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A. OPERATING SYSTEM (OS)
Dalam ilmu komputer, Sistem operasi atau dalam bahasa inggris: operating system atau OS adalah perangkat lunak
sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk
menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web.
Secara umum, Sistem Operasi merupakan software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat
komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah Sistem Operasi berjalan, dan Sistem Operasi
akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu.
Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, skeduling task, dan antar-muka user. Sehingga
masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh
Sistem Operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan "kernel" suatu Sistem
Operasi.
Sistem Operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian:
 Mekanisme Boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memory. Proses ini terjadi ketika kita pertama kali mengaktifkan
komputer.
 Kernel, yaitu inti dari sebuah Sistem Operasi. Fungsi utama kernel adalah melayani bermacam-macam program aplikasi
agar dapat mengakses perangkat keras komputer.
 Command Interpreter atau shell, yang bertugas membaca input dari pengguna
 Pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain
 Driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal, sekaligus untuk mengontrol mereka.
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Sebagai contoh, yang dimaksud sistem operasi itu antara lain adalah Windows, Linux, Free BSD, Macinthos, AIX, AmigaOS,
Solaris, Palm, Symbian.
Sebagai perangkat lunak pertama yang diletakkan di memori komputer, sistem operasi mempunyai beberapa tugas utama,
yakni:
● mengenali perangkat keras yang ada dalam sistem komputer
● mengatur pemakaian memori
● task schedulling atau penjadwalan tugas
● menyediakan antarmuka antara komputer dan user.
Ditinjau dari kemampuannya menangani suatu proses, sistem operasi dibedakan menjadi dua yaitu sistem operasi stand
alone dan sistem operasi multiuser.
Sistem operasi stand alone adalah sistem operasi yang hanya mampu menangani satu pengguna (user) saja, meskipun satu
pengguna itu dapat menjalankan beberapa aplikasi sekaligus.
Sistem operasi multiuser adalah sistem operasi yang mampu menangani banyak proses dari banyak pengguna pada saat yang
bersamaan.
Ada 3 macam status yang umum terjadi pada setiap proses sistem operasi, yaitu:
1. Ready, yaitu status dimana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya
2. Running, yaitu status dimana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor
3. Blocked, yaitu status dimana proses tidak dapat dijalankan pada saat prosesor siap/bebas
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B. BIOS (BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM)
Istilah BIOS pertama kali muncul dalam sistem operasi CP/M, yang merupakan bagian dari CP/M yang dimuat pada
saat proses booting dimulai yang berhadapan secara langsung dengan perangkat keras.
Kata BIOS juga dapat diartikan sebagai "kehidupan" dalam tulisan Yunani (Βίος).
Dalam dunia komputer, BIOS atau Basic Input-Output System, adalah suatu kode software yang ditanam di dalam suatu
sistem komputer yang memiliki fungsi utama untuk memberi informasi visual pada saat komputer dinyalakan, memberi akses
ke keyboard dan juga memberi akses komunikasi secara low-level diantara komponen hardware, seperti untuk meload sistem
operasi dari storage ke RAM.
Ketika komputer diaktifkan, program yang disebut BIOS (Basic Input Output System) akan dijalankan. Program kecil ini
mensinkronkan hubungan antara prosesor dan keyboard serta peralatan lainnya sehingga saat sistem operasi dimuatkan ke
memori, semua perangkat komputer telah siap. Setelah itu, sistem operasi mulai menjalankan fungsinya sebagai pengendali
perangkat keras yang ada di komputer.
Dalam BIOS, terdapat beberapa komponen dasar, yakni sebagai berikut:
 Program BIOS Setup yang memungkinkan pengguna untuk mengubah konfigurasi komputer (tipe harddisk, disk
drive, manajemen daya listrik, kinerja komputer, dll) sesuai keinginan. BIOS menyembunyikan detail-detail cara
pengaksesan perangkat keras yang cukup rumit apabila dilakukan secara langsung.
 Driver untuk perangkat-perangkat keras dasar, seperti video adapter, perangkat input, prosesor, dan beberapa perangkat
lainnya untuk system operasi dasar 16-bit (dalam hal ini adalah keluarga DOS).
 Program bootstraper utama yang memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting ke dalam sistem
operasi yang terpasang.
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C. SETTING PERIPHERAL
Peripheral adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel. Peripheral
komputer merupakan peralatan tambahan komputer yang dibutuhkan untuk keperluan – keperluan lain. Misalnya koneksi
jaringan, mencetak atau mengambil gambar. Peripheral tersebut meliputi Printer, Scanner, Modem, Network Card dan lain
sebagainya.
Ada berbagai jenis peripheral dengan berbagai tugasnya:
KEYBOARD
Gunanya untuk memberi perintah kepada komputer dengan cara menuliskannya atau menekan kombinasi beberapa tombol.
MOUSE
berfungsi untuk mengendalikan kursor/pointer dilayar monitor dengan cara menggerakkannya maju, mundur atau
kesamping.
PRINTER
Merupakan alat output (Hard Copy Device), yaitu alat yang digunakan untuk mencetak hasil proses komputer keatas kertas
sehingga bisa dibaca. Ada tiga jenis printer yang dikenal luas yaitu dot-matrix printer (printer yang menggunakan pita),
inkjet printer (printer tinta), dan laser printer (printer yang menggunakan serbuk laser).
SCANNER
Adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotocopy. Scanner digunakan untuk mengambil citra
cetakan (gambar, foto, tulisan) untuk diolah atau ditampilkan melalui komputer. Ada dua jenis scanner, handy scanner
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(dipegang dan digerakkan dengan tangan), dan flatbed scanne.r (serupa mesin fotokopi). Pada saat ini banyak sekali
scanner yang beredar di sunia dengan berbagai merk diantaranya Canon, HP (Hewlett Packard), EPSON, UMAX.
MICROPHONE DAN SPEAKER
Untuk memasukkan dan merekam suara serta mendengarkan hasil rekaman yang sudah disimpan didalam komputer, atau
mendengarkan musik dan suara dari CD, MP3 atau game.
MODEM
Modem merupakan salah satu perangkat komputer yang berfungsi sebagai perantara antara komputer dengan saluran
telepon agar dapat mengakses internet.
Modem terbagi dua yaitu modem internal dan modem eksternal. Modem external dipasang diluar casing dan dihubungkan
melalui kabel, sedangkan modem internal berbentuk card/kartu yang ditancapkan/menempel pada mainboard. Modem
berfungsi mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya, guna mengirim data komputer melalui saluran telepon. Jika
ingin menggunakan internet, modem harus tersedia.
MONITOR
Bentuknya mirip televisi dan berfungsi menampilkan proses dan hasil pekerjaan komputer.
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D. MANAJEMEN FILE
File adalah sekumpulan data/informasi yang saling berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatannya.
Data file dapat berupa: Numerik, Alpha Numerik Binary, atau Text.
File biasanya disimpan dalam media disk, seperti flashdisk, hardisk, dan CD (Compact Diask).
Operasi-operasi file yang sering dilakukan adalah: Open, Close, Copy, Delete, Create, Rename, Cut, Read, Write, Update,
Insert, dan Append.
Manajemen File adalah: pengelolaan file dan folder agar rapi dan mudah dalam penggunaannya.
Jenis-jenis Ekstensi File:
 .doc : File dari MS Word
 .xls : File dari MS Excel
 .ppt : File dari MS Power Point
 .exe : File aplikasi
 .txt : File text
 .jpg : File gambar
 .mp3 : File audio mp3
Membuat folder / directory
Langkah 1: a. Masuk ke Drive tujuan (misal: drive:D\)
b. Pilih File
New
Folder
Langkah 2: a. Klik kanan pada layar Explore
b. Pilih New
Folder
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Mengganti nama file / folder
Langkah: a. Pilih file/folder yang akan diganti namanya
b. Pilih File
Rename
c. Tulis/ketik nama File/Folder yang baru
Menggandakan File /Folder
Langkah 1: a. Pilih file/folder yg akan digandakan
b. Pilih Edit
Copy
c. Masuk ke Directory tujuan
d. Pilih Edit
Paste

Langkah 2: a. Klik kanan pada File / Folder yg akan digandakan
b. Pilih Copy
c. Masuk ke Directory tujuan
d. Klik kanan
Paste

Langkah 3: a. Klik File / Folder yang akan digandakan
b. Tekan Ctrl + C pada keyboard
c. Masuk ke Directory tujuan
d. Tekan Ctrl + V pada keyboard
Memindahkan File / Folder
Langkah 1: a. Pilih File/folder yang akan dipindahkan
b. Plih Edit
Cut
c. Masuk ke Directory tujuan
d. Pilih Edit
Paste

Langkah 2: a. Klik kanan file/folder yg akan dipindah
b. Pilih Cut
c. Masuk ke Directory tujuan
d. Klik kanan
Paste
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Langkah 3: a. Pilih file/folder yang akan dipindah
b. Tekan Ctrl + X pada keyboard
c. Masuk ke Directory tujuan
d. Tekan Ctrl + V pada keyboard
Menghapus File
Langkah 1: a. Pilih file/folder yang akan dihapus
b. Klik kanan
Delete

Langkah 2: a. Pilih file/folder yang akan dihapus
b. Tekan tombol Delete pada keyboard

Pencarian / Search
Langkah-langkahnya:
a. Klik Start
Search
b. Pilih All Files and Folders :
 Jika nama file sudah diketahui, langsung ketik nama file pada “All or part of the name file”






*.* adalah kata kunci untuk menampilkan seluruh file
*.exe adalah kata kunci untuk menampilkan seluruh file yang berekstensi exe.
a*.* adalah kata kunci yang menampilkan seluruh file yang diawali dengan huruf ( a )
b??y adalah kata kunci yang menampilkan seluruh file yang diawali dengan huruf ( b ) dan huruf ke-4
adalah huruf ( y ).
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