
Bahan Ajar/Materi 
Mata Pelajaran  :  T I K 
Satuan Pendidikan  :  SMA Negeri 1 Matur 
Tahun Pelajaran  :  2011/2012 
Semester   :  I (Ganjil) 
Penyusun  :  Antoni M. 

 

SK 1  :  Melakukan Operasi Dasar Komputer 

KD 1 :  Mengaktifkan dan Mematikan Komputer dengan Prosedur yang Benar 

 
OPERASI DASAR KOMPUTER 

 

A. SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER 

Secara umum perkembangan komputer terbagi menjadi empat  generasi yaitu : 

1. Mainframe 
Mainframe adalah komputer generasi pertama dengan ukuran yang sangat besar 
dan menggunakan arus yang besar pula. 
 

2. Minikomputer 
Minikomputer merupakan komputer generasi kedua, memiliki ukuran yang relatif 
lebih kecil dari pada mainframe. Namun jika dibandingkan dengan sekarang, 
minikomputer masih sangat jauh dari ideal. 
 

3. Workstation  
Wordstation merupakan komputer generasi ketiga yang mempunyai kemampuan 
yang sangat baik untuk menyelesaikan perhitungan yang rumit, karena komputer ini 
menggunakan sistem operasi NT.  
 

4. Personal Computer (PC) 
PC adalah komputer generasi keempat  yang harganya relatif terjangkau karena 
ukurannya kecil. PC dapat digunakan dimana saja, mulai dari pabrik, kantor, rumah, 
bahkan di dalam kamar. Penggunaannya juga relatif mudah dibandingkan dengan 
komputer generasi sebelumnya. 
PC pertama kali muncul pada tahun 1980, setiap tahun mengalami perubahan dan 
perbaikan. Dalam jangka waktu kurang dari sepuluh tahun PC sudah menjadi luar 
biasa, dan terus menerus mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

PC ini didesain oleh IBM dengan menggunakan prosessor intel 8080 dan sistem 
operasi MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) produk dari Microsoft. 
 
Bagian-bagian bentuk fisik komputer PC 

 Komputer desktop 
 
 
 
 
 
 
 

 Laptop (net bok) 

 

 

 Handheld (komputer genggam) 

 

Keunggulan-keunggulan dari PC: 

 Memiliki standarisasi sehingga dapat dilakukan proses kloning, dengan proses 
kloning PC dapat diproduksi secara massal dengan biaya murah tanpa 
mengurangi kinerjanya. 

 Kompatibel antara satu produk perusahaan dengan produk perusahaan 
pembuat PC yang lain. 

 Pengguna komputer tidak perlu khawatir 
komputernya mengalami gangguan karena 
perangkat software atau hardware dapat dicari 
dan diperbaiki dengan mudah. 

 

B. ARSITEKTUR MOTHERBOARD/MAINBOARD 

Motherboard berfungsi sebagai tempat bagi komponen-
komponen yang terintegrasi. Mainboard terletak di CPU, 
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didalamnya terdapat unit-unit, seperti processor, memory, sound card, socket processor, 
chipset, slot ram, bios, slot ekpansi, seriap port, dan USB port dan lain-lain 

Hadrware yang tergabung ke dalam CPU diantaranya : 
 Cassing  
 CD/DVD room/RW 
 Floppy drive 
 USB port 
 Tombol power dan reset 
 Power supply 
 Harddisk 
 Memory 
 Dan lain-lain 

 

 

C. INSTRALASI PENYAMBUNGAN ANTAR HARDWARE 

Yang dipersiapkan serta tata cara penyambungan antar bagian dari perangkat komputer 
adalah : 
 Sumber listrik 
 Stabilizer/stavolt/UPS 
 CPU 
 Monitor 
 Keyboard 
 Mouse 
 Printer 
 Speaker atau headset 
 
Cara penyambungannya : 

No 
Sambungan antar bagian perangkat 

Bagian Perangkat Sambungannya 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Stabilizer/stavolt/ 
UPS 
CPU 
 
Monitor 
Mouse 
Keyboard 
Printer 
Speaker 
Headset 

Sumber listrik, CPU, monitor, speaker, printer, 
keyboar, mouse, headset 
Monitor, printer, keyboard, mouse, speaker, 
headset 
Stabilizer/stavolt/UPS 
CPU 
CPU 
Stabilizer/UPS, CPU 
Stabilizer/UPS, CPU 
CPU 
 

 
 
 

D.  MENGAKTIFKAN DAN MEMATIKAN KOMPUTER SESUAI DENGAN PROSEDUR 
YANG BENAR 

 

1. Mengaktifkan/menghidupkan komputer 

Langkah-langkah untuk menghidupkan komputer adalah : 
- Pastikan semua peralatan komputer tersambung dengan benar termasuk 

penggunaan arus listrik 
- Lakukan pengecekan pada Floppy Drive, harus dalam keadaan kosong (kalau 

ada) 
- Nyalakan komputer dengan menekan tombol Power pada monitor dan CPU, 

kemudian tunggu sampai komputer selesai melakukan booting. 
- Setelah proses booting selesai, komputer akan menampilkan desktop. 
 

Booting 

Booting merupakan langkah awal dalam 
mengoperasikan komputer. Walaupun proses 
booting tidak sesederhana yang dibayangkan, 
tetapi sebagai gambaran global, jadi booting 
adalah proses pemasukan arus listrik ke dalam 
peralatan komputer sehingga komputer dapat 
berkomunikasi dengan pengguna (user). 

 
 

 

Cara booting ada dua macam yaitu : 

a. Cold Booting 
Proses awal, dari keadaan mati (tidak mendapat suply listrik). Atau saat 
komputer dialiri arus listrik untuk pertama kali. 
 

b. Warm Booting 
Booting yang berlangsung pada komputer yang sudah hidup. Warm booting 
biasanya  harus dilakukan jika komputer tiba-tiba tidak berfungsi (macet atau 
hang) ketika sedang mengolah data. 
Langkah-langkahnya : 
- Tekan Ctrl + Alt + Del pada keyboard secara bersamaan. 
- Pada kotak dialog, klik menu Shut Down pilih Restart 

 

Elemen-eleman utama layar desktop adalah : 

 Menu Start  :  Menu utama pada sistem operasi 
 Taskbar  :  Tempat dimana nama-nama program yang sedang 

aktif 
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 Ikon program  :  Simbol/gambar aplikasi sebuah operasi. 
 Wallpaper  :  Gambar-gambar yang menjadi latar belakang desktop 
 Kursor/pointer  :  sebuah objek yang berbentuk panah (     ) dan garis 

tegak (     ) yang akan bergeser  apabila mouse 
digerakkan. 

 

2. Mematikan komputer dengan prosedur yang benar 

Langkah-langkah untuk mematikan komputer adalah : 
- Klik menu Start 
- Pilih Turn Off Computer 
- Akan muncuk koatak dialog seperti : 

 

Stand By  :  Mengistirahatkan komputer tapi komputer dalam 
keadaan hidup 

Turn Off  :  Mematikan komputer 
Restart  :  Membooting ulang 
Cancel  :  Membatalkan perintah untuk mematikan komputer 

 
- Untuk mengakhiri penggunaan komputer klik Turn Off. 
- Matikan monitor dengan menekan tombol Power. 

 

 

ULANGAN HARIAN  1: 

 

 

 

 

 

SK 1  :  Melakukan Operasi Dasar Komputer 

KD 2 :  Menggunakan Perangkat Lunak Beberapa Program Aplikasi 

 

MACAM-MACAM DAN FUNGSI  
SOFTWARE (PERANGKAT LUNAK) 

 
Software adalah seperangkat program-program yang berisikan intruksi-instruksi 

(perintah) yang ditulis dalam bahasa komputer dan dimengerti oleh perangkat komputer 
 
Macam-macam perangkat lunak : 

1. Operating System (Sistem Operasi) 

Sistem Operasi adalah kumpulan dari beberapa perintah atau program pengendali 
komputer dengan memperhatikan bentuk dan cara kerja hardware yang dimiliki. 
 
Macam-macam sistem operasi : 

a. Sistem Operasi Windows 

 
b. Sistem Operasi Linux 

 



c. Sistem Operasi Apple 

 

Kegunaan Sistem Operasi adalah : 

1) Interpreter 

Interpreter yaitu sistem operasi yang digunakan untuk menterjemahkan software 
sehingga dimengerti oleh hardware 
 

2) Configurasi Hardware 

Configurasi Hardware adalah Sistem Operasi yang digunakan untuk mengenal 
peralatan pendukung komputer 
 

3) Manajemen File  

Manajemen File merupakan Sistem Operasi yang digunakan utuk mengelola file 
baik file yang berupa data maupun program. 
 

2. Program Aplikasi 

Program Aplikasi adalah program-program yang dibuat untuk menangani berbagai 
aplikasi dan menunjang berjalannya sebuah komputer. 
 
Jenis-Jenis Program Aplikasi adalah : 

a. Microsoft Office 

 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Power Point 
 Microsoft Access 
 Microsoft Outlok 
 Microsoft Publisher, dll 

 
 
 

b. Desain Grafis d. Multimedia 

 Corel Draw    Windows Media Player 
 Photoshop    Jet Audio 
 PageMaker    Winamp 
 Adobe Dremier    dll 
 dll   

 
 

c. Aplikasi Internet e. Aplikasi Games 

 Internet Explorer    Free Cell 
 Mozila Firefox    Heart 
 Opera Mini    Pin Ball 
 Yahoo Massengger    Minesweeper 
 Google Crome    Solitaire 
 dll    dll 

 
 

3. Utility (Program Pembantu) 

Utility adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk membantu sistem operasi 
dalam menjalankan berbagai aplikasi. 
Contoh : 
 Sistem Praktisi hardisk 
 Antivirus  
 Norton  
 Sistem billing 
 Dll 

 
 
 

4. Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemograman adalah bahasa untama dalam membangun atau menciptakan 
perangkat lunak supaya komputer dapat dioperasikan. 
Contoh : 
 Pascal  
 Visual Bassic 
 Bahasa Tingkat tinggi 
 Bahasa Tingkat rendah 
 Bahasa Tingkat menengah 
 dll 

 

 
ULANGAN HARIAN 2 : 



SK 2  :  Memahami Fungsi dan Proses Kerja berbagai Peratatan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

KD 2.1  :  Mendeskripsikan fungsi, Proses kerja Komputer, dan Komunikasi, serta 
berabgai peralatan Teknologi dan Komunikasi 

 

FUNGSI HARDWARE DAN  
ELEMENT SIKLUS PEMROSESAN 

 

A. PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak bisa dipisahkan satu persatu. TIK 
mempunyai 2 makna yaitu : 
 
1. Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 
penggunaan  sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 
 

2. Teknologi Komunikasi 

Teknologi Komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan 
alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke 
perangkat yang lain. 
 
 

B. PERUBAHAN DATA MENJADI INFORMASI 

Secara umum, teknologi informasi diartikan sebagai segala macam teknologi yang 
digunakan untuk mengubah data menjadi informasi. Dalam teknologi informasi, informasi 
merupakan hal yang penting yang pertama. Hal penting yang kedua adalah data. 

Data diartikan suatu kumpulan dari kejadian-kejadian yang ditulis (dicatat) dari suatu 
keadaan atau peristiwa nyata yang terjadi dilapangan. Adapun informasi dapat diartikan 
suatu hasil dari kegiatan pengolahan data yang lebih berarti dari suatu kejadian, 
keadaan, peristiwa.  
 
 
 
 
 
 
Dan proses perubahan data menjadi informasi menggunakan alat proses. Hasil proses 
ditampilkan dengan alat output. Bila diperlukan hasilnya dapat disimpan dalam sebuah 

alat simpan. Pengolahan data di komputer yang melibatkan alat simpan dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. FUNGSI HARDWARE 

1. INPUT (PERALATAN PEMASUKAN) 

Input merupakan memasukkan data dimaksudkan untuk mengubah data dari 
sumber dokumen kedalam suatu bentuk yang dapat diterima di dalam komputer. 
Fungsinya adalah untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer sehingga 
dapat diolah menjadi informasi. 
 
Peralatan atau bentuk fisik input yang populer digunakan antara lain : 

a. Keyboard 

Keyboard merupakan media input yang merupakan sarana pendukung utama 
untuk dapat memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai sarana 
untuk memberikan perintah dari user (pemakai komputer) melalui tombol-tombol 
yang ada. 

 

Tombol-tombol yang ada pada keyboar dapat dibagi menjadi 4 : 

1) Function Key (Tombol fungsi) 

Tombol ini terdiri dari 12 tombol F1 sampai F12.  Tombol-tombol ini berguna 
untuk menjalankan perintah yang sering digunakan tergantung pada 
program yang sedang dijalankan. 

Data  Proses   Informasi    

Data  Proses   Informasi    

1. Perangkat keras 

2. Perangkat lunak 



2) Typewriter Key (huruf, angka, tanda baca)  

Adalah suatu tombol yang berfungsi sama dengan tombol yang ada pada 
mesin tik.  
 

3) Numeric Key (angka) 

Tombol ini berguna untuk memasukkan data berupa angka dengan frekuensi 
yang tinggi jika tombol <Num Look> lampunya aktif (on), akan tetapi jika 
lampunya mati (off) maka yang berfungsi adalah tombol yang bukan 
numeric. 
 

4) Special porpose key (tombol spesial/khusus) 

Tombol ini akan berfungsi jika ditekan bersamaan dengan tombol yang lain. 
Tombol-tombol yang termasuk jenis ini adalah: 

 ESC   : Membatalkan perintah 
 Tab (        ) : Memindahkan kursor satu tab ke kanan atau ke tanda 

tab stop 
 Caps Look : Bila lampu menyala (on) pengetikan akan menghasilkan 

huruf kapital (besar), jika mati (off) pengetikan berubah 
menjadi huruf kecil dengan cara menekan tombol Caps 
Look. 

 Shift  : digunakan bersamaan dengan tombol lain. Untuk 
mengetik karakter simbol yang ada di tombol dan atau 
huruf kapital. 

 Ctrl (Control) : digunakan bersamaan tombol lain untuk menjalankan 
suatu perintah. 

 Jendela Window (  ) : sama dengan mengklik start (menu utama pada 
sistem operasi) 

 Alt  : digunakan bersamaan tombol lain untuk menjalankan 
suatu perintah. 

 Bacpace ( ) : menghapus satu karakter disebelah kiri kursor 

 Enter  ( ) : - memproses/melaksanakan  perintah 
  - berpindah ke baris baru 
 Insert : menyisipkan karakter 
 Delete : Menghapus satu karakter di sebelah kanan kursor 
 Home : menuju/memindahkan kursor ke awal baris  
 End : menuju/memindahkan kursor ke akhir baris 
 Page Up : Untuk menggulung naik 1 layar. 
 Page Down : Untuk menggulung turun 1 layar. 

 Anak panah ( , , , )  : mengarahkan kursor sesuai arah panah. 
 
 
 
 

b. Mouse/Pointing Devise 

Mouse adalah alat untuk menempatkan kursor dengan cara cepat dan untuk 
memberikan perintah secara praktis dan cepat pula. 
 
Spesifikasi menggunakan mouse adalah : 

1) Klik 
Menekan tombol sebelah kiri satu kali 
secara cepat dan segera lepaskan.  
Fungsinya untuk melakukan perintah. 
 
 

2) Dobel klik 
Menekan tombol sebelah kiri 2 kali 
secara cepat tanpa ada perantara 
waktu dan tanpa menggeser mouse 
 

3) Klik kanan 
Menekan tombol sebelah kanan 1 kali 
kemudian lepaskan. Fungsinya untuk 
shortcut (mengeluarkan menu). 
 

4) Drag and Drop  
Menekan tombol sebelah kiri, kemudian tahan, di geser dan dilepaskan. 
Fungsinya untuk memblok atau memindahkan. 
 

5) Scrool (menggulung) 
Memutar roda-roda yang ada antara tombol kiri dan kanan. Fungsinya 
adalah untuk menggulung 1 layar keatas atau kebawah. 

 
 

c. Scanner 
Scanner adalah pemindahan gambar atau objek lain yang cara kerjanya mirip 
dengan cara kerja mesin fotocopy. Dengan scanner data bisa dimasukkan lebih 
cepat dibandingkan dengan keyboard atau mouse. 

 



d. Touch Screen (Layar Sentuh) 

Layar monitor yang menggunakan sensor untuk mendeteksi sentuhan jari, 
sehingga jari bertindak seperti pointer mouse pada layar 

 

e. Touch Pad (Papan Sentuh) 
Papan atau bantalan yang peka atau sentitif terhadap sentuhan 

 

f. Stylus Pen (Pena Elektronik) 
Adalah peralatan input yang penggunaannya dengan cara menyentuhkan ujung 
pena pada layar untuk memilih perintah, menulis atau membuat gambar. 

 

g. Joystick dan Game Pad  
Adalah peralatan yang berfungsi untuk mengontrol permainan dan memberi 
perintah tertentu pada program permainan atau game. 

 

h. Microfon 
Peralatan untuk menangkap suara dan menginput atau memasukkan ke dalam 
komputer. 

 
i. OMR (Optical Mark Reader) 

Adalah merupakan jenis scanner, yaitu alat yang dapat membaca tanda pada 
lembar kertas. 

 
j. Barcode Scanner 

Adalah alat untuk membaca kode barang yang bentuknya gari-garis tegak. 
 
 
 



 

k. Kamera Digital 
Adalah peralatan untuk merekam gambar secara digital dalam merekam gambar 
dengan mengguakan sensor, yang selanjutkan akan diubah dalam bentuk data 
digital. 

 
 

l. Divicam (Digital Video Camera) 
Adalah peralatan untuk merekam gambar bergerak secara digital. 

 

m. Webcam (Web Camera) 
Adalah kamera yang bersifat real time yang digunakan dalam jaringan dan 
gambar yang dihasilkan dapat di akses atau dilihat melalui Word Wide Web 
(WWW). 

 

n. TV/FM Tunner 
Adalah alat yang memungkinkan kita untuk melihat acara televisi atau 
mendengarkan siaran radio FM melalui komputer. 

 
 

2. OUTPUT (PERALATAN KELUARAN) 
 

Output adalah alat yang berfungsi untuk menampilkan informasi yang diperoleh 
sebagai hasil pengolahan data. Output ada dua macam : 
a. Softcopy.  

Output yang ditampilkan dalam layar atau dalam bentuk suara.  
Contohnya monitor, speaker. 

b. Hardcopy 
Output yang jenisnya dicetak dikertas. Contohnya adalah printer. 

 
 



Jadi alat-alat output (pengeluaran) tersebut adalah : 

a. Monitor 
Monitor merupakan alat untuk menampilkan hasil pengetikan pemprosesan 

data. Awalnya monitor komputer dibuat seperti televisi menggunakan tabung 
katode. Bentuk monitor ada dua : 
 CRT (Cathode Ray Tube) 

 
 LCD (Liquid Crystal Display) disebut juga dengan Flat panel display.  

 

Ukuran monitor sama halnya dengan ukuran televisi, dinyatakan dalam 
bentuk Inchi (14 inch, 21 inch dan sebagainya. 

Aspek penting yang harus diperhatikan daam pemeliharaan monitor adalah 
resolusi. Resolusi berkaitan dengan tingkat kejernihan atau ketajaman gambar 
yang ditampilkan oleh monitor. Resolusi dikaitkan dengan banyaknya pixel yang 
terdapat pada sebuah monitor. Sebuah monitor dengan resolusi 600 x 800 
berarti mempunyai 600 pixel horizontal dan 800 pixel vertikal. Semakin besar 
resolusi sebuah monitor, semakin tajam dan jernih gambar yang ditampilkannya. 

Untuk menjaga agar tidak menimbulkan gangguan pada mata manusia, 
sebaiknya pada monitor ditambah dengan kaca peredam (screen filter). Cara ini 
terbukti dapat mengurangi kelelahan pada mata. 

 

b. Printer 

Printer merupakan alat untuk mencetak informasi pada kertas. Berdasarkan 
cara kerjanya, printer yang ada dapat dikelompokkan: 

 
1. Printer dot matrik. 

Printer yang bekerja dengan mengetuk output pada kertas, sehingga didapat 
hasil yang diinginkan. Printer ini sangat populer pada tahun 1980-an. 

 
 

2. Printer ink jet 

Printer yang bekerja dengan jalan menyemprotkan tinta kekertas 

 
 

3. Printer Laser 

Printer yang menggunakan cara kerja yang mirip dengan printer dot matrik, 
menampilkan dalam bentuk titik (dot) yang sangat rapat. Prinsip kerja printer 
ini mirip dengan mesin fotokopi, yaitu memproses output kertas. 

 



4. Plotter 

Plotter adalah jenis printer yang dirancang secara khusus untuk 
menghasilkan output berupa gambar atau grafik dengan ukuran yang besar. 

 
 
 

c.   Speaker 
Speaker merupakan alat yang berfungsi untuk mengeluarkan suara (voise 
output devices). 

 
 

d.   Proyektor  
Adalah alat yang digunakan untuk memproyeksikan tampilan dari komputer atau 
alat lain agar diperoleh gambar yang lebih besar. 

 

3.     ALAT PEMROSES 
 
Proses merupakan intruksi/perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk 
menjalankan operasi data. Alat yang berfungsi untuk memproses data pada 
komputer adalah :  

a. CPU (Central Processing Unit) 

CPU (Central Processing Unit) atau unit 
pusat pengolahan/ memproses 
merupakan komponen yang berfungsi 
untuk mengolah data menjadi informasi 
dan pusat pengendali atau pengatur 
komponen-komponen komputer agar 
dapat bekerja sama antara satu dengan 
yang lainnya. Dalam mengolah atau 
memproses data CPU memiliki dua 
peran yaitu : 
- Control Unit (CU)  

Adalah CU yang bertugas mengatur 
aliran data ke CPU maupun aliran 
data ke peralatan lain. 
 
 

- ALU (Aritmatika logical Unit) 
ALU yang bertugas memproses data yang berupa operasi aritmatematik 
(penjumlahan dan pengurangan) serta operasi logika seperti >, =, < dan lain-
lain. 

 

b. Processor 

Processor adalah salah satu bagian yang terpenting di dalam komputer, yang 
berbentuk chip yang terdiri dari ribuan atau jutaan transistor-transistor yang akan 
melakukan pemrosesan data. Semakin tinggi jenis processor diletakkan dalam 
sebuah tempat yang dinamakan Motherboard/Mainboard komputer maka 
semakin baik pula komputer tersebut.  
Keunggulan processor adalah : 
 
1. Dapat menyelesaikan suatu soal matematika yang cukup rumit dalam waktu 

beberapa detik saja.  

2. Tidak memiliki faktor kelelahan seperti yang biasa dialami oleh manusia. 



 
Jenis-jenis Processor untuk komputer desktop : 

1. Processor Intel 

 Intel 8086 dan 8088 

 Intel 80286 

 Intel 386 DX dan 386 SX 

 Intel 486 DX dan 486 SX 
 
 

2. Processor Intel Pentium 

 Intel Pentium 

 Intel Pentium MMX 

 Intel Pentium II 

 Intel Pentium III (Slot 1) 

 Intel Pentium III (Soket PGA 370) 

 Intel Pentium 4 (Soket 423) 

 Intel Pentium 4 (Soket 478) 

 Intel Pentium 4 (Soket LGA 775) 

 Intel Pentium 4 Extreme Edition 

 Intel Pentium D 

 Intel Pentium Extreme Edition 

 Intel Pentium Dual Core (Seri E2xxx) 
 

3. Processor Intel Celeron 

 Intel Celeron (Slot 1) 

 Intel Celeron (Soket PGA 370) 

 Intel Celeron (Soket 478) 

 Intel Celeron D (Soket 478) 

 Intel Celeron D (Soket LGA 775) 

 Intel Celeron Conroe (Seri 4xx) 

 Intel Celeron Dual Core 
 
 

4. Processor Intel Core 2 

 Intel Core 2 Duo 

 Intel Core 2 Quad 

 Intel Core 2 Extreme 
 

5. Processor AMD 

 AMD K5 

 AMD K6 

 AMD K6-2 

 AMD K6-III 

 AMD Athlon K7 

 AMD Athlon Thuner Bird 

 AMD Duron 

 AMD Athlon XP 

 AMD Sempron 

 AMD Athlon 64 

 AMD Athlon 64X2 (Dual Core) 

 AMD Athlon X2 (Dual Core) 

 AMD Athlon 64 FX 

 AMD Phenon (Quad Core) 
 
 

c. Memory (Storage) 

1. Memory Primer 

Memori primer adalah memori yang bekerja bersama-sama dengan CPU 
atau berhubungan langsung dengan CPU 

 
 
 
 



Yang termasuk bagian memori Primer adalah : 

a. RAM (Random Access Memory) 
RAM adalah memori yang dapat menyimpan instruksi-instruksi atau 
program selama aliran listrik masih hidup (penyimpanan sementara) 
Ukuran-Ukuran Bus Speed RAM adalah : 

 SDRAM 

 RDRAM 

 DDR SDRAM 

 DDR2 

 DDR3 
 

b. ROM (Read Only Memory) 
ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca oleh CPU dan bersifat 
permanen 
 

2. Memory Sekunder 

Memori sekunder adalah memori yang berfungsi menyimpan data yang 
sifatnya permanen atau tidak hilang saat komputer di matikan. 
 
Yang termasuk Memori sekunter adalah : 

a. Harddisk 
Harddisk adalah media penyimpanan data yang merupakan piringan 
magnetik. 
Piringan magnetik adalah piringan yang berisi partikel-partikel logam 
yang dapat diubah dengan diberi muatan elektromagnetik 

 
Jenis-jenis harddisk komputer Desktop: 

 Harddisk Pata (IDE/ATA) 

 Harddisk SATA 

 Hardisk SATA 2 

 
 

b. Floppy Disk (Disket) 
Disket adalah media penyimpanan menggunakan piringan magnetik 
untuk menyimpan data. 
Ukurannya adalah 5¼ “ dan 3 ½“ dengan kapasitas 1,2 MB dan 1,44 
MB. 

 
 

c. USB Flash Disk (UFD) 

Flash Disk adalah mendia penyimpanan berjenis flash memori yaitu 
memori yang dapat menghapus dan menulis secara sekaligus dalam 
suatu operasi 
 
Kapasitas USB Flash Disk, 64 MB, 128 MC, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 
GB, 4 GB dan lain-lain. 

 



d. Optical Disk (Piringan Optik) 

 CD (Compac Disk) 

Adalah pembacaan dan penulisan data piringan menggunakan sinar 
laser. Kapasitas 650-700 MB dan ukuran CD Kecil adalah 200 MB. 
 
Jenisnya : 
 CD-R (Compac Disk Recordable) 

Adalah CD yang dapat ditulis dan tidak dapat dihapus 
 

 CD-RW (Compac Disk Rewritable) 
Adalah CD yang dapat ditulis dan dapat dihapus berkali-kali 

 
 

 DVD (Digital Versatile Disk) 

DVD adalah media penyimpanan Optik untuk menyimpan data 
digital seperti data audio dan Video. 
 
Kapasitas DVD ini 7 kali kapasitas CD yaitu 4,7 GB. 

Jenis-Jenis DVD adalah : 

 DVD-R 

 DVD+R 

 DVD-RW 

 DVD+RW 

 DVD RAM 
 
 
 
 
 
 
 

D. Bahasa Biner  

Komputer melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa mesin. Bahasa 
mesin merupakan satu-satunya bahasa yang dimiliki dan dimengerti oleh komputer. 

Penerjemahan bahasa komputer adalah berupa bilangan ”biner”. Bilangan biner 
pertama kali dilakukan oleh ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), 
sebuah perusahaan komputer di Amerika Serikat pada awalnya ENIAC pada tahun 1945 
menggunakan bahasa mesin sebagai alat komunikasi berupa bilangan biner yang terdiri 
atas angka 0 dan 1. 

Proses yang dilakukan oleh komputer ENIAC dalam menerjemahkan masukan atau 
input dari luar ke dalam bahasa mesinnya adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 

Bahasa biner merupakan bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer, berbasis 
angka dua. Untuk memahami bahasa ini terlebih dahulu kita harus mengetahui 
berpangkatan bilangan 2 yang sudah tidak asing lagi. 
 
Tabel bilangan berbasis dua 

2
0 = 1  2

9 
= 512 

2
1 

= 2  2
10 

= 1024 

2
2 

= 4  2
11 

= 2048 

2
3 

= 8  2
12 

= 4096 

2
4 

= 16  2
13 

= 8192 

2
5 

= 32  2
14 

= 16348 

2
6 

= 64  2
15 

= 32768 

2
7 

= 128  2
16 

= 65536 

2
8 

= 256  dan seterusnya 

 
Untuk menterjemahkan bahasa ke dalam bahasa mesin maka harus 
mengkonvensikannya menjadi bilangan-bilangan biner seperti tabel diatas. 
 

Contoh Soal : 

1. Konvensikan angka 124 yang merupakan bilangan berbasis 10 ke 
dalam bilangan berbasis biner. 

2. Konvensikan bilangan 1001101 menjadi bilangan berbasis 10. 

Hasil Bilangan 
Biner 

0 dan 1 

Proses dalam 

komputer 



Penyelesaian (1) 

Cara 1: 
 
124 – 64  64 = 1 x 2

6
 

Sisa  60 

60 – 32  32 = 1 x 2
5
 

Sisa  28 

28 – 16  16 = 1 x 2
4
 

Sisa  12 

12 – 8   8 =  1 x 2
3
 

Sisa  4 

4 – 4   4 =  1 x 2
2
 

Sisa  0 

0 – 0   0 =  0 x 2
1
 atau 0 x 2

0 

Sisa  0 

Sehingga 124 = 1111100 

Cara 2 : 

Cara ke dua ini adalah dengan mengambil sisa hasil bagi 2. 

124 : 2 = 62 
Sisanya 0 

62 : 2 = 31 
Sisanya 0 

31 : 2 = 15 
Sisanya 1 

15 : 2 = 7 
Sisanya 1 

7 : 2 = 3 
Sisanya 1 

3 : 2 = 1 
Sisanya 1 

1 : 2 = 0 
Sisanya 1 

124 Hasilnya dimulai dari dari sisa bagi dari bawah yaitu = 1111100 
 
 

Penyelesaian (2) 

Cara 1: 

1  0  0  1  1  0  1 1 x 20 = 1 

 0 x 21 = 0 

 1 x 22 = 4 

 1 x 23 = 8 

 0 x 24 = 0 

 0 x 25 = 0 

 1 x 26 = 64 
              77 

Cara 2: 

1 0 0 1 1 0 1 

2
6
 2

5
 2

4
 2

3
 2

2
 2

1
 2

0 

64 0 0 8 4 0 1 

Jadi 1001101 = 77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

=  77 



Dengan menggunakan sistem bilangan biner, data apapun yang dimasukkan ke dalam 
komputer akan diubah menjadi kombinasi angka 0 dan 1. Angka 0 atau angka 1 dalam 
sistem ini disebut bit (binary digit) yang tergabung dalam satu kelompok yang disebut byte. 
1 byte terdiri dari 8 bit.. 

 

Contoh : 

K A M I  B E L A J A R  T I K 

 

 

8 bit             8 bit 

1 byte             1 byte 

 

 
Dengan demikian jika berbicara besaran data atau informasi yang disimpan oleh 

komputer, maka satuan yang digunakan adalah byte. Satuan pengukuran biner 
selengkapnya adalah : 

 
1 bit = 1 karakter  = 1 huruf 
8 bit = 1 byte 
1 KB (Kilobyte)  = 1.024 byte 
1 MB (megabyte)  = 1.024 KB 
1 GB (gigabyte)  = 1.024 MB 
1 TB (Terabyte)  = 1.024 GB 

 

 
 
 

 

 

ULANGAN HARIAN 3 : 
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SK 3  :  Memahami Ketentuan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

KD 3.1  :  Menerapkan Aturan yang berkaitan dengan etika dan moral terhadap 
perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi 

 

ETIKA DAN MORAL DALAM PENGGUNAAN   
TEKNOLOGI  INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

 

Etika adalah nilai-nilai yang dianggap benar atau salah, yang diterima oleh seseorang 
atau masyarakat. Sedangkan moral adalah sikap dan prilaku yang harus dilakukan 
seseorang.  
 

A. ATURAN HAK CIPTA PERANGKAT LUNAK 

Hak Cipta merupakan kekayaan  intelektual yang dimiliki oleh individu, kelompok 
atau perusahaan. Hak cipta juga merupakan suatu karya, baik berupa  barang, lagu, 
tulisan dan sebagainya yang diciptakan oleh seseorang, kelompok, atau perusahaan 
didaftarkan ke Departemen Kehakiman sehingga dilindungi oleh undang-undang. 

Undang-undang yang melindungi hak cipta adalah Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 19 tahun 1992 tentang hak cipta yang ditanda tangani dan di sahkan di 
Jakarta tanggal 29 Juli 2002 oleh Presiden RI. 

Undang-undang hak cipta yang memuat 78 Pasal ini memberikan perlindungan 
untuk program dengan standar internasional. Bagi yang melakukan pelanggaran 
terhadap undang-undang hak cipta ini diberikan sanksi yang cukup tegas berupa 
kurungan penjara dan denda berupa uang. 

Jadi hak cipta adalah hak ekslusif yang dipatenkan dan diakui sebagai kekayaan 
intelektual seseorang, kelompok  atau perusahaan. Sejak tahun 2003 kekayan ini 
dilindungi sebagai HAKI. 

 

Pada pasal 1 Undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa : 

Ayat  1  :  Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk 
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 
peraturan perundang-undang yang berlaku. 

Ayat 2 :   Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan 
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian 
yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 

 
Khusus mengenai teknologi informatika dan komputer, dicantumkan dalam Undang-

undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pada pasa 1 ayat 8 yang menyatakan : 

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk 
bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan 
media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer 
bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai yang khusus, 
termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. 
 

 

B. DAMPAK PELANGGARAN HAK CIPTA 

Pelanggaran atas hak cipta seseorang akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan 
pasal 72 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 yang berbunyi: 

 
Ayat  1  :  Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

Ayat  2  :  Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Ayat  3  :  Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan 
untuk kepentingan komersial suatu program Komputer dipidana penjara 
paing lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juga rupiah). 

 



C. PELANGGARAN HAK CIPTA 

Pembajakan bagi produk software jika tidak diatasi oleh pemerintah secara baik, 
maka akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Para inverstor akan malas 
untuk datang karena harga-harga CD bajakan atau ilegal dijual jauh lebih murah dari 
pada software yang asli. Hal ini tentu saja secara tidak langsung akan merugikan para 
produsen aslinya. Jika terjadi hal demikian, maka kemajuan dalam bidang teknologi 
informasi dan komunikasi akan terhambat, bahkan mati. 

 
Pengopian, penggandaan, dan pembajakan software merupakan kegiatan ilegal 

yang dapat dikenakan sanksi hukum. Saat ini di pusat-pusat perbelanjaan komputer 
seringkali diadakan razia software-sofware oleh petugas kepolisian untuk mencari dan 
memberantas para pembajak dan software bajakan di pasaran. Tetapi kegiatan 
semacam ini tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa kesadaran dan dukungan 
para pengguna komputer dan masyarakat. 
 

D. MENERAPKAN ATURAN-ATURAN HAK CIPTA YANG BERKAITAN DENGAN 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Untuk melindungi supaya hasil karya kita tidak dikopi secara ilegal, diperlukan 
langkah antisipatif dengan memasarkan apa yang kita miliki ke pasaran sehingga 
konsumen mudah untuk mendapatkan produk yang asli. Hasil karya kita juga harus 
dipatenkan supaya mendapatkan perlindungan hukum. Proteksi secara teknis terhadap 
hasil karya juga harus kita lakukan supaya tidak mudah dibongkar orang lain. Kita juga 
harus sering ke pasaran untuk melihat apakah hasil karya kita beradar secara legal atau 
ilegal. Dan pendistribusian dan penjualan mampu menjangkau pasar atau tidak. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 3  :  Memahami Ketentuan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

KD 3.2  :  Menerapkan Prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam 
Menggunakan Perangkat Keras dan Perangkat lunak Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) 

DALAM MENGGUNAKAN PERANGKAT  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 
 
A. PRINSIP-PRINSIP K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) 

Agar kesehatan tidak terganggu bagi pengguna komputer, maka dibutuhkan 
kenyamanan dalam menggunakan komputer. Kenyamanan yang dibutuhkan meliputi 
kenyamanan keadaan user maupun hardware.  

Untuk dapat nyaman di depan komputer harus memiliki posisi yang benar, baik 
posisi duduk, posisi mata, dan posisi tangan di keyboard. 

 
1. Posisi duduk yang benar di depan komputer antara lain tempat duduk yang ideal dan 

bersandar, kursi yang ideal bisa berputar dan dapat di atur tinggi rendahnya. Tempat 
duduk yang tidak nyaman apa lagi tidak bersandaran dapat mengakibatkan 
kelelahan pada punggung. Keluhan nyeri punggung paling sering timbul karena 
posisi duduk yang tidak benar. 

 
2. Posisi mata pada layar harus lurus dan tidak terlalu tinggi atau rendah. Jika posisi 

mata lebih tinggi atau lebih rendah, maka leher menjadi cepat lelah. Jarak antara 
layar dengan mata dianjurkan adalah lebih kurang 80 cm. Layar yang digunakan 
sebaiknya juga layar yang low radiasi. Pemberian warna yang sangat terang dapat 
mengganggu penglihatan mata sehingga lama-kelamaan menjadi rabun. Untuk 
menghindari kerusakan mata, kita dapat juga menggunakan kaca anti radiasi (filter 
screen). Apabila bekerja secara kontinu selama 30 menit, jagalah kesehatan mata 
dengan cara : 

- Mengalihkan pendangan dari monitor ke objek yang berada di kejauhan 
(misalnya melihat pemandangan, melihat pohon-pohon ditaman atau tempat 
lain) 

- Mengejap-nejapkan mata barang sejenak 
- Memijat dengan ringan daerah sekitar kelopak mata untuk beberapa saat. 

 
3. Begitu pula posisi tangan pada keyboard. Tangan paling banyak melakukan aktivitas 

dibandingkan dengan panca indera yang lain. Karena hal inilah, maka posisi tangan 
pada keyboard harus dibuat senyaman mungkin sehingga tangan tidak cepat lelah. 



Posisi tangan jangan bertumpu di meja komputer, kalau pemakaiannya lama akan 
menyebabkan tangan akan terasa capek panas. Pilihlah tuts keyboard yang lembut 
dan gunakan jari sebanyak mungkin untuk mengetik. Keluhan lelah pada jari 
seringkali terjadi pada pengguna komputer. 

 

B. MEMPERAGAKAN POSISI DUDUK YANG BAIK DAN BENAR 

Tadi sudah dijelaskan bahwa posisi duduk user di depan komputer harus benar 
supaya tidak cepat lelah. Posisi duduk yang benar adalah menghadap ke komputer 
lurus, tidak menyamping, atau membentuk sudut terhadap layar komputer. Posisi 
punggung lurus, dapat diperoleh jika posisi layar (monitor) komputer sejajar dengan 
mata. 

 
Kursi yang nyaman tidak harus mahal, yang penting ada sandaran dan posisi duduk 

bisa bebas. Jika menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama, istirahatlah 
sebentar atau berdiri untuk meluruskan pinggang. Jika duduk dalam jangka waktu yang 
lama, maka punggung kita akan kekurangan oksigen sehingga menjadi nyeri. Agar rasa 
nyeri hilang, maka harus dapat menormalkan kembali aliran oksigen ke punggung. 
 

C. MENDEMONTRASIKAN CARA MENGGUNAKAN  KOMPUTER  DENGAN 
MEMPERHATIKAN K3 
 

Supaya komputer yang kita gunakan tidak cepat rusak maka : 

1. Komputer harus diletakkan di tempat yang aman. Aman dari jangkauan anak-anak, 
api, sinar matahari secara terus menerus dan percikan air. 

2. Gunakanlah pengatur suhu ruangan (AC) untuk melindungi komputer dari debu 
ataupun panas. 

3. Karena komputer selalu berhubungan dengan arus listrik, aturlah kabel-kabel 
komputer di sekitar kita dengan rapi serta hati-hati memasang stop kontak. 

4. Alas (lantai) ruangan komputer sebaiknya ditutup dengan karpet atau bahan yang 
tidak menghantarkan arus listrik. 

5. Lampu ruangan merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi saat kita 
bekerja siang atau malam hari. Pilihlah lampu neon sebagai alat penerangan karena 
manfaatnya jauh lebih baik dibandingkan lampu pijar. 

6. Warna ruangan juga berpengaruh terhadap kenyamanan bekerja dengan komputer. 
Sebaiknya pilihlah warna cat dinding ruangan yang cerah. 

7. Pakailah komputer dengan prosedur yang benar dan jangan asal-asal 
memilih/mengklik program yang tidak kita ketahui. 
 

 

 

SK 3  :  Memahami Ketentuan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

KD 3.3  :  Menghargai pentingnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam 
Teknologi Informasi dan komunikasi 

 

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 
 

A. UNDANG-UNDANG HAKI ( Hak Atas Kekayaan Intelektual ) 

Perkembangan sofware dan hardware komputer memang luar biasa. Perkembangan 
komputer mampu menembus semua aspek kehidupan. Perkembangan ini memberikan 
banyak perubahan pada kehidupan manusia. Jika penggunanya dalam hal yang positif 
tentu tidak menjadi masalah, tetapi jika perkembangan ini digunakan untuk hal-hal yang 
membahayakan manusia atau merugikan orang lain tentu sangat disayangkan. 

Penggunaan program secara ilegal terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara yang 
kesadaran hukumnya cukup tinggi, seperti Amerika dan Inggris angka pembajakan 
terhadap software mencapai 20% - 30% atau hanya 70% - 80% user yang 
menggunakan program secara resmi. 

Di Indonesia juga demikian, dari survei lembaga bisnis software, tingkat pemakaian 
software ilegal mencapai 89%, menempati urutan teratas di bawah Cina (96%) dan 
Vietnam (98%). Angka pembajakan software yang mencapai 89% atau hanya 19% saja 
yang menggunakan program legal, menjadikan Indonesia negara yang diawasi oleh 
dunia internasional. Mereka mengganggap Indonesia adalah pasar yang buruk dari segi 
perlindungan hak cipta. 

Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1971 dengan 
adanya Undang-undang hak cipta dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 
tahun 1982 dan disempurnakan lagi pada tahun 1987. 

Perkembangan terhadap kekayaan intelektual memunculkan tuntutan terhadap hak-
hak intelektual sehingga pada tahun 1994 pemerintah kembali memperbaiki undang-
undang hak cipta menjadi undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Undang-undang 
Hak cipta. 

Undang-undang Hak Cipta memuat 78 pasal yang memberikan perlindungan untuk 
program dengan standar internasional. Bagi yang melakukan pelanggaran terhadap 
undang-undang hak cipta ini diberikan sanksi yang cukup tegas berupa kurungan 
penjara dan denda berupa uang. 

Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Hak Cipta menyatakan dengan jelas mengenai 
program komputer seperti berikut ini : 

 
 
 



Pasal 1 ayat 8 

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk 
bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan 
media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer 
bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai yang khusus, 
termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. 
 
Di pasal 2 ayat 2 lebih dipertegas lagi mengenai hak seseorang yang memiliki Hak 

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) : 
 
Pasal 2 ayat 2 
Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer 
memberikan hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa 
persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat 
komersial. 
 
Hasil karya dalam penciptaan komputer dapat berupa ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra seperti yang ada pada pasal 12 ayat 1 poin a. 
 
Pasal 12 ayat 1 
1) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang 

ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup: 
a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 
 

B. CONTOH HAK CIPTA DARI PERANGKAT LUNAK 

Software atau perangkat lunak  yang diluncurkan oleh perusahaan komputer seperti 
Microsoft Corporation memberikan rambu-rambu tentang pelanggaran terhadap hak 
ciptanya. Jenis-jenis pelanggaran yang dikategorikan antara lain: 

 Mengopi software ke hardisk 

 Pemakaian/pengopian melebihi dari yang ditentukan 

 Pembajakan/penjualan CD 

 Penyewaan 

 Download secara ilegal 
 

Pasal 72 ayat : 

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau denda 
paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara palin glama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau 
hak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk 
kepentingan komersial  suatu program komputer dipidana dengan penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

4. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 

5. Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20 atau pasal 49 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

6. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

7. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

8. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

9. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 28 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). 

 
Jika barang bajakan merupakan hasil kejahatan maka menurut pasal 73  Undang-

Undang Hak Cipta harus dimusnahkan. 
 

Pasal 73 menyatakan bahwa : 

ayat (1)  Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau hak 
terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut 
dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. 

ayat (2)  Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  di bidang seni dan bersifat unik, 
dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. 

 
 
 
ULANGAN HARIAN  

 
 
 
 



SK 4  :  Menggunakan System Operasi (SO) 

KD 4.1  :  Setting Peripheral pada Operating System Komputer 

 

SETTING PERIPHERAL 
 

Peripheral komputer merupakan peralatan tambahan komputer yang dibutuhkan untuk 
keperluan-keperluan lain. Misalnya mencetak atau mengambil gambar dan lain-lain. Untuk 
penyentingan peripheral terdapat di control panel atau software bawaan yang mungkin 
terinstal 

Beberapa Contoh Setting Peripheral : 

a. Setting Tampilan Desktop : 

b. Setting Wallpaper/Screen Saver : 

c. Setting/Format USB Flash Disk : 

d. Install Printer : 

e. dll 
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SK 4  :  Menggunakan System Operasi (SO) 

KD 4.2  :  Melakukan Manajemen File  

 

MANAJEMEN FILE 

 
 

A. Menu Pull-Down 

Ada tiga hal mengenai pengoperasian pada tingkat dasar dari menu manajemen file ini 
yaitu Menu Pull-Down, Menu Casceding dan Menu Pop-Up.  
 
1. Menu Pull-Down  

Menu Pull-Down adalah menu yang muncul pada saat klik bagian tertentu akan 
muncul ke atas atau ke bawah. 
 

 
 
 

2. Menu Cascading 

Menu Cascading adalah menu sekunder atau lanjutan yang muncul pada saat 
memilih bagian tertentu atau bisa dikatakan anak dari sub menu. 



 
 

3. Menu Pop-Up 

Menu Pop-Up adalah menu yang dapat muncul dan dapat disembunyikan atau on-
off, carannya dengan mengklik tombol kanan mouse. Cara ini lebih cepat dari pada 
menu pull-down atau cascading. 
 

B. WINDOWS EXPLORER 

Sebuah manajemen file yang baik, file-file program dan file-file data disusun sendiri 
sesuai dengan jenis dokumen dan teratur dalam susunan folder (directory) atau root. 
Apabila ingin mengetahui manajemen file atau susunan folder dapat dilakukan dengan 
menggunakan fasilitas Explorer. 

Untuk mengaktifkan folder tertentu , tinggal klik salah satu yang dikehendaki. Folder 
yang tidak aktif biasa ditandai dengan  gambar  dan folder yang aktif di tandari dengan 
gambar . 

 

 
 

C. IDENTIFIKASI FILE 

Tujuan dari pengelompokan File adalah untuk mempermudah pencarian data atau 
dokumen. Jika file-file tidak dikelompokkan dalam folder tertentu, maka akan 
menghambat pencarian file yang akan dibuka atau diperlukan. 

Disamping mengetahui identifikasi file seorang pengguna komputer juga harus 
mengetahui struktur dari folder yang digunakan dan karakter setiap dokumen program 
tertentu. Setiap program komputer menghasilkan nama file dan nama dokumen dengan 
dua bagian kata, yaitu Nama file dan ekstensi. 

- Nama File adalah nama depan dokumen yang tersimpan, sedangkan 
- Ekstensi adalah nama belakang sesuai dengan programnya yang selalu muncul 

secara otomatis walaupun user tidak menuliskannya. 
 
Ciri lain dari file adalah pada bagian depan file terdapat simbol, atau ciri-ciri khusus 
program 
 

 

 

 



Contoh bentuk ekstensi : 

No Program Symbol Ekstensi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Word 
Excel 
CoreDraw 
MP3 
Operasi DOS 
dll 

 
 
 
 
 

DOC 
XLS 
Cdr 
MP3/WMP 
COM 

 
 

1. Membuat Folder 

 Klik/pilih/tempatkan kursor dimana folder akan dibuat 
 Klik menu file  
 sorot New  
 klik Folder 
 Ketik nama folder yang akan dibuat 
 Enter  
 

2. Menukar/mengganti nama folder 

 Klik folder yang akan ditukar namanya 
 Klik menu File 
 klik Rename 
 Ketik nama pengganti 
 Enter 
 

3. Mengopy file/folder 

 Klik/pilih folder yang akan dicopy 
 Klik menu edit  
 Pilih copy (Ctrl + C) 
 Klik folder tujuan kemana folder akan di copy 
 Klik menu edit  
 Pilih Paste (Ctrl + V) 
 

4. Memindahkan File/folder 

 Klik folder yang akan di pindahkan 
 Klik menu edit  
 Pilih Cut (Ctrl + X) 
 Klik folder tujuan kemana folder di pindahkan 
 Klik menu edit 
 Pilih Paste (Ctrl + V) 
 
 

5. Memindahkan menggunakan drag and drop 

 Klik dan tahan folder yang akan dipindahkan (jangan dilepas) 
 Geser/tarik kemana tujuan memindahkan folder 
 Lalu lepaskan 
 

6. Menghapus file/folder 

 Klik file/folder yang akan dihapus 
 Klik menu file 
 Pilih Delete 
 Atau dengan menekan tombol Delete pada keyboard 
 Akan muncul kotak dialog, klik yes 

 
7. Mengopy data (dokumen) dari flash disk  ke hard disk 

 Klik Directory Removable Disk (nama flash disk) 
 Pilih dokumen yang akan dicopy  
 Klik menu Edit 
 Klik  Copy (Ctrl + C) 
 Klik Directory hard disk tempat pengopian  
 Klik menu Edit  
 Klik Paste (Ctrl + V) 
 

8. Mengopy data (dokumen) dari hard disk ke Flash Disk 
 Pilih file/folder yang akan dicopykan di directory hard disk 
 Klik kanan pada file/folder tersebut 
 Klik Sent To : 
 Pilih Removable Disk (nama flash disk) 

 
 
TEST PRAKTEK 2: 
 
 
ULANGAN HARIAN  : 
 
ULANGAN SEMESTER   I  (GANJIL) : 
 
 
 
 
 
 
 

Antoni M. 
 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Artikel Internet 
 
Priyatno Duwi, (2008), 3 In 1 : Mengenal, Merakit dan Menginstal Komputer, 

Yogyakarta, Media Kom. 
 
Edi Purwanto, Drs, (2004), Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas 1 SMA, 

Surakarta, Yudistira. 
 
LKS (Lembar Kerja Siswa) 
 
Sadiman, (2006), Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMA Kelas X, Jakarta, 

Erlangga. 
 
Singgih Santosa, MM, Drs dan S.Kom, M.M, Budi Sutedho, (2006), Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Kelas X Untuk  SMA dan MA, Yogyakarta, Intan 

Pariwara. 
 
ST, Purnomo Andi, (2007), Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 Kelas X SMA, 

Surakarta, Yudistira. 
 
Tabloit PC MILD, Beberapa Edisi Tahun 2010-2011 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


