
PENGENALAN KOMPUTER

Penggunaan perangkat komputer senantiasa tidak lepas dari masalah instalasi program, penambahan 

dan pengurangan hardware maupun software, kemungkinan terjadinya kerusakan, dan sebagainya. 

Hal-hal yang terkait dengan pemahaman komputer, cara kerja komputer, bagian-bagian komputer, 

perakitan, analisis kerusakan, serta trouble shooting. Diharapkan Peserta menguasai aspek hardware 

maupun software komputer dari dasar, dapat menganalisis kerusakan, serta memperbaiki kerusakan-

kerusakan yang terjadi pada komputer.

Hardware:

Mengenal komponen komputer (input, CPU, output) : mempelajari berbagai macam komponen 

perangkat komputer nama maupun istilah-istilah teknis, sehingga paham dan mengenal komponen

komputer.

Perakitan, Merakit berbagai komponen komputer satu persatu sampai menjadi sebuah unit komputer 

yang siap untuk digunakan.

Trouble shooting, Peserta akan mempelajari berbagai macam permasalahan hardware computer, 

bagaimana menganalisa dan memperbaikannya. Seperti Analisa kerusakan dan perbaikan RAM, 

VGA, Motherboard, perbaikan Haddisk dan CDROM/DVD, dll.

Software:

1. Manajemen hardisk: pada bagian ini akan dipelajari cara mempartisi harddisk dengan berbagai 

macam software pendukung serta memformatnya.

2. Instalasi sistem operasi & program aplikasi: 

a. Instal sistem operasi windows, linux dan mac os x

b. Instalasi driver hardware: chipset, sound, VGA, printer.

c. Instal program aplikasi perkantoran dan berbagai macam aplikasi yang lain.

d. Menambah dan menghapus program aplikasi

e. Cloning harddisk (penggandaan tanpa harus instal), dll

3. Utility program, adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan, mengamankan, dan 

merawat system secara teknis.

a. System Tweeking

b. Mengamankan sistem dari virus

c. Recovery system

d. Penyelamatan data (mengembalikan data yang sudah terhapus)

e. Pengambilan data pada harddisk yang terlanjur sistemnya rusak tanpa melepas harddisk, dll

Pada awal ini akan membahas komponen sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (user/brainware)

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras (Hardware) yaitu suatu perangkat yang berfungsi melakukan proses input 

(masukan), proses pengolahan data dan output (keluaran). Secara umum perangkat keras 

komputer dapat digambarkan seperti blok diagram di bawah ini :



1.1. Perangkat  Masukan (Input Devices)

Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data atau input untuk diproses menjadi 

informasi atau keluaran. Adapun perangkat masukan terdiri dari :

1.1.1.Mouse

Pemakaian mouse merupakan bagian penting dari Sistem Operasi yang 

menggunakan tampilan Grafik. Pada saat bekerja, penggunaan mouse sering 

dipergunakan dengan istilah pointer (Penunjuk) berfungsi untuk memindahkan dan 

mengarahkan penunjuk mouse pada desktop (ruang kerja) dalam sistem operasi. 

Mouse terdiri dari beberapa jenis :

a. Dual Button

b. Three Button

c. Scrool Button

1.1.2.Keyboard

Keyboard atau papan ketik merupakan perangkat yang sering dipakai dalam kegiatan 

sehari-hari. Karakteristik dan susunan papan ketik hampir sama dengan mesin ketik 

manual seperti susunan huruf QWERTY tetapi terdapat beberapa tambahan-

tambahan fungsi lainnya seperti Esc,F1,F2,...F12, dll

1.2. Perangkat Proses (Central Processing Unit)

Didalam proses kerja suatu komputer, processor merupakan bagian terpenting dalam 

melakukan proses masukan dan keluaran. CPU bisa disebut sebagai otak dari komputer, 

untuk lebih jelasnya lihat pada gambar berikut :



Masyarakat umum lebih mengenalnya dengan istilah prosesor atau mikroprosesor. 

Sedangkan untuk istilah CPU lebih dipahami sebagaimana pada gambar A diatas.

1.3. Perangkat Keluaran (Output Devices)

Salah satu perangkat yang berfungsi untuk melihat hasil proses dari masukan, adapun 

perangkat tersebut adalah sebagai berikut :

1.3.1.Monitor

Monitor merupakan salah satu 

perangkat yang berguna 

menampilkan informasi yang 

dihasilkan dari proses input

1.3.2.Printer

Piranti ini berfungsi untuk 

mencetak hasil proses dari 

masukan (input), berupa teks 

atau gambar.

1.3.3.Speaker

Piranti ini berfungsi untuk 

menghasilakan suara yang 

telah diproses di dalam 

komputer

1.4. Media Penyimpanan (Storage Devices)

Media penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data atau informasi yang ada dalam 

komputer. Media penyimpanan data terdiri berbagai jenis antara lain :

1.4.1.Hard Driver (Harddisk)

Merupakan media penyimpanan internal ataupun 

eksternal yang kapasitasnya besar sangat besar, 

untuk saat ini kapasitas hardisk sudah mencapai 1,5 

TB. Media ini tergolong mahal. Untuk sistem 

konektornya ada 2 jenis yaitu Pararel ATA (PATA) 

dan Serial ATA (SATA).

1.4.2.Disket

Merupakan media penyimpanan data yang berbentuk 

seperti amplop dan dapat memuat data antara 700 



KB hingga 2,88 MB. Media untuk pembacanya 

disebut dengan Disk Drive atau Floopy Drive

1.4.3.Compact Disk (CD)

Merupakan media penyimpanan dengan bentuk piringan. Compact Disk (CD) memiliki 

2 jenis yaitu Read (hanya dibaca saja (R)) dan Rewriter (dapat dibaca dan dapat 

ditulis (RW)). Untuk muat kapasitas datanya sampai saat ini terdiri dari :

1. CD-R dan CD-RW kapasitas datanya 

sampai dengan 700 Mb

2. DVD-R dan DVD-RW kapasitas datanya 4,7 

Gb sampai dengan 9 Gb

3. BD-R dan BD-RW kapasitas datanya 25 Gb 

sampai dengan 50 GB

1.4.4.Flash Disk

Merupakan media penyimpanan data plug and play dengan aneka macam bentuk. 

Sampai saat ini ukurannya dari 64 Mb – 8 Gb.

1.4.5.Kartu Memori (Memory Card)

Merupakan media penyimpanan dalam bentuk kartu seperti sebuah chip. Besar data 

yang dimuat sampai dengan saat ini sebesar 8 Gb.

1.5. Media Optik (Optical Devices)

Merupakan perangkat yang dipergunakan untuk membaca compact disk (CD). Perangkat ini 

dikategorikan berdasarkan pada media yang akan dibaca. Perangkat ini terdiri dari :

1. CD-ROM, CD-RW dan  CD-Combo

2. DVD-ROM, DVD-RW dan DVD-Combo

3. BD-ROM, BD-RW

1.6. Peripheral Tambahan

1. Digitizer

2. Scanner

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak merupakan suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan 

antara perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat pengguna sehingga dapat saling 

berkomunikasi. Perangkat Lunak dikategorikan dalam 2 jenis :

1. Operating System (Sistem Operasi)

Dalam OS dikelompokkan lagi menjadi 2 jenis :

1. Berbasis Teks atau Non-GUI (Graphical User Interface)

Merupakan OS yang menggunakan basis teks (tulisan) atau biasa disebut dengan istilah 

Command Line. Contoh OS ini : Disk Operating System (DOS), Unix dan Linux.

2. GUI (Graphical User Interface)

OS yang berbasiskan pada tampilan gambar atau grafis unit antar muka sehingga Os ini 

bersifat “User Friendly” atau mudah dipakai. Beberapa OS dengan tampilan grafis :

a. Windows, merupakan OS keluaran dari pabrikan Microsoft. Windows dibagi 2 jenis 

yaitu : Stand Alone ((berdiri sendiri) : Windows 3.11, Windows 95, Windows 95 OSR, 

Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 

7) dan Networking ((Jaringan) : Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 dan 

Windows 2008).



b. Mac Intosh, merupakan OS keluaran dari Apple Inc dan pelopor pertama kali OS yang 

memakai tampilan grafis. OS ini dalam penjualan langsung dipaketkan dengan 

perangkat kerasnya. Contoh OS jenis ini yaitu, Mac Os X versi Tiger, Leopard dan 

Snow Leopard.

c. Linux, merupakan hasil karya dari Linus Trovalds dan merupakan satu-satunya OS 

yang “open source” atau bebas digandakan dan dimodifikasi. Lembaga yang 

mengembangkan atau memodifikasi disebut dengan istilah “Distro”. Macam-macam 

distro terbesar : Red Hat sekarang Fedora Core, Suse, Mandrake sekarang Mandriva, 

Ubuntu, Debian, dll. Distro asli anak negeri : Blankon, Nusantara, Trustix Merdeka, dll.

2. Aplikasi

Merupakan perangkat yang memiliki fungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas dalam 

kehidupan manusia seperti untuk aplikasi perkantoran, desain, pemrograman. Perangkat ini 

perkembangannya seiring dengan perkembangan OS. Macam-macam aplikasi :

1. Office, terdiri dari pengolah kata (Word), Pengolah Lembar Kerja (Worksheet), Pengolah 

Slide (Impress) dan Pengolah Data (database). Contoh : MS Office, OpenOffice, Star 

Office dll.

2. Pemrograman, merupakan aplikasi untuk merencanakan perangkat lunak. Contoh 

aplikasi ini, Cobol, Fortran, Basica, Crystal Report, C++, dll.

3. Desain, terdiri dari disain grafis (gambar), disain image (foto), disain web, dll. Contoh : 

coreldraw, photoshop, macromedia dll.

4. Utility, merupakan aplikasi yang sifatnya untuk mempermudah dalam memanfaatkan 

fungsi komputer. Macamnya antivirus, back up data, clean registri, kompress data, dll.

5. Multimedia merupakan aplikasi untuk memberikan sarana hiburan dalam komputer. 

Macamnya audio player, editing audio, video player, video editing dll.

3. Perangkat Pengguna (Brainware)

Perangkat pengguna dalam hal ini adalah manusia yang memanfaatkan media komputer. Dalam 

tingkatannya didasarkan pada ketrampilan :

1. Operator  merupakan orang yang hanya memiliki kemampuan untuk mengoperasikan saja.

2. Programer merupakan orang yang memiliki kemampuan menyusun program komputer.

3. Analis merupakan orang yang mampu menyusun serta menganalisa kerusakan program.

4. Teknisi  merupakan orang yang mampu merakit, memperbaiki dan merawat komputer.

Sumber : Taufik Ariefianto-LPK Bina Pratama Purwokerto, 2009 


