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3.1.Desktop 

 

 
 
 
 

 

 

  Wallpaper Area 

Toolbar Start 

Icon Shortcut 

Gambar Desktop Windows 

Toolbar Area 

Ketika power suatu komputer di-on-kan maka komputer segera melakukan proses yang 

disebut “booting” yang berhenti sampai proses “loading” sistem operasi selesai sehingga 

komputer tersebut telah siap digunakan untuk bekerja. Sebagian besar sistem operasi yang 

digunakan pada konputer desktop di Indonesia adalah keluarga Sistem Operasi Microsoft 

Windows, dan yang saat ini masih banyak digunakan adalah Windows XP, Windows 7, 

Windows 8 dan Windows 10.  Jenis Operating System  tidak hanya Windows saja, ada Linux, 

Unix, Mac OS atau yang dahulu sering kita pergunakan adalah DOS (Disk Operating 

System).

Pada jenis komputer portabel misalnya Tablet PC dan Smartphone juga menggunakan 

Operating System yaitu ada Windows Phone, Android dan iOS.

Untuk sistem operasi yang akan kita pelajari / gunakan adalah Windows 8 dan Windows 10, tetapi 

secara umum sistem operasi jenis windows adalah sama, hanya ada beberapa fasilitas atau 

penggunaan yang sedikit berbeda dari tiap-tiap Sistem Operasi  Windows.

PENGENALAN WINDOWS
BAB 3

Modul Praktikum ICT for Academic Purposes



Pengenalan Windows 3

 
 

 

Shortcut aplikasi yang 
secara umum 

Shortcut aplikasi yang 
secara umum 

Lihat Shortcut Menu lain

Shortcut Menu lain

Mematikan Komputer

Mematikan Komputer

Gambar Menu Toolbar Start 

Icon Shortcut

Fungsi dari Icon Shortcut adalah untuk menjalankan aplikasi melalui desktop dengan cara double 
click (klik dua kali pada mouse secara cepat). Icon Shortcut ini bisa kita pakai untuk mempercepat 
proses pemanggilan aplikasi program yang akan kita gunakan. Icon ini bisa kita buat sesuai dengan 
keinginan atau kita hapus bila kita tidak menginginkan. Intinya Icon Shortcut ini merupakan salah 
satu cara untuk menjalankan aplikasi program selain menggunakan toolbar start.

Toolbar Start

Tombol ini sering kita gunakan apabila akan memanggil aplikasi program yang ada dalam 
komputer kita. Cara untuk mengaktifkan tombol ini adalah dengan menekan mouse satu kali (klik 
kiri) atau tombol windows pada papan keyboard. Fungsi atau pengelompokan dari masing-masing 
kegunaan atau pemakaian bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

Windows 8

Windows 10
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Toolbar Area 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

Wallpaper Area 

 

3.2.Window 

Minimize  

Restore Down  / Maximize  

Aplikasi yang sedang dijalankan

Gambar Toolbar Shortcut 

Untuk menampilkan ukuran dari window, ukuran disini ada dua yaitu, ukuran sebenarnya 
dan ukuran satu layar penuh. Untuk ukuran sebenarnya bisa diubah menjadi lebih kecil 
ataupun lebih besar.  

Untuk men-non-aktifkan sementara aplikasi yang sedang berjalan. Setelah klik tombol minimize 

maka tombol toolbar shortcut akan tidak aktif (lihat gambar 2.1.3), dan bila akan mengaktifkan 

kembali aplikasi program tersebut, klik saja tombol toolbar shortcut, maka aplikasi program 

tersebut akan ditampilkan pada komputer.

Sesuai dengan namanya “windows”, maka aplikasi-aplikasi program yang ditampilkan juga 

berbentuk window. Setiap tampilan window, pasti akan dijumpai tanda atau icon yang berada pada 

sudut kanan atas. Fungsi dari icon tersebut adalah :

Gambar yang melatarbelakangi dari tampilan desktop komputer. Gambar ini bisa dirubah atau 

diganti sesuai dengan keinginan pemilik komputer. Format gambar bisa berupa Bitmap (BMP), JPG 

ataupun JPEG.

Daerah ini untuk menampilkan aplikasi yang sedang aktif / dijalankan, bila sedang menjalankan tiga 

buah aplikasi maka akan ditampilkan tombol toolbar shortcut sebanyak 3 tombol. Tetapi hanya ada 

satu tombol yang aktif yaitu aplikasi yang sedang dijalankan.

Bila ingin menjalankan salah satu menu yang ada, mainkan pointer          mouse diatas menu 

tersebut, maka warna belakang (background) akan berlainan dengan menu yang lain. Bila di 

sebelah kanan dari menu ada tanda segitiga kekiri     , berarti menandakan bahwa ada menu lain 

lagi yang bisa dilihat atau dijalankan. 

win8

win10
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3.3.Pengelolaan File 

Gambar Tampilan File Explore Window 8  

Gambar Tampilan File Explore Window 10  

Dalam pemakaian komputer sehari-hari, pengelolaan file dalam data sangat diperlukan. Untuk melihat 
isi yang ada dalam komputer, bisa digunakan file explorer dengan cara : klik kanan mouse pada tombol 
Start kemudian pilih File Explore, maka akan ditampilan seperti gambar diatas.

Gambar        adalah gambar folder yang menandakan bahwa didalamnya ada sebuah  atau beberapa 
folder/file, sedangkan folder adalah nama kelompok atau penggolongan yang biasanya sesuai dengan isi 
dari folder tersebut. Nama folder ini bisa kita buat sesuai dengan keinginan.

Kolom sebelah kiri berisi seluruh folder yang ada dalam komputer, sedangkan kolom sebelah kanan 
merupakan isi dari folder yang ditunjuk (disorot). Folder yang sedang ditunjuk biasanya bergambar                               
---     
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Close / Close Window  

Untuk mengakhiri atau menutup aplikasi program atau bisa juga menggunakan menu 
bar File > Close untuk menutup lembar kerjanya dan File > Exit untuk menutup 
aplikasi programnya. 

Pengenalan Windows 3
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Gambar Address Folder 
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3.4. Pencarian File  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Setelah kita melakukan penataan file dengan baik, belum tentu kita dapat mengingat secara 

keseluruhan dari nama file ataupun nama folder yang ada. Ada saatnya kita lupa nama foldernya atau 

lupa letak dari foldernya atau nama filenya sekalipun, untuk itu kita memerlukan pencarian 

berdasarkan apa yang kita ingat tentang nama atau extention (format) dari file tersebut. 

Secara prinsip komputer akan melakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang ada, meskipun itu 

hanya satu huruf saja. Adapun cara melakukan pencarian file adalah sebagai berikut :

Pada Windows 8

Klin kanan tombol Start > akan muncul tampilan seperti gambar disebelah kanan 

Pada Wndows 10

Klik tombol  Search                     >    Ketikkan File yang dicari

Pada Windows 10, apabila Anda sudah membuka File Explorer langsung diketik pada Searching 

Downloads yang terletak pada sudut kanan atas. 

Apabila akan melakukan pencarian di suatu folder, maka tentukan dulu lokasi pencarian pada box 

sebelah kiri dan klik tombol Search Now. 

Setelah itu proses pencarian akan dilaksanakan dan hasil pencarian akan dimunculkan pada kolom 

sebelah kanan.

3.5. Mengakhiri Windows 

Setiap akan mematikan komputer, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah ini untuk 

menghindari kerusakan pada sistem ataupun pada perangkat keras, khususnya hard disk. Memang 

bila kita mematikan komputer secara langsung efek kerusakannya tidak akan cepat terjadi, namun 

atau dapat dilihat pada box address dalam gambar berikut :   

Pengenalan Windows3
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alangkah baiknya kalau kita merawat apa yang sudah ada dengan cara yang telah ditentukan, supaya 

komputer dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Cara mematikan komputer atau keluar dari Windows 8 dan Windows 10 ada perbedaannya.

Pada Windows 8 caranya adalah

Klik tombol Start  >  User Account    >  Sign out

Klik Icon Power >  Shutdown 

Pada Windows 10 caranya adalah

Klik tombol Start > Power > Shut down
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