
FUNGSI DASAR KOMPONEN KOMPUTER
Peralatan Input 
Peralatan Input atau peralatan masukan yaitu peralatan yang berfungsi untuk  memasukan data atau program  dan 
mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses  oleh komputer. 
Beberapa peralatan input yang umum digunakan antara lain:
 

Keyboard 
  Keyboard merupakan perangkat yang memiliki  tombol mirip dengan 

mesin tik  dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi.  
Keyboard digunakan untuk memasukan data atau untuk memberikan 
perintah pada komputer. 
Jenis-jenis  keyboard  yaitu: Serial,  PS/2 dan USB
Beberapa merek keyboard yang ada dipasaran antara lain yaitu: 
Logitech, Accer,  dll.       

 

  

Mouse
 
 
        

Mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi  untuk
menggerakan pointer di layar untuk menjalankan  icon perintah atau 
program yang tampil pada  layar monitor  
Jenis Mouse antara lain : Serial,  PS/2 & USB
Beberapa merek mouse yang ada dipasaran antara lain yaitu: 
Logitech, Genius,   dll.  
 

Bagian-bagian Mouse 

Bentuk pointer mouse standar  adalah sbb   (    )  
Istilah dalam mouse: 
Klik mouse: Menekan tombol kiri mouse sebanyak 1 kali   
• Double Klik : Menekan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali dengan 

cepat 
• Drag and Drop: Menekan tombol kiri mouse  sambil ditahan dan 

mengesernya  sampai batas yang diinginkan lalu melepas 
tombolnya kembali 

• Klik Kanan: Menekan tombol kanan mouse sebanyak 1 kaliScroll 
lock : Menggulung layar ke atas atau ke bawah  

  Floppy Disk Drive 
 
 
        

Merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk membaca data
atau program dari media penyimpan data flopy disk (Disket). Alat ini 
juga dapat berfungsi untuk menulis atau merekam data ke dalam
disket. Beberapa merek Flopy Disk Drive yang ada dipasaran antara 
lain yaitu: Panasonic, Sony, Samsung dll.  

      
 Scaner Peralatan masukan ini berfungsi untuk mentransfer atau

mengkonversi gambar, foto, text  manual  menjadi  data digital 
sehingga  dapat dimengerti oleh komputer. 
Beberapa merek scanner dipasaran antara lain adalah: 
Canon, HP,  Accer  dll. 
  

 

     
 



Piranti Optic
CD ROMCD ROM
Peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data
atau program dari  media penyimpan data CD 
(Compac Disk)

  

CD RW CD RW 
Selain berfungsi untuk membaca data atau program
dari  media penyimpan data CD (Compac Disk) juga 
dapat menulis dan merekam data pada CD 
CD ROM / CD RW mempunyai kecepatan berbeda-
beda antara lain:   40 X, 52 X, dst.
Beberapa Merek antara lain: Samsung, LG  dll 

DVD ROM DVD ROM 
Peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data
atau program dari  media penyimpan data  baik  CD 
atau  DVD 

Peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data
atau program dari  media penyimpan data  baik  CD 
atau  DVD 

  

DVD RWDVD RW
Selain berfungsi untuk membaca data atau program
dari  media penyimpan data CD/DVD juga dapat 
menulis dan merekam data pada CD / DVD
DVD ROM / DVD RW mempunyai kecepan berbeda-
beda antara lain:   40 X, 52 X,   dst.
Beberapa Merek: Samsung, LG, Philip  dll  

Selain berfungsi untuk membaca data atau program
dari  media penyimpan data 

          
  
 
  
 
Peralatan Proses Peralatan Proses   

Alat Proses  adalah CPU (Central Prosesing Unit)
yang merupakan unit proses utama dan terpenting 
dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses 
pengolahan data  mulai dari membaca data  dari 
peralatan input, mengolah atau memproses sampai
pada mengeluarkan informasi (Output) ke peralatan 
Output. CPU terdiri dari tiga bagian fungsional: 

Alat Proses  adalah 

1. ALU (Arithmetic Logical Unit) berfungsi 
melakukan semua proses yang membutuhkan 
perhitungan matematika dan perbandingan secara 
logika 

1. 

2. CU (Control Unit) berfungsi untuk melakukan 
pengendalian semua peralatan lainya. 

2. 

3. Register  berfungsi menyimpan data sementara 
yang akan diproses di ALU. 

3. 

Beberapa peralatan yang ada dalam CPU antara lain 
adalah:
• Mainboard• 

Piranti Optic

Peralatan masukan ini berfungsi untuk membaca data
atau program dari  media penyimpan data CD 
(Compac Disk)

Selain berfungsi untuk membaca data atau program
dari  media penyimpan data CD (Compac Disk) juga 
dapat menulis dan merekam data pada CD 
CD ROM / CD RW mempunyai kecepatan berbeda-
beda antara lain:   40 X, 52 X, dst.
Beberapa Merek antara lain: Samsung, LG  dll 

CD/DVD juga dapat 
menulis dan merekam data pada CD / DVD
DVD ROM / DVD RW mempunyai kecepan berbeda-
beda antara lain:   40 X, 52 X,   dst.
Beberapa Merek: Samsung, LG, Philip  dll  

CPU (Central Prosesing Unit)
yang merupakan unit proses utama dan terpenting 
dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses 
pengolahan data  mulai dari membaca data  dari 
peralatan input, mengolah atau memproses sampai
pada mengeluarkan informasi (Output) ke peralatan 
Output. CPU terdiri dari tiga bagian fungsional: 

ALU (Arithmetic Logical Unit) berfungsi 
melakukan semua proses yang membutuhkan 
perhitungan matematika dan perbandingan secara 
logika 
CU (Control Unit) berfungsi untuk melakukan 
pengendalian semua peralatan lainya. 
Register  berfungsi menyimpan data sementara 
yang akan diproses di ALU. 

Beberapa peralatan yang ada dalam CPU antara lain 
adalah:

Mainboard 
• Prosesor 
• Memory 
  
  

 

     
 

http://dahlan.unimal.ac.id/mp_149/materi3.html#mainboard
http://dahlan.unimal.ac.id/mp_149/materi3.html#prosesor
http://dahlan.unimal.ac.id/mp_149/materi3.html#memory


Mainboard  
 Mainboard merupakan salah satu perangkat dalam

komputer yang digunakan sebagai tempat untuk
memasang atau meletakan  beberapa peralatan lain
seperti:  Processor, memory, kabel-kabel  data
(penghubung) hardisk, Flopy disk, Card (kartu) sepeti:
VGA Card, NIC (kartu jaringan) dan lain sebagainya. 
Jenis-jenis Mainboard antara lain:
Mulai dari kelas AT 486 , Pentium I, Pentium II,
Pentium III hingga  kelas  Pentium 4.
Beberapa merek Mainboard  antara lain: ECS, ASUS,
AS Rack, dan lain sebagainya  
  

 

     
 Processor  

Processor yaitu sebuah Chip yang merupakan otak 
pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat 
lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan 
lainya. Ukuran Processor adalah  MHz (Mega Hertz) 
yaitu hitungan kecepatan dalam mengolah 
data/informasi   
Beberapa jenis processor:  
• Prosesor Pentum I   75 MHz – 200 MHz dst… 
• Prosesor Pentium II  300 MHz – 450 MHz dst..
• Prosesor Pentium III  650 MHz – 950  MHz 
dst. 
• Prosesor Pentium 4  1,3 GMHz – 3.0  GHz dst.
Merek prosesor antara lain:   INTEL, AMD. IBM   dll. 

 

     
 Memory 
 Memory merupakan  tempat meyimpan   data  atau

instruksi. Semakin besar kapasitas memory yang  di
sediakan akan semakin besar data atau instruksi yang
dapat ditampung untuk diolah.
Beberapa Jenis Memory antara lain adalah:
ROM, RAM, EDORAM, SDRAM, DDRAM, RDRAM, dll
Memory yang umum dipakai berkapasitas mulai   dari :
16 MB 32 MB, 54 MB, 256 MB 512 MB, 1 GB, dst 
Merek-merk memory yang ada di pasaran: V Gen,
Visipro,  Kingston dll. 

 

     
  
 



Peralatan Output  
 
 
 

Peralatan Output atau peralatan keluaran yaitu peralatan yang 
berfungsi untuk  menampilkan data, instruksi dan informasi  dalam 
bentuk teks dan grafik atau gambar. Beberapa peralatan 
output.yang umum digunakan antara lain: 
Jenis Tampilan Video 
Monitor  
Monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk 
menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks dan 
grafik atau gambar di layar monitor.  
Monitor dikelompokan berdasarkan teknologinya yaitu:  
1. Monitor  CRT (Cathode Ray Tuble)  
2. Monitor Flat Panel Display  monitor ini menggunakan 
teknologi LCD 
3. Monitor LCD  (Liquid Crystal Display). 
Berdasarkan tampilan  komputer terbagi atas 3 jenis yaitu: 
1. Monocrom  (Satu warna dengan latar belakang hitam) 
2. Grayscale (Bayangan abu-abu latar belakang putih) 
3. Color ( Warna secara penuh  mulai dari 15 – 16 juta warna 
yang berbeda) 
Beberapa merek monitor antara lain: Sony, LG, Philip dll  
  

 

 Jenis Tampilan Cetak 
 
 
 
 

Printer  
Printer yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak 
data/informasi dari komputer dengan kertas. 
Beberapa Jenis Printer antara lain adalah: 
1. Printer Dot Matrik yaitu: Terbuat dari potongan baja  yang akan 

mengenai kertas lewat pita bertinta untuk membentuk pola titik-
titik kecil  yang bergabung  untuk mencetak grafis atau teks. 

2. Printer Ink jet  yaitu : Mencetak gambar atau karakter dengan 
moncong kecil  yang dapat memancarkan tinta pada kertas. 

3. Printer Laser yaitu: Menggunkan sinar laser untuk mengubah 
data biner menjadi cetakan. 

Beberapa merek printer antara lain:  Epson, HP, Canon, dll. 
Ploter 
Ploter adalah peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak 
atau mengambar, membuat grafik dan skematik dan dapat 
membuat  diagram lainya.   Ada dua jenis plotter Drum dan Table  
  

 

 Jenis Tampilan Suara 
 Speaker  

Yaitu peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek 
suara dari komputer. 
Beberapa merek speaker antara lain: Simbada, Altec, dll. 
  

 



KOMPONEN – KOMPONEN UTAMA KOMPUTER DAN 
KELENGKAPANNYA 

 
Standard Kompetensi : Mempraktikan Ketrampilan dasar Komputer 

Kompetensi Dasar   : 1. Mengidentifikasi Berbagai Komponen Perangkat Keras 
           Komputer  
 
Komponen – komponen Utama komputer 
 
 Komponen utama komputer merupakan bagian yang harus ada dalam sebuah 

sistem komputer . Komponen utama dalam sistem komputer ada tiga yaitu : 

 
1. Hardware  ( Perangkat keras ) 

2. Software   ( Perangkat Lunak ) 

3. Brainware ( Pengguna ) 

 
Ketiga komponen diatas saling berkaitan erat satu dan lainnya dalam sebuah  

Sistem komputer, jika satu komponen tidak ada maka sistem komputer tidak akan jalan. 

Karena komputer hanya merupakan rangkaian komponen – komponen elektronik yang 

dapat berfungsi atau bekerja bila semua komponen utamanya saling mendukung. Ketiga 

komponen pengolah data dalam sebuah isitem komputer dapat digambarkan sebagai 

berikut . 

 
1. HARDWARE 
 
 Hardware  atau perangkat keras dalam sistem komputer merupakan komponen 

yang secara fisik dapat dilihat dan diraba . Menurut fungsinya perangkat ini terbagi  atas :   

 
a. Peralatan Input (  Input devises ) 

 
Peralatan input atau peralatan masukan yaitu peralatan yang berfungsi untuk 

memasukkan data atau program dalam bentuk data digital yang kemudian akan diproses 

oleh komputer. Beberapa peralatan input yang umum digunakan antara lain :  

 
1) Keyboard 

2) Mouse 

3) Flopydisk Drive 

4) Scanner 

5) CD ROM / CD RW 

6) DVD ROM / DVD RW 

 
a.1)  KEYBOARD  (  Papan Ketik ) 
 
Keyboard adalah perangkat yang mempunyai tombol - tombol seperti pada mesin tik dan 
dilengkapi beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi . Keyboard digunakan 
untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. 
Jenis – jenis keyboard  :  
 
 
 

 1



 
KEYBOARD AT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYBOARD PS / 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYBOARD USB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada umumnya keyboard dibagi menjadi 4 bagian yaitu :  
 
1. Kunci Alfanumerik keyboard 
 
    Keyboard yang bagian Querty atau type writer terletak ditengan sebelah kiri ( yang 

banyak terdapat tombol – tombol ) terdiri dari huruf , angka, tanda baca dan beberapa 

kunci khusus.Kunci khusus yang ada pada deretan type writer adalah : 

  
SHIFT 
Shift bila ditekan bersama – sama dengan huruf akan menghasilkan huruf besar. 

Sedangkan bila ditekan bersama – sama dengan angka atau tanda baca akan menampilkan 

sisi atasnya. 
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CAPS LOCK 
Caps lock bila diaktifkan  ( lampunya menyala diebelah kanan atas ) selalu menghasilkan 

huruf besar ( Kapital ). Untuk mengembalikan ke hurup kecil tekan caps lock sekali lagi 

( lampu akan padam ) 

 
TAB ( Tabulator ) 
Tombol Tab digunakan untuk memindahkan crusor ke tanda tab stop 
 
ESCAPE  
Tombol Esc berfungsi untuk membantalkan perintah 
 
Tombol karakter huruf, angka dan simbol berfungsi untuk menginput huruf , angka  

( operator matematik ) dan simbol 

 
BACK SPACE 
Tombol backspace untuk menghapus satu karakter sebelah kanan  
 
ENTER 
Tombol enter digunakan untuk membuat paragrap ( alinia baru / baris baru  ) dan 

memberikan ruang kosong untuk maksud tertentu , serta memberikan perintah untuk 

mencetak data selain menekan icon OK 

 
DELETE 
Tombol delete untukmenghapus karakter , spasi ataupun paragraf setelah dilakukan 

blocking di sebelah kiri cursor secara cepat 

 
Tombol Ctrl  ( control ) digunakan bersama  tombol lain untuk menjalankan suatu 

perintah Contoh : Ctrl dengan tombol A untuk membuat blok dari awal halaman sampai 

akhir halaman. Ctrl dengan tombol B untuk mencetak tebal huruf atau kalimat yang 

dikehendaki setelah di blok terlebih dahulu 

 
 
Tombol Ins ( Insert ) mengatur mode sisip atau mode timpa ( OVR ) pada saat 
melakukan penyuntingan naskah / data. 
 
Tombol Page Up ( Pg Up ) / Page Down ( PgDn ) bersama Ctrl untuk menggulung naik 
turun 1 layar / halaman pada layar monitor awal kata . 
 
Tombol home digunakan untuk mengarahkan crusor pada awal baris 
 
Tombol home dengan tombol Ctrl secara bersamaan ditekan maka crusor akan menuju 
pada awal halaman. 
 
Tombol End digunakan untuk mengarahkan cursor pada akhir baris 
 
Tombol End dengan tombol Ctrl secara bersamaan ditekan maka crusor akan menuju 
pada akhir halaman.  
 
2. FUNCTION KEY 
Function Key terletak sebelah kiri atas yang ditandai dengan tombol F1, F2 , F3...... 
F2  pada setiap program aplikasi berbeda fungsi 
 
3. CRUSOR CONTROL 
Crusor control terletak disebelah tengah / kanan dari kunci type writer. Kunci ini 
digunakan untuk mengatur gerak crusor ke kiri , ke kanan , ke atas dan ke bawah. 
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4. NUMERIC KEY PAD 
Numeric key pad terletak disebelah paling kanan . Kunci ini digunakan untuk 
memasukkan angka – angka . Angka – angka ini dapat dioperasikan jika kunci Num lock 
dioperasikan. 
 
a.2 ) MOUSE 
 Mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di 
layar untuk menjalankan Icon perintah atau program yang tampil pada layar monitor 
 
 a. Bentuk pointer mouse standart   
 
 b. Bagian – bagian dari mouse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Klik, menekan tombol mouse satu kali. Dengan menekan tombol kiri / 
kanan mouse 1 ( satu ) kali secara cepat. klik berfungsi untuk 
melakukan satu perintah. 

 
• Double klik, menekan tombol mouse dua kali secara cepat tanpa 

menggeser mouse. Penekanan dilakukan pada tombol kiri dua kali 
dengan durasi waktu yang sangat singkat  ( tanpa jeda )  

 
• Drag ( geser ), menekan tombol kiri mouse dengan ditahan dan digeser. 

Fungsinya untuk membuat blok. 
 
• Shortcut, penekanan tombol kanan mouse satu kali dengan cepat 

kemudian dilepas lagi.   
 

3. FLOPPY DISK DRIVE 
Floppy disk drive merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk membaca data 

atau program dari media penyimpanan data flopy disk ( Disket ) . 

Alat ini juga dapat berfungsi untuk menulis atau merekam data ke dalam disket  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SCANNER 
Scanner merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau 

mengkonversi gambar, foto, text manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti 

oleh komputer. 
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5.CD ROM / CD RW 
CD ROM merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk membaca data atau 
program dari media penyimpan data ( Compac Disk ) 
CD RW selain berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpan data 
( Compac Disk ) juga dapat menulis dan merekam data pada CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Peralatan Proses ( Proses Divice ) 
 Alat Proses adalah CPU ( Central Prosesing Unit ) yang merupakan unit proses utama 

dan terpenting dalam computer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data 

mulia dari membaca data dari peralatan input , mengolah atau memproses sampai pada 

mengeluarkan informasi ( output ) ke peralatan output.  

 
 
     CPU terdiri dari tiga bagian Fungsional 

1. ALU ( Aritmatic Logical Unit ) berfungsi  
melakukan semua proses yang membutuhkan 
perhitungan matematik dan perbandingan secara 
logika. 

2. CU ( Contorl Unit ) berfungsi untuk melakukan  
pengendalian semua peralatan lainnya. 

3. Register berfungsi menyimpan data sementara 
Yang akan diproses di ALU 

 
 
 Beberapa peralatan yang ada dalam CPU antara lain adalah  :  
 
 
     Mainboard merupakan salah satu perangkat dalam 

     Komputer yang digunakan sebagai tempat untuk  

     Memasang atau meletakkan beberapa peralatan 

     Lain seperti : prosessor , memory , kabel-kabel 

     Data ( penghubung ) hardisk, floppy disk 

     Card ( kartu ) seperti : VGA Card, NIC ( kartu 

     Jaringan ) dan lain sebagainya  
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Processor yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali 
beberapa perangkat lainnya sehingga computer dapat bekerja satu dengan lainnya . 
Ukuran Processor adalah MHz ( Mega Hertz ) yaitu hitungan kecepatan dalam mengolah 
data / informasi. 
 
      Beberapa jenis processor  : 
       
      Processor Pentium I 75 MHz – 200 MHz 

      Processor Pentium II 3000 MHz – 450 MHz 

      Processor Pentium III 650 MHz – 950 MHz 

      Processor Pentium 4  1,3 GMHz – 3.0 GHz 

  
 
 
 
 
 
Memory merupakan tempat menyimpan data atau intruksi.Semakin besar kapasitas 
memory yang disediakan akan semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung 
untuk diolah. Beberapa jenis memory antara lain adalah  : ROM, RAM , EDORAM, 
SDRAM, DDRAM dan RDRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Media penyimpan data  adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data atau program 
dimana data yang disimpan tersebut dapat dibaca kembali untuk diproses oleh computer. 
Media penyimpan data dapat dibedakan menjadi ;  
 
Internal storage media penyimpan utama terdiri dari RAM dan ROM 
 
RAM ( Random Access Memory ) adalah bagian dari main memory yang dapat membaca 
dan menulis serta menyimpan data atau program ( read and write ) . Memory ini tidak 
bersifat permanen sehingga akan hilang bila aliran listrik mati. 
 
ROM ( Read only Memory ) adalah bagian dari main memory yang hanya dapat 
membaca data saja ( read only ) . Memory ini bersifat permanent sehingga tidak akan 
hilang bila aliran listrik mati .  
 
External Storage ( Media penyimpan cadangan ) 
 
External storage adalah media yang dapat menyimpan data secara permanen. Data tidak 
hilang ketika komputer dimatikan. Yang termasuk External storage adalah : Hardisk , 
Magnetik disk , Optic disk and flash disk. 
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c. Peralatan OUTPUT 
 

Peralatan output atau  peralatan keluaran yaitu peralatan yang berfungsi untuk 

menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar. 

Beberapa peralatan output yang umum digunakan antara lain adalah :  

MONITOR 

     Monitor merupakan peralatan keluaran yang  

     berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan  

     Informasi dalam bentuk teks dan grafik  atau  

     gambar.di layar monitor. 

 

 

 

PRINTER 

Printer adalah peralatan keluaran yang menghasilkan data berupa hasil cetakan pada 

kertas sebagai medianya. Alat ini dapat mencetak hasil pengolahan maupun program  

pada output yaitu pada kertas , baik berupa single sheet  ( kertas tunggal ) ataupun 

continuous form  ( kertas bersambung ) . Printer dapat menghasilkan cetakan pada 

berbagai macam model maupun kualitas. 
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TUGAS PRAKTIKUM 
 
1)  Amati sebuah PC, sebutkan mana yang termasuk unit input, unit proses, dan unit 

output. 

2)  Bukalah  casing  suatu  PC,  catat  dan  sebutkan  nama-nama komponen yang ada 

didalamnya. 

 
UJI KOMPETENSI 
 
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan meberi tanda silang (x) pada 

huruf A, B, C atau D di depan pilihan yang disediakan. 
 

1. Berikut ini yang tidak termasuk perangkat keras adalah... 
a. Keyboard 
b. Mouse 
c. Monitor 
d. corel 

2. Bagian Perangkat Keras tersebut dibawah ini kecuali... 
a. Mainboard Device 
b. Input Device 
c. Output Device 
d. Proces Device 

3. Peralatan Berikut yang termasuk dalam input device adalah... 
a. Keyboard 
b. Speaker 
c. Sound card 
d. Printer 

4. Berikut ini yang tergolong dalam peralatan proses adalah.. 
a. Printer 
b. Mouse 
c. CPU 
d. Keyboard 

5. Monitor termasuk dalam golongan. 
a. Input device 
b. Processing Unit 
c. Out Device 
d. Perangkat Lunak 

6. Memori termasuk dalam golongan  
a. Input device 
b. Processing Unit 
c. Out Device 
d. Perangkat Lunak 

7. Bagian yang bertugas untuk mengontrol dan mengorganisasi semua sistem 
komputer dalam melaksanakan proses pengolahan data adalah 

a. CPU 
b. ALU 
c. CU 
d. Input Device 
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8. Alat   yang   digunakan   untuk   mencetak tulisan dan image pada media keras 

seperti kertas atau film adalah…. 
a. Soft-copy  device 
b. Hard-copy   device 
c. Drive device 
d. Copy Device 

9. Alat atau unit terpenting di dalam sistem komputer dan merupakan otak komputer 
adalah .... 

a. Memory 
b. Mouse 
c. CPU 
d. Monitor 
e. Harddisk 

10. Alat  yang  digunakan  untuk  menampilkan tulisan dan image pada media lunak 
yang berupa sinyal elektronik adalah..... 

a. Soft-copy  device 
b. Hard-copy   device 
c. Drive device 
d. Copy Device 

11. Media  penyimpan  yang  berkembang saat ini adalah ... 
a. Mouse 
b. Disk 
c. Hard Disk 
d. Memory 

12. Berikut ini adalah bagian-bagian terpenting komputer kecuali 
a. Processor 
b. Motherboard 
c. Memory 
d. CD. 

13. Bagian yang melaksanakan pekerjaan perhitungan, pemindahan data, penyatuan 
data adalah .... 

a. Memory 
b. CU 
c. Input device 
d. ALU 

14. Yang bertugas mengontrol keseluruhan sistem komputer selama pengolahan dat 
berlangsung adalah.. 

a. CD room 
b. Memory 
c. Monitor 
d. CPU 

15. Perangkat lunak program aplikasi biasanya disimpan pada 
a. cassing 
b. CD Room 
c. CD 
d. Monitor 
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 
 

1. Apa yang dimaksud dengan perangkat keras (Hardware) ? 
Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 
 

2. Sebutkan macam-macam perangkat keras (Hardware) yang kamu ketahui? 
Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 

 
3. Apa yang dimaksud dengan alat input (input device) ? 

Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 

 
4. Sebutkan macam-macam perangkat input yang kamu ketahui ? 

Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 

 
5. Jelaskan yang dimaksud dengan CPU ! 

Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 

 
6. Jelaskan tugas dari CPU ! 

Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 

 
7. Jelaskan Bagian-bagian dari CPU. 

Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 

 
8. Jelaskan tugas dari ALU (Arithmetical   Logical   Unit). 

Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hard-copy   device. 
Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 

 
10. Apa yang dimaksud dengan alat Output ?berikan contohnya. 

Jawab .........................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.. 
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