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PENGENALAN

TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

PENGENALAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI 

PENGERTIAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras

(hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang 

mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap

individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar

menukar informasi dengan individu-individu lainnya.

PERBEDAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DENGAN  

TEKNOLOGI   INFORMASI

Teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil
data yang diperoleh sedangkan pada teknologi komunikasi
ditekankan pada bagaimana suatu hasil data dapat
disalurkan, disebarkan dan disampaikan ke tempat tujuan.

Teknologi informasi berkembang cepat dengan
meningkatnya perkembangan komputer dengan piranti
pendukungnya serta perkembangan teknologi komunikasi
yang ada. 
Teknologi komunikasi berkembang cepat dengan
meningkatnya perkembangan teknologi elektronika, sistem
transmisi dan sistem modulasi, sehingga suatu informasi
dapat disampaikan dengan cepat dan tepat.

BENTUK TEKNOLOGI KOMUNIKASI

A. Komunikasi Suara

Merupakan bentuk komunikasi mempergunakan suara
dan indera pendengaran dari tempat yang terpisah
dengan jarak tertentu. 

B. Komunikasi Tulisan dan Gambar

Merupakan komunikasi yang mengirimkan informasi

berbentuk tulisan dan gambar. Gambar yang dikirim dapat

berupa gambar hidup (video) atau gambar diam, misalnya

gambar teknik atau gambar grafik. 

C.Komunikasi Data

Informasi berupa data dan berita yang 

dikirimkan dengan menggunakan komputer

sebagai media pengirim dan media penerima

informasi. 
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1. Era Perkembangan Teknologi Komunikasi

2. Era Komunikasi Cetak

3. Era Telekomunikasi

4. Era Komunikasi Interaktif

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI IMPLIKASI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Implikasi dari perkembangan teknologi komunikasi
interaktif tergantung pada individu yang terlibat dalam
komunikasi interaktif. Dengan adanya komunikasi
interaktif, setiap individu dapat mengontrol dan memilih
setiap informasi yang diterimanya, serta dapat
menyampaikan informasi ke siapapun yang 
diinginkannya.

IMPLIKASI PERKEMBANGAN

TEKNOLOGI KOMUNIKASI

a. IMPLIKASI DI BIDANG PERSURATKABARAN 

http://www.kompas.com

b.    IMPLIKASI DI BIDANG PENYIARAN

http://www.liputan6.com

c.    IMPLIKASI DI BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

http://udarakota.bappenas.go.id

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI

TI DALAM DUNIA PERBANKAN

http://klikbca.com

TI DALAM DUNIA PENDIDIKAN
http://bsi.ac.id

TI DALAM DUNIA MEDIS
http://rspelni.co.id

TI UNTUK KEPOLISIAN

http://www.polri.go.id

TI UNTUK PERDAGANGAN ELEKTRONIS

http://glodokshop.com

TI UNTUK PERANCANGAN PRODUK

http://indonetwork.web.id/iLugroup_Multimedia/1078579/perancangan-website.htm

PENERAPAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Penerapan teknologi komunikasi ditentukan oleh sejauh
mana teknologi komunikasi mampu membuka akses pada
berbagai pelayanan dan jaringan informasi.

PERSPEKTIF TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI 

KOMUNIKASI.

Suatu organisasi/lembaga pengguna teknologi komunikasi
memandang penerapan teknologi komunikasi sebagai :
1. Manajemen sistem
2. Proses birokrasi
3. Pengembangan Organisasi
4. Proses Tawar menawar

PELAKU TEKNOLOGI KOMUNIKASI

Dalam rangkaian sumber, penyampaian dan penerimaan

informasi ada beberapa pihak yang tersangkut dan saling

tergantung satu dengan yang lainnya, yaitu :

1.Pemakai
2. Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi
3. Produsen peralatan komunikasi
4. Badan yang mengatur/mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi
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Unsur-unsur teknologi komunikasi adalah :

1. Informasi, dapat berupa tulisan, suara, musik,gambar,dan

data.

2. Alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi

3. Dengan cara yang sesuai,bentuk akhir ( informasi yang    
diterima ) harus seserupa mungkin dengan

bentuk awal ( informasi yang dikirimkan ) 

4. Dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin
meningkat

5. Melalui jarak yang semakin jauh

6. Dengan biaya yang seekonomis mungkin.   

UNSUR UNSUR TEKNOLOGI KOMUNIKASI

METODE PENYAMPAIAN INFORMASI

Penyampaian informasi dapat dibedakan atas :

1. Komunikasi dari titik ke titik (point to point)
Informasi dari satu sumber hanya disampaikan pada satu
penerima saja.

2.Komunikasi dari satu titik ke segala penjuru

(broadcasting) Informasi dapat diambil oleh siapapun yang

memerlukan Informasi dari sumber dan disebarluaskan ke

seluruh penjuru secara bersamaan.

LATIHAN SOAL

1. Teknologi informasi lebih ditekankan pada

a. Hasil data yang diperoleh
b. Penyaluran hasil data
c. Penyebaran hasil data

d. penyampaian hasil data ke tujuan

2. Yang termasuk kedalam metode penyampaian
informasi adalah

a. Satu ke Banyak
b. Satu ke Satu
c. Satu ke Titik
d. Titik ke Titik

2. Yang termasuk kedalam metode penyampaian
informasi adalah
a. Satu ke Banyak
b. Satu ke Satu

c. Satu ke Titik
d. Titik ke Titik

3. Gambar yang dikirim dapat berupa gambar
hidup (video) atau gambar diam. Merupakan
bagian dari komunikasi
a. Tulisan dan gambar c. data
b. Suara d. Video
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3. Gambar yang dikirim dapat berupa gambar
hidup (video) atau gambar diam. Merupakan
bagian dari komunikasi

a. Tulisan dan gambar c. data

b. Suara d. Video

4. Unsur teknologi komunikasi adalah kecuali

a. Jarak yang semakin dekat

b. Alat yang digunakan

c. Biaya seekonomis mungkin

d. Informasi

4. Unsur teknologi komunikasi adalah kecuali

a. Jarak yang semakin dekat

b. Alat yang digunakan

c. Biaya seekonomis mungkin

d. Informasi

5. Suatu organisasi/lembaga pengguna teknologi
komunikasi memandang penerapan teknologi
komunikasi sebagai :

a. Manajemen sistem

b. Proses birokrasi

c. Pengembangan Organisasi

d. Proses Teknosentrik

5. Suatu organisasi/lembaga pengguna teknologi
komunikasi memandang penerapan teknologi
komunikasi sebagai :

a. Manajemen sistem

b. Proses birokrasi

c. Pengembangan Organisasi

d. Proses Teknosentrik

1. Teknologi informasi lebih ditekankan pada

a. Hasil data yang diperoleh

b. Penyaluran hasil data

c. Penyebaran hasil data

d. penyampaian hasil data ke tujuan


