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- Bahasa Pemrograman, seperti Pascal, Fortran, Clipper, dBase, Visual Basic, Delphi, PHP 
dll. 
Merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer, apakah itu 
sistem operasi, program paket dll 
 

3. Brainware (User), adalah personil-personil yang terlibat langsung dalam pemakaian 
komputer, seperti Sistem analis, programmer, operator, user, dll. Pada organisasi yang cukup 
besar, masalah komputerisasi biasanya ditangani oleh bagian khusus yang dikenal dengan 
bagian EDP (Electronic Data Processing), atau sering disebut dengan EDP Departemen, yang 
dikepalai oleh seorang Manager EDP 

 
Perkembangan TIK 

Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi 
(yang selanjutnya dikenal dengan istilah Teknologi Informasi). Mulai dari gambar-gambar yang tak 
bermakna di dinding-dinding gua, peletakkan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti sampai 
diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama INTERNET. Ada 3 masa 
berkenaan dengan sejarah TIK ini yaitu: Masa Pra-Sejarah (...s/d 3000 SM), Masa Sejarah (3000 SM 
s/d 1400-an M), dan Masa Modern (1400-an M s/d sekarang).  

Revolusi Perkembangan Komunikasi meliputi: dalam hal berbicara, ditemukannya tulisan, 
penemuan percetakan, dan hubungan jarak jauh. (Bell, 1992)  

Teknologi Komunikasi merupakan wujud hasil ciptaan dan temuan manusia dalam upaya 
memenuhi kebutuhan untuk berhubungan satu sama lain dengan cepat, jelas, dan menjangkau. 
(Indonesia Memiliki satelit Komunikasi Palapa tahun 1976). Sementara itu menurut Rogers, Teknologi 
Komunikasi adalah Peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung 
nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar 
informasi dengan individu lain. 

Karakteristik Teknnologi Komunikasi meliputi:  
- Jaringan pengolahan data yang memungkinkan orang berbelanja cukup dengan menekan 

tombol-tombol komputer di rumah masing-masing. Pesanan akan dikirimkan langsung ke 
rumah pemesan oleh toko tempat berbelanja.  

- Bank informasi dan sistem penelusuran, yang memungkinkan pemakainya menelusuri 
informasi yang diperlukan serta memperoleh kopi cetakannya dalam sekejap mata.  

- Sistem teleks, yang menyediakan informasi mengenai segala rupa kebutuhan. Seperti berita, 
cuaca, gerhana, informasi finansial, iklan terklasifikasi, katalog segala macam produk dan 
sebagainya, lewat layar televisi di rumah masing-masing.  

- Sistem faksimili, yang memungkinkan pengirimam dokumen secara elektronik.  
- Jaringan komputer interaktif, yang memungkinkan pihak-pihak berkomunikasi mendiskusikan 

informasi melalui komputer. (Bell, 1982).  
- Tersedianya keluwesan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk 

melayani kebutuhan manusia dalam komunikasi. Bila pada masa lalu hanya ada alat peralatan 
”berat” yang mahal, maka kini tersedia bermacam-macam sarana yang ”ringan”, metode yang 
hanya memerlukan keterampilan minimal, serta murah. Dengan kata lain, kini kita dapat 
memilih sendiri tingkat teknologi yang kita perlukan. 

- Kemungkinan mengkombinasikan teknologi, metode, dan sistem-sistem yang berbeda dan 
terpisah selama ini. Berbagai bentuk baru transfer komunikasi dan informasi telah 
dimungkinkan dengan pengkombinasian tersebut.  

- Kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian 
teknologi komunikasi. (Ploman, 1999).  

- Pemanfaatan TIK dalam Pendidikan yaitu Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang sangat pesat, sejak lama telah dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Seperti penemuan 
kertas, mesin cetak, radio, video taperecorder, film, televisi, overhead projector (OHP), dan 
computer baik dalam bentuk computer assisted instruction (CAI), computer based instruction 
(CBI) maupun E-learning telah dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Pada hakikatnya alat-
alat tersebut tidak dibuat khusus untuk keperluan pendidikan, akan tetapi alat-alat tersebut 
ternyata dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan, bahkan dapat meningkatkan 
efektivitas, efisiensi dan kualitas hasil pembelajaran. 
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dapat memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas hanya sampai puluhan dan 
mungkin hanya ratusan. Komputer mini ditujukan untuk perusahaan yang tidak begitu besar 
tetapi juga tidak begitu kecil. Komputer mini cocok untuk perguruan tinggi yang hanya 
memiliki satu atau dua fakultas, pabrik yang produknya hanya untuk memenuhi kebutuhan 
daerah setempat. Komputer mini ini sekarang jarang dipakai, karena lebih fleksibel 
menggunakan komputer PC dengan teknologi Local Area Networknya (LAN)  

c. Personal Computer (PC) atau komputer pribadi adalah komputer yang ditujukan untuk satu 
pemakai dengan satu pemakain program aplikasi pada suatu saat. Oleh karenanya, 
perangkatnya dapat diringkas ke dalam satu mesin saja. Komputer ini memiliki monitor, 
keyboard dan CPU. Namun didalam CPU ini sebenarnya tidak hanya terdapat prosesor saja, 
tetapi juga ada perangkat penyimpanan dan mungkin saja dipasangi perangkat tambahan 
(periferal). Komputer jenis inilah yang paling banyak digunakan, baik itu di rumah, kantor, 
lembaga kursus, sekolah dll. Dengan menambahkan berbagai perangkat tambahan, komputer 
PC dapat menandingi komputer mainframe dan mini, seperti telah dijelaskan diatas. 

 
3.2 Jenis Komputer Berdasarkan Bentuk dan Ukuran Fisik  

Perlu diketahui bahwa komputer tidak dibedakan kemampuannya berdasarkan ukuran fisiknya. 
Bukan berarti komputer yang kecil bentuknya berarti kecil pula kemampuannya.  
a. Tower (menara) adalah yang biasanya diletakkan disamping atau dibawah meja, karena 

ukurannya yang relatif besar, sehingga memenuhi meja. Komputer ini  
biasanya banyak memiliki ruang didalamnya dan banyak memiliki expansion 
slot (tempat untuk memasang card tambahan), sehingga bisa ditambahkan dengan berbagai 
perangkat tambahan.  

b. Desktop (meja) adalah komputer yang ukuran sedikit lebih kecil dari  dari Tower, tetapi 
biasanya diletakkan diatas meja.  Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya yang 
lebih murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Komputer yang kita pakai sekarang 
ini adalah jenis desktop.  

c. Portable (mudah dibawah-bawah) adalah komputer yang ukuran sedikit lebih kecil dari 
Desktop, karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja,sehingga mudah 
dibawa kemana-mana.Komputer ini ditujukan bagi pemakai yang sering bertugas dilapangan, 
misalnya insinyur yang bertugas menyelesaikan suatu rumah atau peneliti yang 
mengumpulkan data dilokasi yang jauh dari kantornya. Komputer ini kurang populer karena 
relatif besar dan berat.  

d. Notebook (buku catatan) adalah komputer yang ukurannya sebesar buku catatan (yang 
banyak dipakai pelajar dan mahasiswa Amerika) saja. Notebook mempunyai ukuran yang 
sama dengan kerta kuarto, yaitu 8 ½ x 11 inci, tebalnya berkisar 1 hingga 1 ½ inci dan 
beratnya antara 4 sampai 6 kg. 

e. Subnotebook adalah komputer yang ukuran ada diantara komputer notebook dan palmtop. 
Ukuran komputer ini sedikit lebih kecil dari notebook karena ada sebagian perangkat yang 
tidak dipasang, biasanya disk drive.  

f. Palmtop adalah komputer yang dapat digenggam, karena ukurannya yang sangat kecil, kira-
kira sedikit lebih kecil dibandingkan kaset video Beta. Komputer ini sering disebut handheld 
computer. Komputer ini tidak memerlukan aliran listrik, melainkan baterai kecil biasa (ukuran 
AA). Kelemahan dari komputer ini adalah layarnya yang terlalu kecil dan keyboardnya sedikit 
lebih kecil dari ukuran standar, sehingga menyulitkan pamakai. 
 

3.3 Komputer Berdasarkan Jenis Data yang Diolah  
Berdasarkan pada data yang diolahnya, komputer  dapat dibagai atas tiga bagian, yaitu ;  
a. Komputer Analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu dan 

parallel, biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Contohnya komputer yang digunakan 
dirumah sakit untuk mengukur suhu, kecepatan suara, voltase listrik dll. 

b. Komputer Digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif (huruf, angka, kombinasi huruf 
& angka, karakter-karakter khusus) biasanya memerlukan bahasa perantara. Contohnya 
komputer PC dll. 

c. Komputer Hybrid, merupakan kombinasi antara komputer analog dengan digital. Contohnya 
Facsimile. 
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