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Operasi Dasar
Peralatan Komputer

Bab IIBab II

Kata kunci berikut diberikan agar kalian lebih mudah dalam mengingat materi yang dipelajari
dalam bab ini : 1. Mengaktifkan komputer, 2. Mematikan komputer, 3. Sistem operasi dasar

Pernahkah kalian memperhatikan ayah atau saudara bahkan
kalian sendiri sebelum mengendarai sepeda motor atau mobil? Seorang
pengendara atau pengemudi yang baik akan selalu memperhatikan
keselamatan dengan cara menggunakan kendaraan sesuai dengan
prosedur yang benar. Mereka akan memeriksa kendaraannya misalnya
bensin, rem, ban dan lain sebagainya sebelum mereka mengendarai
atau memakai kendaraan tersebut. Setelah dipastikan kendaraan dalam
keadaan baik baru mereka menghidupkan kendaraan dan
memakainya. Seperti halnya jika kalian akan menggunakan atau
menghidupkan komputer ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan.
Baiklah kalian dapat mempelajari bagaimana prosedur menghidupkan
dan mematikan komputer yang benar pada subbab berikut ini.
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Gambar 2.1 Cara mengaktifkan
komputer yang benar

A. Prosedur Mengaktifkan dan Mematikan Komputer

1. Mengaktifkan Komputer
Apabila kalian mengoperasi-

kan komputer dengan prosedur
yang benar maka akan dapat
memperbaiki kinerja komputer,
dari  sisi perangkat keras dan
perangkat lunak. Langkah-
langkah untuk menghidupkan
komputer dengan benar adalah:
a. Periksa apakah kondisi  semua

peralatan komputer dalam
keadaan telah siap.

b. Kosongkan disk drive (tidak terisi
disket di dalamnya).

c. Lanjutkan dengan menekan tombol Power pada komputer kalian,
kemudian tunggu sampai proses booting selesai.

d. Selanjutnya pada layar komputer kalian akan tampil desktop seperti
gambar berikut.

Gambar 2.2 Dialog desktop pada sistem operasi Windows

Sumber:  Dokumen penulis

Sumber:  Dokumen penulis
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Pada tampilan tersebut menunjukkan bahwa komputer telah siap
untuk menerima perintah berikutnya. Kalian tinggal mengklik kotak
Start di bagian  kiri bawah  kemudian pilih program yang kalian
kehendaki.

2. Mematikan Komputer
Apabila telah selesai menggunakan komputer, sebaiknya matikan.

Dalam mematikan komputer ada beberapa hal yang harus diperhatikan
untuk menjaga agar komputer tidak mengalami gangguan pada piranti
lunak maupun piranti  keras. Pada sistem Operasi Windows 98,Windows
ME, Windows XP di dalamnya terdapat piranti lunak untuk mematikan
komputer dengan benar. Adapun piranti keras yang paling rawan
mengalami kerusakan terhadap pemadaman yang mendadak atau tidak
melalui prosedur yang benar adalah harddisk dan  hilangnya file-file
sistem sehingga berakibat tidak dapat menjalankan sistem operasi
seperti sistem Himem.sys.

Langkah-langkah untuk mematikan komputer pada sistem operasi
Windows 98 adalah:
a. Pada tampilan desktop Windows, klik Start pada taskbar.

Gambar 2.3 Dialog Shut down Windows

b. Kemudian pilih Shut down, kemudian komputer akan menampilkan
kotak dialog  Shut down Windows seperti Gambar 2.3. di atas.

c. Kalian pilih Shut down lalu klik OK.
d. Tunggu sampai komputer menampilkan tulisan  ’It's now safe Turn

off your komputer”.

Sumber:  Dokumen penulis
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e. Matikan komputer dengan menekan tombol power. Pada beberapa
jenis komputer, tidak perlu menekan tombol power untuk mematikan
karena komputer akan mati secara otomatis setelah kalian memilih
Shut down dan mengklik OK, jenis ini terdapat pada PC yang
menggunakan power supply-nya ATX.
Perlu diketahui pada sistem operasi Windows, terdapat cara-cara

tertentu untuk mematikan, merestart dan melakukan stand by
komputer. Merestart adalah memulai komputer kembali dari awal,
fungsinya hampir sama dengan Shut down atau Turn off,  tetapi untuk
restart komputer dalam keadaan hidup hanya sistem akan berjalan dari
awal  seperti pertama menghidupkan komputer. Adapun langkah-
langkahnya adalah:
a. Klik pada tombol Start.
b. Klik pada Shut down yang akan diikuti oleh tampilnya kotak dialog

Shut down Windows.
c. Pilihlah Shut down untuk mematikan komputer kalian atau  Restart

untuk merestart komputer.
d. Kemudian klik OK.

3. Melakukan Stand by
Stand By, Pilihan ini digunakan untuk mengubah kondisi komputer

dalam keasaan Low-Power. Keadaan seperti ini membuat komputer
dalam keadaan tidur atau komputer sebenarnya tidak mati. Dengan
pilihan komputer akan mengkonsumsi tenaga listrik yang rendah, dan
dapat di nyalakan kembali secara cepat. Langkah-langkahnya sebagai
berikut.
a. Klik pada tombol Start, akan diikuti oleh tampilnya menu Start.
b. Klik pada Shut down yang akan diikuti oleh tampilnya kotak dialog

Shut Down Windows.
c. Pilihlah Stand by Mode lalu Klik OK.

Gambar 2.4 Dialog Shut down Windows

Aktifkan
dan klik

OK

Sumber: Dokumen penulis
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Ada kalanya saat sedang bekerja dengan suatu program, program
tersebut tidak berfungsi seperti seharusnya sehingga tidak menerima
perintah-perintah dari  pemakai. Dalam keadaan ini dikatakan bahwa
program tersebut baru menyelesaikan intruksi-intruksi sebelumnya atau
biasa disebut dengan istilah "Hang". Pada umumnya tidak ada cara
untuk memperbaiki program yang "Hang", tetapi dapat mematikan
program tersebut secara paksa, dengan langkah - langkah sebagai
berikut.
a. Tekanlah tombol keyboard Ctrl+Alt+Del secara bersamaan dan

lepaskan secara   bersamaan pula.
Akan muncul kotak dialog seperti berikut.

     Gambar 2.5 Kotak dialog dari Windows Task Manager

Apabila dilihat gambar di atas, pada kolom Status semua program
dalam keadaan Running, yang berarti bekerja dengan baik. Akan
tetapi, apabila terdapat program yang "Hang", status program
tersebut akan tertulis “Not Responding”.

Untuk mematikan program tersebut, pilihlah program tersebut
lalu klik tombol "End Task".

b. Sebuah program yang "Hang", kadang kala menyebabkan seluruh
komputer tidak berjalan, meskipun sudah ditekan Ctrl+Alt+Del, kotak
dialog di atas tetap tidak muncul. Apabila terjadi kondisi ini, maka satu-
satunya cara untuk mengatasinya ialah dengan cara mematikan
komputer kemudian menghidupkan kembali beberapa saat kemudian.

Sumber:  Dokumen penulis
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Sumber:  Dokumen penulis

Perawatan secara berkala terhadap komputer, perlu dilakukan
untuk menjaga agar  komputer tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
Menjaga kebersihan komputer merupakan salah satu bagian
perawatan penting terhadap komputer. Untuk membersihkan bagian
luar komputer, bisa menggunakan cairan pembersih khusus untuk
komputer atau dengan kain lap.

Sedangkan pada bagian dalam komputer, apabila terlalu banyak
debu yang menempel, maka perlu dibersihkan dengan menggunakan
kuas yang berukuran kecil dan halus agar dapat masuk ke bagian
yang sempit.

Casing komputer dijaga untuk selalu menutup dengan baik
jangan sampai ada hewan yang masuk misalnya tikus atau hewan
jenis serangga lainnya. Karena hal ini tentunya dapat berakibat buruk
terhadap komponen elektronika yang ada di dalam komputer kalian.
Selain itu casing yang terbuka akan membuat debu mudah masuk
sehingga dapat mengotori perangkat-perangkat yang ada di
dalamnya.

4. Mematikan Komputer Windows XP
Untuk mematikan komputer dengan sistem operasi windows XP

langkah-langkahnya sebagai berikut.

a. Klik start menu lalu klik Turn Off Computer.

  Gambar 2.6 Aktivasi Shut down
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b. Setelah mengklik Shut down, kemudian klik  Turn Off Computer
sehingga ditampilkan  gambar seperti  di bawah dan langkah
selanjutnya klik Turn Off, seperti pada gambar berikut.

Setelah  diklik Turn Off Windows akan menampilkan jendela log
off seperti berikut.

Sumber:  Dokumen penulis

Sumber:  Dokumen penulis

  Gambar 2.7 Proses mematikan komputer yang benar

  Gambar 2.8 Proses log off
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Tugas 2.1

5. Restart Komputer
Restart berfungsi untuk memulai komputer kembali dari awal,

fungsinya hampir sama dengan Shut down atau Turn Off. Tetapi untuk
restart, komputer dalam keadaan hidup tetapi sistem akan berjalan dari
awal. Langkah-langkahnya sama seperti pada Shut down atau Turn
Off (pada Windows XP), dari menu pilih Restart.

  Gambar 2.9 Turn off

1. Coba kalian lakukan perbandingan antara proses
menghidupkan komputer dari awal atau dari menghidupkan
dari power, dengan proses restart lebih cepat mana. Kemudian
kalian diskusikan dengan teman dan guru TIK kalian hasil
pengamatan tersebut.

2. Lakukan perintah mematikan program yang masih aktif atau
proses  dengan paksa yaitu dengan menekan  CTRL + ALT +
Del  kemudian klik salah satu program yang aktif, dan klik
tabulasi End Task, dan lakukan untuk mengklik program
yang lain kemudian kalian Klik tabulasi Switch To dan New
Task, amati proses apa yang dilakukan komputer, kemudian
diskusikan hasilnya dengan teman dan guru kalian.

Klik 1

Sumber:  Dokumen penulis
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1. Jelaskan perbedaan Shut down dengan Restart!
2. Apa keuntungan dari pemakaian komputer dengan benar,

jelaskan dan berilah contoh!
3. Apa perbedaan komputer off atau mati dengan komputer

dalam keadaan Stand by, jelaskan!

Latihan 2.1

B. Melakukan Operasi Dasar pada Sistem Operasi
Windows

1. Mengenal Sistem Operasi Windows
Jika orang mendengar kata "Windows", tentu langsung terarah

pada sebuah bentuk jendela yang ada di rumah, di mana orang dapat
melihat sesuatu yang lebih luas
dengan segala pemandangan jika
jendela tersebut dibuka. Orang
cenderung menyukai Windows
karena dari sudut display  atau
tampilan memang lebih menarik
dibanding sistem lainnya. Dengan
sistem Windows orang dapat
membuka jendela demi jendela secara
bertahap untuk mencari yang
diinginkan. Selain itu memang cara
pengoperasiannya yang lebih
sederhana, karena tinggal mengikuti
langkah-langkah yang sudah ada
penuntunnya, dan juga satu hal yang
menggembirakan yaitu yang tampil
di layar itulah yang akan diperoleh
pada output/print out/hard copy. Jadi
dapat disimpulkan, yang dimaksud
sistem operasi Windows adalah suatu
cara kerja atau operasi multijendela,
yang memungkinkan seseorang
dapat bekerja dengan lebih mudah,
cepat, dan tepat melalui media
komputer.

Infomedia

Sistem Operasi, seperti DOS,
Unix, Linux, Novell, OS/2, Windows,
Adalah software yang berfungsi
untuk mengaktifkan seluruh
perangkat yang terpasang pada
komputer sehingga masing-
masingnya dapat saling ber-
komunikasi. Tanpa ada sistem
operasi maka komputer tak dapat
difungsikan sama sekali.

  Gambar 2.10 Tampilan program
Windows XP

Sumber:  Dokumen penulis
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a. Mengenal Alat Bantu Sistem Operasi Windows
Alat bantu utama sistem operasi windows adalah mouse. Mouse

adalah sebuah benda kecil yang menyerupai tikus (mouse) yang
dihubungkan ke CPU atau dapat juga berupa benda bulat yang menjadi
satu dengan papan keyboard (pada laptop). Kegunaan mouse adalah
untuk mengerakkan pointer (tanda panah di layar, hingga dapat
menunjuk ikon-ikon maupun menu atau submenu tertentu sesuai
kebutuhan. Selain itu juga dapat digunakan untuk membuka jendela-
jendela ataupun sebaliknya untuk menutupnya.

b. Istilah dalam Menggunakan Mouse
Tunjuk/point → Memindahkan pointer  ke lokasi tertentu.
Klik → Menekan tombol kiri mouse satu kali dan

kemudian melepasnya.
Double klik → Menekan dalam melepas tombol kiri mouse dua

kali secara cepat.
Klik and drag → Menekan tombol kiri mouse dan menahan ke

tempat yang diinginkan.

c. Cara Memulai Pengoperasian Microsoft Windows
Setelah komputer dihidupkan dan proses booting selesai, komputer

menampilkan desktop (tampilan awal dari proses menghidupkan
komputer) dengan wallpaper atau background yang menarik. Setelah
menunggu beberapa saat Windows akan menampilkan ikon-ikon yang
bertebaran di halaman depan wallpaper kalian. Dari tampilan ini
(desktop) sudah bisa memulai aktivitas untuk mengoperasikan
komputer.
Bagian dari desktop pada komputer  terdiri atas:
1) Icon (Ikon) adalah gambar kecil yang mewakili suatu program.
2) Background adalah gambar latar belakang dari active desktop.
3) Tombol Start adalah tombol untuk menampilkan program-program

yang telah terpasang pada komputer yang akan kalian gunakan.
4) Taskbar adalah  baris untuk menampilkan nama jendela yang aktif.
5) Systray adalah suatu baris yang digunakan untuk menampilkan jam

dan tanggal.
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Gambar 2.11  Dialog  desktop  pada Windows XP

d. Mengganti Background
Gambar background/wallpaper pada tampilan dekstop dapat

diganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian.
Adapun langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah :

1) Klik kanan pada desktop, sehingga muncul sebuah jendela
Properties

Gambar 2.12 Jendela  Properties

Dekstop

Ikon

Systray

Start Tool Bar Sumber:  Dokumen penulis

Sumber:  Dokumen penulis
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2) Kemudian pilih properties, maka akan keluar Display properties

Gambar 2.13 Display Properties

3) Dari jendala Display propterties, kalian arahkan pointer ke tab
Desktop jika tab tersebut belum aktif.

 Gambar 2.14 Display Desktop

4) Kemudian dapat memilih satu gambar yang telah tersedia pada
daftar nama gambar, untuk menampilkan nama-nama gambar
lainnya dapa drag untuk menaik dan menurunkan. Setelah klik
salah satu pilihan nama  gambar, maka tampilan dari gambar
tersebut akan ditampilkan pada layer monitor atau desktop.

5) Kalian dapat menentukan posisi gambar dan warna pada pilihan
Position dan  Color.

Sumber:  Dokumen penulis

Sumber:  Dokumen penulis
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Sumber:  Dokumen penulis

6) Selanjutnya klik tab Appy  untuk melihat hasil sementara,
kemudian klik tab OK  untuk melakukan penetapan Background ,
atau klik cancel untuk membantalkan.

2. Manajemen File
Windows Explorer adalah program aplikasi yang digunakan untuk

pengaturan file dan folder pada sistem operasi Windows.
Folder adalah tempat atau ruang penyimpanan file-file yang

gunakan. Dengan adanya Windows Explorer kalian dapat melakukan
pekerjaan-pekerjaan pengaturan file seperti: menyalin, memindah,
menghapus hingga memformat media penyimpanan file (misal: floppy
disk).

Untuk mengaktifkan Windows Explorer dapat kalian lakukan
dengan cara:
a. Arahkan pointer ke tombol  Start.
b. Kemudian klik kanan hingga muncul menu shortcut.

Selanjutnya arahkan pointer ke Windows Explorer dan kliklah
pilihan tersebut  lalu tunggulah untuk beberapa saat hingga muncul
sebuah jendela.

Pada jendela sebelah kiri ditampilkan nama-nama folder yang
terdapat pada komputer, dan pada jendela sebelah kanan ditampilkan
nama-nama folder dan file yang telah tersimpan pada komputer.

Gambar 2.15 Kotak dialog Exploring

a. Cara Memformat Flasdisk
Suatu saat mungkin kalian  ingin menghapus semua data yang

ada di dalam flashdisk secara semuanya, maka kalian dapat mengikuti
langkah-langkah sebagai berikut :
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Sumber:  Dokumen penulis

Sumber:  Dokumen penulis

1. Masukkanlah Flashdisk Anda pada "Port USB" komputer.
2. Pada taskbar akan muncul gambar USB yang berarti  Flashdisk

sudah connect pada komputer.

Gambar 2.16 Taskbar

3. Setelah itu buka windows explorer

Gambar 2.17 Tampilan pada windows explorer

4. Arahkan tanda panah pada ikon  flashdisk, lalu klik kanan, dan
pilihlah "Format"

Gambar2.18. Tampilan pada ikon flasdisk
Sumber:  Dokumen penulis
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Sumber:  Dokumen penulis

Sumber:  Dokumen penulis

5. Kemudian centang tanda  "Quick Format", lalu klik tombol "Start"

Gambar 2.19 Tampilan Quick Format

6. Akan muncul tanda warning, plilih saja "Ok"
7. Lalu tampil "Format Complete", klik "Ok" dan selesai…
b. Mengubah Tampilan Isi Folder

Kalian dapat mengubah tampilan pada isi folder dengan beberapa
pilihan karena Windows hanya memperlihatkan keterangan singkat
tentang isi dari Windows Explorer. Jika ingin mengubah tampilan isi
folder tersebut yaitu dengan mengklik menu View atau tombol toolbar,
seperti yang terlihat pada Gambar 2.15 di bawah ini.

Gambar 2.20 Tampilan isi folder
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Sumber:  Dokumen penulis

Setelah kalian melihat isi dari menu View, klik salah satu perintah
tersebut dan berikut keterangannya.
1) Thumbnails digunakan untuk menampilkan file gambar dan data

dalam bentuk gambar-gambar kecil (preview).
2) Icons digunakan untuk menampilkan nama folder, data  dan drive

dalam bentuk ikon.
3) List digunakan untuk menampilkan nama folder, data  dan drive

berdasarkan nama dan urutannya.
4) Detail digunakan untuk menampilkan nama folder, data  dan drive

berdasarkan informasi secara lengkap.
c. Mengubah Urutan Tampilan Folder

Apabila folder dan drive tidak beraturan secara abjad, maka
langkah yang dilakukan agar terlihat rapi adalah mengklik menu View
lalu arahkan pointer ke Arrange Icons by.

Adapun fungsi perintah tersebut sebagai berikut.
1) Name, folder dan data dapat ditampilkan urut berdasarkan nama.
2) Size, folder dan data dapat ditampilkan urut berdasarkan ukuran file.
3) Type, folder dan data dapat ditampilkan urut berdasarkan jenis file.
4) Modified, folder dan data dapat ditampilkan urut berdasarkan

ukuran tanggal terakhir pembuatan atau diperbarui.

Gambar 2.21 Urutan isi folder
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d. Operasi  Folder
Fungsi folder diumpamakan sebuah  rak yang dilengkapi dengan

beberapa laci. Kegunaan lainnya adalah untuk mengadministrasi file
agar tidak membingungkan pada saat penyimpanan data yang
tergolong banyak jenis filenya maupun pada saat membuka file.

Kalian dapat  memilih file atau folder lebih dari satu, dapat
dilakukan dengan cara memilih salah satu file atau folder yang dipilih,
lalu pindahkan pointer mouse pada file atau folder yang lain, tekan
tombol Shift  kemudian klik mouse pada file atau folder yang akan
dikopi. Cara yang lain adalah dengan menggunakan tombol Ctrl, lalu
pilih file atau folder sambil menahan tombol Ctrl.
1) Membuat folder

Untuk mempermudah pengertian kalian dalam membuat folder
kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut.
a) Pada Windows Explorer, klik File arahkan pointer ke New pilih Folder.
b) Atau klik  ruang kosong di sisi kanan Windows Explorer.
c) Kemudian klik kanan dan pilih New dan pilih folder. Perhatikan

gambar di bawah ini.

Gambar 2.22 Membuat folder

d) Kemudian akan muncul New Folder pada Windows Explorer.
e) Kalian dapat menghapus dulu  dengan Backspace.
f) Setelah kalian hapus teks New Folder, kalian ketik nama folder yang

kalian inginkan misalnya Data baru, kemudian kalian tekan Enter.

Sumber:  Dokumen penulis
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Sumber:  Dokumen

Sumber:  Dokumen

Kalian dapat memperhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 2.23 Memberi nama folder

2) Mengganti nama folder
Nama folder yang sudah dibuat dapat diganti mungkin, karena

keliru dalam memberi nama folder. Langkah-langkahnya sebagai
berikut.
a) Pilih folder yang akan diganti lalu klik menu File lalu arahkan pointer

ke Rename lalu klik.
b) Setelah itu,  folder tersebut meminta untuk mengganti nama folder

tersebut.
c) Kalian dapat menghapus dulu dengan Backspace nama yang lama,

kemudian beri nama yang baru lalu tekan Enter.

Gambar 2.24 Rename folder

3) Menghapus folder
Folder yang sudah tidak digunakan dapat dihapus. Hal ini selain

akan menjadikan ruang kosong harddisk bertambah juga akan
meningkatkan kinerja komputer kalian. Adapun langkah-langkahnya
adalah:
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Sumber:  Dokumen penulis

Sumber:  Dokumen penulis

a) Pilih folder yang akan dihapus.
b) Kemudian  klik menu File lalu arahkan pointer ke Delete lalu klik.
c) Maka muncul kotak dialog konfirmasi untuk menghapus, tetapi folder

yang dihapus sebenarnya akan dipindahkan dulu ke Recycle Bin.
d) Apabila kalian betul akan menghapus folder tersebut, maka klik Yes

dan No jika tidak jadi menghapus.

Gambar 2.25 Menghapus folder dan file

4) Mengcopy folder
Sebagai latihan membuat dua folder, lalu berikan nama. Copy

folder berguna untuk menggandakan folder, atau  file dalam folder ke
tempat yang lain. Adapun langkah-langkah sebagai berikut.
a) Pilih salah satu folder yang hendak dicopy,
b) Klik kanan folder yang dipilih, maka submenu akan tampil lalu pilih

Copy.
c) Atau dengan kombinasi tombol keyboard Ctrl + C.
d) Kemudian tempatkan directory atau folder yang untuk Copy.
e) Lalu pilih Paste atau Ctrl + V.

Gambar 2.26 Copy dan paste folder/file
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5) Memindahkan folder dan file
Folder atau file dapat  dipindahkan ke lokasi yang diinginkan.

Untuk memindahkan folder tersebut gunakan langkah-langkah
berikut.
a) Pilihlah folder atau file yang ingin dipindahkan.
b) Klik Edit lalu klik Cut atau dengan kombinasi tombol Ctrl + X.
c) Pilih drive, folder atau tempat di mana file atau folder tersebut akan

dipindahkan.
d) Setelah memilih tempat tujuan, klik Edit kemudian pilih Paste atau

kombinasi tombol Ctrl + V.

Gambar 2.27 Cut dan paste cara 1

Langkah memindahkan file atau folder ini dapat dilakukan dengan
mengklik kanan file atau folder yang akan dipindahkan. Setelah itu
pilih Cut, lalu pilih tempat tujuan dan klik Paste.

Gambar 2.28 Cut dan paste cara 2

Sumber:  Dokumen penulis

Sumber:  Dokumen penulis
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6)  Mengubah atribut folder dan file
Folder dapat diubah atributnya sesuai dengan keinginan. Adapun

atribut pada folder adalah:
a) Read Only,  berfungsi untuk menutup akses penulisan ulang, atau

hanya sekedar dibaca atau dilihat.
b) Hidden, berfungsi untuk menyembunyikan folder.

Coba perhatikan langkah-langkah berikut dalam mengubah
atribut file dan folder.
1) Mengaktifkan read only pada folder
a) Pilih folder yang akan diubah atributnya dengan mengklik kanan

folder tersebut.
b) Kemudian arahkan penunjuk dan klik Properties.
c) Cek pada kotak cek Read only kemudian klik OK

Perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 2.29 Atribut file dan folder (read only)

2) Mengaktifkan hidden pada folder
a) Pilih Folder yang akan diubah atributnya dengan mengklik kanan

folder tersebut.
b) Kemudian arahkan penunjuk dan klik Properties.
c) Cek pada kotak cek Hidden kemudian klik OK.

Sumber:  Dokumen penulis
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Perhatikan gambar di bawah ini!

Gambar 2.30  Atribut file dan folder (hidden)

e. Operasi File
Setelah kalian mempelajari beberapa hal tentang folder sekarang

kalian juga perlu mempelajari bagaimana mengelola atau
mengoperasikan file, karena ini sangat penting bagi kalian dalam
mengelola file atau dokumen-dokumen yang telah kalian buat. Untuk
lebih jelasnya bacalah uraian berikut.
1) Memilih File

Untuk memilih file tunggal, kalian dapat mengarahkan pointer ke
arah nama file yang dikehendaki dan selanjutnya klik. Untuk memilih
beberapa file dapat dilakukan dengan cara:
a) File yang letaknya berurutan dapat dipilih dengan mengklik file

awal dan selanjutnya tekan tombol Shift pada keyboard dan tahan,
kemudian klik file akhir yang kalian pilih. Maka file-file yang telah
kalian pilih akan terblok dengan warna hitam.

b) File yang letaknya tidak berurutan atau letaknya tidak berdekatan
dapat dipilih dengan mengklik file awal, selanjutnya kalian tekan
tombol Ctrl pada keyboard dan tahan, kemudian kalian klik file yang
dimaksud, lakukan pemilihan file-file yang lainnya. Apabila sudah
terpilih file-file yang dikehendaki, maka kalian dapat melepaskan
penekanan tombol Ctrl. File-file yang telah terpilih terblok berwarna
hitam.

Sumber:  Dokumen penulis
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2) Menyalin atau Mengcopy File
a) Blok terlebih dahulu file yang akan dicopy, kemudian klik ikon Copy

pada toolbar.
b) Kemudian kliklah folder tujuan di mana hasil copy akan diletakkan.
c) Selanjutnya klik ikon Paste pada toolbar atau Ctrl + V.

Gambar 2.31 Mengcopy file

3) Memindah File
Mungkin kalian ingin file-file tertentu untuk dipindah ke tempat

lain, untuk itu kalian dapat melakukan langkah-langkah sebagai
berikut.
a) Klik nama file dan tahan untuk menekan tombol mouse,
b) Kemudian gerakkan pointer ke arah folder tujuan untuk selanjutnya

kalian dapat melepaskan penekanan tombol mouse,
c) Atau dapat juga dengan mengklik nama file lalu klik ikon Cut

selanjutnya tentukan folder tujuan lalu klik ikon Paste atau Ctrl +V.
4) Menghapus File

Mungkin kalian mempunyai  file yang sudah tidak digunakan lagi,
daripada memenuhi media penyimpan harddisk, maka kalian dapat
menghilangkan atau menghapusnya. Dengan terhapusnya file-file yang
tidak digunakan lagi, maka media penyimpan kalian akan menjadi
bertambah besar sehingga akan mempengaruhi proses komputer
kalian. Adapun langkah-langkahnya adalah:
a) Klik atau mengeblok file yang diinginkan.
b) Klik kanan hingga muncul menu shortcut dan klik pilihan Delete.
c) Atau kalian dapat juga langsung dengan menekan tombol Delete pada

keyboard lalu tekan enter atau klik Yes.

Sumber:  Dokumen penulis
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Tugas 2.2

Gambar 2.32 Menghapus File

d) Tetapi apabila kalian tidak jadi untuk menghapus, kalian dapat
mengklik No, sehingga proses penghapusan file tidak jadi dilakukan.

5) Mengganti nama file
Kalian telah mempelajari bagaimana mengubah nama folder.

Untuk saat ini kalian dapat juga mengubah nama file. Pada prinsipnya
mengubah nama file sama dengan mengubah nama folder. Adapun
langkahnya adalah:
a) Klik nama file yang akan diganti namanya.
b) Klik kanan, lalu pilih dan klik Rename atau kalian bisa menekan F2

pada keyboard.
c) Sehingga nama file tersebut akan muncul titik sisip kemudian gantikan

atau  ketikkan dengan nama baru, lalu tekan Enter.

1. Lakukanlah menformat disket pada komputer kalian
kemudian copykan salah satu file dokumen Microsoft Word
atau Microsoft Excel dari komputer tersebut dan gantilah
nama file tersebut menjadi nama lain.

2. Coba lakukanlah cara mengganti background pada komputer
kalian atau komputer di sekolah dengan gambar keluarga,
sehingga setiap kalian menghidupkan komputer pada desktop
muncul gambar keluarga kalian!

Sumber:  Dokumen penulis
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Latihan 2.2

1. Jelaskan operasi apa saja yang dapat dilakukan dalam folder!
2. Perhatikan gambar berikut, kemudian jelaskan ilustrasi apa

yang terdapat pada gambar tersebut!

Rangkuman

1. Operasi dasar peralatan komputer meliputi:
a. Mengaktifkan komputer.
b. Mematikan komputer.
c. Melakukan Stand by.
d. Melakukan restart komputer.

2. Sistem operasi windows adalah suatu cara kerja atau operasi
multi jendela yang memungkinkan seseorang dapat bekerja
dengan lebih mudah, cepat, dan tepat melalui media
komputer.

3. Windows Explorer adalah program aplikasi yang digunakan
untuk pengaturan file dan folder pada sistem operasi windows.

4. Folder berfungsi untuk menyimpan file-file yang digunakan
dan mengadministrasi file agar tidak membingungkan pada
saat penyimpanan data maupun membuka file.

5. Atribut pada folder meliputi:
a. Read only, berfungsi untuk menutup akses penulisan

ulang atau hanya sekedar dibaca atau dilihat.
b. Hidden, berfungsi untuk menyembunyikan folder.
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A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan cara
memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!
1. Jika ingin membuat sebuah folder baru, maka dari Windows

Explorer klik  . . . .
a. file - Rename c. file - Delete
b. file - New d. file - Close

2. Apabila kalian ingin menformat disket dan disket tersebut akan
digunakan untuk booting komputer, maka pada Format Options
ditentukan . . . .
a. create quick format d. create Ms DOS startup
b. quick format c. create format startup

3. Windows XP merupakan sistem operasi yang menggunakan
tampilan . . . .
a. graphical using interface c. graphical user interface
b. graphical using interfact d. grafis user interaktif

4. Pengaturan peripheral dilakukan dengan cara klik . . . .
a. control panel c. setting system
b. control setting d. sistem panel

5. File yang mempunyai ekstensi Doc, merupakan dokumen . .
. .
a. teks c. video
b. zip d. audio

6. Untuk mengganti nama file dari Windows Explorer, klik kanan
pilih . . . .
a. rename c. copy
b. delete d. cut

7. Untuk mengganti menghapus file dari Windows Explorer, klik
kanan pilih . . . .
a. rename c. copy
b. delete d. cut

8. Untuk mengcopy  file dari Windows Explorer, klik kanan pilih . . . .
a. rename c. copy
b. delete d. cut

Uji Kompetensi



Operasi Dasar Peralatan Komputer 59

9. Istilah untuk memindahkan atau menggeser suatu objek
berupa ikon, folder dari suatu lokasi ke lokasi lain . . . .
a. drag and droop c. drug and drop
b. drug and drag d. drag and drop

10. Di bawah ini yang bukan termasuk sistem operasi adalah . . ..
a. DOS c. Windows
b. Unix d. CorelDRAW

11. Untuk menyembunyikan folder menggunakan fasilitas
Properties pada folder . . . .
a. hidden c. achieve
b. read only d. active

12. Proses mengulang dari awal tanpa mematikan power disebut
dengan . . . .
a. shut down c. stand by
b. restart d. booting

13. Gambar kecil dalam desktop yang mewakili suatu program
disebut  . . . .
a. taskbar c. ikon
b. desktop d. start

14. Komputer masih dalam keadaan hidup tetapi tidak
menggunakan sumber daya listrik yang besar berarti
komputer tersebut dalam keadaan . . . .
a. shut down c. stand by
b. restart d. booting

15. Jenis komputer yang mempunyai fasilitas ketika di Shut down
mesin akan mati sendiri adalah . . . .
a. AT c. XT
b. ATX d. PX

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
singkat dan tepat!
1. Bagaimana prosedur yang benar untuk menghidupkan

komputer dan mematikan komputer, dan jelaskan akibatnya
jika prosedur tersebut tidak dilakukan dengan benar!

2. Jelaskan bagian-bagian desktop pada komputer!
3. Bagaimana cara menentukan bentuk tampilan gambar untuk

mengganti background?
4. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat folder!
5. Apa yang kalian ketahui tentang Windows Explorer? Jelaskan!



UJI KEMAMPUAN
BERMAIN TEKA-TEKI

Mendatar
1. Memori Selain RAM
2. Menyimpan
3. Menunjukkan data bilangan/angka
4. Perangkat untuk mengeluarkan suara
5. Tombol untuk menyetujui
6. Menggandakan
7. Memori selain ROM
8. Menebalkan
9. Nama Lain Worksheet

Menurun
2. Mengurutkan
5. Menutup
10. Merupakan suatu circuit board yang memuat komponen -komponen

utama computer seperti CPU, Memory, BIOS Chipset dan pen
gontrol komponen lain

11. Antonim Undo
12. Central Processing Unit
13. Salah satu menu dalam MS Word (Dibalik)
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Latihan Semester 1

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan cara
memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d!
1. Zvorkyn menciptakan tabung TV yang pertama tahun . . . .

a. 1823 c. 1986
b. 1923 d. 1937

2. Berikut ini yang bukan tata cara menghindari dampak negatif
TV . . . .
a. mengurangi jam menonton TV
b. memilih acara pendidikan
c. memilih tayangan kekerasan
d. memilih tayangan yang baik dan bermutu

3. Yang bukan merupakan  dampak negatif internet adalah . . . .
a. perjudian c. pornografi
b. penipuan d. pembelajaran online

4. Dampak negatif yang dihasilkan teknologi komputer . . . .
a. perkembangan data digital
b. perkembangan grafis
c. pemalsuan uang
d. perkembangan multimedia

5. Penipuan melalui SMS dilakukan dengan teknologi . . . .
a. handphone c. radio
b. televisi d. internet

6. Untuk mengcopy file dilakukan dengan klik Edit pilih Copy
atau dengan keyboard dengan menekan tombol . . . .
a. Ctrl + V c. Ctrl + C
b. Ctrl + P d. Ctrl + Z

7. Untuk Paste  dapat dilakukan dengan klik Edit pilih Paste  atau
dengan keyboard . . . .
a. Ctrl + V c. Ctrl + C
b. Ctrl + P d. Ctrl + Z

8. Apabila kalian mematikan komputer tidak menggunakan
prosedur yang benar, maka perangkat keras yang mudah rusak
adalah . . . .
a. disk drive c. keyboard
b. mouse d. harddisk
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9. Klik kanan pada file kemudian pilih Delete untuk langkah . . . .
a. mengganti nama c. memindah file
b. hapus file d. mengcopy file

10. Klik kanan pada file kemudian pilih Rename untuk langkah
. . . .
a. mengganti nama c. mengcopy  file
b. menghapus file d. memindah file

11. Mengubah urutan tampilan folder sesuai abjad, klik menu View
lalu klik . . . .
a. list c. details
b. arrange icons d. thumbnails

12. Dengan menekan Alt + F akan ditampilkan tiga pilihan, yaitu .
. . .
a. yes, no, next c. yes, no, exist
b. yes, no, cancel d. yes, no, save

13. Menekan tombol Start pada bagian kiri bawah pada layar akan
ditampilkan . . . .
a. help c. toolbar
b. utility d. menu

14. Penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno pada tahun
. . . .
a. 2900 SM c. 3000 SM
b. 3000 SM s/d 1400M d. 1400 M

15. Berkomunikasi menggunakan internet merupakan komunikasi
. . . .
a. terbatas
b. lokal
 c. nasional
d. tidak terbatas jangkauannya

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
singkat dan tepat!
1. Sebutkan dampak positif teknologi internet dunia pendidikan

dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas sekolah!
2. Mulai kapan teknologi telepon  berkembang? Sejauh mana

perkembangan teknologi ini sekarang?
3. Jelaskan langkah-langkah untuk menformat disket!
4. Jelaskan langkah untuk mengganti nama file dan mengcopy

file dari komputer ke disket!
5. Bagaimana cara memilih beberapa file?




