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KOMPUTER 
 

 
 
Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu Computare yang artinya 
menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. Secara definisi komputer 
diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, 
dapat menerima data (input), mengolah data (proses) dan memberikan informasi 
(output) serta terkoordinasi dibawah kontrol program yang tersimpan di 
memorinya. 
Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri 
dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta 
membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat 
digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasar 
urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. 
Definisi yang ada memberi makna bahwa komputer memiliki lebih dari satu bagian 
yang saling bekerja sama, dan bagian-bagain itu baru bisa bekerja kalau ada 
aliran listrik yang mengalir didalamnya. Istilah mengenai sekelompok mesin, 
ataupun istilah mengenai jutaan komponen kemudian dikenal sebagai hardware 
komputer atau perangkat keras komputer.  
Hardware komputer juga dapat diartikan sebagai peralatan pisik dari komputer itu 
sendiri. Peralatan yang secara pisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan.  
Dalam hal ini, komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang 
telah dimasukkan kedalamnya. Program ini bisa berupa suatu prosedur peng-
operasian dari komputer itu sendiri ataupun pelbagai prosedur dalam hal 
pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan program-program inilah 
yang kemudian disebut sebagai software komputer atau perangkat lunak 
komputer.  
Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat; Alat yang bisa 
digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk 
bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Pengertian 
manusia kemudian dikenal dengan istilah brainware (perangkat manusia).  
Konsep hardware - software - brainware adalah merupakan konsep tri-tunggal 
yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia 
harus memasukkan program terlebih dahulu kedalam komputer. Setelah Setelah 
program tersimpan didalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk 
membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya.  
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A. Sejarah Komputer 
 

Generasi pertama dari komputer, ditandai 
dengan diketemukannya tabung hampa udara 
sebagai alat penguat sinyal. Generasi ini 
kemudian diganti dengan generasi transistor, 
dan akhirnya timbul generasi ketiga dengan 
munculnya IC-Chip. Kini banyak 
diperdebatkan, apakah Microprocessor yang 
merupakan pengembangan dan peningkatan 
kemampuan dari IC-Chip bisa dikatakan 
sebagai pelopor generasi ke-empat, ataukah 
masih tetap pada generasi ketiga. 
Alasan yang mendukung adalah, kemampuan dari Microprocessor jauh diatas 

IC-Chip, sedang alasan yang menolak 
pendapat tersebut mengatakan, bahwa 
konsep dasar Microprocessor masih sama 
dan itu hanya merupakan peningkatan dari 
kemampuan dari IC-Chip belaka. Dengan 
demikian, pada saat ini ada yang berpendapat 
bahwa kita sudah memasuki komputer 
generasi ke-empat dan bahkan kelima, tetapi 
ada juga yang masih berpendapat bahwa kita 
belum beranjak dari generasi ketiga. 
 

1. Generasi Pertama.  
 

Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal, merupakan ciri khas 
komputer generasi pertama. Pada awalnya, tabung hampa udara (vacum-
tube) digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri 
dari kaca, sehingga banyak memiliki kelemahan, seperti: mudah pecah, 
dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen 
lain yang berfungsi sebagai pendingin. 
 

 
Dan dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer yang ada 
menjadi besar, berat dan mahal. Pada tahun 1946, komputer elektronik 
didunia yang pertama yakni ENIAC sesai dibuat. Pada komputer tersebut 
terdapat 18.800 tabung hampa udara dan berbobot 30 ton. begitu besar 
ukurannya, sampai-sampai memerlukan suatu ruangan kelas tersendiri.  
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Pada gambar nampak komputer 
ENIAC, yang merupakan komputer 
elektronik pertama didunia yang 
mempunyai bobot seberat 30 ton, 
panjang 30 M dan tinggi 2.4 M  
 
 

 
 
 
 
2. Generasi Kedua 

 
Transistor merupakan ciri khas 
komputer generasi kedua. Bahan 
bakunya terdiri atas tiga lapis, yaitu: 
"basic", "collector" dan "emmiter". 
Transistor merupakan singkatan dari 
Transfer Resistor, yang berarti 
dengan mempengaruhi daya tahan 
antara dua dari tiga lapisan, maka 
daya (resistor) yang ada pada lapisan 
berikutnya dapat pula dipengaruhi. 
Dengan demikian, fungsi transistor 
adalah sebagai penguat sinyal. 
Sebagai komponen padat, tansistor 
mempunyai banyak keunggulan 
seperti misalnya: tidak mudah pecah, 
tidak menyalurkan panas. dan dengan demikian, komputer yang ada 
menjadi lebih kecil dan lebih murah.  

Beberapa contoh komputer generasi 
kedua adalah: IBM Serie 1400, NCR 
Serie 304, MARK IV dan Honeywell 
Model 800. Pada gambar nampak 
sebuah papan rangkaian yang 
menggunakan transistor dan 
digunakan oleh Komputer MARK IV 
ditahun 1957 yang merupakan 
komputer pertama yang diproduksi di 
Jepang.  

Pada tahun 1960-an, komputer 
komersial yang memanfaatkan 
transistor dan digunakan secara luas 
mulai beredar dipasaran. Komputer 
IBM- 7090 buatan Amerika Serikat 
merupakan salah satu komputer 
komersial yang memanfaatkan 
transistor.  
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3. Generasi Ketiga  
Konsep semakin kecil dan semakin 
murah dari transistor, akhirnya 
memacu orang untuk terus 
melakukan pelbagai penelitian. 
Ribuan transistor akhirnya berhasil 
digabung dalam satu bentuk yang 
sangat kecil. Secuil silicium yag 
mempunyai ukuran beberapa 
milimeter berhasil diciptakan, dan 
inilah yang disebut sebagai 
Integrated Circuit atau IC-Chip yang 
merupakan ciri khas komputer 
generasi ketiga. Contoh komputer generasi ini adalah: Apple Computer 
dan TRS Model 80 dan IBM S/360.  

Pada gambar disebelah nampak, 
komputer IBM S/360 yang menggunakan 
komponen IC. Dinamakan IBM S/360 
karena mampu melakukan operasi satu 
lingkaran penuh (360 derajat) yang 
maksudnya mampu melakukan proses 
yang dibutuhkan oleh aplikasi bisnis 
maupun teknik.  

 
 

4. Generasi Keempat  
Pada generasi ini ditandai dengan 
munculnya: LSI (Large Scale Integration) 
yang merupakan pemadatan ribuan IC 
kedalam sebuah Chip. Istilah chip 
digunakan untuk menunjukkan suatu 
lempengan persegi empat yang memuat 
rangkaian-rangkaian terpadu (integreted 
circuits). LSI kemudian dikembangakan 
dalam VLSI (Very Large Scale 
Integration).  
Perkembangan berikutnya juga ditandai dengan munculnya microprocessor 
dan semi conductor. Perusahaan-perusahaan yang membuat micro-
processor diantaranya adalah: Intel Corporation, Motorola, Zilog dan 
lainnya lagi. Dipasaran bisa kita lihat adanya microprocessor dari Intel 
dengan model 4004, 8088, 80286, 80386, 80486, 80586 yang lebih dikenal 
dengan nama: Pentium dan lainnya lagi. Sedang pabrik Motorola 
mengeluarkan model 6502, 6800 dan lainnya.  
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B. Komponen-Komponen Utama Komputer 
 

Komputer terdiri dari tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: 
 
1. Hardware (perangkat keras) 

Merupakan peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan. 
Hardware ini terdiri dari ; 
� Input/Output Device (I/O Device) Terdiri dari perangkat masukan dan 

keluaran, seperti keyboard dan printer. 
� Storage Device (perangkat penyimpanan) Merupakan media untuk 

menyimpan data seperti disket, harddisk, CD-I, flash disk dll. 
� Monitor /Screen Monitor merupakan sarana untuk menampilkan apa 

yang kita ketikkan pada papan keyboard setelah diolah oleh prosesor. 
Monitor disebut juga dengan Visual Display Unit (VDU). 

� Casing Unit adalah tempat dari semua peralatan komputer, baik itu 
motherboard, card, peripheral lain dan Central Procesing Unit (CPU). 
Casing unit ini disebut juga dengan System Unit. 

� Central Procesing Unit (CPU) adalah salah satu bagian komputer 
yang paling penting, karena jenis prosesor menentukan pula jenis 
komputer. Baik tidaknya suatu komputer, jenis komputer, harga 
komputer, ditentukan terutama oleh jenis prosesornya. Semakin 
canggih prosesor komputer, maka kemampuannya akan semakin baik 
dan biasanya harganya akan semakin mahal. 

 
2. Software (perangkat lunak) 

Merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan 
suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis 
dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Software terdiri 
dari beberapa jenis, yaitu ; 
� 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 berkomunikasi. Tanpa ada sistem operasi maka komputer tak 
dapat difungsikan sama sekali. 

� Program Utility, seperti Norton Utility, Scandisk, PC Tools, dll. 
Program utility berfungsi untuk membantu atau mengisi 
kekurangan/kelemahan dari system operasi, misalnya PC Tools dapat 
melakukan perintah format sebagaimana DOS, tapi PC Tools mampu 
memberikan keterang dan animasi yang bagus dalam proses 
pemformatan. File yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat 
dikembalikan lagi tapi dengan program bantu hal ini dapat dilakukan. 

� Program Aplikasi, seperti GL, MYOB, Payroll dll. Merupakan program 
yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti program gaji 
pada suatu perusahaan. Maka program ini hanya digunakan oleh 
bagian keuangan saja tidak dapat digunakan oleh departemen yang 
lain. Biasanya program aplikasi ini dibuat oleh seorang programmer 
komputer sesuai dengan permintaan/kebutuhan seseorang/ 
lembaga/perusahaan guna keperluan interennya. 
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� Program Paket, seperti Microsofr office, Adobe fotoshop, macromedia 
studio, open office dll Adalah program yang disusun sedemikian rupa 
sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai 
kepentingan. Seperti MS-office, dapat digunakan oleh departemen 
keuangan untuk membuat nota, atau bagian administrasi untuk 
membuat surat penawaran dan lain sebagainya. 

� Bahasa Pemrograman, PHP, ASP, dBase, Visual Basic, dll. 
� Merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program 

komputer, apakah itu sistem operasi, program paket dll. Bahasa 
pemrograman ini biasanya dibagi atas 3 tingkatan, yaitu ; 
� Low Level Language, bahasa pemrograman generasi pertama, 

bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena 
instruksinya menggunakan bahasa mesin. Biasanya yang mengerti 
hanyalah pembuatnya saja. 

� Midle Level Language, merupakan bahasa pemrograman tingkat 
menengah dimana penggunaan instruksi sudah mendekati bahasa 
sehari-hari, walaupun begitu masih sulit untuk di mengerti karena 
banyak menggunakan singkatan-singakatan seperti STO artinya 
simpan (singkatan dari STORE) dan MOV artinya pindah 
(singkatan dari MOVE).Yang tergolong kedalam bahasa ini adalah 
Assembler, ForTran (Formula Translator). 

� High Level Language, merupakan bahasa tingkat tinggi yang 
mempunyai cirri mudah dimengerti, karena menggunakan bahasa 
sehari-hari, seperti BASIC, dBase, Visual Basic, VB.Net dll. 

 
4. Brainware (User), 
adalah personil-personil yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, 
seperti Sistem analis, programmer, operator, user, dll. Pada organisasi yang 
cukup besar, masalah komputerisasi biasanya ditangani oleh bagian khusus 
yang dikenal dengan bagian EDP (Electronic Data Processing). 

 
 
 
C. Perangkat Peripheral Komputer 
 

Komputer merupakan rangkaian dari berbagai komponen dan periferal.Secara 
garis besar, komputer terdiri dari empat komponen penunjang utama,yaitu 
perangkat masukan(input devices), perangkat pemrosesan(CPU), perangkat 
penyimpanan(output devices). 
Periferal merupakan semua peralatan yang terhubung dengan komputer. 
Berdasarkan kegunaannya periferal terbagi dua yaitu: 

� Periferal utama (main peripheral) 
Yaitu peralatan yang harus ada dalam mengoperasikan komputer. 
Contoh periferal utama yaitu: monitor, keyboard dan mouse. 

� Periferal pendukung (auxillary peripheral) 
Yaitu peralatan yang tidak mesti ada dalam mengoperasikan komputer 
tetapi diperlukan untuk kegiatan tertentu. Contohnya yaitu: printer, 
scanner, modem, web cam dan lain-lain. 
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Sedangkan berdasarkan proses kerjanya dalam mendukung pengoperasian 
komputer terbagi menjadi: 

� Perangkat masukan (input) 
� Perangkat keluaran (output) 

 
1. Perangkat Masukan (Input Devices) 

Perangkat masukan merupakan perangkat yang memberikan sinyal 
masukan kepada sistem komputer.Masukan tersebut berupa sinyal input 
dari maintainance input.Sinyal input adalah segala sinyal yang akan diolah 
oleh sistem komputer sedangkan sinyal maintainance adalah sinyal yang 
digunakan untuk mengolah sinyal input.Perangkat nasukan dibagi menjadi 
dua,yaitu peralatan masukan langsung dan peralatan masukan tidak 
langsung, 
 
a. Perangkat Masukan Langsung 

Dalam peralatan masukan langsung ,input langsung di proses CPU 
tanpa disimpan oleh penyimpanan media luar.Berikut ini adalah contoh 
beberapa peralatan masukan langsung. 
 

1) Mouse 
Mouse berfungsi untuk mengatur posisi pointer 
pada layar komputer.  

 
 

2) Keyboard 
Keyboard merupakan peralatan 
masukan langsung yang terdiri dari 
tombol-tombol huruf dan tombol-
tombol fungsi. Bentuk keyboard ada 
yang standard dan extended. 
 
 
 

3) Joystick 
Joystick merupakan peralatan input 
tambahan untuk mempermudah 
pengguna komputer dalam melakukan 
permainan di komputer 
 
 
 

4) Scaner 
Scaner adalah peralatan untuk 
membaca input baik data maupun 
gambar untuk di-scan. 
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5) Microphone 
Microphone merupakan alat elektronika yang 
berguna untuk mengubah sinyal suara menjadi 
sinyal listrik. 
 
 
 
 

6) CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) 
Drive CD-ROM drive berfungsi 
untuk membaca data input dari 
kepingan CD. Kemampuan 
transfer data dari CD-ROM adalah 
n x 150 MB/s. 

 
 
 
b. Perangkat Masukan Tidak Langsung 

Pada perangkat masukan tidak langsung,data yang masuk tidak 
langsung diproses malainkan direkam dahulu ke media penyimpanan 
luar seperti pita magnetik. 

 
 
2. Perangkat Pemrosesan (CPU) 

Perangkat pemrosesan merupakan pusat pengolahan 
dan pengontrol segala pemrosesan data. 

 
a. Control unit 

Control unit bertugas untuk menerjemahkan 
perintah atau instruksi secara berurutan yang 
kemudian diteruskan ke seluruh bagian komputer.  
 

b. Arithmatic Logic Unit (ALU) 
Arithmatic Logic Unit berfungsi untuk memproses 
data melalui perhitungan penambahan dan pengurangan, perbandingan 
perbandingan serta logika. 

 
c. Memory (Pengingat) 

Memory adalah penampung atau penyimpanan data pada proses 
aplikasi program yang dimasukan ke komputer. 
 
 

3. Perangkat Penyimpanan (Storage Devices) 
Perangkat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data yang telah 
dimasukan dan juga menyimpan hasil pemrosesan kerja CPU.Peralatan 
penyimpanan ini dibagi menjadi dua,yaitu memory internal(primary storage) 
dan memory eksternal(secondary storage). 
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a. Memory internal (Primary Storage) 
Memori internal merupakan menori yang ada dalam CPU yang terdiri 
dari ROM dan RAM. 
 
1) ROM (Read Only Memory) 

ROM merupakan memori yang bersifat 
permanen, yang dapat dibaca tetapi tidak dapat 
diperbarui. 

 
 

2) RAM (Random Acces Memory)  
RAM merupakan memori yang bersifat 
sementara,yang mana jika komputer mati, 
maka data atau program yang telah tersimpan 
akan hilang. 

 
 
 
b. Memori Eksternal (Secondary Storage) 

Merupakan media penyimpan data atau program-program yang bersifat 
tetap. 

 
1) Harddisk 

Merupakan media yang digunakan sebagai alat 
booting dan penyimpan data. Dua jenis harddisk 
yaitu : 
a) IDE (Intergrate Device Elektronik) 

Mempunyai 40 pin 
b) SCSI (Small Computer System Interface) 

Mempunyai 50 pin 
 

2)  CD ROM 
Merupakan media penyimpanan dalam bentuk 
kepingan cakram kemampuan menyimpan data CD 
mencapai 700 MB. 

 
 
 

3) Floppy disk 
Merupakan media penyimpanan datadengan 
kapasitas yang relatif kecil. Kempuan menyimpan 
data dari disket sekitar 1,44 MB. 

 
 

 
4) Flashdisk 

Merupakan alat untuk menyimpan data eksternal yang 
menggunakan penghubung USB. Kemampuan 
menyimpan data sekarang mencapai 8 GB. 
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4. Perangkat Keluaran (Output Devices) 
Perangkat keluaran merupakan perangkat pelengkap komputer untuk 
menampilkan dan mengeluarkan hasil proses kerja komputer. 
 
a. Monitor / Display 

Merupakan alat yang berfungsi untuk 
menampilkan hasil kerja pemrosesan 
komputer secara visual, baik berupa 
gambar maupun data. Kualitas gambar 
pada layar monitor disebut resolusi atau 
ketajaman, diukur dengan Satuan picture 
elements (pixel). Ukuran standar monitor 
adalah 640 x 48 pixel . 

 
 

b. Printer 
Merupakan peralatan peneluaran untuk 
menampilkan hasil pemrosesan komputer 
dalam bentuk tulisan maupun gambar. 

 
 
 
c. Speaker 

Merupakan perangkat keluaran yang 
menampilkan sinyal suara. Speaker yang 
ada dipasaran sekarang telah menggunakan 
6 speaker dan 1 subfower untuk 
menghasilkan tata suara yang optimal. 
 
 
  
 
 

D. Mengoperasikan Komputer 
 

1. Menghidupkan Komputer 
� Pastikan komputer dan monitor sudah terhubung ke listrik. Nyalakan 

stabilizer dengan menekan switch power sampai lampu indikator 
menyala dan jarum penunjuk bergerak ke kanan.  

� Nyalakan juga komponen yang terhubung langsung dengan listrik, 
misalnya monitor, printer, atau speaker.  

� Cari bagian depan CPU, temukan dua tombol yang bisa ditekan  
� Tombol untuk menghidupkan komputer biasanya mempunyai ciri-ciri:  
� Bentuknya lebih besar  
� Bertuliskan Power  
� Jika tidak ada tulisannya, terdapat gambar  di dekat tombol  
� Tombol lain adalah tombol Reset yang berguna untuk membebaskan 

komputer dari kondisi Hang dengan memulai ulang komputer tanpa 
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mematikannya. Ciri-cirinya: a. Bentuknya lebih kecil, bahkan kadang-
kadang sangat kecil. Bertuliskan Reset  

� Pada komputer produksi lama (1997 ke bawah), penekanan tombol 
Power harus cukup kuat (biasanya sampai berbunyi Klik). Namun untuk 
komputer generasi terakhir (produksi 1997 sampai sekarang), 
penekanan tombol Power cukup dengan sentuhan lembut, sampai 
lampu indikator menyala.  

� Bila terdengar bunyi Bip satu kali, maka komputer sudah hidup dan siap 
melanjutkan ke tahap sistem operasi (Windows) 

 
a. Operating System 

Sistem operasi merupakan software utama antara pengguna dan 
mesin. Tanpa ada ini, komputer tidak bisa digunakan. Contohnya: 
Linux, Windows XP, Windows Vista, Unix, Apple (tiger, leopard). 

 
 

 
 

Tampilan Microsoft Windows XP 
 
 

Hal dasar yang perlu diketahui mengenai mengoperasikan sistem 
operasi windows: 
Cek spesifikasi komputer, windows explorer (mengetahui data apa 
saja yang ada di komputer), kopi dan paste file/folder, Menjalankan 
software aplikasi. 
 
1) Cek spesifikasi komputer 

Cara mengetahui spesifikasi komputer, selain melihat langsung 
hardwarenya, bisa juga dicek di windows. 
Caranya: klik start >> run >> ketik “dxdiag” >> enter 

Desktop 

Mouse Pointer 

Shortcut aplikasi 

Aplikasi Sistem, 
jam, tanggal, dsb. 

Program lain 
yang sedang 
bekerja 

Start menu 

Window aplikasi 

Quick launch 
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Start menu dan Run 
 

Start menu digunakan untuk memulai apapun di komputer. Run 
bisa digunakan untuk membuka apapun dengan mengetik ataupun 
memilih dari menu “browse”. 
 

 
 

Spesifikasi komputer 
 

2) Windows explorer 
Start menu >> buka My computer >> klik gambar folder di atas. 

 

 
 

Windows explorer 
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Berguna melihat file-file dan folder apa 
saja yang ada di komputer. 
Gambar file: 
 
 
 
 
 
 

    
File 
Ga
mb
ar             
File 
Mu
sik 

 
Gambar folder:  

 
 
 
 
 
 
 

Menu klik kanan pada file:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Cara Mengkopi File/folder 

Buka windows explorer atau “my 
computer”. 
Klik kanan file/folder yang ingin dikopi >> 
klik copy. Lalu klik “paste” di tempat 
yang diinginkan. 

 
4) Membuat folder baru 

Klik kanan pada tempat kosong (folder, bukan file) >> klik “new” >> 
new folder 
Menu klik kanan pada tempat kosong:  
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b. Software Aplikasi 
Jenisnya:  
� Pengolah kata: Microsoft office, notepad, dll. 
� Pengolah gambar: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dll. 
� Suara: winamp, windows media player, dll. 
 
1) Membuka Program 

Cara menjalankannya, buka start menu pada menu windows dan 
meng-klik icon program yang ingin dijalankan; atau pada shortcut di 
desktop untuk menjalankannya, atau juga, bisa dengan klik 2 x 
pada file yang juga otomatis membuka program. 

 
2) Menutup program 

Klik x pada ujung kanan windows untuk menutup program. Yang 
tengah untuk memperkecil dan memperbesar (full 
screen) ukuran, dan tanda “-“, paling kiri untuk me-
minimize program, yaitu menyimpan (me-non-aktifkan) program 
untuk sementara (tetapi tetap bekerja). 

 

 
 
 
 
 
3. Mematikan Komputer 
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Klik Start Menu , pilih turn off computer 
 
Lalu klik shut down 

 
 

 
 
2. Mematikan Komputer 

a. Pada sistem operasi Windows, mematikan komputer disebut Turn Off 
Computer (untuk Windows XP). Ada beberapa cara shutdown dalam 
Windows: 
1) Menggunakan mouse, klik tombol Start,, lalu tunjuk pada pilihan Turn 

Off Computer (kanan bawah) pada menu dan klik (tombol kiri), lalu 
akan muncul tampilan seperti di bawahkemudian pilih opsi Turn Off. 

 

 
 

 
 

2) Tekan tombol bergambar � di keyboard, lalu tekan U, gunakan 
tombol panah untuk memilih opsi Turn Off, dan tekan Enter  

3) Tekan tombol Ctrl + Esc, lalu lakukan seperti di atas.  
4) Tekan tombol Alt + F4, lalu lakukan seperti di atas.  

b. Akan muncul tampilan berbunyi Windows is Shutting Down...Please 
Wait. Setelah beberapa saat komputer akan mati dengan sendirinya. 
(Catatan: Pada komputer produksi lama (1997 ke bawah), tampilan di 
atas akan diikuti tampilan It's Now Safe to Turn Off Your Computer. 
Tekan tombol Power untuk mematikan komputer.)  

c. Matikan stabilizer dan bagian lain (monitor, printer, speaker).  
 
3. Cara Menggunakan Mouse (dalam Windows) 

a. Cara menggunakan mouse adalah dengan menggenggam bagian 
atasnya menggunakan telapak tangan dan 
menggerakkannya ke segala arah untuk 
memposisikan pointer (tanda panah) di layar 
komputer.  

b. Tombol kiri dan tombol putar dioperasikan 
dengan jari telunjuk, dan tombol kanan dioperasikan dengan jari tengah 
(untuk yang kidal, berlaku kebalikannya)  

c. Kecuali disebutkan khusus, istilah klik mengacu pada penekanan tombol 
kiri mouse.  
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d. Operasi klik kiri, kanan, dan klik kiri-kanan dapat 
dilatih menggunakan game Minesweeper . 

e. Operasi lain adalah Double-Klik yaitu menekan 
tombol kiri dua kali berturut-turut  

f. Drag and Drop dilakukan dengan melakukan klik 
pada satu objek (icon) tanpa melepaskan tombol, 
kemudian menggerakkannya ke posisi yang 
diinginkan dengan membawa objek bersama 
dengan pointer lalu setelah sampai tombol mouse 
dilepaskan, dianalogkan dengan gerakan 
menggenggam, memindahkan benda, dan 
melepas genggaman.  

g. Operasi dobel-klik dan drag and drop dapat dilatih menggunakan game 
Solitaire  

 
Program aplikasi dapat diibaratkan alat perkakas untuk mengerjakan 
sesuatu tugas spesifik, misalnya: mengetik, menggambar, 
mengirim/menerima e-mail, browsing (menjelajah internet), chatting 
(bercakap-cakap secara elektronik), atau sekadar bersenang-senang 
(games).  
Suatu program aplikasi harus diaktifkan sebelum bisa dipakai. Ada 
beberapa cara mengaktifkan program aplikasi di Windows, yaitu:  
a. Menggunakan mouse, klik pada tombol Start, kemudian arahkan pointer 

ke submenu Programs, lalu carilah nama program yang diinginkan, 
yang mungkin masih tersembunyi di submenu berikutnya.  

b. Klik dua kali pada icon yang mewakili program tertentu di desktop  
c. Klik dua kali pada icon yang mewakili dokumen tertentu di desktop, 

Windows akan otomatis mengaktifkan aplikasi yang berhubungan  
d. Klik tombol kanan di desktop, pilih opsi NEW, lalu pilih salah satu tipe 

dokumen yang tersedia, sebuah icon baru akan diletakkan di desktop. 
Ganti nama dokumen, lalu klik dua kali untuk mengaktifkan aplikasi yang 
berhubungan  

e. Klik satu kali icon program/dokumen pada QUICKLAUNCH  
 

Ada beberapa cara lain yang memungkinkan: 
a. Melakukan klik dua kali pada icon/nama program aplikasi atau dokumen 

di WINDOWS EXPLORER  
b. Memilih salah satu dokumen di submenu RECENT DOCUMENTS  
c. Klik tombol START, klik RUN... lalu ketikkan nama program aplikasi 

selengkapnya (xxx.EXE atau xxx.COM) atau nama dokumen (xxx.DOC 
atau xxx.CDR)  

Untuk menutup/mengakhiri program aplikasi klik tombol X pada sudut 
kanan atas jendela program 
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E.  Manajemen File 
 

1. Pengelolaan File dan Folder  
 

File adalah tempat untuk menyimpan data-data yang telah kita ketik. Data 
tersebut bisa berupa angka, huruf, tanda-tanda baca, naskah dan lain-lain. 
Folder adalah tempat untuk menyimpan file-file. Didalam folder bisa dibuat 
folder-folder lagi, secara bertingkat.  
Windows menyediakan fasilitas untuk mengelola folder dan file hingga 
serapih mungkin. Program yang dapat dipakai adalah Windows Explorer. 
Windows Explorer memiliki tampilan yang khas dengan komponen dan tool 
seperti Windows standar lainnya. Windows Explorer dapat dijalankan 
dengan perintah : Start, Programs, dan Windows Explorer. 
Berikutnya akan muncul tampilan berikut : 
 

 
 
Perlu diketahui bahwa Folder adalah lokasi / tempat untuk menyimpan file-file. Didalam 
folder bisa dibuat folder-folder lagi, secara bertingkat. 
Dengan Windows Explorer kita bisa memanajemen folder dan file, diantaranya : 
a. Membuat folder 

 Pilih drive / folder yang akan dibuat folder  
 Klik File � New 
 Klik Folder 
 Tulis nama Folder 
 Tekan Enter 

 
b. Menghapus folder / file 

 Pilih folder yang akan dihapus 
 Klik File  
 Klik Delete 

 
c. Mengganti nama folder / file 

 Pilih folder / file yang akan diganti namanya 
 Klik File  
 Klik Rename 
 Tekan Enter 

 

 

 

 
 

 
 

Isinya folder 

 
Folder yang dibuka 

 
Nama File 
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d. Mengcopy folder / file 
 Pilih folder yang akan dicopy 
 Klik File  
 Klik Copy 
 Pilih drive/folder tempat tujuan pengcopyan 
 Klik Paste 

 
 

2. Menggunakan Control Panel 
 
Control Panel merupakan fasilitas yang disediakan oleh Windows. Banyak 
fasilitas yang disediakan di sana, yang berfungsi untuk setting font, 
software, hardware, mouse, format regional, jam dan lain-lain 
Untuk menjalankan program Control Panel adalah sebagai berikut : 

 Klik Start � Setting 
 Klik Control Panel 

Maka akan muncul tampilan halaman di bawah ini : 
 

 
 

a. Konfigurasi Penanggalan : 

Penanggalan dapat diatur dengan komputer. Dengan perkembangan sistem operasi 
Windows maka sistem mampu bekerja dengan penanggalan tersebut. 

Langkah untuk mengubah sistem penanggalan komputer adalah : 

1) Klik Start  
2) Setting �Control Panel  
3) Double Klik Icon Date and Time 
4) Ubah tanggal dan Waktu 
5) Klik Apply 
6) Klik Ok 

 
b. Menambahkan Jenis Huruf Baru 

1) Klik Start  
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2) Setting �Control Panel  
3) Double Klik Icon Font 
4) Klik File 
5) Klik Install New Font … 
6) Klik Drive yang diinginkankan  
7) Double klik folder tempat huruf-huruf yang akan ditambah 
8) Pilih huruf yang akan ditambahkan 
9) Klik Ok. 

 
c. Mengatur Regional Setting 

Setiap negara memiliki aturan tentang beberapa hal dibakukan sendiri-sendiri, yang 
masing-masing negara berbeda, misalnya format mata uang. 
1) Klik Start  
2) Setting �Control Panel  
3) Double Klik Regional 
4) Tentukan setting currency ( satuan mata uang ) 
5) Tentukan setting Number ( format decimal ) 
6) Klik Apply 
7) Klik Ok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


