
Melakukan operasi dasar komputer



Pada akhir pelajaran, diharapkan siswa mengetahui:
• cara mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai  
prosedur;

• prosedur yang benar jika menghadapi program yang 
tidak merespons dengan Windows Task Manager.

• Mendemonstrasikan langkah-langkah mengaktifkan dan  

mematikan komputer sesuai prosedur.

• Mendemonstrasikan penggunaan Windows Task Manager  

untuk mengatasi program yang tidak merespons atau hang  

pada komputer.



Operasi Dasar Komputer

Sebelum mengaktifkan komputer yang
mutlak haru ada adalah sistem operasi kerena
sistem operasi sebagai perantara antara
hardware dengan program aplikasi lain. Ada
banyak sistem operasi contohnya DOS,
Windows, Linux, dan Mc OS



Pada sisi bagian depan kotak CPU terdapat tombol
power, tombol reset dan media drive seperti pembaca
disket dan pembaca CD/DVD ROM

● tombol power untuk mengaktifkan komputer
● tombol reset untuk me-restart atau menyalakan ulang 

komputer
● floppy drive 3.5” untuk membaca dan menyimpan data ke  

disket ukuran kecil
● front port (port bagian depan) yang terdiri dari port audio  

dan port USB
● hard drive LED atau lampu indikator harddisk yang  

memberi tanda pada saat harddisk bekerja
● drive CD-ROM untuk membaca CD
● drive DVD-ROM untuk membaca DVD.



Bagian depan CPU



Prosedur mengaktifkan komputer

Pastikan arus listrik sudah mengalir ke 
komputer

Tekan tombol power pada bagian depan 
CPU dan tunggulah beberapa saat

Nyalakan monitor dengan menekan tombol 
power monitor

Tunggu beberapa saat sampai komputer siap 
digunakan.



Tampilan desktop sistem operasi Windows XP yang menandakan komputer 
siap digunakan 



Prosedur mematikan komputer yang benar adalah dengan
cara logout (keluar dari sistem), kemudian melakukan
proses shutdown. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

● Simpan seluruh file yang Anda  
kerjakan dengan menu Save

● Tutup semua program aplikasi yang  terbuka
● Klik start
● Pilih Turn off computer
● Pilih Shutdown / Turn off

Tunggu beberapa saat sampai komputer mati  
sendiri



Stand by : mematikan komputer sementara 
tanpa mematikan hard disk

Restart : meyalakan ulang komputer
Cancel : membatalkan perintah



Menghentikan proses yang tidak merespon 
(not responding)
Terkadang aplikasi tidak merespon sehingga
menyebabkan komputer hang, akan tetapi CPU masih
merespon masukan dari alat masukan, jangan terburu-
buru me-reset komputer secara paksa. Gunakan Windows
Task Manager caranya tekan Ctrl+Alt+Del secara
bersama-sama

Program yang tidak merespon ditandai dengan status

Not Responding



Cara menutup program yang Not 
Responding 

1. Klik program yang tidak merespon

2. Klik End Task sehingga muncul
kotak dialog End Task

3. Klik End Task 



Tampilan Windows Task Mangaer



Windows Task Mangaer bisa juga melakukan 
shutdown, restart, stand by. Klik menu shut down 
sehingga muncul menu seperti gambar



Menggunakan Program-Program Aplikasi 
Mengaktifkan Program Aplikasi

Untuk mengaktifkan program aplikasi bisa menggunaka 

ikon-ikon yang ada di desktop / menggunakan Start 

Program 

• kalau di desktop dengan cara klik 2 kali dengan cepat 

dan ada cara lain dengan klik 1 kali lalu tekan enter  

pada keyboard

• Klik Start Program           klik All Programs              

pilih salah satu program yg ingin di aktifkan 
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Visualisasi Cara Pengaktifan Aplikasi Adobe Photoshop 7

Melalui ikon yang dibuat pada Desktop yang merupakan ikon 

shortcut Adobe Photoshop 7 (dengan cara double klik / klik dua kali).

Klik 2 kali ( double klik )
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Visualisasi Cara Pengaktifan Aplikasi Adobe Photoshop 7

Melalui menu Start > Programs atau All Programs > Adobe 

photoshop.

1

2

3



Cara menampilkan ikon pada desktop

Klik Start Program

Pilih salah satu program untuk di tampilkan di desktop

Klik kanan mouse 

Klik send to 

Pilih Desktop (Create Shortcut)



Meng-install dan menghapus program

Program yang merupakan bawaan dari 

sistem operasi windows XP

•Notepad

•Windows Media Player

•Internet Explorer

•Calculator

•Paint

•WordPad

•Dan game-game



Program tambahan yang belum ada di sistem 

operasi windows XP

•Winamp

•Microsoft office

•Adobe Photoshop

•Corel Draw

•dll



Contoh Meng-install program Firefox 

•Klik ganda file Setup sehingga muncul kotak dialog peng-install an

•Klik Next 



• Pilih I accept the term…………….

• Klik Next



•Klik Next lagi, sehingga proses install berlangsung



•Tunggu sampai proses install selesai



Klik Finish



Menghapus Program
Klik Start 

Klik Control Panel

Muncul tampilan seperti ini



Klik ganda Add or Remove Program



•Pilih program yang akan di hapus, klik  

satu kali sehingga akan muncul tombol   

Remove di sebelah kanan

•Klik Remove

•Biasanya akan muncul pesan apakah kita   

yakin untuk menghapus program

•Selanjutnya kita ikuti alur saja



Beberapa contoh jenis program aplikasi
- Program pengolah kata :  Microsoft Word, Open 

Office.org Writer, Notepad, WordPad,  

- Program pengolah angka :  Microsoft Excel, Minitab, 
SPSS, Office.org Cell, 

- Program pengolah gambar / grafis :  PhotoShop, 
CorelDraw, Ms. PhotoEditor, Office.org.Draw

- Akses internet :  Internet Explorer, Opera, Netscape

- Program pengolah basis data : Microsoft Access, 
MySql, Office.org Base

- Program presentasi : Microsoft PowerPoint, Office.org 
Impress

- Bahasa pemrograman :  Turbo Pascal, Visual Basic, Fox 
Pro 



Cara menggunakan aplikasi sederhana contohnya Notepad

Cara mengaktifkammya Klik Start       All Programs      Accessories

Notepad



Notepad adalah aplikasi yang terdapat

di dalam sistem operasi Windows.

Notped dapat Anda gunakan sebagai

editor beragam bahasa pemrograman

seperti HTML, PHP, C++, dan bahasa

lainnya.



Tampilan Notepad


