
 

 

TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI 
 

 

Melakukan Operasi Dasar 

Komputer 
 
 
  1.1  Mengaktifkan dan mematikan komputer dengan prosedur yang 

benar 

 
 

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. 
 

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 dari bentuk 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 perusaan 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, 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 
- 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 

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

tegak (     ) yang akan bergeser  apabila mouse 
digoyangkan. 

 

2. Mematikan komputer 

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

 
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. 



 
 


