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BAB 1 
MENGOPERASIKAN KOMPUTER 

 

Standar Kompetensi  :   

1.1. Melakukan operasi dasar komputer 

Kompetensi Dasar :  

1.1. Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur 

1.2. Menggunakan perangkat lunak beberapa program aplikasi 

 

Komptensi Kognitif : 
1. Memahami tata cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar 

2. Mengenal bagian-bagian komputer 

3. Mengenal port secara umum 

4. Mengenal perangkat lunak dalam Sistem Informasi Komputer 

5. Mengenal perangkat lunak secara umum yang terpasang pada sistem 

operasi 

 

Kompetensi Psikomotor 
1. Mampu menghubungkan port secara benar  

2. Mampu menghidupkan komputer dengan benar 

3. Mampu mengidentifikasi komponen komputer pada saat dan setelah booting 

4. Mampu menjalankan beberapa program aplikasi yang terpasang 

5. Mampu mematikan komputer dengan benar 

 

Kompetensi Afektif 
1. Kesadaran akan pentingnya kehati-hatian 

2. Penghargaan atas karya orang lain 
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Komputer sebagai sebuah sistem elektronik yang komplek, sangat berbeda 

sekali dengan peralatan elektronik lainnya, Komputer bekerja secara runtut mulai 

ketika tombol power dinyalakan sampai komputer tersebut dapat digunakan, 

apabila proses runtut tersebut tidak dilaksanakan, dapat dipastikan komputer 

akan mengalami gangguan 

Pada bab I ini akan dibahas bagaimana tata cara menghidupkan dan 

mematikan komputer, mengenal bagian-bagian komputer, port, spesifikasi 

komputer, perangkat lunak dalam Sistem Informasi Komputer dan perangkat 

lunak secara umum yang terpasang pada sistem operasi. 

 

A. Prosedur baku menghidupkan dan mematikan komputer 
Pada saat menghidupkan komputer, ada salah satu proses yang harus 

dijalankan, yaitu booting. Proses ini sangat sederhana namun terkadang cukup 

memakan waktu, karena pada saai itu memori BIOS (Basic Input Output System) 

yang pertama kali bekerja dan memegang kendali untuk melakukan pengecekan 

peralatan dasar seperti keyboard, printer, floopy, CD/DVD room, harddisk, dan 

peralatan lain yang terpasang pada komputer. Proses ini biasanya ditandai 

dengan nyala lampu indikator pada masing-masing perlengkapan.  

Secara garis besar langkah-langkah untuk menghidupkan komputer adalah 

sebagai berikut :  

• pastikan semua kabel telah terpasang dengan benar sesuai port 

(penghubung) masing-masing,  

• pasang kabel listrik ke sumber-daya PLN kemudian tekan tombol power-on 

pada CPU dan monitor  

• tunggu beberapa saat hingga sistem bekerja dengan normal dengan 

munculnya tampilan utama sistem operasi pada layar (desktop) komputer 

Anda. 

Untuk mematikan komputer proses runtutpun harus dilakukan dengan 

prosedur yang benar. Untuk itu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

• Simpan dokumen yang sedang dikerjakan jika ada, 

• Tutup semua program aplikasi yang masih aktif,  

• Klik tombol Start, pilih dan klik Shut Down 

• Pilih Shut down the computer?, pilih dan klik Yes 
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Untuk jenis komputer saat ini, begitu Anda menekan Shutdown, pada 

umumnya komputer akan mati secara otomatis tanpa harus menekan tombol 

power off. 

Apa akibatnya jika anda mematikan komputer tanpa prosedur yang benar? 

• Sistem akan mengalami crass dikemudian hari ketika komputer dinyalakan 

kembali 

• Sistem tidak dapat mengenali beberapa hardware yang terpasang dan harus 

diatur ulang 

• Terjadi kerusakan data/file bahkan hilang 

• Sistem operasi berjalan tidak normal bahkan rusak 

• Program aplikasi yang terpasang tidak dapat berjalan dengan sempurna 

Pada jenis komputer desktop (PC), kerusakan juga akan terjadi apabila  arus 

tegangan listrik tidak stabil, atau aliran listrik PLN tiba-tiba mati. Untuk 

memperkecil risiko kerusakan seperti itu, maka ada baiknya jika komputer Anda 

dilengkapi dengan Stabilizer untuk menjaga kestabilan tegangan listrik, atau jika 

memungkinkan Anda dapat juga melengkapi dengan peralatan tambahan seperti 

UPS (Uninterruptible Power Supply) yang berfungsi baterai cadangan yang dapat 

memberikan kesempatan mematikan komputer dengan prosedur yang benar 

apabila terjadi mati listrik, sehingga komputer Anda terhindar dari gelombang 

listrik (surge) yang merusak sistem komputer. 

 

B. Mengenal bagian-bagian komputer 
Komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari unit-unit peralatan yang 

saling bekerjasama dan saling ketergantungan dalam melaksanakan tugasnya. 

Meskipun tampak sangat komplek, namun secara garis besar komputer dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu peralatan masukan (input), 

proses (processing) dan keluaran (output).  

1. Peralatan masukan 

Peralatan masukan adalah peralatan yang digunakan untuk 

memasukan data mentah. Contoh peralatan ini adalah Keyboard 

yang berfungsi untuk memasukkan data berupa teks, dan mouse 

yang befungsi untuk menggerakkan pointer pada monitor dan 

menununjukkan berbagai proses yang sedang dijalankan.  

 

2. Peralatan Proses  
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Bagian ini merupakan bagian pokok dari sistem komputer pribadi (desktop), 

berbentuk kotak persegi panjang yang berisi  peralatan proses seperti 

motherboard, hardisk, floopy disk drive serta power supply yang semuanya 

tergabung pada sistem pemrosesan. 

a. Mainboard (Motherboard) 

Mainboard atau sering disebut sebagai motherboard adalah sebuah papan 

elektronik yang berfungsi untuk meletakkan kartu-kartu (card) elektronik dan 

peralatan internal lainnya, seperti processor, RAM, VGA card, sound card, 

RAM, network card, modem card dan card-card yang lain sesuai kebutuhan.  

Namun pada beberapa jenis mainboard, ada kartu-kartu yang telah 

terpasang secara Onboard.  

b. Hardisk 

Hardisk merupakan media penyimpanan data. Kapasitas harddisk saat ini 

tersedia dengan ukuran 10GB, 20GB, 40GB, 80GB bahkan telah mencapai 

ukuran 500GB.  

c. Floppy Drive 

Flopy Drive ini digunakan untuk membaca dan menulis pada disket/floppy. Saat 

ini yang banyak beredar berukuran 3,5 inci dengan kapasitas 1,44 Mb, yang 

hanya mampu untuk menyimpan data berupa teks. 

 

MAINBOARD 

 
sumber : www.aswin.co.kr 
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d. CD/DVD Room 

CD/DVD room pada komputer saat ini sudag merupakan peralatan standar 

yang berfungsi untuk membaca atau menulis data pada keping CD (Compact 

Disk)/ DVD (Digital Versatile Disk). CD-R yang berfungsi hanya untuk membaca 

keping CD, CD-RW berfungsi untuk membaca dan menulis data pada keping CD. 

Demikian DVD, DVD-R berfungsi untuk membaca keping DVD/CD, DVD-Combo 

yang berfungsi untuk membaca CD/DVD dan menulis pada keping CD, dan DVD-

RW mampu membaca dan menulis keping CD maupun DVD. 

 

e. Power Supply 

Peralatan ini merupakan catu daya kebutuhan listrik CPU. Jenis yang umum 

digunakan adalah ATX (Advanced Technology Extended), jika komputer 

Shutdown anda tidak perlu menekan tombol Power. 

 

3. Peralatan keluaran 

Peralatan ini secara standar berupa monitor yang berfungsi untuk 

menampilkan hasil pemrosesan. Berdasarkan jenisnya monitor ini terdiri atas 

monitor berjenis CRT (Catoda Ray Tube) dan LCD (Liquid Crystal Display) 

dengan ukuran mulai dari 15 “, 17” dan 19”. 

 

C. Port komputer dan fungsinya 
Setelah Anda memahami secara garis besar bagian-bagian utama dari suatu 

sistem komputer, sekarang perhatikan port-port yang secara fisik terdapat pada 

bagian luar casing CPU. Port ini merupakan pintu gerbang atau sarana yang 

dapat menghubungkan komputer dengan peralatan lain. 

Beberapa contoh port standar yang dimiliki komputer saat ini diperlihatkan 

seperti contoh peraga berikut ini  

 

Peraga 1.1 Port pada 
Motherboard terbaru

Firewire port
Paralel port 

PS/2  mouse 

PS/2  keyboard 

Serial port USB port SATA port Audio port 

LAN port 
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• Serial port digunakan untuk menghubungkan mouse atau joystick, 

biasanya terdiri atas COM1, COM2 dan COM3  

• Parallel port atau lebih dikenal dengan LPT port, biasanya digunakan 

untuk menghubungkan printer. 

• PS/2 port digunakan untuk koneksi mouse dan keyboard. Port ini 

biasanya berbentuk bulat, kecil dan berisi 6 buah pin 

• FireWire digunakan untuk kamera digital, beberapa tipe scanner, hard 

disk, dan drive CDRW eksternal.  

• Audio port , digunakan untuk koneksi suara. Port berwarna biru muda 

untuk audio in, warna hijau muda untuk audio out (speaker) dan warna 

pink untuk microphon 

• ATA /SATA port, ATA merupakan port transmisi paralel untuk 

menghubungkan harddisk SATA (Serial ATA)  

• LAN port (Local Area Network), digunakan untuk jaringan komputer 

menggunakan kabel.  

• USB (Universal Serial Bus) adalah teknologi port multifungsi yang 

bersifat plug and play, artinya dapat mendeteksi secara otomatis 

peralatan yang terhubung dengan komputer. Sejak ditemukan teknologi 

USB, kini segala peralatan seperti seperti audio player, joystick, 

keyboard, mouse, kamera digital, scanner, Flasdisk, dsb dapat 

menggunakan fasilitas ini. 

 

D.  Mengenal spesifikasi komputer  
Kemampuan suatu sistem komputer ditentukan oleh spesifikasi yang 

terkandung dalam komputer tersebut. Untuk mengetahui spesifikasi komputer 

tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut : 

1. Melalui Booting. Pada saat komputer mulai dijalankan, maka ada salah satu 

proses yang harus dijalankan, yaitu booting. Proses ini sangat sederhana, 

namun terkadang cukup memakan waktu. Berikut ini beberapa informasi 

yang dapat anda lihat pada waktu booting berlangsung : 

- Setelah tombol power di on-kan, pada layar monitor akan muncul 

beberapa informasi, berupa identitas BIOS, identitas mainboard, cek 

memori, harddisk, atau CD/DVD room. 

- Secara default komputer akan memeriksa floopy terlebih dahulu bila 

komputer anda terpasang floopy, CD/DVD room, harddisk. Untuk 
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peralatan ini biasanya ditunjukkan pada lampu led/indikator masing-

masing. 

2. Menggunakan program bawaan windows seperti DXDIAG. Dengan 

menggunakan program DXDIAG anda bisa mengetahui spesifikasi komputer 

yang anda gunakan, perintahnya adalah : 

- Klik menu Start  klik Run 

- Ketik DXDIAG, huruf kecil atau kapital tidak ada bedanya, kemudian 

tekan tombol enter. 

- Jika muncul kotak dialog DirectX Diagnostic Tool, klik tombol Yes 

- Tunggu beberapa saat akan muncul tab-tab dari DirectX Diagnostic 

Tool, yang menjelaskan informasi System, Sound, Network dan Input 

3. Menggunakan program Bantu. Ada beberapa program bantu yang yang 

dapat digunakan untuk mengetahui spesifikasi komputer diantaranya adalah 

program Norton  

4. Dengan cara membuka casing CPU. Apabila ketiga cara tersebut tidak 

dilakukan, maka yang paling mudah adalah membuka penutup CPU, 

kemudian dilihat secara langsung perangkat-perangkat yang terpasang pada 

komputer tersebut 

 



 8

LEMBAR KERJA SISWA   
Nomor     : No. 01 / 1 / Kelas X 

MATERI     : Melakukan operasi dasar komputer 
WAKTU PENGERJAAN  : 45 menit 

 

Nama Siswa : …………………………………….. 

Kelas  : …………………………………….. 

 

 

A.  Lengkapilah Pertanyaan Berikut 
1. Langkah-langkah menghidupkan komputer yang benar! 

a. …………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………… 

2. Pengertian dan fungsi UPS adalah  

……………………………………………………………………………………… 

3. Tiga komponen utama computer adalah : 

a. …………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………… 

4. Sebutkan 3 nama Port dan fungsinya 

a. …………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………………… 

 

B. Lengkapilah table berikut sesuai dengan kondisi komptuer yang anda 
gunakan 

NO PENGHUBUNG / PORT
ADA/ 

TIDAK

TERPASANG/

TIDAK 
KETERANGAN

1 Input Power ……… ……… ……… 

2 Output Power   ……… ……… ……… 

3 Port Monitor ……… ……… ……… 

4 PS/2 Keyboard ……… ……… ……… 

5 PS/2 Mouse ……… ……… ……… 
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6 Serial Keyboard ……… ……… ……… 

7 Serial Mouse ……… ……… ……… 

8 Paralel Port ( Printer) ……… ……… ……… 

9 Port RJ 45 ……… ……… ……… 

10 Modem ……… ……… ……… 

11 USB ……… ……… Jml. ……… 

 

C.  Praktikum operasi dasar komputer 
1. Pastikan posisi komputer dalam keadaan mati. 

2. Cabutlah semua komponen penghubung atau port yang ada pada CPU 

komputer anda 

3. Hubungkan kembali penghubung atau port yang anda lepas dengan 

benar (Perhatikan denga saksama  posisi jarum pada port PS/2 dan 

masukan dengan hati-hati) 

4. Pastikan semua penghubung telah terpasang dengan benar.  Tekan 

Tombol  Power pada CPU untuk menghidupkan Komputer. 

5. Catat  informasi yang tampil pada saat booting 

NO INFORMASI KETERANGAN

1 Jenis memori (RAM) ……… 

2 Besar memori ……… 

3 Jumlah Harddisk ……… 

4 CD ROOM ……… 

5 VGA ……… 

6   

7   
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E. Perangkat Lunak lunak program aplikasi 
Perangkat keras komputer adalah seperangkat mesin elektronik. Perangkat 

keras komputer ini tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat 

lunak. Perangkat lunak atau disebut Software adalah instruksi-instruksi dalam 

bentuk program yang berfungsi untuk mengaktifkan perangkat keras komputer 

agar mau menjalankan fungsinya.  

Secara garis besar, perangkat lunak (Software) dapat dibagi menjadi 5 

kategori, yaitu : sistem operasi (operating system), bahasa pemrograman 

(programming language), program aplikasi (application system), program paket 

(package program) dan program bantu (utility program).. 

 
1.   Sistem Operasi (Operating System) 

Operating system (OS), adalah Program yang dibuat untuk mengaktifkan, 

mengendalikan dan mengkoodinir seluruh perangkat yang terpasang pada 

komputer sehingga masing-masing perangkat dapat saling berkomunikasi dan 

bekerjasama. Contoh sistem operasi ini antara lain : DOS, Unix, Novell, OS/2, 

Microsoft Windows, Macintosh, dll. 

 

2.   Bahasa pemrograman (programming language) 
Bahasa Pemrograman merupakan software yang khusus digunakan untuk 

membuat program komputer. Contoh bahasa pemrograman ini antara lain Pascal, 

Fortran, Clipper, dBase, Cobol, C++, Delphi dll.  

Berdasarkan tingkatannya, Bahasa pemrograman ini dibagi atas 3 tingkatan, 

yaitu ;  

• Low Level Language, yaitu bahasa pemrograman generasi pertama, 

bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya 

menggunakan bahasa mesin. Biasanya hanya mengerti oleh pembuatnya 

saja.  

• Midle Level Language, yaitu bahasa pemrograman tingkat menengah, 

bahasa pemrograman ini instruksinya banyak menggunakan singkatan yang 

sudah mendekati bahasa sehari-hari. Contoh bahasa ini adalah Assembler, 

ForTran (Formula Translator), Bahasa C dll.  

• High Level Language, adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang 

mempunyai ciri mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. 

Contoh Pascal, BASIC, COBOL, Java dll.  
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Peraga 1.3.  
Salah satu 
program aplikasi 
dari Microsoft 
Corporation yaitu 
Microsoft Office 
XP Professional 

 
3.   Program aplikasi (Application Program) 

Program Aplikasi adalah program khusus yang dibuat untuk melakukan 

suatu pekerjaan tertentu. Biasanya program aplikasi ini dibuat oleh seorang 

programmer komputer sesuai dengan permintaan atau kebutuhan. Contoh  

aplikasi akuntansi (GL, MYOB), aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dll  

 

4.   Program Paket (Package Program) 
Program Paket adalah program yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai 

kepentingan. Contoh Program paket ini antara lain : 

o Program paket pengolah kata seperti Word Star, Chi Write 

keduanya sudah jarang dipakai, Microsoft Word, Word 

Perfect, dan Amipro. 

o Program paket pengolah angka seperti Lotus 123, Quatro 

Pro, dan Microsoft Excel.  

o Aplikasi database seperti dBASE, dan Microsoft Access. 

o Desain grafis seperti  CorelDraw, dan PhotoShop. 

o Aplikasi multimedia seperti WinAmp untuk pemutar MP3 dan CD Audio, 

RealPlayer untuk pemutar VCD/DVD,  

o Aplikasi Internet seperti internet Internet Explorer dan Mozilla. 

Selain itu ada juga program paket aplikasi yang bersifat khusus untuk 

membantu pekerjaan Engineer seperti AutoCAD (gambar terstruktur), Protel 

(gambar rangkaian elektronik) dan Matlab (pemroses dan visualisasi persamaan 

matematis) dan banyak lagi yang selalu berkembang sesuai perkembangan 

kebutuhan pemakai. 

 

4.   Program Bantu (Utility Program) 
Program Bantu, merupakan program khusus yang berfungsi sebagai 

perangkat pemeliharaan komputer, seperti anti virus, partisi hardisk, manajemen 

hardisk, dll. Contoh produk program utilitas : Norton Utilities, PartitionMagic, 

McAfee, PC Tools, dll  
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Peraga 1.4. 

Salah satu program program bantu dari Symantec  
Corporation: Norton Internet Security, Norton AntiVirus,  

Norton SystemWorks  

 

 

F. Menggunakan Program Aplikasi. 
Jika komputer Anda menggunakan sistem operasi seperti Windows atau 

Linux, biasanya didalam sistem operasi tersebut telah terpasang program aplikasi 

secara default tanpa Anda harus menginstalnya secara khusus terlebih dahulu. 

Contoh program aplikasi yang telah terpasang secara default pada sistem operasi 

Windows antara lain aplikasi Notepad, Calculator, Imaging, Paint,  Windows 

Media Player, NetMeeting dan lain sebagainya. 

Untuk menggunakan program aplikasi yang telah terpasang pada sistem 

operasi Windows ini, Anda dapat menjalankannya melalui kelompok Programs 

dengan cara  meng-klik tombol Start, pilih Program, pilih kelompok program, klik 

program yang Anda maksudkan 

 
1.  Notepad 

Notepad adalah basic text editor yang bisa dipergunakan untuk membuat 

dokumen yang sangat praktis seperti untuk melihat atau mengedit file-file berupa 

teks, untuk  membuat membuat halaman web. Notepad ini tidak dapat mensuport 

dokumen yang membutuhkan grafik/gambar. 

Langkah-langkah untuk menggunakan Notepad ini adalah sebagai berikut : 

- Klik menu Start 

- Pilih Program  Accessories 

- Klik Notepad, hingga tampak lembar kerja seperti pada peraga berikut ini 
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2.  WordPad 

Dengan Wordpad, anda dapat menciptakan dan mengedit dokumen atau 

dokumen teks sederhana dengan grafik/gambar. WordPad bisa disebut juga 

bagian kecil dari program aplikasi dari pengolah kata yang populer yaitu, Microsoft 

Word. Karena dengan WordPad anda dapat mengolah teks atau gambar 

menyerupai Microsoft Word dan format minimal. 

Untuk menggunakan program aplikasi Wordpad, berikut langkah-langkahnya : 

- Klik menu Start 

- Pilih Program  Accessories 

- Klik WordPad, hingga tampak lembar kerja seperti pada peraga berikut ini 

 

Tampilan standar teks yang diketik akan ditampilkan dalam satu baris 

memanjang, kecuali diakhiri dengan Enter atau mengaktifkan Format Wrap 

Text dari menu Format. 
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3.  Calculator 
Program aplikasi Calculator adalah program aplikasi untuk melakukan 

proses perhitungan standar maupun Scientific (perhitungan yang rumit), misal 

sinus-cosinus, logaritma dan lain-lain.  

 

Untuk menggunakan program aplikasi Calculator, berikut langkah-

langkahnya : 

- Klik menu Start 

- Pilih Program  Accessories 

- Klik Calculator, hingga tampak lembar kerja seperti pada peraga berikut ini 

  

4. Paint 
Paint (Painbrush) adalah program yang dapat digunakan untuk  

menggambar secara bebas dan meng-edit gambar. Bentuk gambar yang 

dihasilkan tergantung dari kemampuan anda berkreasi. Untuk menggunakan 

Paint alat yang paling dominan digunakan adalah mouse. 

Anda juga dapat mencetak gambar yang telah anda buat, untuk latar 

belakang desktop, atau melekatkan pada dokumen yang lain. Anda dapat 

menggunakan Paint untuk melihat dan mengedit foto dengan diteliti. 

Untuk menggunakan program aplikasi Paint, berikut langkah-langkahnya : 

- Klik menu Start 

- Pilih Program  Accessories 

- Klik Paint, hingga tampak lembar kerja seperti pada peraga berikut ini 
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5.  Windows Media Player 
Windows Media Player adalah perangkat lunak pemutar musik, video dan 

gambar (foto) berformat Windows Media Format (WMA, WMV atau ASF), MPEG 

Audio Layer 3 (MP3), dan beberapa format multimedia digital lainnya.  

Untuk menggunakan program aplikasi Paint, berikut langkah-langkahnya : 

- Klik menu Start 

- Pilih Program  Accessories  Entertainment 

- Klik Windows Media Player, hingga tampak lembar kerja seperti pada peraga 

berikut ini 
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LEMBAR KERJA SISWA 

MATERI     : Perangkat Lunak 

WAKTU PENGERJAAN  : 90 menit 

 

Nama Siswa : …………………………………….. 

Kelas  : …………………………………….. 

 

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut 
1. Pengertian perangkat lunak adalah : 

……………………………………………………………………………………… 

2. Lima kategori perangkat lunak adalah 

a. ………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………… 

d. ………………………………………………………………………………… 

e. ………………………………………………………………………………… 

3. Tiga contoh system operasi yang pernah beredar adalah : 

a. ………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………… 

4. Tiga contoh paket program pengolah kata adalah : 

a. ………………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………… 

 

B. Lengkapilah table berikut ini 

NAMA APLIKASI JENIS APLIKASI 

Microsoft Word ……………. 

Microsoft Excel ……………. 

RealPlayer ……………. 

Adobe Photoshop ……………. 

Corel Draw ……………. 

Norton Internet Security ……………. 

Lotus 123 ……………. 
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dDBase 3+  ……………. 

Quatro Pro ……………. 

Partition Magic ……………. 

WinAmp ……………. 

 

C.  Praktikum menghidupkan dan mematikan komputer 
1. Hidupkan computer anda dan catat Operating sistem yang dipakai  

2. Pada Desktop Windows clik mouse kanan pada my computer isikan 

informasi berikut ; 

NO INFORMASI SPESIFIKASI CATATAN 

General 

1 System ……… ……… 

2 Service Pack ……… ……… 

3 No serial Windows ……… ……… 

4 Type  ……… ……… 

5 RAM ……… ……… 

Network Indentification 

6 Nama komputer ……… ……… 

7 Workgroup/ Domain ……… ……… 

Hardware (device manager) 

8 Disk Drive ……… ……… 

9 Display adapter ……… ……… 

10 DVD/CD ROOM ……… ……… 

11 Keybord ……… ……… 

12 Mouse ……… ……… 

13 Modem ……… ……… 

14 Monitor ……… ……… 

 

a. Matikan komputer dengan prosedur yang benar 

 

D. Praktikum pengoperasian program aplikasi 
1. Menggunakan program aplikasi NotePad 

a. Bukalah program NotePad 
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b. Ketik teks dengan jenis font Arial dan ukuran 12 hingga membentuk 

dokumen berikut : 

c. Simpan dokumen anda pada My Documents dengan nama ….. 

2. Menggunakan program aplikasi Wordpad  

a. Bukalah program WordPad 

b. Ketik teks hingga membentuk dokumen berikut : 

c. Simpan dokumen anda pada My Documents dengan nama … 

3. Menggunakan program aplikasi Calculator 

a. Bukalah NotePad dan Calculator. 

b. Hitunglah soal berikut ini menggunakan Calculator dan ketikkan 

hasilnya pada NotePad. 

- 2568 + 2454 + 4587 – 1548 = 

- 857 x 458 x 244 = 

- 4528 : (15 x 7) = 

- 2354 = 

- 1406081/3 = 
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c. Simpan dokumen anda pada My Documents dengan nama … 

4. Menggunakan program aplikasi Paint 

a. Bukalah Paint 

b. Buatlah garis, kotak, lingkaran dan beri warna menggunakan fasilitas 

yang ada hingga membentuk sebuah gambar artistic 

c. Simpan dokumen anda pada My Documents dengan nama … 

5. Menggunakan program aplikasi Windows Media Player 

a. Bukalah Windows Media Player 

b. Bukalah 5 buah file lagu/musik pada folder C:\Winnt\Media atau bagi 

pengguna Windows XP pada folder C:\Windows\Media 

c. Buatlah playlist dengan nama laguku 

 
DAFTAR ISTILAH 
- BIOS (Basic Input Output System) 

- UPS (Uninterruptible Power Supply) 

- CD (Compact Disk)/ DVD (Digital Versatile Disk) 

- ATX (Advanced Technology Extended) 

- BTX (Balanced Technology Extended) 

- CRT (Catoda Ray Tube)  

- LCD (Liquid Crystal Display) 

- SATA (Serial ATA) 

- USB (Universal Serial Bus) 

 

CINTA KOMPUTER 
Sejarah Perkembangan Mesin Hitung 

Komputer lahir tidak lepas dari sejarah panjang ditemukannya mesin hitung. 

Dimulai dan cara yang paling primitif yaitu dengan mempergunakan batu kerikil 

(calculus), misalnya bila seseorang hendak menghitung kambingnya, kambing-

kambingnya dimasukkan ke dalam kandang satu per satu dan setiap seekor 

kambing masuk, ia mengambil sebutir kerikil dan menaruhnya dalam suatu empat. 

Dan jumlah batu kerikil yang terkumpul ia mengetahui berapa jumlah kambingnya. 

Di sinIlah timbul nama istilah calculator yang berasal dari calculus yang berarti 

pasir. 

Kemudian sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, orang membuat alat bantu 

hitung yang disebut ABACUS, di Cina dikenal Swan Pan atau Cipoa dan di 



 20

Jepang disebut SORABAN. Di tangan seorang yang telah mahir Cipoa dapat me-

ngalahkan mesin hitung biasa. 

Pada zaman kekaisaran Romawi anak-anak di sekolah harus hafal perkalian 

1 sampai 5 dan selanjutnya untuk perkalian 6 sampai dengan 10 mereka dapat 

mempergunakan jari-jari tangan mereka sebagai “alat bantu”. 

Pada tahun 1614 John Napier dan Scotland menciptakan alat yang terkenal 

dengan sebutan “Napier’s bone”. Dengan mempergunakan Napier’s bone kita 

dapat mengerjakan soal perkalian tanpa menyentuh perkalian. 

Kemudian pada tahun 1642 “Si Jenius Eksentnik” Blaise Pascal pada umur 

18 tahun dalam rangka membantu ayahnya seorang inspektur pajak di kota 

Ronen, Prancis. Ia membuat sebuah mesin hitung yang lebih dikenal dengan 

sebutan “Pascal’s Adding Machine”. Sesuai dengan namanya mesin hitung ini 

hanya dapat mengerjakan penjumlahan saja. 

Pada tahun 1673 seorang philosophy bangsa Jerman Gottfniez Wilhelm Oon 

Leibintz pada usia 25 tahun menciptakan sebuah mesin hitung yang selain dapat 

mengerjakan penjumlahan juga perkalian, jadi mesin hitung ini adalah penyem-

purnaan dari ciptaan Pascal. Mesin hitung ini dipasarkan pada tahun 1694. 

Pada tahun 1801 Joseph Mare Jacquard dan Perancis menciptakan sebuah 

metode penggunaan Punched Card untuk mengontrol benang pada mesin tenun 

(disain tenunan dikontrol oleh Punched Card). Hal ini mendapat tantangan dan 

reaksi keras dari penduduk sekitarnya, karena takut kehilangan pekerjaan. 

Puluhan tahun kemudian penemuan ini menjadi inspirasi bagi Dr. Herman 

Hollerith dan Charles P. Babbage. Tahun 1821 Babbage menciptakan Difference 

Engine, sebuah mesin yang dapat menyusun Tabel Matematika sebagai cikal 

bakal lahirnya komputer saat ini.  

Jika Anda ingin tahu lebih lengkap, bacalah Cinta Komputer bab Bab 2 

tentang Charles P. Babbage sebagai Bapak Komputer 

Sumber :  www.IlmuKomputer.com 
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ULANGAN DAN LATIHAN 
1. Pada saat proses booting, perangkat keras komputer akan di inisialisasikan 

oleh sebuah perangkat chip yang bernama …. 

a. OS 

b. CMOS 

c. BIOS 

d. ROM 

e. RAM 

2. Berikut ini adalah prosedur menghidupan komputer yang benar. Kecuali …. 

a. Semua kabel telah terpasang sesuai port masing-masing 

b. Pasang kabel listrik ke sumber daya PLN  

c. Tekan tombol reset berulang-ulang 

d. Tekan tombol power-on 

e. Tunggu sampai sistem bekerja dengan normal dan siap digunakan. 

3. Istilah Gerbang atau jalur dalam komputer disebut juga dengan …. 

a. Part 

b. Path 

c. Port  

d. Pin 

e. Periperal  

4. Port pada komputer yang digunakan untuk koneksi printer adalah … 

a. RJ-45 

b. Paralel 

c. Serial 

d. IEEE1394 

e. PS/2 

5. Berikut ini yang termasuk midle level language adalah …. 

a. Fortran 

b. Java 

c. Pascal 

d. Basic 

e. Cobol 

6. Berdasarkan fungsinya, Norton utilities termasuk software …. 

a. Sistem operasi 

b. Bahasa pemrograman 
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c. Paket program 

d. Program aplikasi 

e. Program bantu 

7. Berikut ini yang termasuk sistem operasi adalah…. 

a. Windows, Excel dan Office 

b. Excel, Office dan Power Point 

c. Windows, Norton Utilities dan Vasic 

d. Windows, Linux dan Dos 

e. Fortran, Basic dan Java 

8. Bahasa pemrograman generasi pertama disebut juga dengan …. 

a. Entry level language 

b. Midle level language 

c. Low level language 

d. Hight level language 

e. Fast level language 

9. CorelDraw dan PhotoShop termasuk dalam program aplikasi jenis …. 

a. Bahasa pemrograman 

b. Desain grafis 

c. Flowchart 

d. Web desain 

e. Desain Flash 

10. Program paket pengolah angka dan tabel adalah …. 

a. Lotus 123, Quatro Pro, dan Microsoft Excel 

b. Lotus 123, Quatro Pro, dan Microsoft Office 

c. Quatro Pro, Microsoft Excel, dan Macromedia Dreamweaver 

d. Lotus 123, Microsoft Word, dan Microsoft Excel 

e. Quatro Pro, Microsoft Excel, dan Adobe Photoshop 

 
SOAL URAIAN 
1. Jelaskan akibat yang terjadi apabila anda mematikan komputer tidak 

menggunakan prosedur yang benar! 

2. Jelaskan pengertian perangkat keras dan perangkat lunak! 

3. Sebutkan komponen yang terdapat dalam CPU 

4. Jelaskan yang anda ketahui tentang Motherboard 

5. Jelaskan perbedaan monitor CRT dan LCD 
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6. Sebutkan macam-macam media penyimpanan data yang anda ketahui 

7. Jelaskan perbedaan CD-R, CD-RW, DVD-R dan DVD-RW 

8. Jelaskan perbedaan Windows dan Linux sebagai system operasi 

9. Jelaskan perbedaan Notepad, Wordpad dan Paint 

10. Sebutkan beberapa program antivirus yang anda ketahui. 

 
STUDI KASUS 

Pada suatu hari Robert menghidupkan komputernya, setelah cukup lama 

ditunggu akhirnya komputer siap untuk bekerja, peralatan lain berjalan normal. 

Kemudian Robert pegang mouse, dilihatnya pointer mouse tidak nampak dilayar 

monitor. Diskusikan masalah yang terjadi. 

 

 


