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Pada zaman ini, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem

untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka

menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya

3000 SM

Pertama kali tulisan digunakan 

oleh bangsa Sumeria dengan 

menggunakan simbol-simbol 

yang dibentuk dari piktografi 

sebagai huruf. Simbol atau 

huruf-huruf ini juga mempunyai 

bentuk bunyi (penyebutan) yang 

berbeda sehingga mampu 

menjadi kata, kalimat, dan 

bahasa.

2900 SM

Mesir Kuno menggunakan 

huruf hieroglif. Hieroglif 

merupakan bahasa simbol, 

dimana setiap ungkapan 

diwakili oleh simbol yang 

berbeda. Jika simbol-simbol 

tersebut digabungkan menjadi 

satu rangkaian, maka akan 

menghasilkan sebuah arti yang 

berbeda

500 SM

Manusia sudah 

mengenal cara 

membuat serat dari 

pohon papyrus yang 

tumbuh di sekitar 

sungai Nil. Serat 

papyrus dapat 

digunakan sebagai 

kertas

105 M

Bangsa Cina berhasil 

menemukan kertas. Kertas 

yang ditemukan oleh 

bangsa Cina pada masa ini 

adalah kertas yang kita 

kenal sekarang. Kertas ini 

dibuat dari serat bambu 

yang dihaluskan, disaring, 

dicuci, kemudian diratakan 

dan dikeringkan

.

SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLIGI INFORMASI & KOMUNIKASI



Masa Modern (1400 s/d Sekarang )

NETX SLIDE SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLIGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Pada 1877, Alexander 
Graham Bell menciptakan 

dan mengembangkan 
telepon yang dipergunakan 
pertama kali secara umum

1877

Pada 1889, Herman 
Hollerith menerapkan 

prinsip kartu perforasi untuk 
melakukan penghitungan. Tugas 
pertamanya adalah menemukan 

cara yang lebih cepat untuk 
melakukan perhitungan bagi Biro 

Sensus Amerika Serikat

1889

Samuel 
Morse mengembangkan 

telegraf dan bahasa kode 
morse bersama Sir William 

Cook dan Sir Charles 
Wheatstone

1837

Augusta Lady Byron menulis 
program komputer yang pertama 

di dunia. Ia bekerja sama 
dengan Charles 

Babbage menggunakan 
mesin analytical yang didesain 
sehingga mampu memasukkan 

data, mengolah data, dan 
menghasilkan bentuk keluaran 

dalam sebuah kartu. 

1830

Vannevar Bush membuat 
sebuah kalkulator untuk 

menyelesaikan persamaan 
differensial. 

1931

pertama kalinya Johann 
Gutenberg mengembangkan 

mesin cetak dengan 
menggunakan plat huruf yang 

terbuat dari besi dan dapat 
diganti-ganti dalam bingkai 

yang terbuat dari kayu.

1445



Masa Modern (1400 s/d Sekarang )

SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLIGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Dr. John V. Atanasoff 
dan dibantu oleh 

Clifford Berry berhasil 
menciptakan komputer 

elektronik digital 
pertama.

1939

istilah internet mulai 
diperkenalkan

1973-1990: 

Mulai terbentuk 
komunitas internet dan 
diperkenalkannya istilah 

World Wide Web 
(WWW)

1991-Sekarang



SEJARAT PERKEMBANGAN TEKNOLIGI INFORMASI & 
KOMUNIKASI

 Buku Satelit TIK Kelas 7 (Novyan Siswanto, Akfen Efendi 2010)
 https://pustakamateri.web.id/rangkuman-materi-pelajaran-tik-kelas-7-smp/




