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PENDAHULUAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berjalan seiring dengan kemajuan
zaman. Hal ini menuntut peningkatan kualitas, pengetahuan dan keterampilan kita dalam
menggunakan perangkat teknologi tersebut.  Untuk itu kita perlu mempelajari dan memahami
dengan baik teknologi tersebut  agar dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dengan
informasi yang paling mutakhir. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, kita dituntut untuk belajar sejak dini agar kita dapat berperan secara optimal.

Dengan modul ini juga diharapkan Peserta didik memiliki cakrawala pemikiran dan
pengetahuan secara umum maupun secara khusus yang sekarang ini banyak dibutuhkan dalam
kehidupan sehari-hari.

STANDAR  KOMPETENSI

Memahami penggunaan teknologi informasi dan informasi serta prospeknya dimasa mendatang.

MATERI POKOK

Peralatan dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Media Komunikasi Masa Lalu (Kuno)
- Media Komunikasi Masa Modern

 Sejarah Peralatan TIK
- Sejarah perkembangan alat hitung
- Sejarah perkembangan komputer
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MEDIA KOMUNIKASI MASA LALU DAN MODERN

1. Media Komunikasi Masa Lalu
Semenjak ditemukannya alat komunikasi untuk pertama kalinya, alat komunikasi ini terus

mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, peralatan komunikasi dibedakan
menjadi alat komunikasi masa lalu dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi masa lalu
masih sangat sederhana dibandingkan dengan alat komunikasi modern. Peralatannya pun masih
menggunakan bahan bahan alam, seperti daun lontar, kentongan, dan asap. Berikut adalah
media komunikasi yang digunakan pada masa lalu :

a. Prasasti dan Daun Lontar
Pada zaman dulu orang sudah
menggunakan bahasa tulisan
sebagai alat komunikasi. Kegiatan
surat- menyurat di Indonesia
sudah dimulai sejak masa
kerajaan Kutai, Tarumanegara,
Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya,
dan Mataram.
Yang lazim digunakan untuk

menulis dimasa itu adalah daun lontar. Namun ada juga yang menggunakan bambu, rotan, dan
lempengan batu. Daun lontar dikenal juga dengan nama daun pohon nira, daun lontar dipakai
untuk bahan kerajinan dan naskah.

b. Kentongan
Kentongan dikenal sebagai salah satu sarana komunikasi tradisional.
Kentongan digunakan untuk memberitahu warga atau masyarakat bahwa atau
telah terjadi sesuatu.
Tanda digunakan berbeda - beda antara suatu peristiwa dengan peristiwa
lainnya. Walaupun terjadi perkembangan teknologi yang cukup pesat, namun
kentongan merupakan sarana komunikasi tradisional yang masih dapat
bertahan sampai saat ini, khususnya di daerah pedesaan.
Kentongan masih digunakan, misalnya dibidang keamanan dipakai sarana
ronda malam. Kentongan juga dipakai sebagai petunjuk waktu. Kentungan
besar ( bedug ) digunakan sebagai tanda bahwa waktu salat telah tiba.

c. Asap
Orang - orang zaman dahulu juga memanfaatkan asap sebagai media komunikasi. Asap dikenal
sangat populer digunakan sebagai media komunikasi suku bangsa Indian di Amerika. Alat

komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan
rahasia pada teman ataupun lawan. Sampai saat ini asap masih
digunakan sebagai media komunikasi, misalnya jika korban dari
speedboat terbalik dan dalam kondisi kritis sempat melempar
Sinyal asap yang tersedia di speedboat , maka akan muncul Sinyal
asap yang berwarna jingga . Dari Sinyal asap tersebut , tim search
and rescue ( SAR ) akan mengetahui adanya korban tenggelam dan
segera bergerak melakukan tindakan penyelamatan.
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2. Media Komunikasi Modern
a. Telegraf

Telegraf merupakan mesin pengirim dan penerima pesan
jarak jauh. Kata telegraf yang sering didengar saat ini, secara
umum merupakan telegraf elektrik. Telegraf ditemukan oleh
seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F. B. Morse
bersama asistennya Alexander Bain. Pesan pada telegraf
dikirimkan oleh operator telegraf (telegrapher) menggunakan
kode morse yang terkenal dengan nama "telegram" atau
"kabelgram", sering disingkat dengan pesan kabel atau kawat.
Kode Morse adalah metode dalam pengiriman informasi,
dengan menggunakan standar data pengiriman nada atau suara, cahaya dengan membedakan
ketukan dash dan dot dari pesan kalimat, kata, huruf, angka dan tanda baca. Kode Morse dapat
dikirimkan melalui peluit, bendera, cahaya, dan ketukan Morse. Sebelum telepon jarak jauh
ditemukan dan banyak digunakan, telegram sangat terkenal. Telegram sering digunakan untuk
pengiriman dokumen resmi dalam perjanjian bisnis.
Pada tahun 1855, seorang biarawan Italia, Giovanni Caselli, juga membuat sebuah telegraf
elektrik yang dapat mengirimkan pesan. Caselli menamai penemuannya ini dengan
"Pantelegraf. Pantelegraf telah sukses digunakan dan diterima sebagai saluran telegraf antara
kota Paris dan Lyon.

Samuel Finley Breese Morse, lahir 27 April 1971 di Charlestown,
Massachusetts, Amerika Serikat, meninggal 2 April 1872 di New
York City, New York, AS, adalah seorang penemu asal AS. Morse
juga pelukis, namun ia lebih terkenal atas penemuan telegraf listrik
berkat ketekunan dan sikap pantang menyerahnya. Bersama dengan
asistennya Alexander Bain ia menciptakan alfabet khusus untuk
digunakan di telegraf, yang disebut kode Morse.
Ia mendapat ilham untuk membuat telegrafi elektrik ketika
melihat seorang penumpang di kapal yang ia tumpangi
memperagakan elektromagnet. Morse memproduksi telegraf listrik
pertama yang berguna pada tahun 1835. Pada tahun 1843 ia
memperoleh 30.000 dolar Amerika dari Kongres untuk jalur
eksperimen dariWashington, D.C. ke Baltimore dan pada tanggal

24 Mei 1844 ia mengirimkan pesan pertama melalui telegrafi Amerika, dari Washington ke
Baltimore.
Morse hidup sampai usia lanjut. Ia sempat menyaksikan saluran telegraf dipasang di seluruh
bagian dunia termasuk kabel-kabel bawah laut. Pada ulang tahunnya yang ke delapan puluh.
Sebuah patung dirinya diresmikan di Central Park, New York sebagai penghargaan atas jasa-
jasanya. Setahun setelah itu ia meninggal.

b. Telepon
Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik.
Dengan menggunakannya kita bisa berkomunikasi secara lisan dengan seseorang berjarak jauh.
Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876.
Jika semula telepon hanya terbatas pada telepon tetap (Fixed Line Telephone), maka sejak 3
April 1973 telah dikenal suati teknologi yang dikenal dengan nama telepon genggam atau yang
lebih dikenal dengan sebuta HaPe (singkatan dari Handphone). Handphone merupakan salah
satu teknologi komunikasi yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat didunia terutama di
Indonesia, hampir setiap orang didunia ini memiliki Handphone. Pada awalnya, Handphone
hanya digunakan oleh kalangan tertentu, seperti pengusaha. Akan tetapi, sekarang ini
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Handphone seolah-olah telah menjadi kebutuhan primer. Fungsi Handphone kini tidak hanya
sebagai alat komunikasi yang efektif, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup,
penampilan, tren, dan prestise (gengsi).
Teknologi dari alat komunikasi ini semakin lama semakin maju.Ukuran dan bentuk Handphone
pun semakin hari semakin kecil dan menarik. Fitur-fitur yang ditawarkan pun semakin
beragam. kini Handphone dilengkapi dengan kamera digital, radio FM, pemutar MP3, video,
dan berbagai game menarik. Jadi dunia Handphone adalah dunia untuk berkomunikasi, berbagi,
mencipta, dan menghibur dengan suara, tulisan, gambar, musik, dan video.

Berikut adalah gambaran evolusi pada telepon.

c. Faksimile (Facsimile)

Faksimile atau fax adalah alat yang mampu mengirimkan dokumen
melalui jaringan telepon dengan hasil yang sama dengan aslinya.
Pada tahun 1843, seorang penemu asal Skotlandia, Alexander
Bain, menemukan sebuah alat yang bisa dikatakan merupakan
sebuah mesin faksimile pertama. la menyebut penemuannya ini
dengan "recording telegraph" (telegraf perekam).
Faksimile dapat disebut sebagai mesin atau pesawat fotokopi
jarak jauh (telecopier) yang digunakan untuk mengirimkan dan
menerima salinan informasi yang berupa gambar, foto, atau dokumen secara langsung.
Faksimile memanfaatkan    sambungan    PSTN    (Public    Switched
Telephone Network) atau yang biasa disebut dengan jaringan telpon tetap (dengan kabel).
Prinsip dasar dari faksimile, yaitu gabungan perangkat dari scanner gambar, modem, printer
dengan grup jaringan, dan juga mesin fotokopi.

d. Koran ( Surat Kabar )
Koran merupakan suatu penerbitan yang ringan dan mudah
dibuang, biasanya dicetak pada kertas koran, yang berisi berita -
berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa
politik, olahraga, tajuk rencana, dan cuaca. Surat kabar biasanya
juga berisi kartun, teka - teki silang ( TTS ), dan hiburan
lainnya.
Koran pertama kali dikenal pada tahun 59 SM di kekaisaran
Romawi kuno. Saat itu koran hanya berisi jurnal kegiatan sang
kaisar, yaitu Julius Caesar yang bertajuk "Ada Diurna". pada
tahun 1605 surat kabar pertama kali terbit dalam bentuk dicetak
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oleh Johan Carolus dengan tajuk "Relation". Saat ini koran tidak hanya berbentuk kertas, tapi
juga disertain dengan versi on-linenya di internet.
e. Radio

Radio merupakan alat komunikasi yang memanfaatkan
gelombang elektromagnetik sebagai pembawa informasi
yang dipancarkan melalui udara dengan kecepatan yang
menyamai kecepatan cahaya.Proses penyampaian
informasi ini memerlukan dua sarana utama yaitu
pemancar radio ( pengirim informasi ) dan penerima
informasi ( pesawat radio )
Pemancar radio secara teknis disebut RF ( Radio
Frequensy ).Prekuensi yang berisi informasi ( suara )
disebut AF ( Audio Frekquency )

f. Televisi
Media komunikasi yang satu ini merupakan media komunikasi yang sangat populer. Hampir
sebagian rumah tangga di dunia ini mempuntai sebuah televisi. Tetapi, apakah televisi itu
? Televisi merupakan sebuah alat penangkap siaran
bergambar. Televisi berasal dari kata tele yang berarti
jauh dan vision yang berarti tampak. jadi, televisi
berarti melihat jarak jauh.
Televisi diciptakan berawal dari ditemukannya cakram
metal ( logam ) kecil yang berputar dan memiliki
banyak lubang oleh Paul Nipkow pada tahun 1883,
televisi pun telah berkembang pesat dari warnanya yang
dulu hitam putih sekarang sudah berwarna, dan juga
dari bentuknya dari layar cembung menjadi layar datar

g. Internet
Internet merupakan salah
satu produk TIK yang
paling maju saat ini.
Internet berawal dari
diciptakannya teknologi
jaringan komputer sekitar
tahun 1960. Pada
awalnya, jaringan
komputer dimanfaatkan
oleh angkatan bersenjata
Amerika untuk
mengembangkan senjata
nuklir. Pada tahun
1989, Timothy Berners-
Lee, ahli komputer dari
Inggris menciptakan

World Wide Web, yaitu semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, dan
musik ditampilkan dalam internet. Karna penemuan inilah internet menjadi lebih menarik
tampilannya dan bervariasi. Dahulu internet hanya dapat digunakan oleh kalangan dan dengan
komponen tertentu saja. Tetapi saat ini orang yang dirumahpun bisa terhubung lewat internet
dengan cara menggunakan modem atau juga jaringan telepon.
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Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi
1. Sejarah Perkembangan Alat Hitung

Pada   awalnya,   nenek   moyang   kita   belum mengenal lambang bilangan.
Walaupun demikian, mereka telah mengenal cara berhitung. Misalnya mereka
menghitung  hewan  ternak yang digembalakannya. Setiap
pagi ketika melepas hewan ternak  gembalaannya,
mereka  membuat  keratan  pada pohon. Satu keratan
untuk satu hewan ternak. Pada sore harinya mereka
mencocokan jumlah hewan ternak dengan jumlah keratan
pada pohon tersebut sebelum membawanya pulang ke
kandang.

Alat lainnya yang digunakan untuk menghitung antara
lain jari tangan, batu kerikil, serta simpul-simpul pada
tali. Di Amerika Selatan, orang Indian Inka
menggunakan simpul-simpul tali sebagai lambang
bilangan yang dilambangkan oleh susunan simpul-
simpul khusus. Keseluruhan susunan simpul-simpul
itu disebut kuipu.
Seiring dengan waktu dan ditemukannya lambang

bilangan, alat hitung mengalami kemajuan. Sekitar 1800 tahun yang lalu ditemukan
alat hitung sederhana yang disebut sempoa (abacus). Sempoa paling tua ditemukan di
Mesopotamia di Pulau Salamis dan Hiroglif Fif aun di Mesir. Abacus merupakan cikal
bakal lahirnya komputer.
Setelah ditemukannya
sempoa, alat hitung semakin
berkembang. Pada tahun 1917,
John Napier menemukan cara
berhitung dengan
menggunakan tabel bujur
sangkar yang terdiri dari 9x9
kolom yang masing-masing
berisi angka 1 sampai 9. Alat
itu dikenal dengan nama Tulang-tulang Napier (Napier's Bone). Dengan menggunakan
alat itu, kita dapat melakukan perhitungan logaritma. Pada tahun 1621 ditemukan slide
rule yang merupakan kemajuan pada alat hitung yang bersifat mekanis.
Seiring dengan kemajuan teknologi, alat hitung pun mengalami berbagai kemajuan.
Kini kita dapat menghitung secara digital dengan cepat   dengan   menggunakan
kalkulator.    Kalkulator   membuat penghitungan yang rumit menjadi mudah dan
cepat. Proses perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian, atau fungsi lain seperti
sinus, cosinus, dan tangen dapat dengan mudah diambil alih oleh alat ini.
Perkembangan alat hitung telah memungkinkan kita mengembang-kan teknologi alat
hitung yang rumit dan canggih. Kemajuan alat hitung merupakan cikal bakal
perkembangan komputer.



6SMP Negeri 25 Makassar 2012

Modul :Teknologi Informasi & Komunikasi

2. Sejarah Perkembangan Komputer
Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh
seorang  profesor  matematika  Inggris, Charles
Babbage. Babbage membuat mesin diferensial (difference
engine) yang digunakan untuk melakukan perhitungan
persamaan diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap,
mesin tersebut dapat menyimpan program dan melakukan
kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah
bekerja selama sepuluh tahun, Babbage membuat
komputer general purpose yang pertama, yang disebut
Analytical Engine. Analytical Engine merupakan alat komputasi pertama yang
menggunakan kartu yang dilubangi untuk menyimpan data.

Herman Hollerith pada tahun 1890
dari Biro Sensus Amerika berhasil
menciptakan mesin punched card
counting yang menggunakan punch
card (kartu perforasi/berlubang-
lubang) sebagai  media datanya.
Penemuan punch card (kartu per-
forasi/berlubang-lubang) sebagai

media datanya ini merupakan penemuan yang gemilang dalam sejarah komputer.
Pada tahun 1944 Howard Aiken dari Harvard University yang bekerja sama dengan
International Bussiness Machine (IBM), berhasil membuat sebuah mesin komputer yang
mampu melaksanakan serangkaian
operasi aritmatika secara otomatis.
Mesin ini dinamakan Mark I.
Seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, komputer
pun mengalami kemajuan. Bentuk fisik
komputer dari waktu ke waktu semakin
kecil dan penggunaan daya pun
semakin hemat. Perkembangan
teknologi komputer dapat
dikelompokkan sebagai berikut.

a.   Generasi Pertama
Komputer generasi pertama
dikembangkan pada saat perang dunia
II. Komputer generasi ini memiliki ciri
bahwa sistem operasi dibuat secara
spesifik untuk suatu  tugas  tertentu.
Setiap  komputer  memiliki program
kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin (machine language). Hal ini
menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Komputer
pada generasi ini membutuhkan banyak daya listrik. Contohnya adalah Electronic
Numerical Integrator and Computer (ENIAC) yang membutuhkan daya 160 kW Ciri lain
dari komputer generasi pertama adalah penggunaan tabung vakum yang membuat
komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Selain itu, komputer pada masa
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itu pun memiliki silinder magnetik yang digunakan untuk menyimpan data. Contoh
komputer generasi pertama adalah Mark I, Mark II, Mark III, IBM 702, IBM 704, dan
IBM 709.

b.   Generasi Kedua
Pada komputer generasi kedua, tabung
vakum telah digantikan oleh transistor.
Akibatnya, ukuran komputer berkurang
drastis. Pada komputer generasi kedua telah
terjadi pula pengembangan memori anti
magnetik yang membantu pengembangan
komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat,
lebih dapat diandalkan, dan dapat lebih
menghemat energi dibanding pendahulunya.
Komputer generasi kedua menggantikan
bahasa mesin dengan bahasa assembly.
Bahasa assembly adalah bahasa yang
menggunakan singkatan-singkatan untuk menggunakan kode biner.
Komputer generasi kedua telah memiliki komponen-komponen yang dapat
diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti: printer, penyimpanan dalam disket,
memori, sistem operasi, dan program. Pada masa ini juga mulai bermunculan beberapa
bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit
dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh
manusia. Bahasa pemrograman yang bisa digunakan adalah Common Business-Oriented
Language (COBOL) dan Formula Translator (FORTRAN). Seiring dengan itu, berbagai
macam karir baru, seperti: programmer, analis, dan ahli sistem komputer bermunculan.
Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070, IBM 7080, dan NCR 300.

c. Generasi Ketiga
Komponen transistor yang digunakan
pada komputer generasi kedua digantikan
dengan integrated circuit (IC). Hal ini
karena transistor menghasilkan panas
yang cukup besar yang dapat merusak
bagian-bagian internal komputer. IC
mengombinasikan tiga komponen
elektronik dalam sebuah piringan silikon
kecil yang terbuat dari pasir kuarsa.
Ilmuwan pun berhasil memasukkan lebih
banyak komponen ke dalam suatu chip
tunggal yang disebut semikonduktor.
Akibatnya, komputer menjadi semakin
kecil.
Kemajuan komputer pada generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi
(operating system). Sistem operasi ini memungkinkan mesin untuk menjalankan
berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang
memonitor dan mengkoordinasikan memori komputer. Selain itu, komputer pada
generasi ketiga juga memiliki ciri harga yang lebih murah dan penggunaan listrik yang
lebih hemat. Contoh komputer generasi ketiga adalah UNIVAC 1109, UNIVAC 9000,
dan Burroughs 5700.
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d.   Generasi keempat
Pada generasi ini, tujuan pengembangan komputer
adalah mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-
komponen elektrik. Komputer sudah menggunakan
Large Scale Integration (LSI). LSI dapat memuat
ratusan komponen dalam sebuah chip. Kemampuan
untuk memasang banyak komponen dalam chip
telah mendorong menurunnya harga komputer. Hal
tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisien, dan
keterandalan komputer. Ciri lain yang dimiliki
computer pada generasi keempat adalah
dikembangkannya komputer mikro yang
menggunakan microprocessor dan semiconductor
yang berbentuk chip untuk memori komputer.
Pada masa ini juga IBM mulai memperkenalkan
Personal Computer (PC) untuk penggunaan di
rumah, kantor, dan sekolah. Komputer pun
melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih
kecil, dari komputer yang ada di atas meja (dekstop
computer) menjadi komputer yang dapat
dimasukkan ke dalam tas (laptop), atau bahkan  komputer yang  dapat  digenggam
(palmtop).   Selain  IBM, perusahaan Apple-Macintosh mempopulerkan sistem General
User Interface (GUI) pada komputernya. Macintosh pun memperkenalkan penggunaan
piranti mouse.
Yang termasuk komputer generasi keempat adalah IBM 370, Apple II, IBM PC/XT,
IBM PC/AT, IBM PS/2, IBM PC/386, IBM PC/486, Pentium, Pentium II, Pentium III,
Pentium IV, AMD k6, dan Athlon. Komputer-komputer pada saat buku ini dicetak
adalah komputer generasi keempat.

e.    Komputer Generasi Kelima
Komputer generasi kelima masih dalam pengembangan. Komponen yang digunakan
adalah VLSI (Very Large Scale Integration). Komputer pada generasi ini akan
dikembangkan kepada komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia, bercakap-
cakap dengan manusia, dan dapat melakukan diagnosa penyakit dengan lebih akurat.
Selain itu, komputer ini juga diramalkan dapat berpikir dan mempunyai perasaan
seperti manusia.
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EALUASI
A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1) Yang   termasuk   sarana   komunikasi   tradisionai adalah ....
a. telepon
b. televisi
c. kentongan
d. Internet

2) Berikut ini adalah media yang digunakan untuk menulis naskah-naskah kuno,
kecuali....
a. rotan
b. daun lontar
c. lempengan batu
d. kertas

3) Berikut adalah media komunikasi modern yang paling populer di seluruh dunia,
kecuali....
a. televisi
b. telepon
c. radio
d. lontar

4) Ilmuwan yang menciptakan telepon adalah ....
a. John Napier
b. Alexander Graham Bell
c. Johan Carolus
d. Paul Nipkow

5) Media komunikasi dan informasi yang berawal dari diciptakannya jaringan komputer
adalah ....
a. televisi
b. telepon seluler
c. Internet
d. radio

6) Kode   Morse   dapat   digunakan   melalui   media berikut, kecuali....
a. sinar
b. bunyi
c. listrik
d.   wama

7) Salah satu kelemahan TV sebagai media informasi adalah ....
a. tidak ada komunikasi dua arah secara aktif
b. tidak ada acara yang cocok
c. acara banyak disisipi iklan
d. ukuran layarnya relatif kecil

8) Perbedaan antara handphone (HP) GSM dan CDM adalah ....
a. jangkauan sinyalnya
b. bentuk HP-nya
c. teknologi yang digunakan
d. operatornya berbeda-beda
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9) Untuk mengirim salinan tiokumen secara cepat dalam jarak jauh, sebaiknya memilih
pengiriman melalui ....
a. paket kilat
b. faksimile
c. amplop melalui kantor pos
d. Internet

10) IMB memperkenalkan personal computer pada masa….
a. Komputer generasi pertama
b. Komputer generasi kedua
c. Komputer generasi ketiga
d. Komputer generasi keempat

B. Esai
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut fnf dengan sfngkat dan benar!

1. Sebutkan peralatan komum'kasi zaman dulu!
2. Jelaskanlah cara nenek moyang kita melakukan perhitungan!
3. Sebutkanlah lima media komum'kasi modern!
4. Sebutkan perbedaan komputer generasi pertama dan komputer generasi kedua!
5. Sebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh komputer generasi ketiga dan keempat!
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