat untuk menampilkan hasil olahan komputer, dapat berupa 

gambar, suara, text dll. 

http://ilmucerdas.files.wordpress.com/2008/08/keyboard.jpg
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Macam-macam Output Device : 
- Monitor adalah sebuah layar untuk menampilkan data atau aktivitas yang 

dilakukan oleh user 

 

 

Gambar 1. 3.Monitor 

- Speaker untuk menyajikan output suara. 

 
Gambar 1. 4. Speaker 

- Printer untuk melakukan pencetakan teks ataupun gambar 

 
Gambar 1. 5. Printer 

 

End of PTI Dasar   

***Selamat Mempraktekkan!*** 
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