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Sumber: www.ozhardware.com.au

Komputer yang canggih tidak akan berfungsi dengan 
baik tanpa dukungan software yang tepat. Jika perangkat 
keras diibaratkan sebagai tubuh maka software adalah ruh 
bagi komputer.

Pada bab ini, kamu akan mempelajari perangkat 
keras yang berhubungan dengan komputer. Kamu pun 
akan belajar banyak tentang perangkat lunak program 
aplikasi komputer. Pada bagan akhir bab ini, kamu akan 
mempelajari sistem file. Apakah kamu sudah paham akan 
hal-hal yang akan kamu pelajari tersebut? Pelajarilah bab 
ini dengan baik.
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CPU, motherboard, perangkat lunak, perangkat akal, periferal, 
sistem file, software aplikasi, dan software system. 

A. Perangkat Internal 

Komputer

B. Perangkat Lunak 

Komputer dan 

Perangkat Akal

C. Sistem File
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A.  Perangkat Internal Komputer
Pada bab sebelumnya kamu telah mempelajari 

beberapa piranti input dan output komputer yang banyak 
digunakan. Pada bab ini, kamu akan mempelajari piranti 
bagian dalam komputer.

Perangkat keras yang menjadi “otak komputer” disebut 
CPU (Central Processing Unit). CPU ada di dalam kotak 
atau casing komputer dan umumnya hanya dapat dilihat 
jika kamu membuka casing-nya. Jika kamu menggunakan 
casing komputer yang tembus pandang, kamu dapat 
melihat CPU tanpa harus membuka casing.

power 
supply

motherboard

CD-Rom drive

Sebelum mempelajari bab ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apa yang kamu ketahui tentang istilah-istilah berikut?
a. RAM dan ROM
b. BIOS
c. Printer
d. Motherboard
e. CPU

2. Sebutkan beberapa program aplikasi yang kamu ketahui beserta kegunaan-
nya.

Sumber: www.gescomp.com

Sumber: www.unixconsult.org

 Gambar 4.1

Casing sebuah komputer

 Gambar 4.2

Piranti bagian dalam
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CPU dan beberapa komponen lainnya dapat dijumpai 
pada sebuah papan induk (mainboard) atau motherboard. 
Masih ingatkah kamu dengan komputer yang pertama 
dibuat? Bandingkan ukuran komputer tersebut dengan 
ukuran motherboard PC.

Sumber: www.parts-people.com

Pada motherbord, ada jalur-jalur tembaga yang 
menghubungkan setiap komponen. Motherboard 
diibaratkan seperti sebuah kota yang memiliki banyak 
bangunan. Adapun jalur-jalur tembaga bagaikan jalan-
jalan yang menghubungkan setiap bangunan. Jadi, ada 
banyak komponen yang dapat dijumpai pada sebuah 
motherboard. 

Beberapa komponen utama motherboard sebagai 
berikut.
1. CPU (Central Processing Unit) disebut juga prosesor.
2. RAM (Random Acces Memory) atau memori 

komputer.
3. BIOS (Basic Input Output System) atau ROM.
4. Chipset, sekumpulan chip yang memiliki fungsi 

khusus.
5. VGA card atau graphics card.
6. Expansion slot, sekumpulan slot yang digunakan 

untuk memasang perangkat tambahan.

VGA card Chipset Bios

 Gambar 4.3

Motherboard sebuah laptop

 Gambar 4.4

Komponen utama 
Motherboard

Chipset

Sumber: img.alibaba.com Sumber: www.intel.com Sumber: www.trustedreviews.com

Temukan materi 
Praktik Komputer pada 
DVD pendamping.
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Motherboard dibuat oleh berbagai pabrik sehingga tipe 
dan bentuknya beraneka ragam. Perhatikan gambar salah 
satu motherboard berikut. 

Sumber: www.androes.files.wordpress.com 

Umumnya sebuah komputer memerlukan perangkat 
tambahan yang disebut peripheral. Peripheral biasanya 
berupa piranti input atau output. Untuk menghubungkan 
peripheral dengan motherboard maka dibuatlah berbagai 
tipe port interface (antar muka). Umumnya, interface ini 
dapat dijumpai di belakang casing komputer.

Line in

RJ45

 Gambar 4.5

Motherboard dan komponen-
komponennya.

 Gambar 4.6

Berbagai tipe port interface

Peripheral adalah 
perangkat input/output 
yang merupakan bagian 
dan pendukung sistem. 
Contohnya, printer, 
modem, scanner, juga 
kamera digital.

nformasiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ugas 4.1TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Carilah fungsi beberapa komponen yang terdapat pada 
motherboard. Kerjakan dan diskusikan bersama teman 
sekelompokmu.
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Tipe port interface sangatlah banyak. Penjelasan 
ilustrasi tipe port interface dan peripheral yang digunakan 
oleh komputer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Beberapa Port untuk Komputer

No. Gambar Nama Fungsi
Contoh 

Peripheral

1. Port Serial

Port untuk 
berbagai peralatan 
serial (serial 
device)

Mouse dan 
modem serial

2. Port paralel

Port untuk 
berbagai peralatan 
paralel (parallel 
device)

Printer, CD 
ROM eksternal

3. Port PS/2
Port untuk 
berbagai peralatan 
standar PS/2

Keyboard dan 
mouse PS/2

4. Port VGA Port untuk piranti 
output

Monitor CRT 
LCD infocus

5. Port USB

Port untuk 
berbagai peralatan 
USB (Universial 
Serial Bus)

Mouse USB, 
keyboard USB, 
dan flash disk

6. Port Audio
Port untuk berbagai 
peralatan audio

Pengeras suara, 
speaker, dan 
line in

Sumber: www.microsoft.com

Sumber: www.cablesdirect.com

Sumber: weblog.infoworld.com

Sumber: img.alibaba.com

Sumber: www.shivaranjan.com

Sumber: www.heilind.com

Temukan artikel 
Penggunaan Jenis-Jenis 

Prosessor pada DVD 
pendamping.
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7.
Port RJ-
45 atau 
Ethernet

Port untuk kabel 
jaringan

Kabel UTP/
STP

8. Port Fire 
Wire

Port untuk 
menghubungkan 
perangkat 
FireWire

Digital video

9. Port SCSI
Port untuk 
menghubungkan 
perangkat SCSI

Printer, hard 
disk, tape 
backup

atihan Subbab ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan mother-board.

2. Tuliskan komponen-komponen motherboard.
3. Sebutkan macam-macam port interface dan 

tulis kan fungsinya.

Sumber: www.salestores.com

Sumber: www.dpreview.com

Sumber: www.wiebetech.com

Seringkali tegangan listrik di rumahmu turun-naik atau 
bahkan mati secara tiba-tiba. Hal ini akan berdampak 
kurang baik pada komputermu. Misalnya, rusaknya 
power supply, rusaknya hard disk, bahkan rusaknya 
motherboard. Ada baiknya komputermu dilengkapi 
dengan UPS (Uninteruptible Power Supply), UPS 
dapat memberikan energi listrik sementara ketika listrik 
mati atau terjadi penurunan daya.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeselamatan Kerja

di ruma

!
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B.  Perangkat Lunak Komputer 

dan Perangkat Akal

Perangkat lunak atau software sama pentingnya dengan 
perangkat keras. Jika kamu menggunakan komputer yang 
bagus namun software yang digunakan tidak bagus, 
komputer tersebut tidak akan banyak bermanfaat.

Orang yang membuat software disebut programmer. 
Programmer menulis kode-kode program seperti seorang 
penulis mengarang buku. 

Selanjutnya, ada berapa jenis perangkat lunak 
komputer? Tidak ada batasan yang pasti. Namun, para ahli 
mengelompokkan software berdasarkan fungsinya. 

Secara umum, software komputer dibagi  menjadi dua 
bagian, yaitu software aplikasi dan software sistem

1. Software Aplikasi 
Software aplikasi dibuat untuk keperluan pengguna 

komputer. Software aplikasi sangat banyak jumlahnya. 
Ada software yang dibuat untuk keperluan komersial 
atau diperjualbelikan. Ada juga yang sengaja dibuat untuk 
keperluan nonkomersial atau disebarkan secara cuma-
cuma. Setiap software aplikasi memiliki nama dan fungsi 
tertentu. Pada bagian ini akan dibahas beberapa software 
aplikasi yang banyak digunakan masyarakat. 

a. Aplikasi Office 
Aplikasi office atau office suite merupakan aplikasi 

yang paling populer. Aplikasi office dibuat untuk 
memudahkan menyelesaikan pekerjaan kantor. Aplikasi 
office yang terkenal adalah Microsoft Office (MS Office). 
MS Office terdiri atas aplikasi berikut.
1) MS Word 
 MS Word merupakan aplikasi pengolah kata (word 

processor). kamu dapat menggunakannya untuk 
membuat doku men, seperti makalah, pamflet, buku, 
dan surat resmi.  

2) MS Excel 
 MS Excel merupakan aplikasi pengolah angka 

(spreadsheet). MS Excel dapat digunakan untuk 
menyelesaikan perhitungan yang melibatkan tabel.  

Sumber: www1.istockphoto.com

 Gambar 4.7

Salah satu contoh kode-
kode program yang ditulis 
oleh programmer.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSitus Terkait

Kamu dapat 
mengetahui aplikasi 
komputer dalam 
perkantoran dengan 
mengunjungi situs 
e-learning.unej.ac.id/

courses/PNU1219a294/

document/

SOFTWARE_APLIKASI_

PERKANTORAN. pdf?
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3) MS PowerPoint 
 MS PowerPoint merupakan aplikasi presentasi 

(presentation). Soft ware ini sering digunakan untuk 
membuat halaman presentasi. 

4) MS Access 
 MS Access merupakan aplikasi basis data (data 

base). Basis data banyak digunakan untuk keperluan 
penyimpanan dan pengolahan data berukuran besar. 
Biasanya data disimpan di komputer khusus yang 
disebut server data base. 

Contoh lain aplikasi office adalah OpenOffice.org 
(OOo) yang merupakan salah satu aplikasi open source. 
Aplikasi yang disediakan oleh OpenOffice.org yaitu sebagai 
berikut. 
1) OOo Writer, merupakan aplikasi word processor 

(fungsinya mirip dengan MS Word). 
2) OOo Calc, merupakan aplikasi spreadsheet  (mirip 

dengan MS Excel). 
3) OOo Impress, merupakan aplikasi presentation  

(mirip dengan MS PowerPoint). 
4) OOo Base, merupakan aplikasi data base (mirip 

dengan MS Access). 

 Gambar 4.8

Contoh aplikasi Office
(a) Microsoft Excel

(b) Microsoft Power Point
(c) Microsoft Word

(d) Microsoft  Office 
OneNote

 

(a)

(b)

(c)

lik i

(d)
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5) OOo Draw, merupakan aplikasi gambar (drawing). 
Kamu dapat membuat gambar dan bagan-bagan 
menggunakan aplikasi Draw. 
Aplikasi dalam sebuah office suite dapat berbeda-beda, 

bergantung versi dan jenis software tersebut. Berikut ini 
merupakan tampilan Microsoft Office 2007.

b. Aplikasi Desktop Publishing 
Aplikasi desktop publishing banyak digunakan di 

perusahaan penerbit buku, majalah, dan koran. Aplikasi 
desktop publishing digunakan untuk membantu menyusun 
dan menyelesaikan layout (tata letak) halaman. Beberapa 
contoh aplikasi desktop publishing sebagai berikut. 
1) MS Publisher, biasanya sudah disertakan bersama MS 

Office Profesional. 
2) Adobe Page Maker. 
3) Scribus, salah satu aplikasi open source yang diguna-

kan di Linux.  

c. Aplikasi CAD/CAM 
CAD/CAM merupakan singkatan Computer Aided 

Design/Computer Aided Manufacture. Kedua jenis 
software tersebut banyak digunakan untuk desain 
atau pemodelan di dunia industri dan pendidikan. 
Sebagai contoh, perusahaan pembuat pesawat terbang 
menggunakan software CAD/CAM untuk membantu 
memperkirakan bentuk akhir pesawat yang sedang dibuat. 
Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat biaya 
kerugian akibat kesalahan desain. Contoh software CAD/
CAM sebagai berikut.

 Gambar 4.9

Microsoft Office 2007 
merupakan contoh aplikasi 
office.

 Gambar 4.10

Adobe Pagemaker 7.0 
merupakan contoh aplikasi 
desktop publisihing.

Open source merupakan 
perintah-perintah 
program atau bahasa 
pemprograman yang 
tersedia secara gratis. 
Siapa saja boleh 
menggunakannya.

nformasiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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1) AutoCAD 
 Cukup banyak lembaga pendidikan yang mengajarkan 

penggunaan software AutoCAD. Salah satu kegunaan 
Software AutoCAD untuk desain atau membuat arsi-
tek  tur suatu contoh bangunan. 

 Gambar 4.11

Salah satu aplikasi CAD 
bernama NX 5

2) SAP2000
 SAP2000 digunakan untuk keperluan simulasi struktur 

bangunan. Biasanya software ini banyak digunakan 
oleh insinyur teknik sipil.

d. Aplikasi Internet 
Aplikasi Internet merupakan jenis software yang 

digunakan untuk mengakses berbagai layanan Internet. 
Beberapa contoh layanan Internet yang populer, yaitu 
web, e-mail, chatting, dan FTP. Aplikasi Internet saat ini 
semakin populer dan semakin mudah digunakan. Contoh 
aplikasi Internet sebagai berikut.
1) Internet Explorer 
 Internet exploler merupakan aplikasi Web browser 

yang digunakan untuk mengakses situs atau home 
page. 

2) Thunderbird  
 Thunderbird merupakan aplikasi e-mail client yang 

digunakan untuk mengirim dan membaca e-mail.
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e. Aplikasi Editor Teks
Aplikasi editor teks adalah aplikasi yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan dokumen sederhana. 
Dalam istilah teknis, dokumen sederhana disebut file 
text atau plaintext. Kamu dapat menulis sesuatu, seperti 
menulis puisi, ide cerita, tugas-tugas, dan dokumen lainnya 
dengan menggunakan editor teks. Namun, pada editor teks 
kamu tidak dapat mengatur tata letak (layout), tidak dapat 
memasukkan gambar. Kamu juga tidak dapat membuat 
tabel-tabel seperti pada aplikasi pengolah kata.

3) mIRC 
 mIRC merupakan aplikasi chatting. Kamu dapat 

mengguna kan aplikasi ini untuk berkomunikasi 
dengan orang yang berada di luar negeri sekalipun. 
Selain mIRC kamu juga dapat menggunakan aplikasi 
chatting
dengan orang yang berbeda tempat denganmu.

 Gambar 4.12

Yahoo Mesengger merupakan 
salah satu aplikasi chatting.

Editor teks memiliki banyak manfaat, terutama jika kamu 
mengetik teks yang tidak memerlukan tata letak (layout). 
Pada bab selanjutnya, kamu akan belajar menggunakan 
salah satu editor teks, yaitu Notepad. Notepad tersedia pada 
sistem operasi Windows. Kamu dapat memanfaatkannya 
untuk mengerjakan latihan yang dijelaskan dalam Bab 5. 

(a) (b)

 Gambar 4.13

(a) Notepad dan 
(b) Wordpad merupakan 

aplikasi editor teks.

ugas 4.2TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Carilah aplikasi lainnya di sekitarmu. Cari juga kegunaan 
setiap aplikasi tersebut. Kemudian, tukarlah hasil 
pekerjaanmu dengan teman sekelompokmu. Pelajari 
kegunaan software yang ditemukan oleh temanmu.
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Selain Notepad, ada editor teks lain yang disediakan 
oleh Windows. Editor teks tersebut adalah Wordpad. 
Wordpad merupakan editor teks yang lebih canggih dan 
lebih kaya fasilitas (rich) dibandingkan Notepad. Wordpad 
juga dapat menghasilkan file teks dan file dalam format 
lain yang disebut file RTF (Rich Text Format). Dokumen 
yang sudah dibuat dengan aplikasi Notepad dapat dibuka 
pada aplikasi Wordpad.

2.  Software Sistem
Software sistem dibuat untuk keperluan komputer atau 

mesin. Biasanya, software jenis ini tidak secara langsung 
dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna komputer. 
Sistem software mengatur cara kerja komputer atau 
melakukan tugas khusus. Dengan demikian, pengguna dapat 
menyelesaikan masalah tertentu tanpa perlu mengetahui 
apa yang sedang dilakukan oleh komputer. 

a. Sistem Operasi 
Sistem operasi kadang disingkat sebagai OS atau 

O/S. Sistem Operasi merupakan software yang mengatur 
atau mengelola sumber daya komputer. Semua komputer 
memerlukan sistem operasi agar komputer tersebut dapat 
bekerja. Contoh sistem operasi sebagai berikut. 
1) MS DOS, merupakan sistem operasi mode teks yang 

banyak digunakan pada komputer jenis lama. 

 Gambar 4.14

DOS, sistem operasi mode 
teks yang digunakan pada 

komputer jenis lama.

Temukan artikel 
Sejarah MS DOS pada 
DVD pendamping.
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2) OS/2, merupakan sistem operasi grafis yang di kem-
bangkan oleh IBM. 

3) Windows, merupakan sistem operasi grafis yang 
dibuat oleh Microsoft. 

4) Linux, merupakan sistem operasi untuk server Internet 
yang bersifat open source.
Hubungan antara sistem operasi dan aplikasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.15.

b. Compiler dan Interpreter 
 Compiler dan interpreter merupakan software yang 

digunakan untuk membuat program komputer. Orang 
yang membuat program komputer disebut programmer. 
Perbedaan antara compiler dan interpreter terletak pada 
hasil akhirnya. Compiler dapat menghasilkan file biner, 
sedangkan interpreter tidak dapat menghasilkan file 
biner.

Sejarah perjalanan bahasa pemprograman cukup 
panjang. Orang yang diakui sebagai programmer 
pertama dunia adalah seorang matematikawan wanita. 
Matematikawan tersebut bernama Agusta Ada Byron 
atau lebih dikenal dengan nama Ada Lovelace. Namanya 
kemudian diabadikan menjadi nama bahasa pemprograman 
ADA, yang dikembangkan oleh Pentagon. 

 Pada tahun 1975, Bill Gates bersama Paul Allen (pendiri 
Microsoft) berhasil menciptakan bahasa pemprograman 
BASIC untuk komputer mikro bernama MITS Altair. Bahasa 
BASIC kali pertama dibuat pada tahun 1963, oleh dua 
orang ahli matematika bernama John George Kemeny and 
Tom Kurtzas. Hingga kini bahasa BASIC masih disukai 
orang dan telah dikembangkan untuk Windows dengan 
nama Visual Basic.  

 Kedudukan bahasa pemprograman dan compiler 
sangatlah penting. Masih ingatkah kamu dengan program 
yang dibuat dengan menggunakan kartu berlubang? 
Perkembangan software tidak akan secepat seperti 
sekarang jika tidak ditemukan bahasa pemprograman dan 
compiler. 

 Contoh compiler yang populer sebagai berikut. 
1) Turbo Pascal 
2) GNU C++ 
3) Borland Delphi 
4) Visual Basic  

 Gambar 4.15

Bagan hubungan sistem 
operasi dengan aplikasi.

G b 4

Pengguna

Aplikasi

Sistem Operasi

Perangkat Keras

File biner adalah 
suatu file yang pola 
penyimpanannya adalah 
dengan menuliskan data 
secara biner.

nformasiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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c. Software Utilitas 
Software utilitas kadang disebut service program, 

service routine, atau tool. Software utilities merupakan 
jenis software yang dibuat untuk meningkatkan dan 
melengkapi kemampuan sistem operasi. Utilitas dapat 
membantu mengelola hardware, melakukan sistem operasi, 
dan mengelola aplikasi. Utilitas saat ini telah disertakan 
bersama sistem operasi. Contoh utilitas sebagai berikut. 
1) Norton Speed Disk, merupakan contoh utilitas disk 

defragmenter yang digunakan untuk mengatur urutan 
penempatan file pada hard disk. 

2) AVG Anti Virus, merupakan utilitas virus scanner 
yang digunakan untuk mendeteksi dan mengobati file-
file yang sudah terinfeksi virus komputer. 

 Gambar 4.16

AVG anti virus merupakan 
contoh software utilitas.

3) WinRAR, merupakan contoh utilitas archive yang 
digunakan untuk keperluan kompresi/dekompresi 
(pemadatan) file.
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Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu.

1. Apakah yang dimaksud dengan software aplikasi?
2. Sebutkan aplikasi yang termasuk ke dalam aplikasi 

office.

Bersama teman sekelompokmu berilah penjelasan 
tentang profesi berikut. 
1. Network engineer
2. Web Developer
3. Network Administrator
4. IT Consultant

3. Perangkat Akal
Perangkat akal atau brainware tidak sering disinggung 

pada pembahasan perangkat komputer. Banyak pakar 
komputer yang berpendapat bahwa brainware bukan 
merupakan bagian dari teknologi informasi. Hal tersebut 
mungkin karena manusia bukan suatu perangkat, melainkan 
makhluk hidup. Namun, teknologi secanggih apapun masih 
memerlukan manusia untuk menjalankannya.

Tidak ada orang yang mampu menguasai semua 
bidang. Dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat 
pembagian bidang keahlian. Kamu mungkin pernah 
mendengar istilah operator, programmer, web develover, 
system analyst, network administrator, network 
engineer, dan IT Consultant. Istilah tersebut merupakan 
istilah pekerjaan dalam bidang teknologi informasi. Kamu 
pun dapat berprofesi di bidang teknologi informasi.

nformasiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tahukah kamu apa saja 
profesi dalam bidang 
teknologi informasi?
Berikut ini beberapa 
profesi dalam bidang 
teknologi informasi.
1. Sistem Analisis, 

bertugas 
menganalisis 
masalah yang 
berhubungan 
dengan komputer 
serta merancang 
sistem komputer.

2. Programmer, 
 orang yang 

membuat program 
yang akan diterap-
kan pada komputer.

3. Operator,
 orang yang bertugas 

meng operasikan 
program yang 
telah dibuat oleh 
programmer.

4. Teknisi,
 orang yang mem-

punyai tugas 
melakukan 
perawatan atau 
perbaikan peralatan 
komputer yang 
meng alami 
kerusakan.

Bukalah komputer yang ada di laboratorium sekolahmu 
atau di rumahmu. Amati beberapa software yang 
disediakan Windows. Apakah fungsi software utilitas 
tersebut?  Bandingkan dengan hasil pengamatan 
temanmu.

egiatan 4.1KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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C. Sistem File
Pada bab sebelumnya, kamu telah belajar menggunakan 

salah satu aplikasi Windows dan Linux, yaitu Windows 
Explorer dan File Browser atau Nautilus. Kedua aplikasi 
tersebut sangat penting. Kamu akan mempelajari lebih 
lanjut pada bab selanjutnya.

Media storage digunakan untuk menyimpan file dan 
folder. Jika media storage dapat dianalogikan seperti 
sebuah lemari maka file identik dengan berkas dokumen 
dan folder identik dengan laci lemari. Sistem operasi 
akan mengatur penyimpanan file dan folder pada media 
storage. Cara ini akan memudahkan pencarian dan lebih 
menjamin keamanan.

Teknik penyimpanan file pada media storage disebut  
sistem file (file system). Ada beberapa pengertian sistem 
file. Pada buku ini, sistem file dapat diartikan sebagai 
organisasi file dan direktori pada media storage, sistem 
file meliputi hal-hal berikut.
1. Penentuan nama drive atau media storage.
2. Pengaturan lokasi penyimpanan file.
3. Penentuan atribut file.
4. Pengaturan panjang nama file.
5. Mengatur security file.
6. Penentuan batas maksimal kapasitas media storage.

Setiap sistem operasi menggunakan format sistem file 
yang berbeda dengan sistem operasi lain. Sebagai contoh, 
format sistem file milik Windows bernama File Alocation 
Table (FAT16, FAT32) dan New Technology File System 
(NTFS). Adapun Linux menggunakan sistem file bernama 
Extended File Systems (ext, ext2, dan ext3). Windows 
menamai media storage menggunakan abjad, seperti A:, 

drive A: dan 
B: digunakan oleh floppy disk drive. Adapun hard disk, 
CD/DVD ROM drive, dan media lainnya diberi nama mulai 

3. Sebutkan dan jelaskan beberapa aplikasi Internet.
4. Ceritakan secara singkat sejarah bahasa pem-

programan.
5. Apakah yang dimaksud dengan software utilitas? 

Sebutkan contohnya.

Sistem file merupakan 
metode penyimpanan 
dan pengorganisasian file 
atau media penyimpanan 
komputer dalam 
mengatur lokasi file 
tersebut. Ada beberapa 
media penyimpanan file, 
misalnya CD-Rom, hard 
disk, dan flash disk.

Sumber: http://willmen4b.

wordpress.com

nformasiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Berbeda dengan Windows, Linux menggunakan aturan 
yang berbeda. Linux tidak menggunakan abjad untuk nama 
media storage. Linux menggunakan device file atau file 
device seperti: /dev/cdrom, /dev/hda, /dev/sda, dan /
dev/fdh.

 Gambar 4.17

Sistem file Windows

Penamaan file pada Windows tidak bersifat sensitif 
(case insensitive). Artinya, tidak membedakan pemakaian 
huruf besar dan huruf kecil. Sebagai contoh, file bernama 

txt atau BuKu.TxT. Adapun Linux bersifat case sensitive. 
Sebagai contoh, file bernama berkasku.doc akan dianggap 
berbeda dengan Berkasku.doc atau BERKASKU.DOC 
atau bERkasKU.doc. Hal ini berlaku pula untuk nama 
direktori.

 Gambar 4.18

Sistem file Linux Ubuntu
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Kamu dapat membuat nama file dan folder sepanjang 
256 karakter (huruf). Walaupun demikian, sebaiknya nama 
file atau folder tidak terlalu panjang. Hal tersebut akan 
menyulitkan orang yang membacanya. Jika kamu membuat 
file atau folder, kamu  harus mengindari penggunaan 
karakter \ / : * ? " < > |.

Pada Windows, biasanya hard disk akan diberi 
nama C:. Apabila file Buku.txt disimpan di drive C maka 
Windows akan menulis C:\Buku.txt

Simbol “:\” digunakan untuk memisahkan nama drive 
dengan nama file atau direktori. Inilah yang disebut path 
atau lokasi file. Jika file Buku.txt disimpan di drive C, 
dalam sebuah folder bernama Dokumen maka path-nya 
menjadi C:\Dokumen\Buku.txt. Simbol “\” digunakan 
untuk memisahkan folder dengan file atau folder dengan 
folder yang lain.

Agar kamu memahami apa yang telah dijelaskan, 
gunakan Windows Explorer untuk sistem file Windows. 
Klik tombol Start >> All Programs >> Accessories >> 
Windows  Explorer. Perhatikan gambar berikut. 

Klik View >> 
Status Bar Amati nama 

storage (drive)

Amati 
penulisan Path

Amati 
ukuran file

Aturlah agar Windows 
menampilkan Status Bar. 
Caranya dengan meng-
klik View, kemudian pilih 
Status Bar.

nformasiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 Gambar 4.19

Tampilan Windows Explorer
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egiatan 4.2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Lakukan kegiatan berikut dengan menggunakan 
komputer. Kegiatan ini dilakukan agar kamu mengetahui 
sistem file.
1. Bukalah Window Explorer. Arahkan kursor 

pada salah satu drive.
2. Klik ikon bertuliskan My Computer. Lalu klik 

drive C:. Perhatikan ilustrasi berikut.

   Jendela kiri Jendela kanan

2. Amati daftar file dan 
folder beserta bentuk 
ikon-nya

1. Klik drive C:

3. Klik di sini untuk 
mengubah Views

3. Amati daftar file dan folder yang muncul pada 
jendela sebelah kanan. Nama file dan folder apa  
saja yang kamu lihat?

4. Informasi yang ditampilkan pada jendela 
sebelah kanan dapat diubah dengan meng-klik 
menu Views lalu memilih Thumbnails, Tiles, 
Icons, List, Details. Pilihlah salah satu dan 
perhatikanlah perubahan tampilan icon file/
folder pada jendela sebelah kanan.

ugas 4.4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Diskusikan dengan temanmu tentang fungsi menu-menu 
yang disediakan oleh Windows Explorer. Kemukakan 
hasil diskusimu di depan kelas.
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5. Perhatikan tampilan berikut.

   

Amati tipe 
file-file ini

Ukuran file

 Ukuran file dinyatakan dalam satuan byte (B), kilo 
byte (KB), dan seterusnya. Carilah suatu file lalu 
amati ukurannya.

Salah satu hal yang menjadi penyebab gangguan pada 
komputermu adalah virus komputer. Saat ini, hampir 
setiap hari virus komputer bertambah dan menyebar 
ke seluruh pengguna komputer. Berikut ini beberapa 
kiat untuk mencegah agar komputermu tidak terserang 
virus.
1. Lengkapi komputermu dengan program anti virus 

yang efektif.
2. Ingatlah selalu untuk menjalankan program anti virus 

tersebut setiap kali kamu menggunakan komputer.
3. Pastikan program anti virus yang kamu gunakan 

selalu diup-date.
4. Untuk mencegah kehilangan data, lakukanlah back 

up data secara rutin.
5. Jika kamu sering menggunakan disket, USB flash 

disk, dan hard disk eksternal pada komputer 
yang dipakai banyak orang, ingatlah selalu untuk 
melakukan scanning anti virus.

6. Berhati-hatilah dalam men–download file dari 
Internet.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKeselamatan Kerja

adi penye

!
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atihan Subbab CLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu.

1. Apa yang kamu ketahui tentang sistem file?
2. Apakah fungsi sistem file?
3. Apakah yang dimaksud dengan case insensitive?
4. Apa fungsi simbol ":/" dan"/" pada sistem file?
5. Jelaskan cara mengetahui sistem file Windows.

Al Khwarizmi
(770-840)

Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi  adalah 
seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan 
geografi yang berasal dari Persia. Hanya sedikit yang 
dapat diketahui dari sejarah hidup beliau. Padahal Al-
Khwarizmi merupakan ahli matematika berkebangsaan 
Arab yang paling berpengaruh.

Hasil karya Al-Khwarizmi yang terbesar adalah buku 
Al-Jabar. Al-Jabar adalah buku pertama yang membahas solusi sistematika dari 
linear dan notasi kuadrat. Oleh karena itu ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Beliau 
memperkenalkan angka India, Sistem Penomoran Posisi Desimal di dunia Barat 
pada abad ke 12. Beliau merevisi dan menyesuaikan Geografi Ptolemeus sebaik 
mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi.

Jasa beliau tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam 
kebahasaan. Kata Aljabar berasal dari kata al-Jabr, satu dari dua operasi dalam 
matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat, yang tercantum dalam buku 
beliau. Kata logarisme dan logaritma diambil dari kata Algorismi, Latinisasi dari 
nama beliau. Nama beliau juga diserap ke dalam bahasa Spanyol Guarismo dan 
dalam bahasa Portugis, Algarismo yang berarti digit. 

Arti algoritma adalah rutin khusus yang digunakan untuk menyelesaikan 
persoalan. Algortima digunakan pada pemprograman komputer. Tanpa algoritma 
orang akan kesulitan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut 
pemprograman komputer. 

okohTTTTooTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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angkumanRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

1. Beberapa komponen internal komputer yang perlu diketahui 
a. Motherboard 
b. CPU 
c. RAM 
d. BIOS 
e. Chipset 
f. VGA card 
g. Expansion Slot 

2. Beberapa jenis port yang perlu diketahui 
a. Port Serial 
b. Port Parallel 
c. Port PS/2 
d. Port USB 
e. Port FireWire 
f. Port SCSI 

3. Perangkat lunak software terdiri atas
a. Software aplikasi
b. Sistem software

4. Teknik penyimpanan file pada media storage disebut sistem file.
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Pemahaman Fungsi 
dan Jenis Port

Pemahaman Perangkat 
Internal Komputer

Motherboard
CPU

RAM/ROM
Slot ISA
Slot PCI

Serial
USB
PS/2

Paralel
Audio

File dan Folder serta 
Atribut yang Digunakan 

File Folder

Pemahaman 
Sistem File

Eksplorasi Windows 
Explorer

terdiri atas

contohnya contohnya mempelajari

contohnya

t di i t

Praktik Dasar Komputer

eta KonsepePPPeePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPePPPPPPPPPPPPPPPP
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Pada bab ini, kamu telah mempelajari materi Praktik Dasar Komputer. Apakah 
kamu sudah memahaminya? Adakah manfaat yang dapat kamu ambil? Jika kamu 
belum memahaminya, diskusikan bersama teman dan gurumu.  

alikBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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1. Memori komputer yang hanya da-
pat menyimpan data sementara 
disebut.....
a. Chip 
b. RAM 
c. processor 
d. flash disk 

2. CPU merupakan kependekan dari .... 
a. Control Process Unit 
b. Control Processing Unit 
c. Central Processing Unit 
d. Computer Processing Unit

Perhatikan gambar berikut ini untuk 
menjawab soal nomor 3 sampai dengan 
nomor 7. 

    

Line in

RJ45

54

2

3

7

1 6

3. Printer dapat dihubungkan dengan 
port nomor ....
a. 2 
b. 3 
c. 6 
d. 7 

4. Gambar nomor 3 merupakan port 
... yang digunakan untuk mouse dan 
keyboard.
a. USB 
b. PS/2 
c. Serial 
d. FireWire 

5. Port serial ditunjukkan oleh gambar  
dengan nomor ....
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

6. Saat ini banyak komputer yang me-
nyer ta kan port USB. Port USB di-
tunjukkan oleh gambar nomor .... 
a. 1 
b. 3 
c. 5 
d. 7 

7. Port yang digunakan untuk piranti 
input ditunjukkan oleh gambar 
dengan nomor....
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4

Perhatikan gambar berikut untuk men-
jawab soal nomor 8 sampai dengan 
nomor 10. 

Kerjakanlah di buku latihanmu. 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

atihan Bab 4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
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8. Berdasarkan gambar tersebut yang 
merupakan nama folder adalah ....
a. Local Disk 
b. Latihan.txt 
c. My Music 
d. My Computer 

9. Berdasarkan gambar tersebut lokasi 
folder saat ini (yang sedang aktif) 
adalah ....
a. My Documents 
b. My Pictures 
c. My Music 
d. Local Disk 

10. Perhatikan icon latihan.txt. 
 Termasuk jenis apakah latihan.txt 

tersebut ....
a. folder khusus 
b. file khusus 
c. file teks 
d. direktori

11. Perangkat yang tidak termasuk 
komponen motherboard adalah ....
a. CPU
b. RAM 
c. CD ROM
d. BIOS 

12. Software yang tidak termasuk 
program aplikasi adalah ....
a. Adobe Page Maker 
b. MS Word 
c. Ooo Wtriter 
d. MS Acces 

13. Salah satu aplikasi yang dapat di-
guna kan untuk membuat dokumen 
adalah ....
a. Internet Explorer 
b. Nautilus 
c. Notepad 
d. Calendar

Perhatikan gambar perangkat inter-
nal komputer berikut. Gunakan untuk 
menjawab soal nomor 14 sampai dengan 
16.

 
14. Perangkat pada gambar tersebut 

adalah ....
a. RAM
b. ROM
c. Hard disk
d. Processor

15. Fungsi utama dari perangkat yang 
tersebut adalah ....
a. menyimpan data semetara 
b. mengolah data 
c. menyimpan data permanen 
d. menerima input 

16. Jika  perangkat  tersebut diganti  
dengan  produk  terbaru  maka  efek  
yang  dirasakan adalah ....
a. kapasitas penyimpanan data 

bertambah 
b. memasukkan input lebih cepat 
c. pengolahan data menjadi lebih 

cepat 
d. komputer lebih murah 

17. Cara memberikan perintah atau 
ins truksi saat menggunakan sistem 
operasi MS DOS, yaitu ....
a. menggunakan menu 
b. menggunakan shortcut 
c. menggunakan pengetikan 

perintah 
d. menggunakan ikon 

18. Ketika menggunakan aplikasi tertentu, 
kamu dapat membatalkan  apa yang 
sudah dikerjakan dengan mengguna-
kan fasilitas ....
a. Copy 
b. Paste 
c. Undo  
d. Edit
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19. Salah satu contoh aplikasi pengolah 
kata adalah ....
a. MS Word
b. MS Excel
c. MS Power Point
d. MS Accses

1. Apakah ukuran file dan folder 
dapat dilihat menggunakan 
Windows Explorer? 

2. Dapatkah kamu membuka file Latihan.
txt menggunakan Windows Explorer? 
Coba temukan file tersebut dan klik 
ganda hingga Notepad ter buka. 

3. Geser pointer tepat di atas tombol 
Start. Klik tombol kanan mouse dan 
amati apa yang terjadi. Dapatkah Anda 
mengaktifkan Windows Explorer me-
lalui menu yang baru saja muncul? 

4. Sebutkan 5 komponen utama 
motherboard.

5. Perhatikan tabel yang berisi gambar 
objek atau komponen Windows. 

 Berikan nama untuk setiap objek. 
Jika kamu mengalami kesulitan, dis-
kusikan dengan teman Anda. 

No. Objek Nama Objek

1. Title bar

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

B. Kerjakanlah soal-soal berikut. Jika perlu, gunakanlah komputer untuk menjawab 

pertanyaan.

20. Berikut ini yang bukan merupakan 
contoh aplikasi desktop publishing 
adalah ....
a. MS Publisher 
b. Adobe Page Maker
c. Auto CAD
d. Scribus


