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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat  Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan 
karunia-Nya Modul Panduan Praktis Penuntun, Petunjuk Pembelajaran Komputer (TIK) untuk 
Sekolah Dasar kelas II dapat terselesaikan. Taklupa kami ucapkan terima kasi kepada anak-
anak dan istri tercinta, Bayu Computer, rekan-rekan guru yang telah memberikan bantuan 
moril demi suksesnya penulisan modul ini.

Modul pandual praktis yang kami sajikan dihadapan kalian ini, merupakan panduan 
pembelajaran yang efektif sebagai solusi bagi kalian untuk belajar dan praktek di Lab. 
Komputer yang disediakan disekolah. Modul Panduan Praktis ini disajikan secara rinci mudah 
dipahami bukan hanya teori namun untuk di praktekan di Lab Komputer. Dalam modul ini juga 
disajikan berbagai aktivitas siswa, sehingga kalian tidak saja pandai dalam teori tapi juga 
dalam praktek mengoperasikan computer.

Kemajuan pesat teknologi Komputer dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, bisnis, 
administrasi, komunikasi dan lain-lain memegang peran yang cukup besar di Negara kita ini 
dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Penyempurnaan kurikulum dilakukan 
sebagai respon terhadap tuntutan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, 
tuntutan desentralisasi, dan hak azasi manusia. Oleh karena itu, bahan kajian yang harus 
dikuasai oleh siswa disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Selain itu, bukan hanya 
bahan kajian saja yang harus dikuasai oleh siswa tetapi juga kompetensi untuk menggali, 
menyeleksi, mengolah dan memnginformasikan bahan kajian yang telah diperoleh meskipun 
telah menyelesaikan pendidikannya. Dengan demikian,  siswa memiliki bekal kecakapan hidup 
(life skill) berupa potensi belajar untuk sepanjang hayat serta mampu memecahkan 
permasalahan, mampu mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Salah satu pasilitas untuk 
menunjang kompetensi tersebut siswa perlu dikenalkan mata pelajaran Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) atau Information and Comunication Technology (ICT) yang berfungsi 
baik sebagai alat maupun bahan pembelajaran.

Modul panduan praktis ini merupakan dasar untuk mempelajari pemakaian mesin komputer. 
Dengan paket modul ini penulis mengharapkan para siswa Sekolah Dasar lebih mudah 
menggunakan, memahami dan mahir di mata pelajaran komputer (TIK). 

Modul panduan praktis TIK ini disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dilengkapi 
dengan beberapa latihan-latihan yang akan memudahkan siswa untuk memahaminya.

Harapan kami dengan modul panduan praktis TIK ini dapat membantu para siswa SD untuk 
mengenal dan memahami Komputer, khususnya program Microsoft Notepad Windows XP

Akhirnya kami  mengharapkan agar modul panduan praktis pembelajaran TIK ini dapat 
bermanfaat bagi putra putri kita. Kami menyadari bahwa hasil penulisan modul ini masi jauh 
dari sempurna. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi 
perbaikan pada penerbitan dimasa mendatang. Besar harapan kami, semoga Modul Panduan 
ini bermanfaat dan mampu memberikan inspirasi baru dalam belajar TIK saat ini dan dimasa 
yang akan datang. 

Bogor,   Juli  2013
Umar Sadikin, BSc
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