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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting

sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang

kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat

menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru

sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama

menyangkut kopetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru

Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua

guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan

melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan

profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukan peta kekuatan

dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta

kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok

kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk

pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya

untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber

belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan

melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka

dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag

Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan

Pemberayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang

bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan

peningkaan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat

pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program

Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata
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pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program

GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas

kompetensi guru. Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan

Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta,  Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan

tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi,

peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan

2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru

dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan

keprofesian berkelanjutan.

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk institusi

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan

modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga

kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan dalam kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal

dalam mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan

sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan

saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di

masa mendatang.

Makassar, Februari 2016
Kepala LPPPTK KPTK Gowa
Sulawesi Selatan,

Dr. H. Rusdi, M.Pd,
NIP 19650430 1991 93 1004
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang pendidik, sangat perlu memahami perkembangan peserta didik.

Perkembangan peserta didik tersebut meliputi: perkembangan fisik, perkembangan

sosio emosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual. Pemahaman terhadap

perkembangan peserta didik di atas, sangat diperlukan untuk merancang pembelajaran

yang kondusif yang akan dilaksanakan.

Untuk menjalankan proses pembelajaran yang optimal pendidik harus

menganalisis peserta didiknya terlebih dahulu yang meliputi karakteristik umum,

karakteristik akademik, maupun karakteristik uniknya yang dapat mempengaruhi

kemampuan, intelektual, dan proses belajarnya.

B. Tujuan

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

a. Menjelaskan karakteristik aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral,

spiritual, dan latar belakang sosial-budaya

b. Mengidentifikasi potensi peserta dalam mata pelajaran yang diampu

c. Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta dalam mata pelajaran yang diampu.

d. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta dalam mata pelajaran yang

diampu

2. Indikator Keberhasilan peserta didik

a. Karakteristik berkaitan aspek fisik dijelaskan sesuai perkembangan usia

b. Karakteristik berkaitan dengan aspek Intelektual, dikelompokkan sesuai

dengan kondisi yang ada

c. Karakteristik berkaitan dengan aspek Sosial (kerjasama, tanggung jawab,

kepedulian, tenggang rasa dll) diidentifikasi sesuai dengan budaya

lingkungan, aspek Emosional (sabar, toleran, santun dll) diidentifikasi sesuai

dengan perkembangan kematangan kejiwaan, dan aspek Moral (etika,

tanggung jawab, disiplin dll), dijelaskan sesuai dengan norma yang berlaku.
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d. Karakteristik berkaitan dengan aspek Spiritual (taat, jujur, ketaqwaan dll)

dijelaskan sesuai dengan ajaran agama yang dianut

e. Karakteristik yang berkaitan dengan aspek Latar belakang sosial-budaya

(suku, agama, dan ras diidentifikasi persamaan dan perbedaannya

f. Potensi dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi sesuai bakat dan

minat

g. Hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang

diampu dimanfaatkan untuk penyusunan program pembelajaran

h. Kesulitan belajar dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi sesuai

capaian perkembangan intelektual.

i. Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu

dikelompokkan sesuai tingkat kesulitan belajarnya

C. Peta Kompetensi

Berdasarkan tujuan pembuatan modul, maka materi akan dibahas mengacu pada

standar kompetensi menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, yaitu

menguasai karakteristik peserta didik.
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Gambar 1. Peta Kompetensi

D. Ruang Lingkup

1. Materi Pokok 1. Karakteristik peserta didik

a. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik

b. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Intelektual,

c. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial

d. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Emosional ( sabar,
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e. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Moral (etika,

tanggung jawab, disiplin),

f. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Spiritual (taat, jujur,

ketaqwaan )

g. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Latar belakang

sosial-budaya (suku, agama, dan ras diidentifikasi persamaan dan

perbedaannya)

2. Materi Pokok 2. Potensi peserta didik

a. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi sesuai

dengan bakat

b. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi sesuai

dengan minat

3. Materi Pokok 3. Bekal ajar awal peserta didik

a. Bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu

diidentifikasi berdasarkan hasil pre tes

b. Hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang

diampu dimanfaatkan untuk penyusunan program pembelajaran

c. Metode pembelajaran yang dapat mengaktualisasikan potensi peserta didik

4. Materi Pokok 4. Kesulitan belajar peserta didik

a. Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu sesuai

capaian perkembangan intelektual

b. Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu

dikelompokkan sesuai tingkat kesulitan belajarnya
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BAB I KEGIATAN PEMBELAJARAN 1
KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK

A. Indikator Keberhasilan

a. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik

b. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Intelektual,

c. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial

e. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Emosional ( sabar,

toleran, santun)

f. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Moral (etika,

tanggung jawab, disiplin)

g. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Spiritual (taat, jujur,

ketaqwaan )

h. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Latar belakang

sosial-budaya (suku, agama, dan ras diidentifikasi persamaan dan

perbedaannya)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Meyimpulkan pengertian Perkembangan Peserta Didik dan arti penting

mempelajarinya untuk calon pendidik yang dapat menjadikan dasar pijakan

dalam pembelajaran di sekolah

2. Meyimpulkan tentang karakteristik perkembangan rentang kehidupan

manusia dan berbagai ranah perkembangan setiap individu.

3. Meyimpulkan dasar pemahaman untuk memahami perbedaaan secara

individual dari setiap tahapan perkembangan individu.

C. Uraian Materi

Karakteristik Peserta Didik
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1. Peserta Didik

Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua

proses transformasi yang dikenal dengan sebutan pendidikan. Sebagai komponen

penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai bahan

mentah. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis

menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tumbuh, peserta didik

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten ke arah titik optimal

kemampuan.

2. Karakteristik

Menurut Moh. Uzer Usman (1989) Karakteristik adalah mengacu kepada

karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara

teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah di perhatikan.

Menurut Sudirman (1990) Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola

kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari

pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam

meraih cita-citanya.

Peserta didik atau peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari

seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Peserta didik

adalah unsur penting dalam kegiatan interaksi edukatif karena sebagai pokok

persoalan dalam semua aktifitas pembelajaran. Secara Umum karakteristik peserta

didik adalah karakter/gaya hidup individu secara umum (yang dipengaruhi oleh

usia, gender, latar belakang) yang telah dibawa sejak lahir dan dari lingkungan

sosialnya untuk menantukan kualitas hidupnya.

Gambar 1.1 Model Karakteristik Peserta didik

tersenyum

cemberut

Senang ekspresinya

Suka  menangis

Tidak menentu

bahagia

tertawa

sedih

ceria
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3. Pengertian Karakteristik peserta didik

Menurut Piuas Partanto, Dahlan (1994) Karakteristik berasal dari kata

karakter dengan arti tabiat/watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh

individu yang relatif tetap. Menurut Moh. Uzer Usman (1989) Karakteristik adalah

mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang

berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan

mudah di perhatikan.

Menurut Sudirman (1990) Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan

pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari

pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam

meraih cita-citanya.

4. Karakteristik Peserta Didik berdasarkan aspek Fisik

Pertumbuhan fisik adalah perubahan–perubahan fisik yang terjadi dan

merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini

meliputi: perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri

kelamin utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder) Istilah pertumbuhan biasa

digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik yang secara

kuantitatif yang semakin lama semakin besar atau tinggi. Pokok-pokok

pertumbuhan dan perkembangan:

a. Pertumbuhan fisik, pada dasarnya merupakan perubahan fisik dari kecil atau

pendek menjadi besar dan tinggi yang prosesnya terjadi sejak sebelum lahir

hingga dia dewasa pertumbuhan fisik ini sifatnya dapat di indra oleh mata dan

dapat di ukur oleh satuan tertentu.

b. Pertumbuhan fisik berpengaruh terhadaf: (1) Perkembangan Intelektual atau

daya pikir Intelek atau daya pikir seseorang berkembang berjalan dengan

pertumbuhan saraf otaknya dalam tahap ini inidividu lebih menonjolkan pada

sikap refleknya terhadap stimular dan respon terhadap stimulan tersebut. (2)

Perkembangan emosi. Berhubungan erat dengan keinginan untuk segera

memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan primer. Emosi ini merupakan

perasaaan yang disertai oleh perubahan perilaku fisik sebagai contoh bayi

yang lapar akan menangis dan akan semakin keras tangisanya jika tidak

segera diberi makan. (3) Perkembangan Sosial
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Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, setiap individu tidak

dapat berdiri sendiri atau membutuhkan bantuan individu lain demi untuk dapat

mempertahankan kehidupanya. (4) Perkembangan Bahasa Fungsi pokok bahasa

adalah sebagai alat komunikasi atau sarana pergaulan dengan sesamanya.

Bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara

untuk mnyampaikan isi pikiran dan perasaan kepada orang lain, (5) Bakat Khusus

seseorang yang memiliki bakat akan mudah dapat diamati karena kemampuan

yang dimilikinya berkembang dengan pesat, seperti kemampuan dibidang seni,

olahraga, atau ketrampilan (6). Sikap, Nilai, dan Moral. Adapun masa anak-anak,

perkembangan moral yang terjadi masih relatif terbatas.

5. Karakteristik peserta didik berdasarkan aspek intelektual

Binet dan Simon mendefinisikan intelligensi sebagai kemampuan untuk

mengarahkan fikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan

bila tindakan tersebut dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengeritik diri sendiri

atau melakukan autocriticsm.

Istilah kemampuan dan kecerdasan luar biasa sering dipadankan dengan

istilah "gifted" atau berbakat. Meskipun hingga saat ini belum ada satu definisi

tunggal yang mencakup seluruh pengertian anak berbakat. Sebutan lain bagi

anak gifted ini misalnya genius, bright, dan talented. Satu ciri yang paling umum

diterima sebagai ciri anak berbakat ialah memiliki kecerdasan yang lebih tinggi

dari anak normal, sebagaimana di ukur oleh alat ukur kecerdasan (IQ) yang

sudah baku. Pada mulanya memang tingkat kecerdasan (IQ) dipandang sebagai

satu-satunya ukuran anak berbakat. Pandangan ini disebut pandangan

berdimensi tunggal tentang anak berbakat. Intelligensi adalah kemampuan dalam

memberikan respon yang baik dari pandangan kebenaran atau fakta. Intelligensi

terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku

intelligen. Thorndike mengklasifikasikan intelligensi dalam bentuk kemampuan

abstraksi yaitu suatu kemampuan untuk menggunakan gagasan dan simbol-

simbol, kemampuan mekanik yaitu suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan

dengan alat-alat mekanis dan pekerjaan dengan aktivitas indra gerak (sensory-

motor), dan kemampuan sosial yaitu kemampuan menghadapi orang lain disekitar

diri dengan cara yang efektif.
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6. Karakteristik peserta didik berdasarkan aspek Sosio-Emosional

Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak

menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan

hal mutlak dalam emosi. Menurut Goleman (2000 : 411) emosi merujuk pada

suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan

serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah

dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap

rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira

mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat

tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Jadi, emosi

merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi

dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat

mengganggu perilaku intensional manusia. Goleman (2000 : 411) mengemukakan

beberapa macam emosi yaitu :

a. Amarah : beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati

b. Kesedihan : pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, putus

asa

c. Rasa takut : cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali,

waspada, tidak tenang, ngeri

d. Kenikmatan : bahagia, gembira, riang, puas, riang, senang, terhibur, bangga

e. Cinta : penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa

dekat,bakti, hormat, kemesraan, kasih

f. Terkejut : terkesiap, terkejut

g. Jengkel : hina, jijik, muak, mual, tidak suka

h. malu : malu hati, kesal

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa semua emosi menurut Goleman

pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Jadi berbagai macam emosi itu

mendorong individu untuk memberikan respon atau bertingkah laku terhadap

stimulus yang ada. Goleman, (2000 : 65) orang cenderung menganut gaya-gaya

khas dalam menangani dan mengatasi emosi mereka, yaitu : sadar diri, tenggelam

dalam permasalahan, dan pasrah. Dengan melihat keadaan itu maka penting bagi

setiap individu memiliki kecerdasan emosional agar menjadikan hidup lebih

bermakna dan tidak menjadikan hidup yang di jalani menjadi sia-sia.
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Faktor Kecerdasan Emosional
Goleman menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang

kecerdasan emosional yang dicetuskannya menjadi lima kemampuan utama, yaitu;

a. Mengenali Emosi Diri, Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu

kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan

ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi menyebutkan

kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya

sendiri.

b. Mengelola Emosi, mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam

menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga

tercapai keseimbangan dalam diri individu.

c. Memotivasi Diri Sendiri, Presatasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi

dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap

kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi

yang positif, yaitu antusianisme, gairah, optimis dan keyakinan diri.

d. Mengenali Emosi Orang Lain, Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain

disebut juga empati. Menurut Goleman (2000 :57) kemampuan seseorang untuk

mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang.

e. Membina Hubungan, Kemampuan dalam membina hubungan merupakan

suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan

antar pribadi (Goleman, 2000:59). Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan

kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Individu sulit untuk

mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit juga memahami keinginan serta

kemauan orang lain.

1. Mengenal emosi diri
2. Mengelola emosi
3. Memotivasi diri sendiri
4. Mengenal emosi orang lain
5. Membina hubungan
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Gambar 1.2 Faktor Kecerdasan Emosional

7. Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Aspek Moral

7.1. Pengertian Moral

Istilah moral berasal dari kata Latin “mos” (moris) yang berarti adat istiadat,

kebiasaan, peraturan/nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas

merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau

prinsip-prinsip moral.

Nilai-nilai moral itu, seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain,

memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan memelihara

hak orang lain, serta larangan mencuri, berzina, membunuh, meminum minuman

keras dan berjudi. Seseorang dapat dikatakan bermoral, apabila tingkah laku orang

tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok

sosialnya.

7.2. Perkembangan Moral

Perkembangan moral adalah suatu perubahan yang berkaitan dengan

budaya mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh sekelompok orang dalam

hubungannya dengan kelompoknya ataupun dengan orang lain (Suryabrata, 1984).

Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral (imoral). Tetapi dalam dirinya

terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, dalam

pengalamannya berinteraksi dengan orang lain (dengan orang tua, saudara, teman

sebaya, atau guru), anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang

boleh dikerjakan dan tingkah laku yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan.

Teori Psikoanalisa tentang Perkembangan Moral

Dalam menggambarkan perkembangan moral, teori psikoanalisa dengan

pembagiaan struktur kepribadian manusia atas tiga, yaitu id, ego, dan superego.

Id adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional dan

tidak disadari. Ego adalah struktur kepribadian yang terdiri dari aspek psikologis,

yaitu sub sistem ego yang rasional dan disadari, namun tidak memiliki moralitas.

Sedangkan superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial
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yang berisikan sistem nilai dan moral, yang benar-benar memperhitungkan benar

dan salahnya sesuatu.

a. Teori belajar tentang perkembangan moral

Teori belajar sosial melihat tingkah laku moral sebagai respons atas stimulus.

Dalam hal ini, proses-proses penguatan, penghukuman dan peniruan digunakan

untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak.

b. Teori Kognitif Piaget tentang Perkembangan Moral

Teori kognitif Piaget mengenai perkembangan moral melibatkan prinsip-

prinsip dan proses-proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui

dalam teorinya tentang perkembangan intelektual. Bagi Piaget perkembangan

moral digambarkan melalui aturan permainan. Berdasarkan hasil observasinya

tahapan aturan-aturan permainan yang digunakan anak-anak, piaget

menyimpulkan bahwa pemikiran anak-anak tentang moralitas dapat dibedakan

atas dua tahap, yaitu:

a) Tahap Heterononous Morality

Tahap perkembangan moral yang terjadi pada anak usia kira-kira 6 hingga 9

tahun. Anak-anak pada masa ini yakin akan keadilan immanen, yaitu konsep

bahwa bila suatu aturan yang dilanggar, hukuman akan segera dijatuhkan.

b) Tahap Autonomous Morality

Tahap perkembangan moral yang terjadi pada anak usia kira-kira 9 hingga 12

tahun. Anak mulai sadar bahwa aturan-aturan dan hukuman-hukuman

merupakan ciptaan manusia dan dalam penerapan suatu hukuman atau suatu

tindakan harus mempertimbangkan maksud pelaku serta akibat-akibatnya.

c. Teori Kohlberg tentang Perkembangan Moral

Teori kohlberg tentang perkembangan moral merupakan pelumas, modifikasi,

dan redefeni atas teori Piaget. Teori ini didasarkan atas analisisnya terhadap hasil

wawancara dengan anak laki-laki usia 10 hingga 16 tahun yang dihadapkan

dengan suatu dilema moral, di mana mereka harus memilih antara tindakan

menaati peraturan atau memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang

bertentangan dengan beraturan.
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Hal penting dari teori perkembangan moral Kohlberg adalah orientasinya

untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan yang dibedakan

dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan nyata.

Moral merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi remaja, terutama

sebagai pedoman untuk menentukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan

personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi

dalam masa transisi. Moralitas pada hakitatnya adalah penyelesaian konflik antara

dirinya dan orang lain, antara hak dan kewajiban .

7.3. Tahapan Perkembangan Moral

Lawrence Kohlberg mengkatagorisasi dan mengklasifikasi respon yang

dimunculkan kedalam tiga tingkatan: prakonfensional, konvensional, dan

pascakonvensional. Karakteristik untuk masing-masing tahapan perkembangan

moral yang dimaksud seperti berikut :

1) Tingkat I umur 0-9 tahun Prakonvensional, dimana moralitas heteronomy

(orientasi kepatuhan dan hukuman) melekat pada aturan, dan individualisme

(orientasi minat pribadi) kepentingan nyata individu.

2) Tingkat II 9-15 tahun Konvensional. Tahap Reksa interpersonal (orientasi

keserasian interpersonal dan konformitas (sikap anak baik). Mengharapkan

hidup yang terlihat baik oleh orang lain dan kemudian telah menganggap

dirinya baik. Sistem sosial dan hati nurani (orientasi otoritas dan pemeliharaan

aturan sosial (moralitas hukum dan aturan). Memenuhi tugas sosial untuk

menjaga sistem sosial yang berlangsung.

3) Tingkat III diatas 15 tahun  Pascakonvensional , Kontrak sosial Relatif

menjunjung tinggi aturan dalam memihak kepentingan dan kesejahteraan

untuk semua. Prinsip etika universal Prinsip etis yang dipilih sendiri, bahkan

ketika ia bertentangan dengan hukum

Perkembangan moral menurut Piaget terjadi dalam dua tahapan yang

jelas. Tahap pertama disebut “tahap realisme moral” atau “moralitas oleh

pembatasan” dan tahap kedua disebut “tahap moralitas otonomi” atau “moralitas

oleh kerjasama atau hubungan timbal balik”.

Pada tahap pertama, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis

terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Mereka menganggap orang

tua dan semua orang dewasa yang berwenang sebagai maha kuasa dan anak
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mengikuti peraturan yang diberikan oleh mereka tanpa mempertanyakan

kebenarannya.

Pada tahap kedua, anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang

mendasarinya. Tahap ini biasanya dimulai antara usia 7 atau 8 tahun dan berlanjut

hingga usia 12 tahun atau lebih. Anak mulai mempertimbangkan keadaan tertentu

yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral.

7.4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Moral

Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya.

Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orangtuanya.

Dia belajar untuk mengenal nlai-nilai dan berprilaku sesuai dengan nilai-nilai

tersebut. Dalam mengembangkan nilai moral anak, peranan orangtua sangatlah

penting, terutama pada waktu anak masih kecil. Beberapa sikap orangtua yang

perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak, diantaranya

sebagai berikut :

a. Konsisten dalam mendidik anak

Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang

atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Suatu tingkah laku anak

yang dilarang oleh orangtua pada suatu waktu, harus juga dilarang apabila

dilakukan pada waktu lain.

b. Sikap orangtua dalam keluarga

Secara tidak langsung, sikap orangtua terhadap anak, sikap ayah terhadap

ibu, atau sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu

melalui proses peniruan (imitasi). Sikap orangtua yang keras (otoriter) cenderung

melahirkan sikap disiplin semu pada anak, sedangkan sikap yang acuh tak acuh

atau sikap masa bodoh, cenderung mengembangkan sikap kurang

bertanggungjawab dan kurang mempedulikan norma pada diri anak. Sikap yang

sebaiknya dimiliki oleh orangtua adalah sikap kasih saying, keterbukaan,

musyawarah (dialogis).Interaksi dalam keluarga turut mempengaruhi

perkembangan moral anak
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c. Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut

Orangtua merupakan panutan (teladan) bagi anak, termasuk disini panutan

dalam mengamalkan ajaran agama. Orangtua yang menciptakan iklim yang

religius (agamis), dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-

nilai agama kepada anak, maka anak akan mengalami perkembangan moral yang

baik.

d. Sikap konsisten orangtua dalam menerapkan norma

Orangtua yang tidak menghendaki anaknya berbohong, atau berlaku tidak

jujur, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari prilaku berbohong atau tidak

jujur.

Dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup

terterntu, Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik,

diantaranya yaitu:

1) Faktor tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak.

2) Faktor seberapa banyak model (orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman,

orang-orang yang terkenal dan hal-hal lain) yang diidentifikasi oleh anak sebagai

gambaran-gambaran ideal.

3) Faktor lingkungan memegang peranan penting. Diantara segala unsur

lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah

unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh

seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.

4) Faktor selanjutnya yang memengaruhi perkembangan moral adalah tingkat

penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Kohlberg,

dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Piaget.

Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menrut tahap-tahap perkembangan

Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang.

5) Faktor Interaksi sosial dalam memberi kesepakatan pada anak untuk

mempelajari dan menerapkan standart perilaku yang disetujui masyarakat,

keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain.

7.5. Karakteristik Perkembangan Moral
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Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa

sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berfikir

operasional formal, yaitu mulai mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan

masala-masalah yang bersifat hipotetis maka pemikiran remaja terhadap suatu

permasalahan tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada

sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka (Gunarsa,1988).

Perkembangan pemikiran moral remaja dicirikan dengan mulai tumbuh kesadaran

akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan pranata yang ada karena dianggap

sebagai suatu yang bernilai, walau belum mampu mempertanggung jawabkannya

secara pribadi (Monks, 1988).

Perkembangan moral remaja yang demikian, jika meminjam teori perkembangan

moral dari Kohlberg berarti sudah mencapai tahap konvensioanl. Pada akhir masa

remaja seseorang akan memasuki tahap perkembangan pemikiran moral yang disebut

tahap pascakonvensional ketika orisinilitas pemikiran moral remaja sudah semakin jelas.

Pemikiran moral remaja berkembang sebagai pendirian pribadi yang tidak tergantung

lagi pada pendapat atau pranata yang bersifat konvensional.

Keragaman tingkat moral remaja disebabkan oleh faktor penentunya yang

beragam juga. Salah satu faktor penentu atau yang mempengaruhi perkembangan

moral remaja itu adalah orangtua.

Menurut Adam dan Gullotta (1983) terdapat beberapa hasil penelitian yang

menunjukkan bahwa orangtua mempengaruhi nilai remaja, yaitu sebagai berikut:

a. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat moral remaja dengan tingka

moral orangtua

b. Ibu-ibu remaja yang tidak nakal mempunyai skor yang lebih tinggi dalam tahapan

nalar moralnya daripada ibu-ibu yang anaknya nakal, dan remaja yan tidak nakal

mempunyai skor lebih tinggi dalam kemampuan nalar moralnya dari pada remaja

yang nakal

c. Terdapat dua faktor yang dapat meningkatkan perkembangan moral anak atau

remaja , yaitu: 1). Orangtua yang mendorong anak untuk berdiskusi secara

demokratik terbuka mengenai berbagai isu,  2). Orangtua yang menerapkan

disiplin terhadap anak dengan teknik berpikir   induktif .

7.6. Upaya Optimalisasi Perkembangan Moral
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Hurlock mengemukakan ada empat pokok utama yang perlu dipelajari oleh anak

dalam mengoptimalkan perkembangan moralnya, yaitu:

a. Mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggotany sebagaimana

dicantumkan dalam hukum. Harapan tersebut terperinci dalam bentuk hukum,

kebiasaan dan peraturan. Tindakan tertentu yang dianggap“benar” atau “salah”

karena tindakan itu menunjang, atau dianggap tidak menunjang, atau menghalangi

kesejahteraan anggota kelompok. Kebiasaan yang paling penting dibakukan

menjadi peraturan hukum dengan hukuman tertentu bagi yang melanggarnya.

b. Pengambangan hati nurani sebagai kendali internal bagi perliaku individu. Hati

nurani merupakan tanggapan terkondisikan terhadap kecemasan mengenai

beberapa situasi dan tindakan tertentu, yang telah dikembangkan dengan

mengasosiasikan tindakan agresif dengan hukum.

c. Pengembangan perasaan bersalah dan rasa malu. Setelah mengembangkan hati

nurani, mereka dibawa dan digunakan sebagai pedoman perilaku. Rasa bersalah

adalah sejenis evaluasi diri, khusus terjadi bila seorang individu mengakui

perilakunya berbeda dengan nilai moral yang dirasakannya wajib untuk dipenuhi.

Rasa malu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang   timbul pada

seseorang akibat adanya penilaian negatif terhadap dirinya.

d. Mencontohkan, memberikan contoh berarti menjadi model perilaku yang

diinginkan muncul dari anak, karena cara ini bisa menjadi cara yang paling efektif

untuk membentuk moral anak.

e. Latihan dan Pembiasaan, menurut dan pembiasaan merupakan strategi penting

dalam pembentukan perilaku moral pada  anak usia dini. Sikap orang tua dapat

dijadikan latihan dan pembiasaan bagi anak. Sejak kecil orang tua selalu merawat,

memelihara, menjaga kesehatan dan lain sebagainya untuk anak.

f. Kesempatan melakukan interaksi dengan anggota kelompok sosial. Interaksi

sosial memegang peranan penting dalam perkembangan moral. Tanpa interaksi

dengan orang lain, anak tidak akan mengetahui perilaku yang disetujui secara

social, maupun memiliki sumber motivasi yang mendorongnya untuk tidak berbuat

sesuka hati. Interaksi sosial awal terjadi didalam kelompok keluarga.
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7.7. Upaya Sekolah dalam Rangka Mengembangkannya

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik

melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu

peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek

moral-spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial.

Masa remaja akhir sudah mampu memahami dan mengarahkan diri untuk

mengemnbangkan dan memelihara identitas dirinya. Dalam proses perkembangan

independensi sebagai antisipasi mendekati masa dewasa yang matang, remaja:

a. Berusaha untuk bersikap hati-hati dalam berprilaku, memahami kemampuan dan

kelemahan dirinya.

b. Meneliti dan mengkaji makna, tujuan, dan keputusan tentang jenis manusi seperti

apa yang dia inginkan.

c. Memperhatikan etika masyarakat, keinginan orangtua dan sikap teman- temannya.

d. Mengembangkan sifat-sifat pribadi yang diinginkannya.

8. Karakteristik Peserta Didik berdasarkan Aspek Spiritual

Kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Marshall (2005) adalah kecerdasan

tertinggi (the ultimate inteligence) yang dimiliki manusia. Berdasarkan data-data ilmiah

yang telah mereka kemukakan, semakin memberikan keyakinan pada kita bahwa

potensi kecerdasan spiritual naluri  ber-Tuhan memang sudah terpatri dalam diri

manusia sejak lahir. Anak-anak dilahirkan dengan kecerdasan spiritual yang tinggi.

Namun perlakuan yang tidak tepat dari orang tua, sekolah dan lingkungan seringkali

merusak apa yang mereka miliki, padahal potensi SQ yang terpelihara akan

mengoptimalkan IQ dan EQ. disinilah letak urgensi dari pendidikan.

9. Karakteristik Peserta Didik berdasarkan Aspek Latar Belakang Sosial-
Budaya

Usia remaja adalah usia yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara

kuantitatif maupun secara kualitatif, baik fisik maupun psikisnya. Menganggap dirinya

bukan anak-anak lagi, tetapi sekelilingnya menganggap mereka belum dewasa.

Lingkungan teman memegang peranan dalam kehidupan remaja.
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D. Rangkuman

Dalam pengelolaan proses pembelajaran guru harus memiliki kemampuan

mendesain program, menguasai materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi kelas

yang kondusif, terampil memanfaatkan media dan memilih sumber, memahami cara

atau metode yang digunakan sesuai kebutuhan dari karakteristik anak.

Karakteristik peserta didik  mempunyai peranan yang penting dalam menentukan

program dan strategi pembelajaran. Adapun karakteristik yang mendukung

pembelajaran adalah  aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar

belakang sosial-budaya dan untuk memperjelas  karakteristik peserta didik.

E. Tugas

Kasus I
Dari hasil identifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap awal peserta didik,

menunjukan bahwa hasil identifikasi keterampilan dan pengetahuan awal peserta didik

dari pre test rata-rata nilainya sebagian besar (70%) dibawah standar yang

dipersyaratkan. Untuk sementara nilai sikap belum diperhitungkan pada proses ini.

Diskusikan dalam kelompok
Berdasarkan kasus diatas saudara sebagai guru yang profesional, menyelesaikan

permasalahan tersebut yang terkait dengan, perencanaan program, pembelajaran dan

pendekatan strategi pembelajaran yang digunakan?
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F. Evaluasi / Latihan

Petunjuk :
1. Bacalah dengan seksama soal berikut ini
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar

Soal :

1. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah …………………..
A. Individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan

pembelajaran
B. individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan
C. individu yang sedang  dalam proses perencanaan pendidikan dan pengajaran
D. individu yang sedang berada dalam proses pendidikan dan perkembangan

2. Perubahan –perubahan yang terjadi pada aspek fisik  peserta didik meliputi  ….
A. perubahan ukuran badan, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin

utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder)
B. perubahan ukuran tubuh ,perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin

utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder)
C. perubahan bentuk badan ,perubahan proporsi tubuh, munculnya ukuran kelamin

utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder)
D. perubahan tubuh ,perubahan proporsi tubuh, munculnya ukuran kelamin

utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder)

3. Secara Umum karakteristik peserta didik adalah …………
A. gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh usia, gender, dan latar

belakang yang dibawa sejak lahir dari lingkungan sosialnya untuk menentukan
kualitas hidupnya

B. gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh lingkungan, dan, latar
belakang yang telah dibawa sejak lahir dan dari orang tua untuk menantukan
kualitas hidupnya

C. gaya hidup kelompok secara umum yang dipengaruhi oleh gender, dan latar
belakang yang telah dibawa sejak lahir dan dari lingkungan sosialnya untuk
menantukan kualitas hidupnya

D. gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh usia, dan gender, yang
telah dibawa sejak lahir dan dari lingkungan keluarga untuk menantukan
kualitas hidupnya



21

4. Perubahan-perubahan karakteristik peserta didik dalam aspek psikologis dan sosial
meliputi ….
A. pertumbuhan fisik, perkembangan Intelektual atau daya pikir, perkembangan

emosi perkembangan sosial,  perkembangan bahasa , bakat khusus, sikap,
nilai, dan moral

B. pertumbuhan fisik, perkembangan budaya  atau daya pikir, perkembangan emosi
perkembangan sosial,  perkembangan bahasa ,bakat khusus, sikap, nilai, dan
moral

C. pertumbuhan fisik, perkembangan Intelektual atau daya pikir, perkembangan
emosi perkembangan budaya, perkembangan bahasa ,bakat khusus, sikap,
nilai, dan moral

D. pertumbuhan fisik, perkembangan Intelektual atau daya pikir, perkembangan
religius perkembangan sosial, perkembangan bahasa ,bakat khusus, sikap,
nilai, dan moral

G. Balikan dan Tindak Lanjut

1. Balikan

a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan

belajar ini ?

b. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?

c. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

2. Tindak lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal

80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai

minimal 80
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BAB II MATERI POKOK 2
POTENSI PESERTA DIDIK

A. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan materi pokok 2  potensi peserta didik adalah

a. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu  diidentifikasi sesuai

dengan bakat

b. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi sesuai

dengan minat

B. Uraian Materi

1. Pengertian Potensi Peserta Didik

Potensi adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang mempunyai

kemungkinan untuk dikembangkan sehingga dapat berprestasi. Setiap manusia pasti

memiliki potensi dan bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi yang lebih baik.

Kemampuan yang dimiliki manusia merupakan bekal yang sangat pokok. Berdasarkan

kemampuan itu, manusia akan berkembang dan akan membuka kesempatan luas

baginya untuk memperkaya diri dan mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi

dengan meningkatkan potensi sesuai dengan bidangnya.

Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. Potensi

peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik/sifat individu yang

berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan

dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik.

Berbagai pengertian ini menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki kesanggupan,

daya, dan mampu berkembang. Artinya, tidak boleh vonis kepada peserta didik tertentu

bahwa ia tidak sanggup, berdaya, dan tidak mampu berkembang.

Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik / sifat

individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan

dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain. Potensi itu meliputi

potensi bakat dan minat
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2. Potensi Peserta Didik Berdasarkan Bakat dan Minat

Potensi, bakat, dan minat merupakan modal yang dimiliki setiap individu untuk

dapat mencapai apa yang diinginkannya. Karena faktor itu pula seseorang menjadi

dirinya sendiri. Potensi yang merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan

untuk dikembangkan menjadikan manusia selalu ingin berkembang. Bakat yang

merupakan merupakan suatu kemampuan lebih yang ada pada diri manusia akan

membuat manusia tersebut menjadi apa yang diinginkan dengan melatih bakat tersebut.

Adapun minat yang merupakan sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh seseorang.

Ketiga hal ini yang ada pada setiap individu yang merupakan pemberian atau bawaan

dari lahirnya. Permasalahnnya sekarang adalah, apakah kita telah melakukan hal-hal

yang menopang potensi, bakat, dan minat kita untuk berkembang atau belum.

3. Pengembangan diri

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar kegiatan mata

pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah. Kegiatan

pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian peserta

didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah

pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan

ekstra kurikuler.

Hal ini tentu berbeda antara sekolah yang satu dengan lainnya, sehingga dalam

perencaan dalam melakukan pengembangan diri pun akan berbeda. Namun jika yang

menjadi tujuan dari pengembangan diri ini adalah untuk mencapai apa yang dikehendaki

oleh sekolah tersebut sepertinya kurang bijak, karena setiap peserta didik memiliki minat

dan bakat yang berbeda-beda.

Kegiatan pengembangan diri berupa palayanan konseling difasilitasi dan

dilaksanakan oleh konselor, dan kegiatan pengembangan diri dapat dibina oleh

konselor, guru dan atau tenaga kependidikan lain sesuai dengan kemampuan dan

kewenangannya. Pengembangan diri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan

konseling dan kegiatan ekstra kurikuler dapat mengembangakan kompetensi dan

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.
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3.1. Tujuan Pengembangan Diri

Tujuan umum pengembangan diri adalah untuk memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan

kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik, dengan

memperhatikan kondisi sekolah atau madrasah.

Adapun tujuan khusus pengembangan diri adalah menunjang pendidikan peserta

didik untuk mengembangkan beberapa hal, antara lain: (1) bakat, (2) minat, (3)

kreativitas, (4) kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, (5) kemampuan kehidupan

keagamaan, (6) kemampuan sosial, (7) kemampuan belajar, (8) wawasan dan

perencanaan karir, (9) kemampuan pemecahan masalah, dan (10) kemandirian.

Kegiatan pengembangan diri ditujukan untuk membantu peserta didik untuk

mengaktualisasikan dirinya dengan mengembangakan minat, bakat, dan potensi yang

dimilikinya untuk menjadi pribadi yang seimbang antara jasmani dan rohani. Hal ini dari

perhatian pemerintah melalui undang-undan dan permendiknas yang melandasi

kegiatan ini.

4. Potensi Peserta didik sesuai dengan bakat dan minat

4.1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses dimana manusia dididik, dikembangkan, dan

diharapkan mampu memenuhi kompetensi lulusan yang diharapkan. Pendidikan yang

baik mampu mengembangkan berbagai macam potensi diri masing-masing siswa.

Perbedaan potensi diri ini harus dapat dipahami dengan baik oleh guru maupun

orangtua dalam proses mengembangkan potensi diri anak.

4.2. Perkembangan Peserta Didik

Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di

dalam sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk

klasikal. Penyelengaraan pendidikan klasikal ini berarti memberlakukan sama semua

tindakan pendidikan kepada semua peserta didik, walaupun diantara masing-masing

mereka sangat berbeda. Oleh karena itu, yang harus mendapatkan perhatian di dalam

penyelenggaraan pendidikan adalah sifat-sifat dan kebutuhan umum remaja, seperti

pengakuan akan kemampuannya, ingin untuk mendapatkan kepercayaan, kebebasan,

dan semacamnya (Dadang : 2010).



25

Beberapa usaha yang perlu dilakukan didalam penyelenggaraan pendidikan,

sehubungan dengan minat dan kemampuan peserta didik yang dikaitkan terhadap cita-

cita kehidupannya antara lain adalah (Sunarto: 2010) :

a. Bimbingan Karir dalam upaya mengarahkan peserta didik untuk menentukan pilihan

jenis pendidikan dan jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

b. Memberikan latihan-latihan praktis terhadap peserta didik dengan orientasi kepada

kondisi (tuntutan) lingkungan.

c. Penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum

muatan lokal.

4.3. Mengembangkan Potensi Diri Berdasarkan Bakat dan Minat

Potensi diri peserta didik di asah di sekolah sejak dini, tanpa menghilangkan peran

orang tua dalam proses pengembangan potensi diri peserta didik. Di sekolah guru

sebagai ujung tombak pembelajaran mengajarkan berbagai ilmu dan ketrampilan

kepada peserta didik. Sekolah Formal yang memiliki kurikulum menurut saya tidak

efektif, karena setiap anak memiliki pola pikir dan potensi diri yang berbeda. Dalam kata

lain kurikulum tidak bisa menjadi patokan dalam menjalankan proses pembelajaran.

Potensi diri yang dimiliki masing-masing peserta didik seharusnya dapat disalurkan

dengan baik oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kegiatan belajar yang monoton

akan membuat anak merasa bosan dengan proses belajar mengajar. Kegiatan

Ekstrakurikuler dapat menjadi salah satu jalan untuk menyalurkan antara peserta didik

dengan bakat dan minat masing-masing.

Kekhasan potensi diri yang dimiliki oleh seseorang berpengaruh besar pada

pembentukan pemahaman diri dan konsep diri. Ini juga terkait erat dengan prestasi yang

hendak diraih didalam hidupnya kelak. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam

konteks potensi diri adalah jika terolah dengan baik akan memperkembangkan baik

secara fisik maaupun mental. Aspek diri yang dimiliki seseorang yang patut untuk

diperkembangkan antara lain (Dimyati dan Mudjiono: 1999) :

a. Diri fisik : meliputi tubuh dan anggotanya beserta prosesnya.

b. Proses diri : merupakan alur atau arus pikiran, emosi dan tingkah laku yang

konstan.

c. Diri sosial : adalah bentuk fikiran dan perilaku yang diadopsi saat merespon orang

lain dan  masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.
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d. Konsep diri : adalah gambaran mental atau keseluruhan pandangan seseorang

tentang dirinya.

Setiap individu memiliki potensi diri, dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki

antara satu orang dengan orang lain. Potensi diri dibedakan menjadi dua bentuk yaitu

potensi fisik dan potensi mental atau psikis.

Potensi diri fisik adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat

dikembangkan dan ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang terlatih

ini akan menjadi suatu kecakapan, keahlian, dan ketrampilan dalam bidang tertentu.

Potensi diri fisik akan semakin berkembang bila secara intens dilatih dan dipelihara.

Potensi diri psikis adalah bentuk kekuatan diri secara kejiwaan yang dimiliki

seseorang dan memungkinkan untuk ditingkatkan dan dikembangkan bakat dan minat

untuk dilatih dengan baik.

4.4. Mengenal Bakat

Bakat didefinisikan sebagai kemampuan alamiah atau bawaan untuk memperoleh

pengetahuan atau keterampilan yang relative bisa bersifat umum (misalnya bakat

intelektual umum) atau khusus (bakat akademis khusus). Bakat khusus disebut juga

talent. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu,

akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan dorongan atau motivasi

agar bakat itu dapat terwujud.

4.5. Jenis-Jenis Bakat

1. Bakat umum, merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat

umum, artinya setiap orang memiliki.

2. Bakat khusus, merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak

semua orang memiliki misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga.

Selain itu bakat khusus yang lain, yaitu :

a. Bakat Verbal adalah bakat tentang konsep – konsep yang diungkapkan

dalam bentuk kata – kata.

b. Bakat Numerikal adalah bakat tentang konsep – konsep dalam bentuk

angka.

c. Bakat Skolastik adalah kombinasi kata – kata (logika) dan angka – angka.

Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab-
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akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola

numerik, pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Ini merupakan

kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemprogram komputer.(Newton,

Einstein, dsb.)

d. Bakat Abstrak adalah bakat yang bukan kata maupun angka tetapi

berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran – ukuran, bentuk – bentuk dan

posisi-posisinya.

e. Bakat mekanik adalah bakat tentang prinsip – prinsip umum IPA, tata kerja

mesin, perkakas dan alat – alat lainnya.

f. Bakat Relasi Ruang (spasial) adalah bakat untuk mengamati, menceritakan

pola dua dimensi atau berfikir dalam tiga dimensi. Mempunyai kepekaan

yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu

dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta

dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang tiga dimensi. Ini

merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur

mesin. (Thomas Edison, Pablo Picasso, Ansel Adams, dsb.)

g. Bakat kecepatan ketelitian klerikal adalah bakat tentang tugas tulis menulis,

ramu-meramu untuk laboratorium, kantor dan lain – lainnya.

h. Bakat bahasa (linguistik) adalah bakat tentang penalaran analistis bahasa

(ahli sastra) misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum,

pramuniaga dan lain – lainnya.

4.6. Mengenal Minat

Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan menfokuskan diri

pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas ( Hilgar &

Slameto ; 1988 ; 59).

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari

perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang

mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. (Maprare dan Slameto; 1988; 62).

Jadi, dapat disimpulkan minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan

seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang

diminatinya.
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4.7. Jenis-Jenis Minat

1. Minat vokasional merujuk pada bidang – bidang pekerjaan.

a. Minat profesional : minat keilmuan, seni dan kesejahteraan sosial.

b. Minat komersial : minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan,

akuntansi, kesekretariatan dan lain – lain.

c. Minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain – lain.

2. Minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Misalnya

petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian dan lain – lain.

4.8. Karakteristik Minat

Ada beberapa macam karakteristik minat, antara lain :
a. Minat menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek

b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu obyek

c. Mengandung suatu penghargaan menimbulkan keinginan atau gairah untuk

mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan atau gairah untuk mendapatkan

sesuatu yang menjadi minatnya.

Minat pada dasarnya dapat dibentuk dalam hubungannya dengan obyek. Yang

paling berperan dalam pembentukan minat selanjutnya dapat berasal dari orang lain,

meskipun minat dapat timbul dari dalam dirinya sendiri. Adapun pembentukan minat

dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun kerugian

yang ditimbulkan oleh obyek yang dimaksud. Informasi yang diberikan dapat

berasal dari pengalaman, media cetak, media elektronik.

b. Memberikan rangsangan, dengan cara memberikan hadiah berupa barang atau

sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan dengan obyek.

c. Mendekatkan individu terhadap obyek, dengan cara membawa individu kepada

obyek atau sebaliknya mengikutkan individu-individu pada kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan oleh obyek yang dimaksud.

d. Belajar dari pengalaman.
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4.9. Cara Mengembangkan Bakat dan Minat

a. Perlu Keberanian

Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik

yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya.

Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan

berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan

melarikan diri secara tidak bertanggung jawab.

b. Perlu didukung Latihan

Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan disini bukan saja dari segi

kuantitasnya tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang

kelihatan secara fisik.

c. Perlu didukung Lingkungan

Lingkungan disini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas,

biaya dan kondisi sosial lainnya., yang turut berperan dalam usaha

pengembangan bakat dan minat.

d. Perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara

mengatasinya.

Disini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang

ada, kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian

mulai kita memikirkan jalan keluarnya.

4.10. Persamaan BAKAT dengan MINAT

Persamaan diantara bakat dan minat ini yaitu perlu adanya pengembangan

melalui belajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi sesuatu yang

nyata. Jadi tidak hanya sebatas kemampuan dan keinginan saja. Melainkan adanya

kemajuan atau bentuk nyata dari apa yang dimiliki dan apa yang diminati. Jika hal

tersebut diasah, maka akan menjadi sesuatu yang bermanfaat sekali untuk diri sendiri

maupun lingkungan. Namun, apabila tidak diasah, maka hanya menjadi bakat dan minat

yang terpendam. Tidak akan membuahkan hasil yang lebih dari hanya sekedar

kemampuan dan keinginan saja.

Contohnya, Cita sangat suka menulis. Ia mempunyai bakat dan minatnya besar

kearah menulis tersebut. Ia berlatih dan mencari pengetahuan bagaimana cara menulis

yang baik dan benar. Terbukti dari beberapa cerpen dan puisi yang dibuatnya sangat
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menarik untuk dibaca. Namun Cita mempunyai adik yang sama sepertinya, yaitu suka

menulis. Tetapi hanya sekedar suka. Minat adiknya Cita untuk lebih mengembangkan

kemampuan menulisnya tidak terlalu besar. Dan adiknya Cita lebih suka untuk

mengembangkan minat yang ia sukai seperti berolahraga.

4.11. Perbedaan BAKAT dengan MINAT

Perlu hati-hati bahwa BAKAT tidak selalu identik dengan MINAT. BAKAT yang

tidak disertai dengan MINAT,maupun MINAT yang tidak disertai dengan BAKAT akan

menimbulkan GAP. Bila orang tua tidak cukup cermat dengan hal ini,akan berdampak

buruk bagi anak.

BAKAT : (a) Inherent, (b) Natural, (c) Lepas dari aspek suka atau tidak suka, (d) Tidak

mudah berubah dan permanen, (e) Aspek genetik lebih dominan

MINAT : (a) Lingkungan, (b) Nurtural, (c) Orientasi pada hobi/kesukaan semata, (d)

Mudah berubah sesuai dengan tren

RESIKO TIDAK KENAL BAKAT
a. Rugi waktu

b. Rugi biaya

c. Hilang peluang

d. Lelah selalu coba-coba

e. Aspek lingkungan lebih dominan

4.12. Faktor yang Mendukung untuk Mengembangkan Bakat dan Minat

4.12.1 Faktor Intern

a. Faktor Bawaan (Genetik), Faktor ini merupakan faktor yang mendukung

perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik

individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik

maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya.

b. Faktor kepribadian, Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis dimana

perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal

ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri

dalam mengembangkan minat dan bakatnya (Ashar ; 2003).
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4.12.2 Faktor Ekstern

Faktor lingkungan, terbagi atas :

a. Lingkungan keluarga, Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar

dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan

lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. (Sutiono ; 1998 ; 171).

b. Lingkungan sekolah, suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar

mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi

pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan bakat anak

dikembangkan secara intensif.

C. Rangkuman

Kegiatan pengembangan diri ditujukan untuk membantu peserta didik untuk

mengaktualisasikan dirinya dengan mengembangakan minat, bakat, dan potensi yang

dimilikinya untuk menjadi pribadi yang seimbang antara jasmani dan rohani. Hal ini dari

perhatian pemerintah melalui undang-undang dan permen yang melandari kegiatan ini.

Ada banyak macam kegiatan dalam melakukan pengembangan diri, antara lain

melalui kegiatan layanan konseling dan kegiatan bakat serta minat bagi peserta didik di

sekolah atau madrasah. Melalui layanan konseling peserta didik dapat diarahkan

kepada apa yang menjadi keinginannya dan untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapinya secara pribadi maupun kelompok.

Dalam melakukan pengembangan diri bagi peserta didik, konselor, guru dan juga

tenaga kependidikan hendaknya memerhatikan kebutuhan-kebutuhan individual para

peserta didik sehingga mudah untuk diarahkan dan ditingkatkan dengan melakukan

kegiatan-kegiatan yang tentunya sesuai dengan kebutuhannya.

D. Tugas

Lakukan tugas dibawah ini sesuai dengan langkah-langkahnya
1. Bentuk kelas menjadi 4 kelompok (@ 6 – 8 orang / kelompok)

2. Diskusikan “strategi yang dilakukan oleh guru jika dalam mengajar menghadapi

peserta didik yang memiliki berbagai macam potensi peserta didik

3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

4. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi !

5. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator !
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E. Evaluasi / Latihan

Pilihlah jawaban pada soal dibawah ini dengan cara memberikan tanda
silang pada huruf A, B, C atau D yang dianggap paling tepat !

1. Potensi peserta didik adalah ….
A. kapasitas atau kemampuan dan karakteristiki ndividu yang berhubungan

dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan
atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta
didik

B. Kapasitas dan  keterampilan serta karakteristik individu yang berhubungan
dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan
atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta
didikindividu yang sedang  dalam proses perencanaan pendidikan dan
pengajaran

C. Kapasitas atau kompetensi dan karakteristik individu yang berhubungan
dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan
atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta
didik

D. Kapasitas atau kemampuan dan karakteristik individu yang berhubungan
dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan
atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta
didik

2. Kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan

apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang terlatih ini akan menjadi suatu

kecakapan, keahlian, dan ketrampilan dalam bidang tertentu adalah ….

A. Potensi diri
B. Potensi individu
C. Potensi kelompok
D. Potensi manusia

3. Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan dan

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi,

dan perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah adalah

….

A. tujuan pengembangan bakat dan minat
B. tujuan pengembangan minat
C. tujuan pengembangan bakat
D. tujuan pengembangan diri



33

4. Tujuan pengembangan diri adalah ….

A. Untuk mengembangkan bakat, minat, kreaktivitas, kompetensi dan kebiasaan
dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan
profesional, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir,
kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian.

B. Untuk mengembangkan bakat, minat, kreaktivitas, kompetensi dan kebiasaan
dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial,
kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan
pemecahan masalah, dan kemandirian.

C. Untuk mengembangkan bakat, minat, kreaktivitas, kompetensi dan kebiasaan
dalam kehidupan, kemampuan kehidupan berkeluarga, kemampuan sosial,
kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan
pemecahan masalah, dan kemandirian.

D. Untuk mengembangkan bakat, minat, kreaktivitas, kompetensi dan kebiasaan
dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial,
kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan pekerjaan, kemampuan
pemecahan masalah, dan kemandirian.

F. Balikan dan Tindak Lanjut

1. Balikan
a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan

belajar ini ?

b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan

belajar ini ?

c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi

kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?

d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?

e. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

2. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau membuka

materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan

untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80.
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BAB III MATERI POKOK 3
BEKAL AJAR AWAL PESERTA DIDIK

A. Indikator Keberhasilan

1. Sikap awal peserta didik diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran yang diampu

2. Pengetahuan awal peserta didik diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran yang

diampu

3. Ketrampilan awal peserta didik diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran yang

diampu

4. Hasil identifikasi bekal ajar awal dimanfaatkan untuk penyusunan program

pembelajaran

B. Uraian Materi

1. Bekal Ajar Diidentifikasi Berdasarkan Sikap Awal

1.1. Pengertian Sikap Awal

Sikap awal peserta didik merupakan salah satu variabel didefenisikan sebagai

aspek-aspek atau kualitas perseorangan peserta didik. Aspek ini bisa berupa bakat,

minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berfikir yang telah dimiliki

peserta didik.

1.2. Identifikasi Sikap Awal

Pengalaman belajar merupakan proses yang dinamis dan kompleks dalam

keseharian hidup manusia, sehingga terus ditingkatkan secara skala waktu dan kualitas

maupun kuantitas. Beberapa hal yang harus ditelaah dan diteliti terlebih dahulu tentang

keadaan dasar atau sikap dasar atau kemampuan yang telah ada sebelum adanya

proses belajar. hal ini diharapkan atau bertujuan agar para pendidik mampu mengukur

pencapaian tujuan belajar yang dilakukan dilihat dari segi proses dan hasil.

Dalam proses pengamatan ini, ada beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai

suatu perhatian yang lebih khusus diantaranya : a. Faktor-faktor akademis b. Faktor-

faktor sosial c. Kondisi belajar
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Adapaun sikap awal peserta didik menurut Goleman,Daniel (2000) dikelompokkan

ke dalam delapan kelas yaitu :

1) Belajar isyarat (signal learning). Yaitu belajar dimana tidak semua reaksi

sepontan manusia menimbulkan respon.dalam konteks inilah signal learning

terjadi. Contohnya yaitu seorang guru yang memberikan isyarat kepada

muridnya yang gaduh dengan bahasa tubuh tangan diangkat kemudian

diturunkan.

2) Belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang tepat

terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan penguatan

(reinforcement) sehingga terbentuk perilaku tertentu (shaping). Contohnya

yaitu seorang guru memberikan suatu bentuk pertanyaan atau gambaran

tentang sesuatu yang kemudian ditanggapi oleh muridnya. Guru memberI

pertanyaan kemudian peserta didik menjawab.

3) Belajar merantaikan (chaining). Tipe ini merupakan belajar dengan membuat

gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk rangkaian gerak

dalam urutan tertentu. Contohnya yaitu pengajaran tari atau senam yang dari

awal membutuhkan proses-proses dan tahapan untuk mencapai tujuannya.

4) Belajar asosiasi verbal (verbal Association). Tipe ini merupakan belajar

menghubungkan suatu kata dengan suatu obyek yang berupa benda, orang

atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat.

Contohnya yaitu Membuat langkah kerja dari suatu praktek dengan bntuan

alat atau objek tertentu. Membuat prosedur dari praktek kayu.

5) Belajar membedakan (discrimination). Tipe belajar ini memberikan reaksi

yang berbeda–beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Contohnya

yaitu seorang guru memberikan sebuah bentuk pertanyaan dalam berupa

kata-kata atau benda yang mempunyai jawaban yang mempunyai banyak

versi tetapi masih dalam satu bagian dalam jawaban yang benar. Guru

memberikan sebuah bentuk (kubus) peserta didik  menerka ada yang bilang

berbentuk kotak, seperti kotak kardus, kubus, dsb.

6) Belajar konsep (concept learning). Belajar mengklasifikasikan stimulus, atau

menempatkan obyek- obyek dalam kelompok tertentu yang membentuk

suatu konsep. (konsep : satuan arti yang mewakili kesamaan ciri).

Contohnya yaitu memahami sebuah prosedur dalam suatu praktek atau juga
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teori. Memahami prosedur praktek uji bahan sebelum praktek, atau konsep

dalam kuliah mekanika teknik.

7) Belajar dalil (rule learning). Tipe ini meruoakan tipe belajar untuk

menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa

konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk

kalimat. Contohnya yaitu seorang guru memberikan hukuman kepada

peserta didik yang tidak mengerjakan tugas yang merupakan kewajiban

peserta didik, dalam hal itu hukuman diberikan supaya peserta didik tidak

mengulangi kesalahannya.

8) Belajar memecahkan masalah (problem solving). Tipe ini merupakan tipe

belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan

masalah, sehingga terbentuk kaedah yang lebih tinggi (higher order rule).

Contohnya yaitu seorang guru memberikan kasus atau permasalahan

kepada peserta didik untuk memancing otak mereka mencari jawaban atau

penyelesaian dari masalah tersebut.

Dalam mengenal dan mengetahui sikap awal dan karakteristik peserta didik

biasanya diterapkan dalam beberapa hal, yaitu:

1) Secara langsung dengan menggunakan metode-metode tertentu dengan

melakukan pengambilan data yang ada dilapangan, baik melalui

pengumpulan data, observasi dan sebagainya.

2) Secara tidak langsung melalui orang-orang terdekat dari peserta didik yang

bersangkutan.

3) Dan juga bisa dilakukan melalui lingkungan peserta didik  yang

bersangkutan.

Adapun metode sederhana yang kiranya dapat dilakukan sebagai latihan dalam

menganalisis sikap dan karakteristik peserta didik, sebagai berikut :

1) Kumpulkanlah data sikap awal peserta didik dari sampel. Di samping data

dari orang- orang yang dekat dengan sasaran, diperlukan pula data dari

sampel sasaran itu sendiri dengan bentuk self-report. Ikutilah langkah-

langkah sebagai berikut:

 Tulislah kembali perilaku khusus yang telah berhasil Anda buat dalam

analisis intruksional;
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 Atas dasar perilaku khusus tersebut, buatlah skala penilaian dalam

bentuk skala Likert (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan

sangat tidak setuju);

 Berilah pengantar cara mengisi skala penilaian tersebut dan perbanyak

secukupnya;

 Berikan skala penilaian tersebut kepada sejumlah orang yang dapat

mewakili populasi sasaran. Jumlahnya juga tergantung dari besarnya

populasi sasaran. Yang paling penting diperhatikan adalah orang-

orang tersebut memang memiliki ciri seperti populasi sasaran,

sehingga dapat dipandang sebagai sampel yang representative;

 Kumpulkan hasil isian tersebut.

2) Kumpulkanlah data sikap awal peserta didik dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut:

 Buatlah daftar pertanyaan atau kuisioner tentang sikap  awal  peserta

didik seperti;

 Tempat kelahiran dan tempat dibesarkan;

 Pekerjaan atau bidang pengetahuan yang menjadi keahliannya atau

dicita-citakan untuk menjadi bidang keahliannya;

 Kesenangan (hobi);

 Bahasa sehari-hari dan bahasa asing yang dikuasai;

 Alat-alat audio-visual yang dimiliki di rumah atau biasa digunakan sehari-

hari; dan lain-lain yang dianggap penting bagi pengembangan desain

instruksional.

 Berikanlah kuisioner tersebut kepada sejumlah sampel yang dapat

mewakili populasi sasaran;

 Kumpulkan hasilnya.

3) Analisislah hasil pengumpulan data untuk menentukan sikap awal yang telah

dikuasai. Kelompokkan sikap yang mendapat nilai cukup dan di atasnya.

Pisahkan dari sikap  yang masih sedang, kurang atau buruk.

4) Buatlah garis batas antara kedua kelompok perilaku tersebut pada bagan

hasil analisis instruksional untuk menunjukkan dua hal sebagai berikut:
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 Sikap yang ada di bawah garis batas adalah perilaku yang telah dikuasai

oleh populasi sasaran sampai tingkat cukup dan baik. Sikap ini tidak

akan diajarkan kembali kepada peserta didik;

 Sikap yang ada di atas garis batas adalah sikap yang belum dikuasai oleh

populasi sasaran atau baru dikuasai sampai tingkat sedang, kurang,

dan buruk. Sikap-sikap tersebut akan diajarkan kepada peserta didik.

5) Susunlah urutan sikap yang ada di atas garis batas untuk dijadikan pedoman

dalam menentukan urutan materi pelajaran.

6) Tafsirkanlah data tentang karakteristik peserta didik untuk menggambarkan

hal sebagai berikut:

 Lingkungan budaya;

 Pekerjaan atau bidang pengetahuan yang menjadi keahlian;

 Kesenangan (hobi);

 Bahasa yang dikuasai;

 Alat audio visual yang dimiliki atau yang biasa digunakan sehari-hari;

 dan lain-lain.

Data tentang sikap peserta didik untuk digunakan dalam menyusun strategi

pembelajaran pada tahap selanjutnya.

2. Bekal Ajar Diidentifikasi Berdasarkan Pengetahuan Awal

2.1. Pengertian Identifikasi Pengetahuan Awal Peserta Didik

Identifikasi kemampuan awal peserta didik adalah salah satu upaya para guru

yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang; tuntutan, bakat, minat,

kebutuhan dan kepentingan peserta didik, berkaitan dengan suatu program

pembelajaran tertentu. Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak

pertimbangan seperti; peserta didik, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan/ pembelajaran

tertentu yang akan diikuti peserta didik.

2.2. Tujuan Mengidentifikasi Pengetahuan Awal

Tujuan Identifikasi kemampuan awal peserta didik adalah salah satu upaya para

guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang; tuntutan, bakat, minat,

kebutuhan dan kepentingan peserta didik, berkaitan dengan suatu program
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pembelajaran tertentu. Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak

pertimbangan seperti; peserta didik, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan/ pembelajaran

tertentu yang akan diikuti peserta didik.

Tujuan identifikasi untuk :

a. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan

pengetahuan awal peserta didik  sebelum mengikuti program pembelajaran

tertentu.

b. Menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan

peserta didik berkaitan dengan pemilihan program-program pembelajaran

tertentu yang akan diikuti mereka.

c. Menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang

perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik.

Untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat

melakukan tes awal (pre-test) untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik

tersebut. Tes yang diberikan dapat berkaitan dengan materi ajar sesuai dengan

panduan kurikulum. Selain itu pendidik dapat melakukan wawancara, observasi dan

memberikan kuesioner kepada peserta didik, guru yang mengetahui kemampuan

peserta didik atau calon peserta didik, serta guru yang biasa mengampu pelajaran

tersebut. Teknik untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik adalah dengan

menggunakan kuesioner, interview, observasi dan tes. Latar belakang peserta didik juga

perlu dipertimbangkan dalam mempersiapkan materi yang akan disajikan, di antaranya

yaitu faktor akademis dan faktor sosial :

a. Faktor akademis

Faktor-faktor yang perlu menjadi kajian guru adalah jumlah peserta didik yang

dihadapi di dalam kelas, rasio guru dan peserta didik menentukan kesuksesan

belajar. Di samping itu, indeks prestasi, tingkat inteligensi peserta didik juga tidak

kalah penting.
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Gambar 3.1. Faktor Akademis

b. Faktor sosial

Usia kematangan (maturity) menentukan kesanggupan untuk mengikuti

sebuah pembelajaran. Demikian juga hubungan kedekatan sesama peserta

didik dan keadaan ekonomi peserta didik itu sendiri mempengaruhi pribadi

peserta didik tersebut. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik

dalam pengembangan program pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu

untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk

dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Aspek-aspek

yang diungkap dalam kegiatan ini bisa berupa bakat, motivasi belajar, gaya

belajar kemampuan berfikir, minat dll

Hasil kegiatan mengidentifikasi kemampuan awal dan karakteristik peserta

didik akan merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem

instruksional yang sesuai untuk peserta didik.

2.3. Langkah-Langkah Identifikasi Pengetahuan Awal

a. Melakukan pengamatan terhadap peserta didik  secara perorangan . Pengamatan

ini dapat dilakukan dengan  menggunakan test kemampuan awal yang digunakan

untuk mengetahui  konsep konsep, prosedutr-prosedur, atau pronsip prinsip yang

telah dikuasai

b. Hasil pengemasan yang dilakukan pada langkah petama, ditabulasi untuk

mendapatkan klasifikasi dan rinciannya. Hasil tabulasi untuk daftar klasifikasi



41

karakteristik menonjol yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi

pengelolaan.

c. Pembuatan daftar strategi karakteristik peserta didik . Daftar ini perlu dibuat untuk

menentukan strategi pengelolaan pembelajaran.

2.4. Teknik Identifikasi Pengetahuan Awal

Teknik yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yaitu

teknik tes. Teknik tes ini menggunakan tes prasyarat dan tes awal (pre-requisite dan

pretes). Sebelum memasuki pelajaran sebaiknya guru membuat tes prasyarat dan tes

awal, Tes prasyarat adalah tes untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki

pengetahuan keterampilan yang diperlukan atau disyaratkan untuk mengikuti suatu

pelajaran. Sedangkan tes awal (pre test) adalah tes untuk mengetahui seberapa jauh

peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan mengenai pelajaran yang

hendak diikuti. Hasil pre tes juga sangat berguna untuk mengetahui seberapa jauh

pengetahuan yang telah dimiliki dan sebagai perbandingan dengan hasil yang dicapai

setelah mengikuti pelajaran. Jadi kemampuan awal sangat diperlukan untuk menunjang

pemahaman peserta didik sebelum diberi pengetahuan baru karena kedua hal tersebut

saling berhubungan.

3. Bekal Ajar Diidentifikasi Berdasarkan Keterampilan Awal

3.1. Pengertian Keterampilan Awal Peserta Didik

Pengertian identifikasi keterampilan Awal peserta didik adalah Kegiatan

menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran merupakan

pendekatan untuk mengetahuan kondisi keteramiplan yang dimiliki peserta didik apa

adanya.

3.2. Tujuan dan Manfaat Identifikasi Keterampilan Awal

Tujuan identifikasi keterampilan awal peserta didik adalah salah satu upaya para

guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang; tuntutan, bakat, minat,

kebutuhan dan kepentingan peserta didik, berkaitan dengan suatu program

pembelajaran tertentu. Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak

pertimbangan seperti; peserta didik, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu
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pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan/ pembelajaran

tertentu yang akan diikuti peserta didik.

Manfaat identifikasi keterampilan awal peserta didik:

a. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan

keterampilan awal peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran

tertentu.

b. Menyeleksi tuntutan, bakat, minat, keterampilan, serta kecenderungan

peserta didik berkaitan dengan pemilihan program-program pembelajaran

tertentu yang akan diikuti mereka.

c. Menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang

perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik.

3.3. Strategi Identifikasi Keterampilan Awal

Ada beberapa strategi/cara yang dapat guru lakukan untuk mengetahui

keterampilan awal peserta didik, misalnya:

a. Asesmen keterampilan Awal peserta didik Berbasis Kinerja /Asesmen

pengetahuan awal peserta didik.

Cara paling reliabel dalam melakukan asesmen ini adalah dengan memberikan

sebuah tugas, dapat berupa kuis, atau bentuk lain, yang berkaitan dengan materi

pelajaran yang akan diberikan, yang dalam pengerjaan tugas akan memerlukan

penggunaan pengetahuan awal yang telah mereka miliki sebelum mengikuti

pembelajaran anda. Tentunya, saat merancang kuis atau tugas tersebut, terlebih

dahulu guru mengidentifikasi pengetahuan prasyarat atau keterampilan prasyarat

apa yang diperlukan untuk pembelajaran yang akan dilakukan.

b. Asesmen Keterampilan  Awal Mandiri (Self Assessment) /Asesmen pengatahuan

awal mandiri

Untuk melakukan cara yang kedua ini, guru dapat membuat sebuah angket

singkat untuk evaluasi mandiri (evaluasi diri) setiap peserta didik yang akan

mengikuti pembelajaran. Cara ini sebenarnya relatif mudah dilakukan, karena

angket yang dibuat sederhana saja. Berikut contoh angket untuk asesmen

kemampuan awal mandiri:

Contoh Angket Sederhana Untuk Mengetahui keterampilan awal peserta didik
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Seberapa luas pengetahuanmu tentang sepeda motor

1) Saya belum pernah mendengar istilah itu.

2) Saya tahu pada mata pelajaran keterampilan sepeda motor.

3) Saya tahu pada pelajaran keterampilan sepeda motor  terjadi,

tujuannya, manfaat, bahkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4) Saya pernah melakukan bongkar pasang sepeda motor dan

memahami dengan baik, tujuannya, manfaatnya, bahkan faktor-faktor

yang mempengaruhinya.

c. Peta Konsep / Concept map

Peta konsep dapat dijadikan alat untuk mengecek keterampilan awal yang telah

dimiliki peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Caranya, tuliskan sebuah

kata kunci utama tentang kegiatan yang akan dipelajari hari itu di tengah-tengah

papan tulis. Misalnya "membubut tirus". Berikutnya guru meminta peserta didik

menjelaskan/mengerjakan atau menuliskan konsep-konsep yang relevan

(berhubungan) dengan konsep membnubut tirus  dan membuat hubungan antara

konsep membubut tirus  dengan konsep yang disebut (ditulisnya) tadi.

4. Hasil Identifikasi Bekal Ajar Awal Dimanfaatkan Untuk Penyusunan Program
Pembelajaran

Belajar merupakan proses mengarahkan daya upaya dan potensi yang ada pada

setiap individu mulai dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, tentunya pada tahap ini

menuju pada hal yang positif. Pemilihan Strategi dan Metode Pembelajaran didasarkan pada

pengetahuan, keterampilan dan sikap  awal peserta didik. dapat membantu guru dalam

menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu

mengaitkannya dengan pengetahuan, keteraampilan, sikap dan keunikan individu, jenis

belajar dan gaya belajar dan tingkat perkembangan yang sedang dialami peserta didik.

Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke

dalam Strategi Pembelajaran. Newman dan Logan (Abin Syamsuddin Makmun, 2003)

mengemukakan unsure- unsur strategi dari setiap usaha, yaitu:

a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out put)

dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan

aspirasi pemakai lulusan yang memerlukannya.

b. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way) yang

paling efektif untuk mencapai sasaran.
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c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang akan

dtempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.

d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) dan patokan

ukuran (standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan

(achievement) usaha.

e. Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur tersebut

adalah:

f.Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan

profil perilaku dan pribadi peserta didik.

g. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang

dipandang paling efektif.

h. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur,

metode dan teknik pembelajaran.

i. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria

dan ukuran baku keberhasilan.

Gambar 3.2. Langkah Penyusunan Program Pembelajaran

Menerapkan hasil
identifikasi bekal ajar

pada penyusunan
program  pembelajaran

Mengidentifikasi sikap,
pengetahuan dan

keterampilan

Mempertimbangkan
strategi dan metode

Menetapkan
unsure-unsur

strategi
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Seorang guru harus memainkan peran yang berbeda di sekolah, tidak hanya

dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi

peserta didik. Bimbingan adalah jenis bantuan kepada peserta didik untuk memecahkan

masalah yang mereka hadapi. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan

memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan pendidikan dan kejuruan yang

diperlukan untuk peserta didik pada tingkat usia yang berbeda-beda.

Guru harus melakukan dua kegiatan penting di dalam kelas seperti mengajar dan

mengevaluasi. Kegiatan evaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar pesertya

didik. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam mengembangkan evaluasi

pembelajaran peserta didik yang lebih adil, baik dalam teknis evaluasi, pemenuhan

prinsip-prinsip evaluasi maupun menentukan hasil-hasil evaluasi.

C. Rangkuman

Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran

merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya dan menyusun sistem

pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut. Karena itu, kegiatan

menganalisis pengetahuan awal peserya didik merupakan proses untuk mengetahui

pengetahuan yang dikuasai peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran,

bukan untuk menentukan kemampuan pra-syarat dalam rangka menyeleksi pesera didik

sebelum mengikuti proses pembelajaran. Konsekuensi digunakannya cara ini adalah titik

mulai suatu kegiatan belajar tergantung kepada perilaku awal peserta didik.

Karakteristik peserta didik merupakan salah satu variabel dari kondisi pengajaran.

Variabel ini didefenisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas peserta didik. Aspek-aspek

ini bisa berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir

dan kemampuan awal ( hasil belajar ) yang telah dimilikinya. Karakteristik peserta didik

akan amat berpengaruh dalam pemilihan setrategi pengelolaan, yang berkaitan dengan

bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi pengajaran,

agar sesuai dengan karakteristik peserta didik..

Perilaku yang akan diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan

instruksional khusus atau TIK. Kegiatan ini memberi manfaat:

a. Untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk

dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran;
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b. Hasil kegiatan mengidentifikasi sikap,pengetahuan dan keterampilan  awal

peserta didik akan merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan

strategi dan sistem instruksional yang sesuai untuk peserta didik.

Cara melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan di waktu awal sebelum menyusun instruksional pengajaran;

c. Teknik yang digunakan dapat dengan tes, interview, observasi, dan kuisioner;

d. Dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau orang-orang yang dianggap

paham dengan kemampuan peserta didik.

D. Tugas

Diskusikan dalam kelompok  (Waktu : 15 menit )
Bagaimana merencanakan program pembelajaran dan strategi pembelajaran

berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap awal yang dimiliki oleh peserta didik?

E. Evaluasi / Latihan

Petunjuk:
1. Bacalah dengan seksama soal berikut ini
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar

Soal :

1. Pengertian menganalisiis pengetahuan Awal peserta didik adalah ……………

A. Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan
pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya
dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik
tersebut

B. Kegiatan menelaah pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran
merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya dan menyusun
sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut

C. Kegiatan mengidentifikasi pengetahuan awal dalam pengembangan
pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya
dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik
tersebut

D. Kegiatan mengukur pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran
merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya dan menyusun
sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut

2. Langkah-Langkah identifikasi Pengetahuan Awal adalah ……..
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A. melakukan observasi, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar strategi
karakteristik peserta didik

B. melakukan pengamatan, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar
strategi  karakteristik peserta didik

C. melakukan dokumentasi, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar
strategi  karakteristik peserta didik

D. melakukan simulasi, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar strategi
karakteristik peserta didik

3. Sikap awal peserta didik menurut Gagne dikelompokkan ke dalam delapan kelas

yaitu :

A. belajar langsung, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar asosiasi
verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar
memecahkan masalah

B. belajar isyarat, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar asosiasi verbal,
belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar memecahkan
masalah

C. belajar membedakan, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar asosiasi
verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar
memecahkan masalah

D. belajar demonstrasi, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar asosiasi
verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar
memecahkan masalah

4. Tujuan Identifikasi kemampuan awal peserta didik adalah ….

A. salah satu upaya para guru untuk memperoleh pemahaman tentang;
tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan peserta didik, berkaitan
dengan suatu program pembelajaran tertentu

B. salah satu upaya peserta didik untuk memperoleh pemahaman tentang;
tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan guru, berkaitan dengan
suatu program pembelajaran tertentu

C. salah satu upaya para guru untuk memperoleh pemahaman tentang;
tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan peserta didik, berkaitan
dengan suatu program pembelajaran tertentu

D. salah satu upaya para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman
tentang; tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan peserta didik,
berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu

5. Teknik untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik adalah ….

A. dengan menggunakan angket, interview, observasi dan tes
B. dengan menggunakan non tes, kunjungan, observasi dan tes
C. dengan menggunakan kuesioner, interview, observasi dan tes
D. dengan melakukan studi ekserkusi, interview, observasi dan tes
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F. Balikan dan Tindak Lanjut

1. Balikan

a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan

belajar ini ?

b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan

belajar ini ?

c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi

kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?

d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?

e. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

2. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau membuka

materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan

untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80
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BAB IV MATERI POKOK 4
KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK

A. Indikator Keberhasilan

Penyebab kesulitan belajar peserta didik diidentifikasi berdasarkan faktor internal

(psikologis & fisiologis)

1. Penyebab kesulitan belajar peserta didik diidentifikasi berdasarkan faktor

eksternal (sosial & non sosial)

2. Hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dimanfaatkan dalam program

perbaikan (remedial)

3. Hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dimanfaatkan dalam program

pengayaan

B. Uraian Materi

1. Pengertian Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar yang didefenisikan oleh The United States Office of Education

(USOE) yang dikutip oleh Abdurrahman (2003 : 06) menyatakan bahwa kesulitan belajar

adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang

mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan.

Di samping defenisi tersebut, ada definisi lain yang yang dikemukakan oleh The

National Joint Commite for Learning Dissabilites (NJCLD) dalam Abdurrahman (2003 :

07) bahwa kesulitan belajar menunjuk kepada suatu kelompok kesulitan yang

didefenisikan dalam bentuk kesulitan nyata dalam kematian dan penggunan

kemampuan pendengaran, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar atau

kemampuan dalam bidang studi matematika.

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu biasa dikenal dengan sebutan

prestasi rendah/kurang (under achiever). Peserta didik ini tergolong memiliki IQ tinggi

tetapi prestasi belajarnya rendah (di bawah rata-rata kelas).

Dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar ialah suatu keadaan dimana peserta

didik tidak dapat menyerap pelajaran dengan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain
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ia mengalami kesulitan untuk menyerap pelajaran tersebut, baik kesulitan itu dari dirinya

sendiri, dari sekitarnya ataupun karena faktor-faktor lain yang menjadi pemicunya.

Dalam hal ini, kesulitan belajar ini akan membawa pengaruh negative terhadap hasil

belajarnya. Jika kadang kita beranggapan bahwa hasil belajar yang baik itu diperoleh

oleh peserta didik yang memiliki inteligensi di atas rata-rata, namun sebenarnya

terkadang bukan inteligensi yang menjadi satu-satunya satunya tolak ukur prestasi

belajar. Justru terkadang kesulitan belajar ini juga turut berperan dalam mempengaruhi

hasil belajar peserta  didik.

Gambar 4.1. Kesulitan Belajar

2. Penyebab Kesulitan Belajar Peserta Didik Berdasarkan Faktor Internal
(Psikologis & Fisiologis)

2.1. Faktor Fisiologis

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar peserta didik ini berkaitan

dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf ataupun bagian-bagiantubuh lain.

Para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah

kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun

memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Kalau ada bagian yang tidak

beres pada bagian tertentu dari otak seorang peserta didik, maka dengan sendirinya si

siswa akan mengalami kesulitan belajar. Bayangkan kalau sistem syaraf atau otak anak

kita karena sesuatu dan lain hal kurang berfungsi secara sempurna.

Ancaman apa yang
mengganggu belajar

Mengapa prestasi
rendah

Mengapa belajar
sulit

Bagaimana
menghilangkan

gangguan
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2.2. Faktor Psikologis

Faktor–faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat

mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi

proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi , minat, sikap dan bakat.

a) Kecerdasan  / Intelegensia Peserta Didik

Pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik dalam

mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara

yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas

otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh lainnya. Namun bila dikaitkan dengan

kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang penting dibandingkan organ

yang lain, karena fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi (executive

control) dari hampir seluruh aktivitas manusia.

Para ahli membagi tingkatan IQ bermacam-macam, salah satunya adalah

penggolongan tingkat IQ berdasarkan tes Stanford-Biner yang telah direvisi oleh

Terman dan Merill sebagai berikut ((Fudyartanto 2002).

Tabel 4.1. Distribusi Kecerdasan IQ menurut Stanford Revision

Tingkat kecerdasan (IQ) Klasifikasi
140 – 169 Amat superior
120 – 139 Superior
110 – 119 Rata-rata tinggi
90 – 109 Rata-rata
80 – 89 Rata-rata rendah
70 – 79 Batas lemah mental
20 — 69 Lemah mental

Dari table tersebut, dapat diketahui ada 7 penggolongan tingkat kecerdasan

manusia, yaitu:

A. Kelompok kecerdasan amat superior (very superior) merentang antara

IQ140—IQ 169;

B. Kelompok kecerdasan superior merenytang anatara IQ 120—IQ 139;

C. Kelompok rata-rata tinggi (high average) menrentang anatara IQ 110—

IQ 119;
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D. Kelompok rata-rata (average) merentang antara IQ 90—IQ 109;

E. Kelompok rata-rata rendah (low average) merentang antara IQ 80—IQ

89;

F. Kelompok batas lemah mental (borderline defective) berada pada IQ

70—IQ 79;

G. Kelompok kecerdasan lemah mental (mentally defective) berada pada

IQ 20—IQ 69, yang  termasuk dalam kecerdasan tingkat ini antara lain

debil, imbisil, idiot.

b) Motivasi

Motivasi adalah salah satu faktor yang memengaruhi keefektifan kegiatan

belajar peserta didik. Motivasilah yang mendorong peserta didik ingin melakukan

kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di

dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku

setiap saat (Slavin, 1994). Motivasi menurut Sumadi Suryabrata adalah keadaan

yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan

aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan.

c) Minat

Secara sederhana,minat (interest) kecenderungan dan kegairahan yang

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber (Syah, 2003)

minat bukanlah istilah yang popular dalam psikologi disebabkan

ketergantungannya terhadap berbagai faktor internal lainnya, seperti pemusatan

perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan.

d) Sikap

Dalam proses belajar, sikap individu dapat memengaruhi keberhasilan

proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif berupa

kecenderungan untuk bereaksi atau merespons dangan cara yang relatif tetap

terhadap obyek, orang, peristiwa dan sebaginya, baik secara positif maupun

negatif (Syah, 2003). Sikap dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan setiap

definisi itu berbeda satu sama lain. Trow mendefinisikan sikap sebagai suatu

kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang

tepat.
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e) Bakat

Secara umum, bakat (aptitude) didefinisikan sebagai kemampuan potensial

yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan

datang dan sebagai kemampuan umum yang dimilki seorang siswa untuk belajar

(Syah, 2003).

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu secara sadar

untuk memperoleh perubahan perilaku seperti dalam pengetahuan, kebiasaan,

keterampilan, sikap, persepsi kebiasaan dan tingkah laku afektif lainnya sebagai hasil

dalam pengalaman. Belajar dipengaruhi oleh faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada

tujuh faktor yang tergolong kedalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar.

Faktor-faktor itu adalah: inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan dan

kelelahan.

a) Inteligensi

Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi

yang sama, peserta didik yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi akan

lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat inteligensi yang rendah.

b) Perhatian

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka peserta didik harus

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajarannya

tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehimgga ia tidak lagi

suka belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran

selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajarannya itu sesuai

dengan hobi atau bakatnya.

c) Minat

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, peserta didik tidak akan

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-

segan untuk belajar, ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajarannya itu. Bahan
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pelajaran yang menarik minat peserta didik, lebih mudah dipelajari dan disimpan,

karena minat menambah kegiatan belajar.

d) Bakat

Jika bahan pelajaran yang dipelajari peserta didik sesuai dengan bakatnya,

maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah selanjutnya

ia lebih giat lagi dalam belajarnya itu. Adalah penting untuk mengetahui bakat

peserta didik dan menempatkan peserta didik belajar di sekolah yang sesuai

dengan bakatnya.

e) Motivasi

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong

peserta didik agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motivasi

untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan

kegiatan yang berhubungan/ menunjang belajar. Menurut Syah (2003: 151),

motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) motivasi intrinsik dan 2)

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari

dalam diri peserta didik sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan

belajar.

f) Kematangan

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, di

mana alat-alat dan tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru.

Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-

menerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran. Dengan kata lain anak

yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum

belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang). Jadi

kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari kematangan dan

belajar.

g) Kesiapan

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi.

Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan

kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan
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kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika

siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih

baik.

3. Penyebab Kesulitan Belajar Peserta Didik Berdasarkan Aspek Sosial
dan Non Sosial (Faktor Eksternal)

3.1. Berdasar Aspek Sosial

Yang termasuk lingkungan sosial adalah pergaulan peserta didik dengan orang

lain disekitarnya, sikap dan perilaku orang disekitar peserta didik dan sebagainya.

Lingkungan sosial yang banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orangtua dan

keluarga peserta didik  itu sendiri. Sifat-sifat orangtua, peraktk pengelolaan keluarga,

ketegangan keluarga, semuanya dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap

kegitan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa.

a. Lingkungan Sekolah. Seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas

dapat memengaruhi proses belajar seorang peserta didik. Hubungan

harmonis antra ketiganya dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk

belajar lebih baikdisekolah. Perilaku yang simpatik dan dapat menjadi

teladan seorang guru atau administrasi dapat menjadi pendorong bagi

peserta didik untuk belajar.

b. Lingkungan Masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal

peserta didik akan memengaruhi belajar peserta didik. Lingkungan siswa

yang kumuh, banyak pengangguran dan anak terlantar juga dapat

memengaruhi aktivitas belajar peserta didik, paling tidak peserta didik

kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat

belajar yang kebetulan belum dimilkinya.

c. Lingkungan Keluarga. Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan

belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orangtua, demografi keluarga (letak

rumah), pengelolaankeluarga, semuannya dapat negati dampak terhadap

aktivitas belajar peserta didik. Hubungan anatara anggota keluarga,

orangtua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan membantu peserta

didik melakukan aktivitas belajar dengan baik.
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Oleh karena itu ada beberapa negative  penyebab kesulitan belajar yang berkait

dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang

mendukung siswa tersebut untuk belajar sepenuh hati.

Intinya, lingkungan di sekitar peserta didik harus dapat membantu mereka untuk

belajar semaksimal mungkin selama mereka belajar di sekolah. Dengan cara seperti ini,

lingkungan dan sekolah akan membantu para peserta didik,harapan bangsa ini untuk

berkembang dan bertumbuh menjadi lebih cerdas. Peserta didik dengan kemampuan

cukup seharusnya dapat dikembangkan menjadi peserta didik berkemampuan baik,

yang berkemampuan kurang dapat dikembangkan menjadi berkemampuan cukup.

Sekali lagi, orang tua, guru,dan masyarakat, secara sengaja atau tidak sengaja,

dapat menyebabkan kesulitan bagi peserta didik. Karenanya, peran orang tua dan guru

dalam membentengi para peserta didik dari pengaruh negative masyarakat sekitar,

disamping perannya dalam memotivasi para peserta didik untuk tetap belajar menjadi

sangat menentukan.

3.2. Berdasar Aspek Non Sosial

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah;

a. Lingkungan alamiah adalah lingkungan tempat tinggal anak didik, hidup,

dan berusaha didalamnya. Dalam hal ini keadaan suhu dan kelembaban

udara sangat berpengaruh dalam belajar anak didik. Anak didik akan belajar

lebih baik dalam keadaan udara yang segar. Dari kenyataan tersebut, orang

cenderung akan lebih nyaman belajar ketika pagi hari, selain karena daya

serap ketika itu tinggi. Begitu pula di lingkungan kelas. Suhu dan udara

harus diperhatikan. Agar hasil belajar memuaskan. Karena belajar dalam

keadaan suhu panas, tidak akan maksimal.

b. Faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua

macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat

belajar,fasilitas belajar, lapangan olah raga dan lain sebagainya. Kedua,

software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah,

bukupanduan, silabi dan lain sebagainya.

c. Faktor materi pelajaran factor ini hendaknya disesuaikan dengan usia

perkembangan peserta didik begitu juga dengan metode mengajar guru,

disesuaikandengan kondisi perkembangan peserta didik. Karena itu, agar
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guru dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap aktivitas belajr

peserta didik, maka guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai

metode mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan konsdisi peserta

didik.

4. Penyebab Kesulitan Belajar Peserta Didik Berdasarkan Pencapaian
Kompetensi Mata Pelajaran Yang Diampu

4.1. Pengertian Belajar

Sebelum membahas mengenai penyebab kesulitan kesulitan belajar, akan lebih

jelas jika kita memahami terlebih dahulu pengertian belajar dan kesulitan belajar beserta

penyebabnya. Belajar merupakan suatu perubahan dalam diri seseorang yang terjadi

karena pengalaman. Menurut C.T. Morgan dalam Introduction to Psycology (1961)

merumuskan belajar sebagai “suatu perubahan yang relative menetap dalam tingkah

laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu” (Sobur, 2003: 219). Jadi bisa

disimpulkan bahwa belajar sangat erat kaitannya dengan perubahan tingkah laku

seseorang. Akan tetapi perubahan yang bukan terjadi karena adanya proses-proses

belajar tidak dapat dikatakan sebagai belajar. Perubahan selain belajar antara lain

karena adanya proses fisiologis (misal: sakit) dan perubahan terjadi karena adanya

proses-proses pematangan (misal : bayi yang mulai dapat berjalan).

Ada dua pandangan mengenai perubahan yang terjadi dalam proses-proses

belajar, antara lain :

a. Pandangan Behavioristik

Menurut pandangan ini (seperti J.B. Watson, E.L. Thorndike, dan B.F.

Skinner) Belajar adalah perubahan tingkah laku, dengan cara seseorang berbuat

pada situasi tertentu. Yang dimaksud tingkah laku disini ialah tingkah laku yang

dapat diamati ( berfikir dan emosi tidak menjadi perhatian dalam pandangan ini,

karena tidak dapat diamati secara langsung. Diantara keyakinan prinsipil yang

terdapat dalam pandangan ini ialah anak lahir tanpa warisan kecerdasan, bakat,

persaan, dan warisan abstrak lainnya. Semua kecakapan timbul setelah manusia

melakukan kontak dengan lingkungan.
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b. Pandangan Kognitif

Menurut Pandangan ini (seperti Jean Piaget, Robert Glaser, John Anderson,

Jerome Bruner, dan David Ausubel) Belajar adalah proses internal mental

manusia yang tidak dapat diamati secara langasung. Perubahan terjadi dalam

kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu,

perubahan dalam tingkah lauku hanyalah suatu refleksi dari perubahan internal

dan tak dapat diukur tanpa dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental.

(aspek-aspek yang tidak dapat diamati seperti pengetahuan, arti, perasaan,

keinginan, kreatifitas, harapan dan pikiran).

Menurut Crow & crow dalam buku Educational Psycology (1958)

menyatakan ”Learnig is acquisition of habits, knowledge, nad attitude”, belajar

adalah memeproleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap. Belajar dalam

pandangan mereka menunjuk adanya perubahan yang progresif dari tingkah laku

(Sobur, 2003). Pengertian ini menyangkut pada proses yang mempunyai konotasi

urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan.

Any change in any object or organism, particularly a behavioral or psychological

change (proses adalah suatu perubahan yang progresif menyangkut tingkah laku

atau kejiwaan) (Syah, 2006).

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai definisi belajar terlepas

dari berbagai macam kelemahan-kelemahan dari masing pandangan dapat

disimpulkan bahwa belajar suatu porses yang terjadi dalam diri seseorang

(pandangan kognitif), tetapi juga menekankan pentingnya perubahan dalam

tingkah laku yang dapat diamati sebagai pertanda bahwa belajar telah

berlangsung (pandangan behavioristik) dengan menunjukkan perubahan yang

progresif pada tingkah laku sehinga hasil yang dicapai maksimal.

4.2. Pengertian Kesulitan Belajar

Untuk memperjelas tentang kesulitan belajar , penulis akan memaparkan

beberapa pengertian menurut pendapat para ahli sebagai berikut : Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar yang didefenisikan oleh The United States Office of Education (USOE)

yang dikutip oleh Abdurrahman (2003:06) menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah

suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup

pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan.
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Di samping defenisi tersebut, ada definisi lain yang yang dikemukakan oleh The

National Joint Commite for Learning Dissabilites (NJCLD) dalam Abdurrahman (2003:7)

bahwa kesulitan belajar menunjuk kepada suatu kelompok kesulitan yang didefenisikan

dalam bentuk kesulitan nyata dalam kematian dan penggunan kemampuan

pendengaran, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar atau kemampuan dalam

bidang studi biologi. Sedangkan menurut Sunarta (1985 : 7) menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan kesulitan belajar adalah “kesulitan yag dialami oleh peserta didik

dalam kegiatan belajarnya, sehingga berakibat prestasi belajarnya rendah dan

perubahan tingkah laku yang terjadi tidak sesuai dengan partisipasi yang diperoleh

sebagaimana teman-teman kelasnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kesulitan belajar adalah

suatu keadaan dalam proses belajar mengajar dimana anak didik tidak dapat belajar

sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar pada dasarnya adalah suatu gejala yang

nampak dalam berbagai manivestasi tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Disebutkan pula mengenai individu yang mengalami kesulitan belajar

menunjukkan gejala sebagai berikut.

a. Hasil belajar yang dicapai rendah dibawah rata-rata kelompoknya.

b. Hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah disbanding sebelumnya.

c. Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan.

d. Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar.

e. Menunjukkan sikap yang kurang wajar, misalnya masa bodoh dengan

proses belajar, mendapat nilai kurang tidak menyesal, dst.

f.Menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma, misalnya membolos,

pulang sebelum waktunya, dst.

g. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, misalnya mudah

tersinggung, suka menyendiri, bertindak agresif, dan lain-lain.

Pada dasarnya kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh peserta didik yang

berkemampuan rendah saja, tetapi juga dialami oleh peserta didik berkampuan tinggi.

selain itu, kesulitan belajar juga dapat dialami oleh peserta didik yang berkampuan rata–

rata (normal) disebabkan oleh faktor –faktor tertentu yang menghambat tercapainya

kinerja akademik sesuai dengan harapan.
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5. Mengidentifikasi Kecakapan Peserta Didik Yang Memerlukan
Perbaikan

5.1. Konsep Identifikasi Masalah Kesulitan Belajar

Sebelum mengidentifikasi kecakapan atau masalah kesulitan belajar peserta didik,

guru sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu mengenali gejala dengan cermat terhadap

fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda

peserta didik tersebut. Upaya ini disebut diagnosis yang bertujuan menetapkan “jenis

penyakit” yakni jenis kesulitan belajatr peserta didik yang memerlukan perbaikan.

Banyak langkah-langkah diagnostik yang dapat ditempuh guru, antara lain yang

cukup terkenal adalah prosedur Weener & Senf (1982) sebagaimana yang dikutip

wardani (1991) sebagai berikut:

a. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang peserta didik

ketika mengikuti pelajaran.

b. Memeriksa penglihatan dan pendengaran peserta didik khususnya yang

diduga mengalami kesulitan belajar.

c. Mewawancarai orang tua atau wali peserta didik untuk mengetahi hal ihwal

keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar.

d. Memberikan tes diagnostic bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui

hakikat kesulitan belajar yang dialami peserta didik/kecakapan yang

memerlukan perbaikan.

e. Memberikan tes kemampuan intelegensia (IQ) khususnya kepada peserta

didik yang diduga mengalami kesulitan belajar.

f.Menganalisis hasil; diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan

hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar

mengenai kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik yang memerlukan

pemecahan masalah.

g. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang

memerlukan perbaikan.

h. Menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching

(pengajaran perbaikan).
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5.2. Langkah–langkah Hasil Identifikasi Program Pemecahan Masalah

a. Analisis Hasil Identifikasi program

Data dan informasi yang diperoleh guru melalui diagnostik kesulitan belajar tadi

perlu dianalisis sedemikian rupa, sehingga jenis kesulitan khusus yang dialami peserta

didik  yang berprestasi rendah itu dapat diketahui secara pasti.

b. Menentukan Kecakapan Bidang Bermasalah

Bidang-bidang kecakapan bermasalah dapat dikategorikan menjadi tiga macam:

1) Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru sendiri.

2) Bidang kecakapan bermasalh yag tidak dapt ditangani oleh guru  dengan

bantuan orang tua.

3) Bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat ditangani baik oleh guru

maupun orangtua.

c. Menyusun program Perbaikan

Dalam hal menyusun program pengajaran perbaikan (remedial teching),

sebelumya guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Tujuan pengajaran remedial

2) Materi pengajaran remedial

3) Metode pengajaran remedial

4) Alokasi waktu pengajaran remedial

5) Evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial.

d. Melaksanakan Program Perbaikan

Kapan dan dimana program pengajaran memerlukan perbaikan yang telah

dirancang itu dapat anda laksanakan? Pada prinsipnya, program pengajaran perbaikan

itu lebih cepat dilaksanakan lebih baik. Tempat penyelenggaraannya bisa dimana saja,

asal tempat itu memungkinkan untuk peserta didik  (peserta didik yang memerlukan

bantuan) memusatkan perhatiannaya terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut.

5.3. Pemecahan Masalah Kesulitan Belajar

Tugas pendidik atau guru adalah mempersiapkan generasi bangsa agar mampu

menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya dikemudian hari .Dalam menjalankan tugas

ini pendidikan berupaya mengembangkan potensi (fitrah) sebagai anugrah Allah yang
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tersimpan dalam diri anak, baik yang bersifat jasmaniah maupun ruhaniah, melalui

pembelajaran sebuah pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman berguna bagi

hidupnya.

Secara umum Guru berarti orang yang dapat menjadi anutan serta menjadikan

jalan yang baik demi kemajuan. Guru adalah perencana dan pelaksana dari sistem

pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Guru adalah pihak utama

yang langsung berhubungan dengan peserta didik dalam upaya proses pembelajaran,

peran guru itu tidak terlepas dari keberadaan kurikulum.

Peranan guru sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran, selain

sebagai nara sumber guru juga merupakan pembimbing dan pengayom bagi para

peserta didik yang ada dalam suatu kelompok belajar. hal tersebut sesuai dengan

ungkapan T. Rustandy (1996 : 71) yang mengatakan bahwa : Guru memegang peranan

sentral dalam proses pembelajaran, memiliki karakter dan kepribadian masing-masing

yang tercermin dalam tingkah laku pada waktu pelaksanaan proses pembelajaran. Pola

tingkah laku guru dalam proses pembelajaran biasanya ditiru oleh peserta didik dalam

perjalanan hidup sehari-hari, baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, karena

setiap peserta didik mempunyai keragaman dalam hal kecakapan maupun kepribadian.

Keragaman kecakapan dan kepribadian ini mempengaruhi terhadap situasi yang

dihadapi dalam proses pembelajaran.

Beberapa cara mengatasi kesulitan dalam belajar dapat dilakukan dengan cara

belajar yang efektif dan efisien. Cara demikian merupakan problematika yang perlu

mendapatkan perhatian cukup serius. Orang tua dan Guru kerap kali memberikan saran-

saran kepada peserta didik agar rajin belajar karena rajin adalah pangkal cerdas. Orang

cerdas akan mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman

yang serba kompleks.

6. Remedial dan Program Pengayaan

6.1. Remedial

Remedial merupakan suatu treatmen atau bantuan untuk mengatasi kesulitan

belajar. Berikut adalah beberapa program asesmen yang bisa dijalankan atau dijadikan

acuan dalam melakukan pengajaran remedial. Yang antara lain dalam bidang berhitung,

membaca pemahaman dan menulis.
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Remediasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk membetulkan kekeliruan

yang dilakukan peserta didik. Kalau dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan

remediasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki

kegiatan pembelajaran yang kurang berhasil. Kekurangberhasilan pembelajaran ini

biasanya ditunjukkan oleh ketidakberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi

yang diharapkan dalam pembelajaran.

Dari pengertian di atas diketahui bahwa suatu kegiatan pembelajaran dianggap

sebagai kegiatan remediasi apabila kegiatan pembelajaran tersebut ditujukan untuk

membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran.

Guru melaksanakan perubahan dalam kegiatan pembelajarannya sesuai dengan

kesulitan yang dihadapi para peserta didik..

Sifat pokok kegiatan pembelajaran remedial ada tiga yaitu:

a. menyederhanakan konsep yang komplek

b. menjelaskan konsep yang kabur

c. memperbaiki konsep yang salah tafsir.

Beberapa perlakuan yang dapat diberikan terhadap sifat pokok remedial tersebut

antara lain berupa: penjelasan oleh guru, pemberian rangkuman, dan advance

organizer, pemberian tugas dan lain-lain.

Asumsi yang mendasari pertimbangan metode pembelajaran remedial dengan

pendekatan secara individual terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan  belajar

dengan  pemberian rangkuman dan advance organizer adalah: (1) belajar hakekatnya

adalah individual (2) pembelajaran klasikal akan selalu dihadapkan dengan

ketidaktuntasan belajar (3) kalau peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan

diberikan pembelajaran kembali secara klasikal seperti pembelajaran utama, peserta

didik akan mengalami kesulitan yang serupa (4) rangkuman dan advance organizer

merupakan strategi pembelajaran untuk memudahkan pemahaman materi

6.2. Pengayaan

Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang dieberikan kepada peserta didik yang

telah mencapai ketentuan dalam belajar yang diamaksudkan untuk menambah

wawasan atau memeperluas pengetahuannya dalam materi pelajaran yang telah

dipelajarinya. Disamping itu pembelajaran pengayaan bisa diartikan memberikan

pemahaman yang lebih dalam dari pada sekedar standar kompetensi dalam kurikulum.

Dalam hal ini, mukhtar dan rusmini (2009) menguatakan bahwa kegiatan pengayaan
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merupakan kegiatan yang relatif bebas, karena bersifat memperluas, memperdalam dan

menunjang satuan pelajaran yang diterapkan kepada semua siswa yang sudah tuntas

dalam belajar. Artinya, kegiatan pengayaan ini bukanlah merupakan suatu kasus yang

dialami oleh peserta didik yang belum tuntas yang disebabkan oleh kelambatan,

kesulitan atau kegagalan dalam belajar. Kegiatan pengayaan ini ada dua macam, yaitu ;

a. Pengayaan horizontal , yaitu upaya memberikan tugas sampingan yang

akan memperkaya pengetahuan peserta didik mengenai materi yang sama.

b. Pengayaan vertikal, yaitu kegiatan pengyaan yang berupa peningkatan dari

tingkat pengetahua yang sedang diajarkarkan ketingkat yang lebih tinggi

diajarkan, sehingga peserta didik maju dari satuan pelajaran sedang yang

diajarkan kesatuan pelajaran berikutnya menurut kemampuan dan

kecerdasannya sendiri.

6.3. Tujuan Pengayaan

Adapun tujuan pengayaan selain untuk meningkatakan pemahaman dan

wawasan tehadap materi yang sedang atau telah dipelajarinya juga agar peserta didik

dapat belajar secara optimal baik dalam hal pendaya gunaan kemampuannya maupun

perolehan dari hasil belajar.

6.4. Prosedur Pelaksanaan Program Pengayaan

Kegiatan program pengayaan diawali dari kegiatan pembelajaran atau dengan

penyajian pelajaran terlebih dahulu denagan mengacu kepada kriteria belajar tuntas.

Pelaksanaan program pengayaan didasarkan pada hasil tes formatif atau sumaatif yang

fungsinya sebagai feed back bagi guru dalam rangka memeperbaiki kegiatan

pembelajran,

Ada tiga jenis kegiatan pengayaan :

a. Kegiatan eksploratori yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan

kepada peserta didik.

b. Keterampilan proses yang dibutuhkan oleh peserta didik agar berhasil

melakukan investigasi terhadap topic yang diminati dalam pelajaran

c. Pemecahan masalah kepada peserta didik yang memiliki kemampuan

belajar yang tinggi. Pemecahan maslah ditandai dengan (1) identifikasi

bidang permaslahan yang akan dipecahkan, (2) penentuan focus masalah

yang akan dikerjakan, (3) penggunaan sumber belajar (4) pengumpulan data
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dengan teknik yang relevan, (5) analisis data , dan (6) penyimpulan hasil

identifikasi.

6.5. Pelaksanaan Program Pengayaan

Pemberian program pengayaan adalah pemberian bantuan pada peserta didik

yang memiliki kemampuan lebih baik kecepatan maupun kemampuan belajarnya. Agar

pemberian pengayaan memenuhi sasaran maka perlu ditempuh langkah-langkah :

1) Mengidentifikasi kemampuan peserta didik

2) Memberikan perlakuan pembelajaran pengayaan

Tujuan identifikasi kemampuan belajar :

a. Belajar lebih cepat

b. Menyimpan informasi lebih mudah

c. Keingintahuan yang tinggi

d. Berfikir mandiri

e. Memiliki banyak minat

Teknik :

a. Tes IQ untuk mengetahui tingkat kecerdasan

b. Tes iventori untuk mengetahui bakat , minat, hobi, dan kebiasaan peserta

didik

c. Wawancara untuk menggali lebih dalam program pengayaan yang akan

diberikan pada peserta didik

d. Pengamatan (observasi) untuk mengetahui perilaku belajar pesrta didik

Bentuk pelaksannaan pengayaan :

a. Belajar kelompok

b. Belajar mandiri

c. Pembelajaran berbasis tema

d. Pemadatan kurikulum
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C. Rangkuman

Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses

psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau

tulisan.

Dalam keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya,

itulah yang disebut dengan “kesulitan belajar”. Kesulitan belajar yang dimaksud disini

ialah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima atau menyerap pelajaran,

kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik ini terjadi pada waktu mengikuti pelajaran

yang disampaikan/ditugaskan oleh seorang guru. Dalam definisi lain dikatakan bahwa

kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara

wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam belajar

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu biasa dikenal dengan sebutan

prestasi rendah/kurang (under achiever). Peserta didik ini tergolong memiliki IQ tinggi

tetapi prestasi belajarnya rendah (di bawah rata-rata kelas).

Selanjutnya untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai alternatif-

alternatif atau cara-cara pemecahan masalah kesulitan belajar, guru sangat dianjurkan

mempelajari buku-buku khusus mengenai bimbingan dan penyuluhan. Selain itu, guru

juga sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan penggunaan model-model mengajar

tertentu yang dianggap sesuai sebagai alternatif lain atau pendukung cara memecahkan

masalah kesulitan belajar.

Dalam pembelajaran remedial diperlukan untuk menyebuhkan atau membuat baik

materi dari pelajaran yang dikiranya sulit untuk dipahami, maka siswa harus mengulang

materi tersebut untuk membuat siswa tersebut paham dengam materinya. Tujuan guru

melaksanakan kegiatan remedial adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan

menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih

baik. Terdapat 6 fungsi dalam pembelajaran remedial yaitu fungsi korektif, fungsi

emahaman, fungsi penyesuaian, fungsi pengayaan, fungsi akselerasi, fungsi terapeutik.

Dalam pembelajaran pengayaan yaitu suatu kegiatan yang diberikan kepada

siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal

dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya, kegiatan pengayaan dilaksanakan

dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam

penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang

dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Terdapat 3 faktor
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dalam pembelajaran pengayaan yaitu faktor siswa, faktor manfaat edukatif, faktor

waktu.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan remedial yaitu Analisis

hasil diagnosis, Identifikasi penyebab kesulitan, Penyusunan rencana dan Pelaksanaan

kegiatan. Sedangkan langkah-langkah untuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan

yaitu Identifikasi Kelebihan Kemampuan Belajar dan Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran

Pengayaan.



68

D. Tugas

Kegiatan Individu !
Buatlah rangkuman dari materi pokok 4 kegiatan belajar sub. materi 1 dan

sub. materi 2! Hasilnya serahkan kepada fasilitator.

E. Evaluasi / Latihan

Petunjuk:

1. Bacalah dengan seksama soal berikut ini
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar

Soal :

1. Apa yang dimaksudkan dengan kesulitan belajar …..

A. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap pelajaran dengan
sebagaimana mestinya

B. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap pengetahuan
dengan sebagaimana mestinya

C. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap keterampilan
dengan sebagaimana mestinya

D. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap pengetahuan dan
keterampilan dengan sebagaimana mestinya

2. Aspek yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik adalah ……..

A. aspek fisiologis , psikologis, aspek sosial dan non sosial
B. aspek lingkungan , gender, aspek sosial dan non sosial
C. aspek keturunan , psikologis, aspek sosial dan non sosial
D. aspek gender , psikologis, aspek sosial dan non sosial

3. Yang termasuk lingkungan sosial adalah ………

A. pergaulan peserta didik dengan teman disekitarnya, sikap dan perilaku guru
disekitar peserta didik

B. pergaulan peserta didik dengan lingkungan disekitarnya, sikap dan perilaku
lingkungan  disekitar peserta didik .

C. pergaulan peserta didik dengan orang lain disekitarnya, sikap dan perilaku
orang disekitar peserta didik

D. pergaulan peserta didik dengan masyarakat disekitarnya, sikap dan perilaku
masyarakat disekitar peserta didik .
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4. Faktor-faktor  yang mempengaruhi belajar adalah ….

A. pribadi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan dan kelelahan
B. inteligensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan dan kelelahan
C. akademik, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan dan kelelahan
D. sosial, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan dan kelelahan

5. Jenis- jenis kegiatan pengayaan ……

A. kegiatan perancangan, keterampilan proses, dan pemecahan masalah
B. kegiatan eksperimen, keterampilan proses, dan pemecahan masalah
C. kegiatan perencanaan, keterampilan proses, dan pemecahan masalah
D. kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan masalah

F. Balikan dan Tindak Lanjut

1. Balikan

a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan belajar ini

?

b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan belajar ini ?

c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi

kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?

d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?

e. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

2. Tindak lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau membuka

materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan

untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pembelajaran modul ini memberikan informasi tentang pemahaman

karakteristik peserta didik, identifikasi potensi peserta didik, identifikasi belajar peserta

didik dan identifikasi kesulitan belajar peserta ddidik. Dalam modul ini memberikan

informasi kepada guru harus memiliki kemampuan mendesain program, menguasai

materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif, terampil

memanfaatkan media dan memilih sumber, memahami cara atau metode yang

digunakan sesuai kebutuhan dari karakteristik anak.

Karakteristik peserta didik akan amat berpengaruh dalam pemilihan setrategi

pengelolaan, yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya

komponen-komponen strategi pengajaran, agar sesuai dengan karakteristik peserta

didik. Perilaku yang akan diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan

instruksional, kegiatan ini memberi manfaat:

a. Untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk

dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran;

b. Hasil kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa akan

merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem instruksional

yang sesuai untuk siswa.

Cara melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan di waktu awal sebelum menyusun instruksional pengajaran;

b. Teknik yang digunakan dapat dengan tes, interview, observasi, dan

kuisioner;

c. Dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau orang-orang yang dianggap

paham dengan kemampuan peserta didik

Faktor- faktor yang mempengaruhi proses belajar terdiri atas faktor internal dan

eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan

dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor

fisiologis dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi balajar

dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan factor

lingkungan nonsosial.
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Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi

fisik individu. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat

mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi

proses belajar adalah kecerdasan peserta didik, motivasi, minat, sikap dan bakat.

Faktor-faktor eksternal yang meliputi lingkungan social diantaranya faktor sekolah,

masyarakat, dan keluarga.

B. Balikan dan Tindak Lanjut

1. Balikan

a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan

belajar ini ?

b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan

belajar ini ?

c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi

kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?

d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?

e. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

2. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau membuka

materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan

untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80
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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi
10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan
dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan
sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar
dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended)
tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru
sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan
tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP
online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.

Jakarta,  Desember 2015
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai
profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga
kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan
kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu
“Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga
kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian
berkelanjutan.

Modul Diklat Guru Pembelajar merupakan petunjuk bagi penyelenggara pelatihan
di dalam melaksakan pengembangan modul yang merupakan salah satu sumber
belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Modul ini disajikan untuk
memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu bentuk
bahan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan
tenaga kependidikan.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan modul ini, mudah-mudahan modul ini dapat menjadi acuan
dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian
berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk
menyempurnakan modul ini di masa mendatang.

Makassar, Desember 2015
Kepala

Dr. H. Rusdi, M.Pd.
NIP. 19650430 199103 1 004
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan komputer semakin berkembang dan masih

akan terus berkembang tanpa  batas.  Kita  sebagai  manusia  mau  tidak

mau  harusmengikuti perkembangan kemajuanteknologi khususnya bidang

komputerisasi agar kita tidak termakan oleh alat yang kita buat sendiri.

Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari

teknologi, khususnya teknologi komputer.

Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat

dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Dapat dilihat bahwa

untuk menuliskan suatu dokumen, orang cenderung sudah meninggalkan

mesin ketik manual dan sudah digantikan perannya oleh komputer. Kasir di

suatu pertokoan besar (supermarket) sudah menggunakan peralatan

otomatis berupa komputer yang didisain khusus untuk keperluan itu.

Kumpulan lagu-lagu yang sebelumnya hanya dapat didengarkan melalui

media kaset atau piringan hitam, saat ini sudah mulai dikemas dalam bentuk

compact disk (CD) yang dapat didengarkan dengan menggunakan komputer

multimedia. Belum lagi perkembangan teknologi komputer di bidang

kesehatan yang maju sangat pesat untuk membantu diagnosa penyakit dan

proses penyembuhannya dan masih banyak lagi bidang-bidang kehidupan

manusia yang saat ini sudah menggunakan peralatan komputer.

Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, ada banyak hal

yang perlu diketahui dalam penggunaan dan pamanfaatannya. teknologi

komputer jika dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya akan memudahkan

pengguna dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan dalam penggunaan

komputer itu sendiri harus didasarkan dengan pengetahuan tentang

komputer.

Penggunaan komputer harus mengikuti kaidah-kaidah yang benar

agar komputer yang digunakan bisa awet dan tahan lama. Oleh karena itu,
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perlu adanya pengetahuan yang memadai tentang komponen-komponen

yang ada pada komputer baik itu software maupun hardware. Pengetahuan

yang memadai mengenai ke dua hal tersebut akan memudahkan pengguna

dalam melakukan perawatan dan perbaikan jika terjadi kerusakan pada

komputer.

Hardwarekomputerbiasa dikenal jugadengan perangkat keras

komputer merupakan bagian fisik keseluruhan dari komputer. Pada komputer

terdapat komponen-komponen yang salah satu bagiannya adalah perangkat

keras komputer.Perangkat keras tersebut merupakan bentuk fisik yang dapat

dilihat dan disentuh dan terangkai sedemikian rupa sehingga menjadi

komputer.

Hardwarekomputermemiliki peran penting dalam satu kesatuan

padakomputer. Kesalahan dalam pemasangan hardware akan memengaruhi

kinerja dari komputer sehingga akan menyebabkan masalah pada performa

komputer. Olehnya itu perlu adanya pengetahuan yang lebih mengenai

komputer, bukan hanya sebatas menggunakan tetapi juga mampu

memelihara dan mengoperasikannya dengan benar.

B. Tujuan

Setiap kegiatan harus berorientasi pada tujuan, demikian pula dengan

pelatihan ini. Adapun tujuan yang diharapkan akan dicapai oleh Saudara,

yaitu:

1. Peserta diklat mampu mengoperasikan komputer dan peripheralnya.

2. Peserta diklat mampu mengoperasikan perintah-perintah pada sistem

operasi untuk mengelola sumber daya PC.

3. Peserta diklat mampu melakukan setting dan mengoperasikan komputer

yang tersambung ke jaringan lokal.

4. Peserta diklat mampu menganalisi gangguan dan kerusakan pada

komputer.

5. Peserta diklat mampu memasang dan menginstalasi peripheral.

6. Peserta diklat mampu mengkonfigurasi peripheral dan deaktivasi

peralatan yang ada.
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7. Peserta mampu memasang perangkat keras sistem komputer dan

melakukan instalasi perangkat lunak.

C. Peta Kompetensi

Adapun peta kompetensi dari kegiatan pelatihan untuk dasar-dasar
komputer adalah sebagai berikut.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan modul ini adalah dasar-dasar komputer

yang terdiri dari 4 kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran I

membahas tentang pengoperasian komputer personal, kegiatan II mambahas

tentang peripheral komputer, kegiatan III membahas tentang perakitan dan

instalasi pada komputer personal, dan kegiatan IV membahas tentang

analisis masalah (troubleshooting) pada komputer personal.

Secara umum modul ini membahas tentang pengoperasian komputer

dan peripheralnya, perakitan dan instalasi dan analisis masalah pada

komputer. Pengoperasian komputer dan peripheral meliputi hardware baik itu

perangkat keras atau hardware yang harus ada jika kita megoperasikan

komputer sehingga peripheral ini tidak dapat dipisahkan dengan komputer

utama ataupun perangkat keras atau hardware yang tidak harus ada pada

saat pengoperasian komputer, sehingga peripheral ini merupakan perangkat

tambahan untuk memaksimalkan kerja komputer.

KOMPETENSI
PRO-

FESIONAL

KOMPETENSI
INTI GURU KOMPETENSI

MAPEL
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Perakitan dan instalasi komputer membahas mengenai perangkat

keras dan perangkat lunak yang digunakan pada komputer. Perakitan

didasarkan pada fungsi dan letak masing-masing komponen perangkat keras,

sedangkan instalasi perangkat lunak didasarkan pada software aplikasi dan

software sistem. Software aplikasi merupakan software yang digunakan

untuk melakukan pemprosesan, pekerjaan akhir bagi pengguna akhir

(end user) suatu hardware sedangkan software sistem merupakan suatu

software yang digunakan mengelola, mendukung operasi sistem dan

jaringan.

Analisis masalah pada komputer membahas mengenai perangkat

keras dan perangkat lunak. Analisis perangkat keras berkaitan dengan

kerusakan atau trouble yang terjadi pada perangkat keras komputer

sedangkan analisi perangkat lunak berkaitan dengan program yang telah

diinstal pada komputer.

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Untuk lebih memudahkanAnda dalam menggunakan modul pelatihan

ini, berikut disajikan langkah-langkah menggunakan modul.

1. Pembelajaran  yang  dilaksanakan  menggunakan sistem  Self  Based

Learning atau  sistem pembelajaran  mandiri.  Diharapkan  seluruh

peserta  diklat  dapat  belajar  secara  aktif  dengan mengumpulkan

berbagai sumber selain bahan ajar ini, misalnya melalui majalah, media

elektronik maupun melalui internet.

2. Bahan ajar ini menuntut tersedianya bahan ajar yang lengkap yang

meliputi :

a. Unit komputer yang siap digunakan;

b. Sistem operasi yang siap digunakan;

c. SOP dalam menghidupkan dan mematikan komputer;

d. SOP dalam melakukan sambungan kejaringan lokal.

3. Setelah menyelesaikan bahan ajar ini, peserta diklat dapat melanjutkan

ke pengetahuanselanjutnya, seperti mengetik atau program aplikasi

pengolahkata(WordProcessing), mengoperasikanprinter,  Menggunakan

4
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perangkat keras dan peranngkat lunak untuk memindai dokumen dan

gambar.

4. Instruktur diklat berperan sebagai fasilitator dan pengarah dalam semua

materi bahan ajar ini,sehingga diharapkan dapat terjadi komunikasi

timbalbalik yang efektif dalam mempercepat proses penguasaanmateri

diklat.

Selanjutnya, peran instruktur dalam proses pembelajaran adalah:

1. Membantu peserta diklat merencanakan proses belajar, utamanya dalam

materi-materi  yang relatif baru bagi peserta diklat

2. Membantu peserta diklat memahami konsep dan praktek dalam bahan

ajar ini dan menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar

dan pencapaian jenjang pengetahuan yang diharapkan;

3. Membantu peserta diklat menentukan dan mengakses sumber tambahan

lain yang diperlukan untuk belajar;

4. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan;

5. Mencatat pencapaian kemajuan dan melaksanakan penilaian;

6. Menjelaskan kepada peserta diklat mengenai bagian yang perlu untuk

dibenahi  dan merundingkan rencana pemelajaran selanjutnya.
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MENGOPERASIKAN KOMPUTER PERSONAL

A. Tujuan

Setelah pelatihan ini berlangsung, Anda diharapkan dapat:

1. Peserta diklat mampu menyiapkan dan mengoperasikan penyalaan

komputer sampai dapat digunakan sesuai dengan fungsinya

2. Peserta diklat mampu mengoperasikan perintah-perintah pada  sistem

operasi untuk mengelola sumber daya PC

3. Peserta diklat mampu mengoperasikan kompter dan mengelola file serta

melakukan perubahan setting komputer dengan benar

4. Pesertadiklat mampu melakukan setting jaringanlokal dan

mengoperasikan jaringan lokal pada komputer

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran 1, diharapkan Anda mampu

menjelaskan beberapa kompetensi berikut ini:

1. Menyiapkan dan mengoperasikan komputer sampai dapat digunakan

2. Mengoperasikan perintah-perintah pada sistem operasi untuk mengelola

sumber daya PC

3. Memahami konsep dasar  pengoperasian komputer

4. Melakukan pengelolaan file dan folder serta melakukan perubahan

beberapa setting konfigurasi komputer melalui fasilitas panel control

5. Melakukan setting hubungan ke jaringan lokal sederhana

6. Mengoperasikan komputer pada jaringan lokal

C. Uraian Materi

1. Defenisi Komputer
a. Defenisi Komputer
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Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang yang

berbeda. Istilah komputer (computer) diambil dari bahasa latin Camputare yang

berarti menghitung (to compute atau reckon).

Berikut beberapa defenisi tentang komputer.

1) Menurut Robert H. Blissmer.

Komputeradalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa

tugas sebagai berikut:

 Menerima input,

 Memproses input sesuai dengan programnya

 Menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan,

 Menyediakan output dalam bentuk informasi,

2) Menurut Donald H. Sanders.

Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat

dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis

menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan

output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program

yang tersimpan pada memori (stored program).

3) Menrutu V.C. Hamacher, ZG. Vranesic, S.G. Zaky.

Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat

menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu

programyang tersimpan dimemorinya (stored program) dan menghasilkan

output informasi.

4) Menurut buku William M. Fouri.

Komputer adalah suatu pemproses data (dataprocessor ) yang dapat

melakukan perhitungan yang besar dan cepat, termasuk perhitungan

aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari

menusia mengoperasikan selama pemprosesan.

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komputer

adalah:

a. Alat elektronik yang dapat melakukan perhitungan numerik;
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b. Alat yang dapat membaca input data dan mengolahnya sesuai dengan

program yang ditetapkan untuk menghasilkan informasi yang merupakan

output hasil pemprosesan input data; dan

c. Alat yang dapat melakukan penyimpanan data, yaitu program, input,

maupun output hasil pengolahan.

2. Prinsip Kerja Komputer
Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk

menghasilkan informasi. Upaya  mewujudkan  konsepsi komputer sebagai

pengolah  data  yang  menghasilkan  suatu informasi,  maka  diperlukan  sistem

komputer (computersystem)  yang  elemennya  terdiri  dari hardware,

software,danbrainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling

berhubungan  dan  membentuk  kesatuan.

a. Hardware (perangkat keras/piranti keras) adalah peralatan pada sistem

komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah.

b. Software (perangkat lunak/piranti lunak) adalah program yang berisi

perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data.

c. Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasian serta

pengaturan sistem komputer.

Setelah  diproses  sedemikian  rupa  oleh hardware yang dijalankan

berdasarkan  arahan software,komputer menghasilkan beragam bentuk

keluaran.Mulai dari sekadar tampilan dilayar monitor, suara  di  speaker,  sampai

bentuk  cetakan  atau  gambar  melalui  printer atau plotter, dan  lain sebagainya.

Perangkat  lunak tersebut membantu komunikasi antara komputer dan pemakai,

ada yang berfungsi sebagai sistem operasi (operatingsystem), sebagai

pengolahdataberdasarkan aplikasi tertentu (applicationsoftware) dan memberi

bantuan  kemudahan menggunakan komputer oleh user (utility software).

Suatu proses pengolahan data terdiri atas tiga tahapan dasar, yang

disebut dengan siklus pengolahan data (Data Processing Cycle) yaitu input,

processing, dan output.

INPUT PROCESSING OUTPUT
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Gambar 1. 1. Siklus pengolahan data

Tiga tahap dasar dari siklus pengolahan data tersebut dapat

dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang diperluas (expended

data processing cycle) dapat ditambahkan tiga atau lebih tahapan, yaitu

origination (asal/sumber), storage (penyimpanan), dan distribution (distribusi).

Gambar 1. 2. Siklus pengolahan data yang diperluas

 Origination, tahap ini berkaitan dengan proses pengumpulan data yang

biasanya merupakan proses perekaman (recording) data ke dokumen

dasar.

 Input, tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer

melalui alat input (inputdevice).

 Processing, tahap ini merupakan proses pengolahan/pemprosesan dari

data yang sudah dimasukkan dan dilakukan oleh alat pemproses

(processing device) yang dapat berupa proses menghitung,

membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau

mencari di penyimpanan.

 Output, tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil

pengolahan data kealat output (outputdevice), yaitu berupa informasi.

 Distribution, tahap ini merupakan proses dari distribusi output kepada

pihak yang berhak dan membutuhkan informasi.

 Storage, tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke

simpanan luar (storage). Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage

dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya.

3. Manfaat dan Penerapan Teknologi Komputer
Penerapankomputersangatmemudahkan kehidupan manusia.

Seiring perkembangan dunia IT berimbas pada perkembangan berbagai macam

aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang terkena efek perkembangan

ORIGINATION INPUT PROCESSING OUTPUT DISTRIBUTION

STORAGE

12

Gambar 1. 1. Siklus pengolahan data

Tiga tahap dasar dari siklus pengolahan data tersebut dapat

dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang diperluas (expended

data processing cycle) dapat ditambahkan tiga atau lebih tahapan, yaitu

origination (asal/sumber), storage (penyimpanan), dan distribution (distribusi).

Gambar 1. 2. Siklus pengolahan data yang diperluas

 Origination, tahap ini berkaitan dengan proses pengumpulan data yang

biasanya merupakan proses perekaman (recording) data ke dokumen

dasar.

 Input, tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer

melalui alat input (inputdevice).

 Processing, tahap ini merupakan proses pengolahan/pemprosesan dari

data yang sudah dimasukkan dan dilakukan oleh alat pemproses

(processing device) yang dapat berupa proses menghitung,

membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau

mencari di penyimpanan.

 Output, tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil

pengolahan data kealat output (outputdevice), yaitu berupa informasi.

 Distribution, tahap ini merupakan proses dari distribusi output kepada

pihak yang berhak dan membutuhkan informasi.

 Storage, tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke

simpanan luar (storage). Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage

dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya.

3. Manfaat dan Penerapan Teknologi Komputer
Penerapankomputersangatmemudahkan kehidupan manusia.

Seiring perkembangan dunia IT berimbas pada perkembangan berbagai macam

aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang terkena efek perkembangan

ORIGINATION INPUT PROCESSING OUTPUT DISTRIBUTION

STORAGE

12

Gambar 1. 1. Siklus pengolahan data

Tiga tahap dasar dari siklus pengolahan data tersebut dapat

dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang diperluas (expended

data processing cycle) dapat ditambahkan tiga atau lebih tahapan, yaitu

origination (asal/sumber), storage (penyimpanan), dan distribution (distribusi).

Gambar 1. 2. Siklus pengolahan data yang diperluas

 Origination, tahap ini berkaitan dengan proses pengumpulan data yang

biasanya merupakan proses perekaman (recording) data ke dokumen

dasar.

 Input, tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer

melalui alat input (inputdevice).

 Processing, tahap ini merupakan proses pengolahan/pemprosesan dari

data yang sudah dimasukkan dan dilakukan oleh alat pemproses

(processing device) yang dapat berupa proses menghitung,

membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau

mencari di penyimpanan.

 Output, tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil

pengolahan data kealat output (outputdevice), yaitu berupa informasi.

 Distribution, tahap ini merupakan proses dari distribusi output kepada

pihak yang berhak dan membutuhkan informasi.

 Storage, tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke

simpanan luar (storage). Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage

dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya.

3. Manfaat dan Penerapan Teknologi Komputer
Penerapankomputersangatmemudahkan kehidupan manusia.

Seiring perkembangan dunia IT berimbas pada perkembangan berbagai macam

aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang terkena efek perkembangan

ORIGINATION INPUT PROCESSING OUTPUT DISTRIBUTION

STORAGE



13

dunia teknologi komputer adalah pendidikan, perbankan, industri, penerbangan,

militer dan riset biologi (Jogiyanto, 2003). Adapun  bidang-bidang yang telah

menggunakan komputer adalah:

a. Bidang Industri
Penggunaan komputer dalam bidang industri sekarang ini telah meluas

digunakan karena memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien

dan lebih efektif. Di bidang industri dan manufaktur komputer dipergunakan untuk

mengontrol mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi, misalnya Computer

Numerical Control(CNC) pengawasan numeric atau perhitungan, Computer

Aided Manufacture (CAM), Computer Aided Design(CAD), yaitu untuk

merancang bentuk desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah

industriatau pabrik, misalnya munculnya sebuah mesinserbaguna dalam

industrimetal.Dalamproses produksikomputerdapatdigunakanuntuk pengawasan

numeric atau pengawasan proses (control proces).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran komputer

dalam bidang industri besar, di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara cepat, mudah, dan

tepat (akurat).

2) Proses produksi dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin tenaga manusia

sehingga mengurangi resiko fisik yang dapat dialami oleh manusia.

Keuntungan dari penggunaan teknologi komputer:
a) Industriyang telah mampu melakukan e-commercedapat mempermudah

transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan

b) Mudahnya melakukan pemasangan iklan produk sebuah hasil industri

Kerugian yang dapat muncul dari teknologi komputer ini:
a) Mudahnya terjadi cyber crime terhadap jaringan pada sebuah industri

b) Dapat terjadinya pembobolan rekening perusahaan, yang

dapatmenimbulkan kerugian finansial yang besar.

b. Bidang Teknik dan Ilmu Pengetahuan
Aplikasi  dari Computer  Aided  Design (CAD),  yaitu  perancangan

yang  memakai  bantuan komputer,  sekarang  mulai  banyak  digunakan  untuk

merancang bentuk-bentuk  dalam  bidang  teknik, seperti  misalnya
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perancangan  bentuk  mobil  yang  paling  efisien  dan  efektif  atau

perancangan bentuk gedung atau susunan tata ruangan dalam bidang

arsitektur.

Pada bidang teknik  sipil,  perhitungan  konstruksi gedung  tingkat  tinggi

yang rumit dapat diselesaikan oleh komputer. Insinyur teknik sipil hanya

memasukan data yang diperlukan saja dan komputer akan memberikan

hasilnya.  Perhitungan  seperti  ini  bila  dilakukan  secara  manual  sangatrumit,

kebanyakan metode penyelesaiannya adalah secara trial dan error yang akan

memakan waktu lama.

c. Bidang Kedokteran atau Kesehatan
Manfaat dari penerapan komputer dalam bidang kedokteran maupun

kesehatan ditiap-tiap aplikasinya antara lain sebagai berikut:

1) Mendiagnosa suatu penyakit dan menentukan obat yang cocok.

2) Melihat dan menganalisa organ-organ tubuh bagian dalam manusia.

3) Memonitoring status pasien, me-record data pribadi pasien dan riwayat

penyakit pasien.

4) Melakukan penelitian ilmiah yang diperlukan.

5) Memasukkan, menyimpan, menggelompokkan dan mengolah data-data

secara cepat dan mudah.

6) Mendeteksi DNA seseorang.

7) Mengecek dan mengethaui hasil tes darah di laboratorium.

8) Sebagai alat bantu dalam pemeriksaan medis.

Intinya, dengan adanya komputer kegiatan-kegiatan yang tadinya belum

bisa dilakukan, saat ini sudah dapat dilakukan dengan komputer.

Penggunaan komputer membuat pekerjaan seseorang menjadi lebih

mudah, cepat, dan akurat.

d. Bidang Bisnis dan Perbankan
Komputer  pada  aplikasi  bisnis  dapat  menyediakan  informasi  dengan

cepat dan tepat. Informasi ini ibarat darah yang mengalir didalam tubuh suatu

perusahaan. Bila didalam suatu perusahaan, informasi tersebut terhenti atau

terhambat, maka sistem perusahaan akan menjadi lusuh. Keadaan pasar yang

bersaing dan berkembang serta kompleknya suatu perusahaan, membuat
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informasi yang dapat diandalkan dan tepat pada waktunya, sangat penting untuk

semua tingkat manajemen. Manajemen membutuhkan informasi secara

berbeda,  tergantung  dari  tingkatannya didalam  perusahaan.  Informasi  yang

beraneka ragam, harus tepat pada waktunya dan harus tepat hasilnya,

membutuhkan suatu pengolah data  yang  dapat  menyediakan informasi

tersebut. Dibidang perbankan,  komputer  dipergunakan  untuk  menghasilkan

informasi bagi pihak manajemen bank sendiri dan juga meningkatkan pelayanan

kepada pihak nasabah bank.

e. Bidang Pendidikan
Komputer  sekarang  sudah  masuk  didalam  dunia  pendidikan.  Bahkan

murid-murid sekolah taman kanak-kanak di Amerika Serikat sudah

menggunakan  komputer   sebagai   alat  bantu   dalam proses belajar mengajar.

Sekarang banyak tersedia paket-paket program untuk membantu di dalam

bidang pendidikan. Misalnya paket program untuk membantu didalam

mempelajari Matematika, Biologi, Bahasa Inggris dan lain sebagainya. Motode

belajar dengan mempergunakan komputer cukup efektif bagi anak-anak, kerena

cukup menarik.

f. Bidang Penerbangan
Salah satu kegunaan komputer pada perusahaan penerbangan adalah

untuk mengatur jadwal penerbangan  dan  mengatur  sistem  pemesanan  tiket.

Semua data penerbangan  direkam  pada komputer  yang  biasanya  terletak

dikantor  pusat.  Tiap-tiap cabang  dapat menanyakan  jadwal penerbangan dan

kursi-kursi yang masih kosong untuk suatu jadwal penerbangan tertentu.

Komputer-komputer cabang dihubungkan dengan komputer di kantor pusat lewat

alat telekomunikasi untuk pelayanan dan pengaturan jadwal penerbangan akan

lebih cepat dan tepat.

g. Bidang Kriminalitas
Komputer dapat menghasilkan statistik kriminalitas di suatu daerah

sehingga dapat membantu pengaturan patroli yang diperlukan. Suatu program

komputer yang canggih telah dikembangkan dengan nama Crime Analysis

Support System. Program ini dapat mengidentifikasi suatu daerah yang

kemungkinan akan terjadi kriminalitas. Misalnya fakta nomor kendaraan yang
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melakukan pelanggaran dengan mudah komputer menemukan informasi

mengenai mobil tersebut dan segera muncul dilayar komputer kepolisian.

4. Komponen Sistem Komputer
Inti darisistem perangkat keraskomputer adalah sebuah sistem

mikroprosessor yang sangat kompleks dan rumit yang merupakanperpaduan

hardware dan software berupa sebuah sistem perangkat tegar (firmware).

Firmwaremerupakan sistem terintegrasi terkecil dari sebuah sistem komputer

yang terbentuk dalam beberapa keping chip MPU, RAM, ROM dan PIO.

a. Perangkat Keras
Perangkat keras merupakan salah satu komponen dari sistem elemen,

suatu alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung

yang mendukung proses komputerisasi. Perangkat keras komputer terdiri

dari beberapa komponen utama, yaitu Central Processing Unit (CPU),

Input Device, dan Output Device.

1) Unit Pemrosesan Terpusat (Central Processing Unit (CPU))
Peralatan pemroses berupa sebuah chip mikroprosessor. Komponen

inimerupakankomponenutama dalam sebuah komputersebagai  unit

pemroses pusat (CPU). CPU atau disebut processormerupakan

bagianterpenting dalam melakukan aktivitas pemrosesan termasuk

aktivitas masukan dan keluaran.

Gambar 1. 3. Komponen Utama CPU

CPU terdiri dari bagian-bagian penting yaitu:

a) Control Unit
Contorol Unit merupakan bagian yang berfungsi sebagai pengatur

dan pengendali semua peralatan yang ada pada sistem komputer.

Control Unit juga mengatur kapan alat input menerima data,

mengolah, dan menampilkan proses serta hasil pengolahan data.
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b) Algorithmic Logical Unit (ALU)
Algorithmic Logical Unit merupakan bagian yang melakukan

semua perhitungan aritmatika untuk menjalankan suatu perintah.

c) Memory Unit (MU)
MemoryUnit berfungsi untuk menampung data/program yang

diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga

menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya

diteruskan ke unit keluaran. Pada suatu sistem komputer terdapat

dua macam memori yang penamaannya tergantung pada apakah

alat tersebut hanya dapat membaca tanpa bisa menulis disebut

Read Only Memory (ROM), sedangkan bagian memori yang dapat

melaksanakan membaca dan menulis disebut RandomAccess

Memory(RAM).

2) Input Device (Alat Input)
Input Device merupakan perangkat yang berfungsi untuk masukan.

Alat ini disebut juga input unit, yaitu alat yang digunakan untuk

menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau

maintenanceinput. dengan demikian, alat input selain digunakan

untuk memasukkan data dapat digunakan untuk memasukkan

program. Bebarapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai

alat input sekaligus sebagai alat output. Alat yang demikian disebut

sebagai terminal. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat

inputdapat digolongkan menjadi alat input langsung (direct input) dan

tidak langsung (indirect input).

a) Alat Input Langsung

Alat input langsung,memungkinkan input diproses secara

langsung oleh CPU melalui alat input tanpa harus dimasukkan ke

dalam media penyimpanan eksternal. Alat input langsung terdiri

dari beberapa golongan yaitu: keyboard, pointing device, scanner,

voice recognizer, sensor.

(1) Keyboard
Keyboard digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk

karakter yang berkaitan dengan huruf, angka, serta
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mengakses fungsi-fungsi seperti shift, capslock, F1, F2, enter,

Control (Ctrl) dan sebagainya.

Gambar 1. 4. Keyboard digital

(2) Pointing Device
Pointing Device/perangkat penunjuk termasuk sebagai salah

satu kelompok perangkat input (masukan) yang mengontrol

pergerakan pointer yang berguna untuk memilih item pada

layar, memanipulasi objek pada layar, menampilkan perintah,

memungkinkan klik dua kali pada ikon,

mengaktifkan program aplikasi, menyeret

file/folder ke recycle bin atau ke folder

yang dimaksud. Salah satu contoh dari

pointing device adalah mouse.
Gambar 1. 5. Mouse

(3) Scanner
Scanner adalah alat elektronik yang fungsinya untuk

memasukan data berupa image dan di proses melalui

komputer. Data yang telah diambil dengan scanner bisa

dimasukkan secara langsung kesemua aplikasi komputer

yang mengenali teks American Standard Code for Information

Interchange (ASCII).

Gambar 1. 6. Scanner
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(4) Voice Recognizer
Voice Recognizer adalah sebuah

peralatan input yang bertujuan untuk

memasukkan suara manusia secara

langsung. Peralatan jenis ini yang

paling popular adalah microphone.
Gambar 1. 7. Microphone

(5) Digitizing Camera
Alat ini memungkinkan untuk menangkap gambar seperti

misalnya foto,dokumen,obyek tiga dimensi yang akan

ditampilkan kelayar komputer untuk diproses lebih lanjut.

Peralatan jenis ini diantaranya yaitu sensor dan kamera.

Gambar 1. 8. Sensor dan Kamera

b) Alat Input Tidak Langsung

Alat input tidak langsung, dimana data yang dimasukkan tidak

langsung diproses oleh CPU, tetapi direkam terlebih dahulu ke

suatu media mechine readableform (bentuk yang hanya dapat

dibaca oleh komputer dan merupakan penyimpanan eksternal).

Alat input tidak langsung terdiri dari: key-to-card, key-to-tape, key-

to-disk.

(1) Key-to-card
Alat untuk memasukan data.Operator memasukan data yang

akan dipindahkan terlebih dahulu kedalam bentuk media

punched card(kartu plong). Bila digunakan beberapa unit alat

keypunch,maka dapat dilakukan pembagian tugas merubah

data dari sumber data ke dalam bentuk kartu plong. Kumpulan

kartu plong selanjutnya dapat dibacakan ke komputer untuk

diproses melalui card reader.
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Gambar 1. 9. Contoh Alat Input Key-to-card

(2) Key-to-tape
Alat ini memungkinkan operator untuk merekamkan data ke

media penyimpanan luar pita

magnetik sebelum diproses ke CPU.

Data yang tersimpan di pita

magnetikdiproses ke CPU dapat

dibacakan ke komputer lewat alat

pembaca pita magnetik.
Gambar 1. 10. Contoh Alat Input Key-to-tape

(3) Kay-to-disk
Alat ini memungkinkan operator untuk merekam data lebih

dulu ke media simpanan luar,

misalnya disket. Data yang disimpan

dalam disket dibaca di CPU lewat

Flopy Disk Drive
Gambar 1. 11. Contoh Alat Input key-to-disk

3) Output Device (Alat Output)
Outpu Device merupakan piranti yang berfungsi untuk mengolah hasil

keluaran dari suatu proses baik berupa data maupun berbentuk

informasi yang telah diolah. Pada komputer, contoh output device

adalah printer (pencetak), display dan monitor, speaker.

a) Display dan Monitor

Terdapat  dua  teknologi  monitor  dan  display  yang  populer

digunakan  sa’at  ini  yakni  teknologi tabung gambar

menggunakan tabung sinar katoda atau Catode Ray Tube (CRT)

dan teknologi display menggunakan tampilan display dari kristal

cair atau Liquid Crystal  Display(LCD) dan teknologi pencahayaan

dari emisi Dioda atau Light Emiting Diode (LED).
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Gambar 1. 12. Model monitor CRT dan LCD

b) Printer (Alat Cetak)

Peranti ini untukmencetak tulisan,gambar,grafik, dan data lainnya

dari komputer ke media kertas atau

sejenisnya. Adapun istilah resolusi pada

printer itu sendiri, yaitu dpi atau singkatan

dari dot per inch
Gambar 1. 13. Printer

c) Speaker

Speakeradalah perangkat keras output yang

berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan

oleh CPU berupa audio/suara.
Gambar 1. 14. Speaker

b. Perangkat Lunak
Perangkat lunak merupakan kumpulan beberapa perintah yang

dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya.

Perangkat lunak merupakan catatan bagi mesin komputer untuk

menyimpan perintah dokumen, arsip lainnya dan merupakan data

elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri.

Ada beberapa jenis program komputer yang digolongkan dalam

perangkat lunak, yaitu sistem operasi, program aplikasi, dan driver

hardware.

1) Sistem Operasi

Sistem opreasi atau yang biasa disebut dengan operating system

(OS) komputer adalah sekumpulan program komputer yang saling

terintegrasi, yang mengelola penggunaan perangkat keras yang ada

pada sebuah komputer.Fungsi sistem operasi antara lain untuk

manajemen disk and file, manajemen prosessor, manajemen memori,
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controltampilan dan suara, dan sebagainya. Sistem operasi dapat

pula dibagi dalam dua klasifikasi, yakni Sistem Operasi berbasis teks

(Command Line) dan Sistem Operasi berbasis grafiks (GUI).

a) Sistem Operasi Berbasis Teks

Merupakan  sistem  operasi  yang  menggunakan   teks  sebagai

sistem.  Ada  beberapa  contoh dari sistem operasi berbasiskan

teks, yaitu:

 Disk Operating System (DOS) yang populer dikeluarkan oleh

Microsoft pada tahun 1981 dengan sebutan Microsoft DOS

(MsDOS) yang  merupakan  sistem  operasi  yang  mirip  dan

kompatibel dengan  sistem  operasi  PC-DOS  yang

diperuntukan oleh Microsoft untuk komputer IBM-PC.

Gambar 1. 15. Dos

 UNIX merupakan sistem operasi berbasis jaringan yang

dikeluarkan tahun 1960 dan merupakan sistem operasi tertua.

Bagian dari Unix yaitu:Unix, OpenBSD, FreeBSD, SCO-Unix,

Linux, dll.

b) Sistem Operasi Berbasis Antar-muka Pemakai bentuk Grafis (GUI

/Graphical User Interface)

Windows
MicrosoftWindows atau lebih dikenal dengan sebutan

Windows adalah keluarga sistem operasi komputer

pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang

menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik

(graphical user interface), sejak tahun 1980-an Microsoft

Corporation di Bellevue, Washington yang dikepalai oleh William
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Bill Gates, mengembangkan OS dengan nama MS-DOS (Micro-

Soft-Disk Operating System). MS-DOS masih berbasis command-

line (modus teks).

Macintosh
Macintosh pertama dikeluarkan pada bulan  Januari

1984 sangat mudah digunakan (user friendly)

dibandingkan dengan yang lainnya. Versi  terakhir yang

dikeluarkan Macintosh sistem operasi yaitu sistem X yang

digunakan di Apple iMac Desktop ataupun Apple Notebook.

Linux
Pertama kali dikeluarkan tahun 1991 oleh Linus Torvald.

Linux ini merupakan salah satu varian  dariSistem

Operasi Unix. Linux Generasi  Pertama  merupakan Sistem

Operasi berbasis Teks. Setelah Linux  berkembang pesat karena

sifatnya open source, maka Linux saat ini telah berbasiskan grafis

sebagai antar mukanya.

Beberapa contoh distro linux di bawah ini:

 Mandrake, Suse,Fedora Core,Debian, dan sebagainya

c) Program Bantu (Utility)

Program Utility merupakan suatu program yang berfungsi untuk

membantu system operasi dalam pengendalian dan

pengoperasian, seperti program antivirus, defragmenter, format

disket, softwarepemeriksa sistem, Pembuat back-up, Recovery,

dan sebagainya. Secara umum dikatakan bahwa program utility

bergunauntukmempermudahpemakaidalammenggunakandan

mengoperasikan (sistem operasi) komputer.

2) Program Aplikasi

Program aplikasi atau biasa disebut dengan aplikasi merupakan

program yang berjalan pada sistem operasi, dan dibuat untuk

membantu pengguna mengerjakan sesuatu untuk meningkatkan

produktivitasnya. ada beberapa jenis program aplikasi diantaranya:
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(a) Aplikasi bisnis dan perkantoran
Aplikasi bisnis dan perkantoran didominasi oleh Microsoft Office.

Microsoft Office memiliki kumpulan aplikasi yang sangat familiar

dengan pengguna, yaitu: Ms Word, Ms Exel, Ms PowerPoint, Ms

Accsess, Ms Outlook, dan Ms Publisher. Sementara aplikasi bisnis

yang berjalan pada Linux antara lain: Star Office dan K-Office.

(b) Aplikasi untuk hiburan
Untuk aplikasi huburan dikenal beberapa aplikasi yaitu: Windows

Media Player, Winamp, Jet Audio, XingMPEG, dan sebagainya.

(c) Aplikasi untuk komunikasi
Untuk aplikasi komunikasi dikenal beberapa aplikasi yaitu: MiRC,

Ms Netmeeting, Ms Outlook Express, ICQ, dan sebagainya.

(d) Aplikasi grafis dan multimedia
Untuk aplikasi grafis dan multimedia dikenal beberapa aplikasi

yaitu: Adobe Photoshop, CorelDraw, Macromedia Freehand,

ACDSee, dan sebagainya.

(e) Aplikasi teknik (CAD/CAM)
Untuk Aplikasi teknik dikenal beberapa aplikasi yaitu: Ms Visio,

AutoCAD, dan sebagainya.

(f) Aplikasi untuk utility dan anti virus
Program Utility merupakan suatu program yang berfungsi untuk

membantu system operasi dalam pengendalian dan

pengoperasian,  seperti  program  antivirus,  defragmenter,  format

disket, softwarepemeriksa sistem, pembuat  back-up, recovery,

dan sebagainya.Sebagai contoh, Norton Utility, Norton Antivirus,

McAfee Virus Scan, dan sebagainya.

(g) Aplikasi untuk pemrograman komputer
Merupakan  suatu  bahasa komputer yang  berguna

mengkonversi  perhitungan  yang  bersifat matematis  menjadi

suatu  aplikasi. Sebagai  contoh  bahasa  pemrograman  Bahasa

BASIC,  COBOL, C++ dan sebagainya.
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(h) Aplikasi server
Untuk aplikasi server, dikenal beberapa diantaranya, Ms Personal

Web Server, IIS untuk Win NT dan Win 2000, Ms Exchange untuk

mail server, Apache Web Server, dan sebagainya.

3) Driver Hardware

Driver Hardware atau lebih dikenal sebagai driver adalah aplikasi

yang dibuat untuk membuat perangkat keras dapat berkomunikasi

dengan sistem operasi. Driver dibuat oleh produsen pembuat

perangkat keras. Misalnya perusahaan HP, mereka membuat driver

untuk printer-printer produksi mereka. Setiap perangkat keras yang

dijual selalu disertai dengan driver buatan pabriknya. Tanpa driver,

sebuah perangkat keras tidak dapat dikontrol dari PC.

5. Operasi Dasar Komputer
a. Mengaktifkan komputer sesuai dengan prosedur yang benar

Langkah-langkah dalam menghidupkan komputer (turn on) komputer

adalah sebagai berikut:

 Pastikan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, monitor dan

kabel power dalam keadaan terhubung power supply.

 Pastikan apakah PC telah terinstal Sistem operasi didalamnya.

Setelah mempersiapkan segalanya, maka perhatikan langkah-langkah

berikut ini:

1) Aktifkan CPU dengan menekan tombol power.

2) Aktifkan monitor dengan menekan tombol power yang ada di monitor

3) Tunggu sampai layar monitor menampilkan tampilan desktop.

Gambar 1. 16. Proses Aktivasi Komputer

b. Mengoperasikan Komputer Personal
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Dalam mengoperasikan komputer hendaknya anda mengetahui beberapa

fungsi dasar dari tombol-tombol yang ada pada desktop antara lain.

1) Menggunakan tombol Star Menu

Berfungsi untuk memulai

suatu program atau aplikasi.

perhatikan tombol ini terletak

dibawah sudut kiri desktop.

Cara menggunakan tombol start menu adalah dengan mengklik satu

kali hingga muncul menu kemudian arahkan pointer ke arah yang

diinginkan tanpa mengklik, selanjutnya menu tersebut akan terbuka.

2) Mengenal Taksbar

Dalam komputer, taskbar adalah bar (batang) horizontal atau vertikal

yang tampak pada tepi bawah atau samping desktop GUI (Graphical

User Interface) yang berfungsi untuk memulai (menjalankan) dan

memonitor atau memanage aplikasi desktop yang sedang berjalan.

Taks artinya tugas (sebuah pekerjaan) dan bar artinya palang/batang,

jadi taskbar adalah palang tugas.

z

Gambar 1. 18. Gambar Task bar

Jika ingin mengatur taskbar anda hanya perlu mengklik kanan pada

Middle Taskbar dan pilih properties.

Tombol Star pada
windows 2007

Gambar 1. 17. Tombol start windows
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Gambar 1. 19. Pengaturan Taskbar

3 Bagian utama Taskbar
 Start menu, yang bulet dan paling kiri itu fungsinya untuk

menampung shortcut-shortcut perintah untuk mengakses dan

menjalankan program, dokumen, setting dll.

 Middle section, bagian tengah yang menampilkan program-

program dan files yang sedang anda buka dan memungkinkan

untuk melakukan switch secara cepat. Seperti contoh diatas, saya

sedang menjalankan Winamp, Mozilla,

 The notification area, yang terdapat jam dan tanggal juga ikon-

ikon yang menkomunikasikan status seperti program dan seting

komputer.

3) MenggunakanMouse

 Clik (Klik)  dengan  cara  menekan  tombol

mouse  satu kali dengan cepat.
Gambar 1. 20. Klik

 Klik kanan dengan cara menekan tombol mouse di

tombol sebelah  kanan pada mouse penggunaannya

sama dengan klik kiri.Klik kanan dipergunakan untuk

menampilkan menu Shortcut atau  menu sederhana

yang terdapat pada desktop, aplikasi, ikon dan taskbar.

Gambar 1. 21. Klik Kanan
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 Double Click (Klik ganda/klik dua kali) yaitu

menekan tombol  mousedua kali tanpa

menggeser mouse.
Gambar 1. 22. Double

Click

 Drag and Drop(Menggeser dan meletakkan) yaitu menekan

tombol mouse pada ikon tanpa melepas tombol mouse kemudian

menggeser mouse

tersebut dan meletakkan

pada posisi yang

diinginkan kemudian

dilepaskan. Lihat contoh

pada layar monitor seperti gambar berikut ini:
Gambar 1. 23. Drag and Drop

4) MenggunakanKeyboard

Sepertiyang telah dibahas pada bagiankomponen masukan (Input

devices), Keyboard merupakan perangkat utama yang dipergunakan

pemakai (user) didalam kegiatan sehari-hari untuk berinteraksi

dengan komputer.

c. Mematikan Komputer sesuai prosedur yang benar
Pada sistem operasi Windows, mematikan komputer disebut Shut Down.

Ada beberapa cara shut down dalam Windows:

1) Cara Mematikan Komputer

a) Klik Menu “Start” yang berada di pojok kiri bawah

b) Pilih “Shutdown”

c) Klik “OK”

d) Tunggu Hingga Komputer sudah mati

e) Kemudian Matikan stabilizer dan cabut kabel listriknya

Adapun mematikan windows dari desktop berlaku tidak hanya bagi

windows 8 tapi juga bagi semua Edisi Windows. Caranya windows Anda

harus sudah berada pada posisi Desktop » lalu tekan tombol ALT + F4
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(Shut Down Windows akan muncul) » dan tinggal pilih opsi Shutdown,

Sleep, Restart, Sign Out atau switch user. Cara ini memerlukan waktu

sekitar 3-4 detik.

2) Cara Restart Komputer

Restart berfungsi untuk memulai komputer kembali dari awal,

fungsinya sama dengan Booting ulang. Langkah-langkahnya sama

seperti pada Shut Down, dan menu yang dipilih adalah restart, lalu

klik Ok.

Gambar 1. 24. Cara RestarKomputer

6. Pengelolaan Folder dan File
a) Mempersiapkan SistemOperasi dan Pengenalan Perintah Menu (Ikon)

Pada saatmenyalakankomputer, pastikan semua perangkat keras

terhubung dengan baik dan pastikan sistem operasi telah terinstal dan

berjalannormal sesuaipetunjuk atau langkah penggunaan sistem operasi

yang berlaku (sebagai contoh Windows). Padaruang kerja  (desktop)

sistem operasi terdapat ikon yang sering dipergunakan dalam

pekerjaansehari-hari.Selainuntuk membuka aplikasi fungsi-fungsi tersebut

juga untuk melakukan pengaturan pada sistem. Untuk lebih jelasnya

perhatikan gambar di bawah ini:

JendelaAktif JendelaTidakAktif
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Gambar 1. 25. Bagian Tampilan Desktop

Tabel 1. 1. Ikon-ikon pada desktop Windows

Objek (Ikon) Keterangan
MyComputer Digunakan untuk  menampilkan  seluruh

drive,  folder  dan  file  yang ada pada
komputer.

Recycle Bin Digunakan untuk menyimpan file yang  telah
dihapus,  sampai filetersebut benar-benar
dihapus secara permanen.

My
Documents

Pada umumnya berfungsi untuk melihat dan
menyimpan  data  yang digunakan sehari-
hari.

Internet
Explorer

Sebagai  browser  standar  windows  yang
digunakan  untuk  mencari dan menampilkan
informasi dari suatu situs atau web.

Network
Neighbourhood/
My Network Places

Berfungsi  untuk  melihat  dan  menampilkan
seluruh  komputer  yang terhubung dengan
sistem jaringan.

b) Mengelola Jendela Aplikasi

Icon

Menu
Star

Tombol
Maximize/
Minimize

Icon
Windows

Aktif

Icon
Windows
TidakAktif

PenunjukWa
ktu
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Jendelaaplikasi adalah suatu jendela yang terdapat pada suatu program

aplikasi yang sedang dibuka. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan

berikut dibawah ini:

Gambar 1. 26. Jendela Aplikasi

1) Baris Menu (Menu Bar) adalah jajaran perintah berupa menu yang

terletak dibawah baris  judul, seperti  jendela Windows Explorer.

2) BarisToolbar berisi sederatan tombol-tombol yang akan digunakan

untuk menjalankan perintah dengan cepat dan mudah.

3) Address Boxdigunakan untuk mengetikkan nama folder, driver dan

alamat situs.

4) Tombol Ukuran (Sizing Button)berfungsi untuk merubah ukuran

jendela yang aktif.

c) Pengelolaan Folder dan File

1) Windows Explorer

Fasilitas untuk mengatur manajemen file dan folder didalam Sistem

operasi MicrosoftWindows adalah WindowsExplorer. Windows

Explorer mampu menampilkan secara lengkap isi dan hirarki suatu

File dan Folder serta menampilkan keseluruhan isi dari folder

tersebut.  Untuk memulai aplikasi tersebut klik kanan tombol Start

Menu> Open Windows Explorer >Windows Explorer

Gambar 1. 27. Cara Membuka Windows Explorer

Windows Explorer juga dapat diaktifkan dengan berbagai cara, dapat

dibuka pada ikon My Document, dapat juga di klik kanan pada tombol

Baris Menu BarisToolbar Address Box

TombolUkur
an

1
KlikKa

nan
2
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start menu, atau kombinasi tombol “Windows” dan huruf E pada

keyboard.

2) Mengubah Tampilan Isi Folder

Dalam keadaan biasa (default), windows menampilkan informasi

singkat tentang isi dariwindows explorer. Untuk mengubah tampilan

isi folder dilakukan dengan mengklik tombol toolbar, seperti pada

gambar berikut:

 Ikon dapat berupa Extra

Large Icons, Large

Icons, Medium Icons,

dan Small Icons. Fungsi

masing-masing ikon tersebut secara umum

sama hanya yang membedakan adalah ukuran

yang berbeda.

 List berfungsi menampilkan file/folder dalam

bentuk daftar

 Tiles berfungsi menampilkan file/folder berupa ikon dengan nama

dan keterangan disebelah kanannya.

 Details berfungsi menampilkan file/folder beserta informasinya

secara mendetail.

 Content berfungsi menampilkan file/folder berupa ikon, nama, dan

keterangan dipisahkan dengan garis.

Jika anda menggunakan Windows Explorer dengan tampilan

Details, maka dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut berupa filter

dan pengurutan.Artinya jika anda hanya ingin menampilkan

file/folder yang namanya diawali dengan huruf A-H, maka

file/folder yang namanya diawali dengan huruf I-J dan karakter

lainnya (angka, titik, tanda kurung) tidak akan ditampilkan.

Filter dapat dilakukan dengan langkah berikut:

 Pilih Details pada menu change your view kemudian pilih

tombol panah kebawah untuk menampilkan model
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penyaringan. Ada beberapa model penyaringan yang ada

yaitu Name, date Modified, Type, dan size.

Gambar 1. 28. Cara Melakukan Filter FIle

3) Pengurutan File/Folder dalam Windows Explorer

Untuk mengurutkan, caranya sangat mudah. Anda tinggal mengklik

pada judul kolom saja. Misalnya anda ingin mengurutkan file/folder

berdasarkan namanya dari bawah ke atas, maka klik pada kolom

Name hingga muncul “tanda panah ke arah atas”.

Gambar 1. 29. Cara mengurutkan file/folder

4) Membuat, Menghapus dan Mengganti nama Folder

 Membuat Folder

Langkah-langkah membuat sebuah folder adalah sebagai berikut:

1. Pada Windows Explorer, klik File arahkan pointer ke New  >

Folder atau dengan mengklik ruang kosong di sisi kanan

Windows Explorer.

1

2

3

4
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Gambar 1. 30. Membuat Folder

2. Pada sisi kanan dari windows Explorer, folder akan muncul

dengan nama New Folder. Nama folder tersebut dapat diketik

dengan menekan tombol back space. Pada pembuatan folder

nama folder yang muncul secara standar adalam “New

Folder”. Untuk mengganti nama tersebut bisa dilakukan

melalui perintah: Klik File > Rename> Tulis Nama Folder yang

anda inginkan.

Gambar 1. 31. Mengganti Nama Folder

3. Setelah mengetikkan nama folder tersebut, tekan Enter.

 Menghapus Folder

Pilih  folder  yang  akan dihapus,  lalu  klik  menu  File,  arahkan

pointer  ke  Delete  lalu  klik. Setelah itu akan muncul kotak dialog

konfirmasi untuk menghapus, pilih “Yes” untuk melanjutkan atau

“No” untuk membatalkan proses.

Cara lain dapat digunakan untuk menghapus folder dengan

mudah yaitu dengan mengikuti langkah-langkah berikut “klik

kanan folder > pilih [delete] > kemudian “Yes” untuk melanjutkan

proses atau “No” untuk membatalkan proses.
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Gambar 1. 32. Cara menghapus Folder

Langakh-langkah di atas akan menghapus folder Anda, namun

folder sesungguhnya masih terdapat pada folder “Recycle Bin”.

Olehnya itu jika Anda ingin menghapus folder secara paten maka

Anda cukup menggunakan perintah “Shift + Del”.

5) Memindahkan file dan folder

Folder atau file dapat dipindahkan ke lokasi yang diinginkan, untuk

memindahkan  folder tersebut gunakan langkah sebagai berikut:

 Pilihlah folder atau file yang ingin dipindahkan

 Klik Edit lalu klik “Cut” atau dengan kombinasi tombol Ctrl + X.

 Pilih drive, folder atau tempat dimana file atau folder tersebut akan

dipindahkan.

 Setelah memilih tempat tujuan, klik Edit kemudian pilih Paste atau

kombinasi tombol Ctrl + V

Gambar 1. 33. Cut dan Paste Cara 1
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6) Mengubah Atribut Folder dan File

Folder dapat  diubah  atributnya  sesuai  dengan  keinginan.  Adapun

atribut  pada  folder  adalah sebagai berikut :

a) Read Only, berfungsi untuk menutup akses penulisan ulang, atau

hanya  sekedar  dibaca atau dilihat.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan “Read

Only” pada folder sebagai berikut:

 Pilih Folder yang akan diubah attributnya dengan mengklik

kanan folder tersebut.

 Kemudian arahkan penunjuk dan klik Properties.

 Check pada kotak check Read Only kemudian klik OK

Gambar 1. 34. Atribut file dan folder (Read Only)

b) Hidden, berfungsi untuk menyembunyikan folder.

Langkah-langkahyang dapat dilakukan untuk mengaktifkan

“Hidden” pada folder sebagai berikut:

 Klik kanan Folder yang akan diubah attributnya.

 Kemudian arahkan penunjuk dan klik Properties.

 Check pada kotak check Hidden kemudian klik OK.
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Gambar 1. 35. Atribut file dan folder (Hidden)

7. Menggunakan Panel Kendali (Control Panel)
Kegunaan Control Panelbagi pengguna adalah untuk melihat dan mengatur

sistem pengaturan windows, berbagai macam hal yang bisa dilakukan di

controlpanel ialah menambahkan driver hardware, menambah dan

menghapus software, mengendalikan user acount, mengubah pilihan

aksesbilitas, melakukan konfigurasi, personalisai, kostumisasi, pengaturan

tersebut dapat diubah sesuai keingginan pengguna.

Gambar 1. 36. Control Panel

a. Bagian-bagian dari Control Panel:
1) System and Security

Berisi semua alat yang akan anda gunakan untuk melakukan

sistem, administrasi, dan tugas-tugas yang berhubungan dengan

keamanan. Kategorinya adalah:
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 Action Center = Untuk melihat Security dan Maintenance pada

Windows untuk melakukan Troubleshooting maupun

Recovery.

 Windows Firewall = Untuk meningkatkan keamanan dari

serangan jaringan, dll.

 System = Untuk melihat Spesifikasi komputer.

 Windows Update = Untuk menerima data update secara

otomatis.

 Backup and Restore = Untuk mengembalikan (restore)

komputer dalam keadaan backup.

2) Network and Internet

Berisi semua alat-alat yang akan anda gunakan untuk memeriksa

status jaringan, mengubah pengaturan, tetapkan preferensi untuk

berbagi file dan komputer, mengkonfigurasi sambungan Internet,

dan banyak lagi. Kategorinya adalah:

 Network and Sharing Center = Untuk melihat status jaringan,

mengkoneksikan ke jaringan, melihat perangkat yang

digunakan dalam jaringan, dan terdapat pengataturan

Wireless.

 Home Group = Untuk mengatur jaringan peer-to-peer yang

telah didesain ulang untuk mempermudah user untuk

melakukan setuphome network.

 Internet Options = Untuk mengatur browser Internet Explorer

3) Hardware and Sound

Berisi semua alat-alat yang akan anda gunakan untuk menambah

dan menghapus printer dan perangkat keras lain, ystem

perubahan suara, mengkonfigurasi AutoPlay, dan update driver.

Kategorinya adalah:

 Devices and Printersdigunakan untuk mengkonfigurasi

hardware atau printer yang terditeksi pada komputer.

 Sound digunakan untuk mengatur penyuaraan dan hardware

yang digunakan pada PC.
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 Displaydigunakan untuk mengatur resolusi layar komputer,

mengatur pencahayaan, dll.

4) Programs

Berisi semua alat yang akan anda gunakan untuk meng-uninstall

program atau fitur Windows, mengelola gadget, dan banyak lagi.

Kategorinya adalah:

 Programs and Featuresdigunakan untuk meng-install atau

meng-uninstall program aplikasi atau Windows Update.

 Default Programsdigunakan untuk membuat programs kembali

ke pengaturan awal.

 Desktop Gadgetsdigunakan untuk mengelola Gadgets di

desktop, meng-uninstall Gadgets, dan menambahkan Gadgets

untuk di desktop.

5) User Accounts and Family Safety

Berisi semua alat-alat yang akan anda gunakan untuk mengubah

pengaturan account pengguna dan password, pengaturan

orangtua, mengelola identitas, dan banyak lagi. Kategorinya

adalah:

 User Accountsdigunakan untuk menambah atau menghapus

akun, mengganti gambar akun, mengganti password akun.

 Parental Controlsdigunakan untuk mengatur akun user untuk

menjalankan program tertentu.

6) Appearnce and Personalization

Berisi semua alat-alat yang akan anda gunakan untuk mengubah

tampilan desktop item, menerapkan berbagai tema desktop dan

screen saver, menyesuaikan menu Start atau Taskbar, dan

banyak lagi. Kategorinya adalah:

 Personalizationdigunakan untuk mengganti tema, background

desktop, screen saver, dll.

 Displaydigunakan untuk mengatur Resolusi layar, mengatur

ukuran text
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6) Appearnce and Personalization

Berisi semua alat-alat yang akan anda gunakan untuk mengubah

tampilan desktop item, menerapkan berbagai tema desktop dan

screen saver, menyesuaikan menu Start atau Taskbar, dan
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 Personalizationdigunakan untuk mengganti tema, background

desktop, screen saver, dll.

 Displaydigunakan untuk mengatur Resolusi layar, mengatur

ukuran text
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 Displaydigunakan untuk mengatur resolusi layar komputer,
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4) Programs
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 Desktop Gadgetsdigunakan untuk mengelola Gadgets di

desktop,

 Taskbar and Start Menudigunakan untuk mengatur Start

menu, icons pada taskbar, dan gambar Start menu.

 Folder Options digunakan untuk mengatur pengaturan folder,

seperti hidden folder, dll.

 Fontsdigunakan untuk mengatur size dan fonts.

7) Clock, Language, and Region

Berisi semua alat-alat yang akan anda gunakan untuk mengubah

tanggal, waktu, bahasa, angka, mata uang, dan banyak lagi.

Kategorinya adalah:

 Date and Timedigunakan untuk mengatur tanggal, waktu, zona

waktu, dll.

 Region and Languagedigunakan untuk mengatur bahasa,

mata uang, format waktu, dll.

8) Ease of Access Center

Berisisemuaalat-alat yang akan anda gunakan untuk

menyesuaikan pengaturan komputer anda untuk penglihatan,

pendengaran, dan mobilitas serta mengkonfigurasi pengenalan

suara untuk mengontrol komputer anda dengan perintah

suara.Setelah anda mengetahui Bagian dan Fungsi dari Control

Panel, kini anda dapat menggatur pengaturan windows Anda.

8. Jaringan Dasar Komputer
a. Pemahaman Jaringan (Network) Komputer

Jaringan komputer (Computer Network) dapat diartikan sebagai

sekelompok komputer yang dihubungkan menggunakan media tertentu

sehingga antar komputer dapat saling berhubungan untuk berbagi data,

informasi, program aplikasi, dan perangkat keras, seperti printer, scanner,

CD/DVD Drive, ataupun hardisk.

Terdapat dua metode hubungan jaringan komputer yakni jaringan

peer-to-peer dan metoda Client-Server. Pada jaringan peer-to-

peermenghubungkan  simpul-simpul  yang  setara  atau  se-level,
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sedangkan  metoda client-server menghubungkan beberapa komputer

yang berlaku sebagai client (klien) dengan komputer yang memberikan

layanan (server) kepada komputer lainnya. Serveradalah komputer yang

difungsikan  sebagai "pelayan" proses pengiriman  dan atau penerimaan

data, mengatur  komunikasi  pengiriman  dan  penerimaan  data  diantara

komputer  yang  tersambung  dalam jaringan.

b. PerangkatJaringan
Untuk membangun jaringan komputer sederhana tidak diperlukan banyak

perangkat dan juga tidak diperlukan keahlian yang tinggi. Perangkat

keras yang dibutuhkan meliputi:

1) Kartu jaringan (Network Interface Card [NIC]).

2) Media transmisi (kabel) sebagai sarana komunikasi antar simpul

(node).

3) Hub (concentrator) sebagai sarana switch.

Sedangkan perangkat lunak, yang dibutuhkan hanya instalasi terhadap

sistem operasinya, dalam hal ini Windows, berupa perangkat berikut:

1) Device driver kartu jaringan

2) Protokol dan servis jaringan

Kartu jaringan merupakan antarmuka (interface) yang memungkinkan

komputer berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Kartu jaringan berfungsi

mengatur dan menerjemahkan data-data yang akan dikirim maupun yang

diterima dalam jaringan.

c. Memasang Jaringan Sederhana
Instalasi jaringan dalam workgroup terbagi dalam dua bagian, yaitu

instalasi perangkat keras jaringan dan instalasi perangkat lunaknya.

1) Memasang Perangkat Keras Jaringan
Urutan instalasi perangkat keras jaringan sebagai berikut:

 Pasang kartu jaringan pada slot ekspansi yang sesuai dengan

tipe kartu jaringan.

 Persiapkan kabel berikut konektornya, dan kemudian pasang

kabel tersebut sesuai konektor yang tersedia pada kartu jaringan.
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 Pasang ujung kabel satu ke kartu jaringan dan ujung lainnya ke

salah satu port pada hub.

Gambar 1. 37.Konfigurasi Jaringan Berbentuk Topologi Fisik Star

2) Memasang Perangkat Lunak Jaringan
Instalasi perangkat lunak jaringan meliputi instalasi device driver

kartu jaringan, protokol komunikasi jaringan, pengaturan identitas

komputer dalam jaringan dan proses sharing(berbagi pakai) sumber

daya. Proses instalasi tersebut adalah sebagai berikut:

 Setelah seluruh perangakt keras selesai dipasang, komputer bisa

dihidupkan.

 Untuk kartu jaringan jenis plug-and-play, pada saat komputer

dihidupkan maka Windows akan mendeteksi keberadaan kartu

jaringan.

 Masukan disk yang berisi device driver kartu jaringan tersebut,

selanjutnyaikuti seperti proses instalasi perangkat keras tambahan

lainnya.

 Setelah instalasi device driver kartu jaringan, maka komputer

mesti melakukan restart  (warm boot).

 Lanjutkan dengan tahap pengaturan properti jaringan (Network

Properties), yaitu meliputi network client, protokol, dan servis.

Dapat dilakukan melalui menu dengan urutan sbb: Start – Setting-

Control Panel – Network, atau dengan cara meng-klik kanan  ikon

(icon) Network Neighborhood, lalu akan tampil kotak dialog

properti Network.

 Klik Add maka akan tampil kotak dialog pilihan komponen

jaringan yang akan diinstal, yang terdiri dari komponen Client,

Adapter, Protocol dan Service. Jika pada tab Configuration dari
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Network belum ada Client for Microsoft Network, maka pilih Client

kemudian klik Add.

 Selanjutnya akan tampil pilihan client untuk network yang  Anda

bangun. Pada sisi Manufactures (kiri) klik Microsoft, maka  pada

sisi Network Client (kanan) akan tampil pilihan client. Pilih Client

for Microsoft Network, dan kemudian klik OK.

 Untuk menghubungkan komputer dalam jaringan dibutuhkan juga

protokol jaringan yang sesuai. Untuk jaringan yang menggunakan

Windows NT dan sambungan Internet, digunakan protokol

TCP/IP. Sedangkan untuk Windows sharing digunakan protokol

Netbeui. Jika pada konfigurasi jaringan sudah ada protokol

tersebut maka sebaiknya jangan menambahkan protokol lagi.

Namun jika belum, klik Add. Kemudian pilih Protocol diikuti

dengan Add.

 Dari kotak pilihan protokol, pilih Microsoft pada  sisi Manufactures

(kiri), kemudian pada sisi Network Protocols (kanan) pilih protokol

yang akan ditambahkan (Netbeui atau TCP/IP) dan kemudian klik

OK.

 Komponen lainnya adalah service. Untuk memungkinkan

komputer berbagi pakai data dan printer, maka komputer harus

memilih service File and Printer Sharing for Microsoft Network.

Untuk menambahkan service tersebut dapat digunakan dua cara.

 Cara pertama, klik Add (pada kotak dialog Network), kemudian

pilih Service|Add (pada kotak dialog Select Network

Component Type). Pada pilihan service yang ditampilkan pilih

Microsoft pada sisi Manufactures dan File and Printer

Saharing for Microsoft Network pada sisi Network Services.

 Cara kedua, klik File and Printer Sharing pada tab

Configuration.Selanjutnya pada kotak dialog yang  ditampilkan

pilih kedua fungsi sharing yang ditunjukan dengan memberi

tanda check mark pada kedua service tersebut dan kemudian

klik OK.

 Sampai tahap ini komputer telah memiliki komponen jaringan

lengkap. Selanjutnya klik tab Identification untuk mengisi identitas
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komputer dijaringan. Masukkan nama komputer pada

ComputerName, kemudian nama grup tempat komputer

terhubung dimasukkan pada Workgroup dan Computer

Description diisi dengan keterangan identitas komputer.

 Setelah seluruhnya terisi, klik OK maka kotak dialog Network

akan ditutup. Pada saat bersamaan, Windows akan meng-copy

file-file yang mendukung komponen yang baru saja diinstal.

Pastikan bahwa file Master dari sistem operasi Windows ada di

komputer tersebut.

 Setelah proses copy selesai, maka komputer akan melakukan

restart.

Setelah langkah ke-13 ini, komputer telah siap dan telah terhubung

dalam suatu workgroup jaringan. Setelah restart, maka windowsakan

menampilkan kotak dialog Log-on kejaringan. Pada kotak dialog,

masukkan nama user (user name) atau bisa juga nama komputer,

kemudian password jika ada. Kemudian klik OK, maka komputer

akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringan. Jika pada

kotak dialog diklik Cancel, maka komputer akan berjalan sebagai

komputer stand alone yang berdiri sendiri tidak terhubung dalam

jaringan.

d. Memeriksa Koneksi Sambungan PC pada Jaringan Komputer
Untuk melihat IP Address sebuah PC dalam jaringan yang terhubung

kejaringan lokal (LAN), Internet, maupun jaringan sederhana lainnya

yang mempunyai protokol TCP/IP, adalah sebagai berikut:

1) Klik Start> Run

Gambar 1. 38. Menu Run

2) Ketik cmd (untuk windows XP dan 7) atau command (untuk Win 98)

3) Klik OK atau tekan Enter
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4) Ketik pada C prompt: ipconfiglalu Tekan Enter

Gambar 1. 39. Ms-Dos Prompt

Jika ada sambungan ke jaringan komputer lokal, maka akan tampil akan

tampil informasi alamat IP (IP address) komputer lokal yang

bersangkutan, subnet Mask dan default gateway seperti terlihat pada

gambar berikut:

Gambar 1. 40. Tampilan Konfigurasi IP Adress

Untuk menngetahui dan men-chek ketersambungan PC dalam jaringan,

caranya  adalah  lalukan langkah sebagai berikut:

1) Klik Start > Run

2) Ketik cmd (untuk Win Xp dan Win 7) atau command (untuk Win 98)

3) Klik OK atau tekan Enter

Maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

4) Ketik pada C prompt: ping 192.168.19.109

5) Tekan Enter, maka akan muncul gambar sebagai berikut:
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6) Jika pada layar cmd muncul pesan “Reply from… (dst)” berarti koneksi

pada komputer telah ada.

7) Jika IP Adress yang diketikkan salah atau dengan kata lain IP tersebut

milik PC lain, contoh: ping:192.168.19.110
8) Kemudian tekan Enter, maka akan tampil gambar sebagai berikut:

e. Menggunakan Sumber Daya Bersama
1) Setting Shared Folder

Langkah untuk melakukan setting shared folder agar folder tersebut

dapat di-sharing kepada pengguna yang lain yang ingin

menggunakan folder tersebut dengan segala isinya adalah sebagai

berikut :

Buka Windows Explorer, pilih

dulu folder mana yang ingin

kamu share. Kemudianklik

kanan pilih share with >

Specific people

Jika muncul tampilan seperti di atas ini (tidak  ada  pesan “Reply”),
berarti IP Address PC yang diketik tidak terkoneksi dengan PC kita
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Akanmunculjendelafilesharing.Dibagian ini Anda

tambahkanuserEveryone,kemudian klikAdd.

Setelahuser Everyone masuk dalam daftar, klik share

Setelahitu akan dapat konfirmasi"Your Folder is Shared",

kemudian klik done.

2) Mengatur Shared Floppy Disk Drive

Langkah untuk melakukan setting shared floppy disk drive agar dapat

di-sharing kepada pengguna lain adalah sebagai berikut:

 Klik kanan pada Start Windows > Open Windows Explorer

 Setelah muncul default jendela explorer, pilih drive yang akan di-

sharing

 Klik kanan pada drive yang akan di shared >share with >

advanced sharing

 Klik advanced sharing> centang sharing this folder, kemudian klik

OK.
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Pada “limit the number of simultaneous user to” merupakan hak

akses dari jumlah user yang bisa mengakses folder yang telah di-

share.

 Folder yang telah di-share akan

tampil dalam thumbnail icon

seperti berikut:

3) Setting Shared Printer dari Sisi Server

Langkah untuk melakukan

setting shared Printer agar

dapat  di-sharing kepada

pengguna lain adalah sebagai

berikut:

 Klik Start > control panel >

Hardware and Sound

 Klik Device and Printers

 Klik kanan printer yang akan di-share

>Printer Properties
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 Klik Sharing> centang

 Share This Printer

Additional Drivers digunakan apabila ingin dilakukan penginstalan

dua software printer yang sama dengan sistem operasi yang

berbeda misalnya saja dalam sebuah komputer terdapat driver

printer dengan sistem operasi windows x64 dan x86, atau yang

biasa dikenal dengan 32 bit dan 64 bit.

 Klik OK, maka ikon pada printer akan berubah seperti gambar

berikut:

4) Setting Shared Printer dari Sisi Client

Langkah untuk melakukan setting shared Printer agar dapat di-

sharing kepada pengguna lain adalah sebagai berikut:

 Klik Start > control panel > Hardware and Sound

 Klik Device and Printers

 Klik Add a printer

 Klik Add a network, wireless or Bluetooth printer
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 Klik Next

 Gunakan scroll bar untuk memilih printer yang berada di dalam

jaringan

 Klik Next

Perintahpencetakan dengan shared-printer sama dengan stand-

alone printer biasa, hanya perlu mengarahkan pilihan printer yang

di-shared

5) Mengakses/mengambil file dari komputer lain

 Klik icon network neighborhood/Network place

pada desktop

 Akan muncul tampilan sebagai berikut: Contoh tampilan icon

komputer yang tidak terhubung ke jaringan dan yang terhubung ke

jaringan.

Gambar 1. 41. Tampilan ikon yang terhubung ke jaringan

 Pilih komputer yang akan dituju dengan cara di klik nama

komputer yang ada di network explorer

D. Aktivitas Pembelajaran

Tabel 1. 2. Aktifitas Pembelajaran II

No Aktivitas Pembelajaran Keterlaksanaan
1. Apersepsi tentang pengoperasian komputer

personal Ya Tidak

2. Penyampaian materi oleh instruktur
Ya Tidak

3. Membaca uraian materi pembelajaran
Ya Tidak

4. Bertanya tentang materi pembelajaran
Ya Tidak
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5. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran Ya Tidak

6. Mengembangkan materi pembelajaran
Ya Tidak

7. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan
Ya Tidak

E. Latihan

Setelahmempelajari dengan teliti materi pembelajaran, untuk lebih

memantapkan pemahaman Anda mengenai materi tersebut, cobalah

kerjakan latihan berikut ini.

1. Praktekkan cara mengubah tampilan folder yang ada pada komputer

Anda!

2. Praktekkan cara membuat, menghapus dan mengganti nama folder pada

komputer Anda!

3. Praktekkan cara mengetahui IP komputer Anda!

4. Praktekkan cara memeriksa koneksi sambungan PC pada jaringan

Komputer!

5. Praktekkan cara untuk melakukan sharing folder, floppy Disk drive, dan

printer pada jaringan local!

F. Rangkuman

1. Prinsip kerja komputer
Suatu proses pengolahan data terdiri atas tiga tahapan dasar, yang disebut

dengan Siklus Pengolahan Data (Data Processing Cycle) yaitu input,

processing, dan output.Tiga tahap dasar dari siklus pengolahan data tersebut

dapat dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang diperluas

(expended data processing cycle) dapat ditambahkan tiga atau lebih tahapan,

yaitu origination (asal/sumber), storage (penyimpanan), dan distribution

(distribusi).

2. Komponen system komputer
Perangkat keras komputer terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU

(Central Processing Unit), Input Device, dan Output Device.

a. Perangkat Keras
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1) Unit Pemrosesan Terpusat (Central Processing Unit (CPU))
2) Input Device (Alat Input)

a) Alat Input Langsung

b) Alat Input Tidak Langsung

3) Output Device (Alat Output)
b. Perangkat Lunak

1) Sistem Operasi
Sistem Operasi Berbasis Teks

Sistem Operasi Berbasis Antar-muka Pemakai bentuk Grafis (GUI

/Graphical User Interface misalnya Windows, machintos, linux, unix

2) Program Aplikasiatau biasa disebut dengan aplikasi merupakan

program yang berjalan pada sistem operasi, dan dibuat untuk

membantu pengguna mengerjakan sesuatu untuk meningkatkan

produktivitasnya. ada beberapa jenis program aplikasi diantaranya

3) Driver Hardwareatau lebih dikenal sebagai driver adalah aplikasi

yang dibuat untuk membuat perangkat keras dapat berkomunikasi

dengan sistem operasi

3. Operasi Dasar Komputer
a. Mengaktifkan komputer sesuai dengan prosedur yang benar

Langkah-langkah dalam menghidupkan komputer (turn on) komputer

adalah sebagai berikut:

1) Aktifkan CPU dengan menekan tombol power.

2) Aktifkan monitor dengan menekan tombol power yang ada di monitor.

3) Tunggu sampai layar monitor menampilkan tampilan desktop.

b. Mengoperasikan Komputer Personal
Dalam mengoperasikan komputer hendaknya anda mengetahui beberapa

fungsi dasar dari tombol-tombol yang ada pada desktop antara lain.

1) Menggunakan tombol Star Menu

2) Mengenal Taksbar

3) MenggunakanMouse

4) Menggunakan Keyboard

5) Mematikan Komputer sesuai prosedur yang benar
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Pada sistem operasi Windows, mematikan komputer disebut Shut Down.

Ada beberapa cara shut down dalam Windows:

1) Cara Mematikan Komputer

a) Klik Menu “Start” yang berada di pojok kiri bawah

b) Pilih “Shutdown”

c) Klik “OK”

d) Tunggu Hingga Komputer sudah mati

e) Kemudian Matikan stabilizer dan cabut kabel listriknya

2) Cara Restar Komputer

Langkah-langkahnya sama seperti pada Shut Down, dan menu yang

dipilih adalah Restart, lalu klik Ok

4. Pengelolaan File dan Folder
Penggunaan sistem  operasi yang berlaku (sebagai contoh Windows). Pada

ruang kerja  (desktop) sistem operasi terdapat ikon yang sering dipergunakan

dalam pekerjaan sehari-hari. Selain untuk membuka aplikasi fungsi-fungsi

tersebut juga untuk melakukan pengaturan pada sistem

Objek (Ikon) Keterangan

MyComput

er

Digunakan untuk  menampilkan  seluruh  drive,

folder  dan  file  yang ada pada komputer.

Recycle

Bin

Digunakan untuk menyimpan file yang  telah

dihapus, sampai file tersebut benar-benar

dihapus secara permanen.

My

Documents

Pada umumnya berfungsi untuk melihat dan

menyimpan  data  yang digunakan sehari-hari.

Internet

Explorer

Sebagai  browser  standar  windows  yang

digunakan  untuk  mencari dan menampilkan

informasi dari suatu situs atau web.

Network

Neighbo

Berfungsi  untuk  melihat  dan  menampilkan

seluruh  komputer  yang terhubung dengan

sistem jaringan.
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urhood/ My Network

Places

Pada pengelolaan file dan folder ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

yaitu bagaimana mengubah tampilan isi folder, pengurutan file/folder dalam

windows explorer, membuat dan menghapus nama folder, mengganti nama

folder, memindahkan file dan folder, mengubah atribut file dan folder,

5. Menggunakan Panel Kendali
Berbagai macam hal yang bisa dilakukan di controlpanel ialah menambahkan

driver hardware, menambah dan menghapus software, mengendalikan user

acount,mengubah pilihan aksesbilitas, melakukan konfigurasi, personalisai,

kostumisasi, pengaturan tersebut dapat diubah sesuai keingginan pengguna

Bagian-bagian dari Control Panel:

System and Security, Network and Internet, Hardware and Sound, Programs

User Accounts and Family Safety, Appearnce and Personalization

6. Jaringan Dasar Komputer
Ada beberapa hal yang membuat kita memerlukan jaringan komputer, antara

lain:

1) File Sharing

2) Hardware Sharing

3) Program Sharing

4) Komunikasi

5) Perlindungan data dan informasi

6) Keteraturan aliran informasi

7) Game jaringan

G. Tes Formatif

Pilihan Ganda

1. Berikut ini yang termasuk siklus pengolahan data pada komputer

adalah….

a. Input – processing – output

b. Output – processing – input
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c. Processing – input – output

d. Processing – output – input

2. Komponen utama perangkat keras komputer adalah….

a. Control Unit – ALU – Memory Unit

b. CPU – Input Device – Output Device

c. Control Unit – CPU – ALU

d. ALU- Keyboard - CPU

3. Yang termasuk contoh dari Output Device adalah…

a. Keyboard

b. Scanner

c. Memory Unit

d. Display dan Monitor

4. System Operasi yang bersifat Open Source adalah….

a. Windows dan Linux

b. Unix dan Machintos

c. Linux dan Unix

d. Machintos dan Linux

5. Berikut ini adalah bagian-bagian dari panel control adalah….

a. System and Securty

b. Network and internet

c. User Account and Familiy Safety

d. Help and Support

6. Untuk membangun jaringan komputer sederhana, perangkat keras yang

dibutuhkan adalah….

a. Network Interface card – Media transmisi – Hub

b. Network Intarface card - Device diver – Protokol

c. Media transmisi – Protokol – Device Driver

d. Media Transmisi – Protokol – Hub
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7. Perintah yang berfungsi untuk menutup akses penulisan ulang, atau

hanya sekedar dibaca atau dilihat adalah….

a. Hidden

b. Read Only

c. Look Only

d. Advanced

8. Bagian utama taskbar pada windows yaitu….

a. Start Menu – Middle Section – The notification area

b. Start Menu – Window – The Notifcation area

c. Midle Section – Window – Bullet

d. Midle Section – Bullet – Start Menu

Essay Tes

 Sebutkan langkah-langkah untuk menyalakan dan mematikan komputer

 Jelaskan proses pengolahan data pada komputer !

 Jelaskan bagian-bagian yang ada pada control panel beserta dengan

fungsinya!

 Jelaskan cara memeriksan koneksi sambungan komputer pada jaringan

komputer!

H. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda
1) A
2) B
3) D
4) C
5) D
6) A
7) B
8) A

Essay Tes

1. Sebutkan langkah-langkah untuk menyalakan dan mematikan komputer

a. Menyalakan komputer
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Langkah-langkah dalam menghidupkan komputer (turn on) komputer

adalah sebagai berikut:

 Pastikan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, monitor

dan kabel power dalam keadaan terhubung power supply.

 Pastikan apakah PC telah terinstal Sistem operasi didalamnya.

Setelah mempersiapkan segalanya, maka perhatikan langkah-

langkah berikut ini:

1) Aktifkan CPU dengan menekan tombol power.

2) Aktifkan monitor dengan menekan tombol power yang ada di

monitor

3) Tunggu sampai layar monitor menampilkan tampilan desktop.

b. Mematikan komputer

Pada sistem operasi Windows, mematikan komputer disebut Shut

Down. Ada beberapa cara shut down dalam Windows:

Cara Mematikan Komputer

a) Klik Menu “Start” yang berada di pojok kiri bawah

b) Pilih “Shutdown”

c) Klik “OK”

d) Tunggu Hingga Komputer sudah mati

e) Kemudian Matikan stabilizer dan cabut kabel listriknya

2. Jelaskan proses pengolahan data pada komputer !

Suatu proses pengolahan data terdiri atas tiga tahapan dasar, yang

disebut dengan Siklus Pengolahan Data (Data Processing Cycle) yaitu

input, processing, dan output.

 Input, tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam

proses komputer melalui alat input (inputdevice).

 Processing, tahap ini merupakan proses pengolahan/pemprosesan

dari data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat

pemproses (processing device) yang dapat berupa proses

menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan,

mengendalikan, atau mencari di penyimpanan.

 Output, tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil

pengolahan data kealat output (outputdevice), yaitu berupa informasi
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Pada sistem operasi Windows, mematikan komputer disebut Shut

Down. Ada beberapa cara shut down dalam Windows:

Cara Mematikan Komputer

a) Klik Menu “Start” yang berada di pojok kiri bawah
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c) Klik “OK”

d) Tunggu Hingga Komputer sudah mati
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2. Jelaskan proses pengolahan data pada komputer !

Suatu proses pengolahan data terdiri atas tiga tahapan dasar, yang

disebut dengan Siklus Pengolahan Data (Data Processing Cycle) yaitu

input, processing, dan output.

 Input, tahap ini merupakan proses memasukkan data ke dalam
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menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan,

mengendalikan, atau mencari di penyimpanan.

 Output, tahap ini merupakan proses menghasilkan output dari hasil

pengolahan data kealat output (outputdevice), yaitu berupa informasi



58

3. Jelaskan bagian-bagian yang ada pada control panel beserta dengan

fungsinya!

 System and Security berisi semua alat yang akan anda gunakan

untuk melakukan sistem, administrasi,dan tugas-tugas yang

berhubungan dengan keamanan.

 Network and Internet berisi semua alat-alat yang akan anda gunakan

untuk memeriksa status jaringan, mengubah pengaturan, tetapkan

preferensi untuk berbagi file dan komputer, mengkonfigurasi

sambungan Internet, dan banyak lagi.

 Hardware and Soundb berisi semua alat-alat yang akan anda

gunakan untuk menambah dan menghapus printer dan perangkat

keras lain, ystem perubahan suara, mengkonfigurasi AutoPlay, dan

update driver.

 Programs berisi semua alat yang akan anda gunakan untuk meng-

uninstall program atau fitur Windows, mengelola gadget, dan banyak

lagi.

 User Accounts and Family Safety berisi semua alat-alat yang akan

anda gunakan untuk mengubah pengaturan account pengguna dan

password, pengaturan orangtua, mengelola identitas, dan banyak lagi.

 Appearnce and Personalization berisi semua alat-alat yang akan anda

gunakan untuk mengubah tampilan desktop item, menerapkan

berbagai tema desktop dan screen saver, menyesuaikan menu Start

atau Taskbar, dan banyak lagi.

 Clock, Language, and Region berisi semua alat-alat yang akan anda

gunakan untuk mengubah tanggal, waktu, bahasa, angka, mata uang,

dan banyak lagi.

 Ease of Access Centerberisi semua alat-alat yang akan anda

gunakan untuk menyesuaikan pengaturan komputer anda untuk

penglihatan, pendengaran, dan mobilitas serta mengkonfigurasi

pengenalan suara untuk mengontrol komputer anda dengan perintah

suara.

4. Jelaskan cara memeriksan koneksi sambungan komputer pada jaringan

komputer!
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Untuk melihat IP Address sebuah PC dalam jaringan yang terhubung

kejaringan lokal (LAN), Internet, maupun jaringan sederhana lainnya

yang mempunyai protokol TCP/IP, adalah sebagai berikut:

a. Klik Start > Run

b. Ketik cmd (untuk windows XP dan windows 7) atau command (untuk

Win 98)

c. Klik OK atau tekan Enter

d. Ketik pada C prompt: Ip komputer Anda (192.168.--.--)

e. Tekan Enter

59

Untuk melihat IP Address sebuah PC dalam jaringan yang terhubung

kejaringan lokal (LAN), Internet, maupun jaringan sederhana lainnya

yang mempunyai protokol TCP/IP, adalah sebagai berikut:

a. Klik Start > Run

b. Ketik cmd (untuk windows XP dan windows 7) atau command (untuk

Win 98)

c. Klik OK atau tekan Enter

d. Ketik pada C prompt: Ip komputer Anda (192.168.--.--)

e. Tekan Enter

59

Untuk melihat IP Address sebuah PC dalam jaringan yang terhubung

kejaringan lokal (LAN), Internet, maupun jaringan sederhana lainnya

yang mempunyai protokol TCP/IP, adalah sebagai berikut:

a. Klik Start > Run

b. Ketik cmd (untuk windows XP dan windows 7) atau command (untuk

Win 98)

c. Klik OK atau tekan Enter

d. Ketik pada C prompt: Ip komputer Anda (192.168.--.--)

e. Tekan Enter



606060



616161



626262



63

Peripheral Komputer

A. Tujuan
Setelah pelatihan ini berlangsung, Anda diharapkan dapat:

1. Peserta diklat mampu memasang dan menyiapkan penggunaan periferal

dengan benar.

2. Peserta diklat mampu melakukan instalasi dan konfigurasi periferal

sampai dengan kondisi siap pakai sesuai user manual.

3. Peserta diklat mampu melakukan deaktivasi periferal sesuai dengan

langkah-langkah pengoperasiannya.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Adapun kompetensi yang diharapkan untuk Anda kuasai, yaitu:

1. Memasang dan menyiapkan penggunaan periferal.

2. Memasang Scanner, Printer.

3. Melakukan  instalasi  periferal  yang  ada  sampai  dengan  kondisi siap

pakai sesuai user manual.

4. Melakukan pemilihan opsi customization dan konfigurasi periferal sesuai

kebutuhan pemakaian melalui tools yang digunakan.

5. Melakukan deaktivasi peralatan yang ada.

C. Uraian Materi
Periferal merupakan semua peralatan yang terhubung dengan  komputer.

Berdasarkan kegunaannya periferal terbagi dua jenis, yaitu:

1. Periferal utama (main peripheral) yaitu peralatan yang harus ada dalam

mengoperasikan komputer. Contoh periferal utama yaitu: monitor,

keyboard dan mouse.

2. Periferal pendukung (auxillary peripheral) yaitu peralatan yang tidak

mesti ada dalam mengoperasikan  komputer  tetapi  diperlukan  untuk

kegiatan tertentu. Contohnya  yaitu: printer, scanner, modem, web cam

dan lain-lain.

Berdasarkan proses kerjanya dalam mendukung pengoperasian komputer,

maka peripheral terbagi pula menjadi:
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1. Perangkat masukan (input), adalah perangkat yang digunakan untuk

memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Perangkat tersebut

antara lain keyboard, mouse, scanner, digitizer, kamera digital,

microphone, dan periferal lainnya.

2. Perangkat keluaran (output), adalah peralatan yang kita gunakan untuk

menampilkan hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh

komputer. Perangkat tersebut antara lain monitor, printer, plotter,

speaker, dan lainnya.

Keperluan menyambungkan perangkat input dan output ke komputer adalah

dengan cara menghubungkan kabel ke port yang ada di komputer. Berikut ini

gambar 2.1. port-port komputer untuk menghubungkan ke konektor periferal.

Gambar 2. 1. Konektor Periferal Komputer

1. Perangkat Output Printer
Printer merupakan salah satu output periferal komputer yang berfungsi untuk

menampilkan hasil pekerjaan pemprosesan komputer ke bentuk cetakan di

atas kertas. Sebelum digunakan, software pengendali printer (software driver

printer) harus telah diinstal ke dalam sistem komputer.

a) Jenis-Jenis Printer
Printeradalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan,

baik berupa teks maupun gambar/grafik, di atas kertas. Printer biasanya

terbagi atas beberapa bagian, yaitu penggetil (picker) sebagai alat

mengambil kertas dari baki (tray). Baki ialah tempat menaruh kertas.

Tinta atau tinta bubuk (toner) adalah alat pencetak sesungguhnya, karena

tinta atau tinta bubuk digunakan untuk menulis/mencetak pada

Port PS/2 Port USB Port Serial Port Pararel
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kertas.Pencetak mempunyai enam jenis yaitu jenis Dot-Matrix, jenis Daisy

Wheel, jenis Ink-Jet/jenis Bubble Jet, jenis Chain, jenis Drum dan jenis

Laser.

1) Dot Matrix Printers, bekerja dengan cara hentakan. Jenis printer ini

sebenarnya menghentakkan tinta diatas karbon

untuk membentuk karakter dikertas. Printer Dot

Matrix merupakan printer yang menggunakan pita

sebagai alat percetakan.

Gambar 2. 2. Printer Dot Matrix

2) Inkjet Printers. Jenis printer ini sering digunakan untuk pencetakan

dalam jumlah sedikit dan tidak mengutamakan kecepatan, seperti

mencetak surat di

perkantoran dan

di rumah.

Gambar 2. 3. Cara kerja printer Injket

Printer jenis ini bekerja dengan cara menyemprotkan cairan tinta ke

kertas. Printhead printer inkjet diberi nama piezoelectric printheads.

Kualitas hasil printer diukur dengan dots per inch (dpi) dan kecepatan

mencetak diukur dalam pages per minute (ppm).

3) Laser Printers, ialah jenis printer yang menghasilkan cetakan yang

baik dengan kecepatan tiinggi. Printer ini didesain untuk memberikan

hasil yang bagus dalam pencetakan grafik dan photo.

Gambar 2. 4. Laser Printer
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Gambar 2. 5. Komponen Printer Laser

4) Printer Solid Ink. Printer ini menggunakan

sejenis tinta yang sudah dililinkan. Cara

kerjanya adalah printer melelehkan tinta yang

melilin tersebut lalu ditampung dalam sebuah

tempat yang kemudian dipindahkan ke sejenis

drum yang lalu akan mendinginkan tinta itu

baru mencetaknya ke kertas..
Gambar 2. 6. Printer Solid Ink

5) Printer Thermal. Kualitas thermal printer

hampir sama dengan dot matrix, thermal

printer menggunakan panas dan bukan

ketukan atau impact. Teknik yang digunakan

printer ini adalah mengeluarkan panas untuk

setiap pin pada head print yang akan mencairkan lilin dan melekatkan

pada kertas yang khusus.

b) Jenis-Jenis Port Pada Printer
Cara menghubungkan perangkat output ke komputer adalah dengan

menghubungkan kabel ke port yang ada di komputer. Berikut ini gambar

port-port komputer untuk menghubungkan printer ke konektor printer.

Port USB Port Pararel
Gambar 2. 7. Konektor peripheral printer
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drum yang lalu akan mendinginkan tinta itu

baru mencetaknya ke kertas..
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c) Persiapan Pra-Penyalaan Printer
Sebelum kita melakukan pemasangan printer ke komputer, perlu di cek

kabel yang dibutuhkan printer (kabel power dan kabel data), CD

drivernya, serta manual booknya. Bila sudah lengkap lakukan

penyambungan printer ke komputer.

Cara pemasangan printer:
1) Pastikan komputer dalam keadaan tidak hidup (OFF)

2) Pastikan juga catu daya printer belum terpasang

3) Cek jenis konektor untuk kabel data printer yang menuju ke komputer.

4) Sambungkan kabel data printer ke komputer dan catu daya

5) Nyalakan power printer (On-kan) (bila tidak ada tombol power, printer

sudah aktif ketika catu dayanya di sambungkan)

6) Untuk mematikan printer maka tekan tombol power (OFF) atau

apabila tidak ada tombol power maka cabut catu dayanya.

Tahap berikutnya adalah melakukan isntalasi printer. Sebelum Anda

menggunakan printer diperlukan instalasi printer ke komputer, baca buku

petunjuk instalasi printer. Berikut ini langkah-langkah yang digunakan

untuk menginstalasi local printer adalah sebagai berikut:

1) Klik Start > Printers and Faxes > Add a printer
Selain menggunakan cara diatas, Anda dapat menggunakan

perintah:Start > Control Panel >HardwaredanSound

Gambar 2. 8. Tampilan Kontrol panel “Hardware and Sound”

2) Setelahkita klik hardware dan sound maka akan muncul gambar

seperti dibawah ini. Lalu klik add a printer
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Gambar 2. 9. Tampilan Hardware and Sound “Add a printer”

3) Kemudian akan muncul 2 pilihan yaitu add local printer dan add a

network wireless orbluetooth printer. Karena kita akan menambahkan

printer maka pilih add a printer

Gambar 2. 10. Kotak dialog untuk pilihan local jaringan

4) Setelah itu pilih port printer yang akan kita install. Lalu kliknext

Gambar 2. 11. Kotak dialog Select a Printer Port

5) Tahap selanjutnya yaitu proses instalasi driver komputer. Kemudian

pilih manufacturer(nama pabrik

yang membuat printer yang ingin

kita instal) kemudian pilih

jenis/tipe printernya dan klik next.
Gambar 2. 12. Tampilan pilihan jenis printer yang digunakan

6) Kemudian akan muncul pertanyaan driver versi apa yang akan kita

gunakan, disitu juga ada dua pilihan. Pilih use the driver that is

currently installed (recomended). Klik next.
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Gambar 2. 13. Kotak dialog driver installed

7) Kemudian akan muncul nama tipe

printer lalu klik next

Gambar 2. 14. Kotak dialog penamaan printer

8) Lalu tunggu proses instalasi printer hingga selesai..
Gambar 2. 15. Proses instlasi

9) Apabila proses instalasi selesai

maka akan muncul kalimat

successfully. Lalu klik finish

Gambar 2. 16. Kotak dialog penginstalan printer telah selesai

d) Mengoperasikan Printer
Penggunaan printer harus disesuaikan dengan program yang akan Anda

gunakan dan Anda dapat melakukan setting konfigurasinya.

1) Mensetting Bentuk Tampilan Halaman Pencetakan

Bentuk tampilan halaman pencetakan naskah ada dua jenis, yaitu

bentuk portrait (tegak) atau halaman vertical dan bentuk landscape

(tidur) atau halaman horizontal. Bentuk naskah tersebut dapat

dilakukan melalui software aplikasi yang digunakan melelui setting

printer.Setting dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Cara sebagai berikut:

 Klik Start > Klik Devices and Printers

 Klik kanan pada jenis printer yang ingin digunakan >Printer

Properties > Preference
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Gambar 2. 17. Tampilan menu properties printer

 Selanjutnya untuk memilih pencetakan dengan kertas memanjang

ke atas maka dipilih “Portrait” dan untuk mengatur kertas

memanjang kesamping maka pilih “Landscape”

 Klik tombol OK untuk memulai pencetakan

Gambar 2. 18. Tampilan bentuk pencetakan Portrait dan Landscape

2) Pengaturan kertas

Setting dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 Klik Start > Klik Devices and Printers

 Klik kanan pada jenis printer yang ingin digunakan >Printer

Properties > Preference

 Pada bagian Main pilih Document Size, maka akan muncul

gambar sebagai berikut, Klik tombol OK untuk melanjutkan
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Gambar 2. 19. Tampilan pilihan   kertas  pada printer

3) Mengatur Penggunaan Tinta

Mengatur penggunaan tinta agar pemakaian tinta agar menjadi hemat

dapat dilakukan melalui konfigurasi setting printer, dengan cara

sebagai berikut:

a. Klik Start > Klik Devices and Printers

b. Klik kanan pada jenis printer yang ingin digunakan >Printer

Properties > Preference

c. Pada bagian Main pilih Quality, seperti gambar berikut:

Gambar 2. 20. Tamppilan menu pengaturan tinta

d. Klik tombol OK untuk melanjutkan

4) Maintanance Printer

 Klik Start > Klik Devices and Printers

 Klik kanan pada jenis printer yang ingin digunakan >Printer Properties

> Preference

 Pada bagian Maintanance, maka akan muncul gambar sebagai

berikut:

Untukmengakses printer secarapintasdapatdigunakanperintah CTRL + P
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Gambar 1. 42. Maintenance pada printer

 Klik OK jika Anda sudah memilih tipe maintenance yang akan

digunakan.

Fungsi dari masing-masing jenis maintenance pada printer adalah:

Contoh yang digunakan adalah printer Epson L350,

a) Nozzle Check
Nozzle checkdigunakanjika kita ingin mengetahui apakah nozzle

print head sudah ada yang cacat apa belum. Jika menu tersebut

kita eksekusi maka printer akan mencetak kotak-kotak pattern.

Jika kotak-kotak tidak lengkap atau bengkok atau blok warna

bergaris putih itu menandakan nozzle ada yang cacat.

b) Head Cleaning
Head Cleaning digunakan untuk membuang dan membersihkan

tinta yang mengendap dan menggumpal di bagia bawah catridge

sehingga proses berjalanya cetak melalui catridge lancar dan tinta

dapat keluar secara maksimal.

c) Print Head Aligment
Print head alignmentberfungsi untuk mencari nozzle terbaik dari

sebuah print head. Jika kita tidak melakukan ini biasanya saat

Anda mencetak garis akan terlihat patah-patah atau bengkok,

atau jika Anda cetak foto, komposisi warnanya seperti bergeser.

d) Power Ink Flushing
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Power Ink Flushing digunakan untuk mengatasi masuk angin yang

sering terjadi pada pipa printer infus. Klik tombol ini untuk

mengembalikan aliran tinta ke head dengan lancar.

e) Paper Guide Cleaning
Paper Guide Cleaning digunakan jika hasil cetakan yang

dihasilkan kotor.

f) Job Arranger Lite
Job Arranger Lite berfungsi seperti antrian kerjaan cetak (job print)

sebelum printer mencetaknya. Tandai "Job Arranger Lite" terlebih

dahulu sebelum memanfaatkan fitur ini. Setelah itu, silakan buka

berbagai aplikasi yang datanya ingin Anda cetak, bisa Word,

Excel, Powerpoint, pdf, bahkan gambar sekalipun. Lalu, cetaklah

masing-masing data atau dokumen yang ada di aplikasi tersebut.

2. Pengenalan Scanner
Scannermerupakan peripheral komputer yang berguna untuk memindai

(men-scan) gambar atau dokumen dalam bentuk teks di atas kertas ke dalam

dokumen komputer atau file komputer. Berdasarkan cara penggunaannya,

secara garis besar scanner terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

 Hand-held Scanner, yaitu scanner yang pemakaiannya menggunakan

tangan untuk melakukan scan objek dan banyak digunakan oleh super

market untuk menscan harga barang atau barkode.

 Plat Bed Scanner, yaitu scanner yang penggunaannya dengan cara

meletakkan objek yang akan discan diantara lensa dan cover. Jenis

scanner ini banyak dipakai di kantor.

Gambar 2. 21. Jenis Printer

a. Memindai (Scanning) Dokumen/teks

1) Klik start > All Programs > Epson > Epson Scan

Plat Bed Scanner Hand-held Scanner
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Gambar 2. 22. Permulaan membuka scanner

2) Pilih Scan untuk melakukan scan, atau klik Costumize untuk

melakukan pengaturan Scanner

Gambar 2. 23. Tampilan awal scanner

3) Klik Costumize untuk melakukan scanner > klik file save settings, di

sini akan dipilih scan file dokumen menjadi file PDF.

Gambar 2. 24. Menu Costumize pada scanner

4) Pada menu file save setting ada beberapa sub menu yang ada. Untuk

memilih lokasi penyimpanan ada tiga, My Document , My Pictures,
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Other > Browse. Untuk menu other, penyimpanan file bisa diatur

dimana Anda akan menyimpan file pada lokasi yang diinginkan pada

komputer. Untuk memilih format scan yang akan dihasilkan, lihat pada

menu Image Format > Type. Untuk memberikan nama pada file yang

di scan yaitu pada klom Prefix isikan nama file yang Anda inginkan.

Gambar 2. 25. Kotak dialog lokasi penyimpanan file

Gambar 2. 26. Memberikan nama pada file scan

5) Klik OK untuk mengakhiri.
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6) Klik Scan untuk memulai scan dokumen, scan yang dihasilkan dalam

bentuk PDF. Nama file yang menjadi contoh yaitu coba003 yang

disimpan pada My Picture.

Gambar 2. 27. Tampilan awal scan

7) Tunggu hingga proses scan selesai, selanjutnya cari file yang telah

discan sesui dengan tempat penyimpanan yang telah dipilih

Gambar 2. 28. Tempat menyimpan file

b. Memindai (Scanning) Gambar

1) Klik start > All Programs > Epson > Epson Scan

2) Pilih Scan untuk melakukan scan, atau klik Costumize untuk

melakukan pengaturan Scanner

3) Klik Costumize untuk melakukan scanner > klik file save settings, di

sini akan dipilih scan file dokumen menjadi file JPEG.

76

6) Klik Scan untuk memulai scan dokumen, scan yang dihasilkan dalam

bentuk PDF. Nama file yang menjadi contoh yaitu coba003 yang

disimpan pada My Picture.

Gambar 2. 27. Tampilan awal scan

7) Tunggu hingga proses scan selesai, selanjutnya cari file yang telah

discan sesui dengan tempat penyimpanan yang telah dipilih

Gambar 2. 28. Tempat menyimpan file

b. Memindai (Scanning) Gambar

1) Klik start > All Programs > Epson > Epson Scan

2) Pilih Scan untuk melakukan scan, atau klik Costumize untuk

melakukan pengaturan Scanner

3) Klik Costumize untuk melakukan scanner > klik file save settings, di

sini akan dipilih scan file dokumen menjadi file JPEG.

76

6) Klik Scan untuk memulai scan dokumen, scan yang dihasilkan dalam

bentuk PDF. Nama file yang menjadi contoh yaitu coba003 yang

disimpan pada My Picture.

Gambar 2. 27. Tampilan awal scan

7) Tunggu hingga proses scan selesai, selanjutnya cari file yang telah

discan sesui dengan tempat penyimpanan yang telah dipilih

Gambar 2. 28. Tempat menyimpan file

b. Memindai (Scanning) Gambar

1) Klik start > All Programs > Epson > Epson Scan

2) Pilih Scan untuk melakukan scan, atau klik Costumize untuk

melakukan pengaturan Scanner

3) Klik Costumize untuk melakukan scanner > klik file save settings, di

sini akan dipilih scan file dokumen menjadi file JPEG.



77

Gambar 2. 29. Kotak dialog memilih format scan JPEG

4) Pada menu file save settings ada beberapa sub menu yang ada.

Untuk memilih lokasi penyimpanan ada tiga, My Document , My

Pictures, Other > Browse. Untuk menu other, penyimpanan file bisa

diatur dimana Anda akan menyimpan file pada lokasi yang diinginkan

pada komputer. Untuk memilih format scan yang akan dihasilkan, lihat

pada menu Image Format > Type. Untuk memberikan nama pada file

yang di scan yaitu pada klom Prefix isikan nama file yang Anda

inginkan.

Gambar 2. 30. Pemberian nama pada file scan

5) Klik OK untuk mengakhiri.

6) Klik Scan untuk memulai scan dokumen, scan yang dihasilkan dalam

bentuk JPEG. Nama file yang menjadi contoh yaitu gambar001yang

disimpan pada My Picture

7) Tunggu hingga proses scan selesai, selanjutnya cari file yang telah

discan sesui dengan tempat penyimpanan yang telah dipilih
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Gambar 2. 31. Tempat menyimpan  file hasil scan

D. Aktivitas Pembelajaran

Tabel 2. 1. Aktifitas Pembelajaran II

No Aktivitas Pembelajaran Keterlaksanaan
1. Apersepsi tentang peripheral komputer

Ya Tidak

2. Penyampaian materi oleh instruktur
Ya Tidak

3. Membaca uraian materi pembelajaran
Ya Tidak

4. Bertanya tentang materi pembelajaran
Ya Tidak

5. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran Ya Tidak

6. Mengembangkan materi pembelajaran
Ya Tidak

7. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan
Ya Tidak

E. Latihan/ Tugas

Setelah mempelajari dengan teliti materi pembelajaran, untuk lebih

memantapkan pemahaman Anda mengenai materi tersebut, cobalah

kerjakan latihan berikut ini.
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1. Tugas
a. Installah jenis printer yang ada, dan test print dalam bentuk

landscape.

b. Installah jenis printer yang ada, dan test print dalam bentuk portrait.

c. Aturlah penggunaan tinta untuk jenis transparan.

d. Aturlah penggunaan tinta untuk mencetak photo.

e. Aturlah jenis kertas untuk ukuran illegal.

f. Carilah berbagai jenis scanner/gambar scanner, kemudian pelajari

user manual dan identifikasi konektor yang digunakan.

g. Bandingkanlah beberapa jenis scanner, kemudian identifikasi

kebaikan dan keburukannya.

h. Scanlah salah satu gambar dengan beberapa scanner yang berbeda,

kemudian bandingkan hasilnya.

2. Latihan
a. Lakukan proses mencetak dengan dua kualitas draft dan standar

b. Lakukan persiapan yang harus dikerjakan sebelum men-scan

gambar.

c. Scan-lah sebuah gambar dan simpanlah pada folder My Document

dengan nama file Gambar_1 dan eksistensi jpg.

d. Scan-lah sebuah teks, lakukan editing, kemudian simpan pada folder

My Document dengan nama file Scandoc_1 dan eksistensi doc.

F. Rangkuman

1. Peripheral berdasarkan kegunaan dibagi dua, yaitu:

a. Peripheral utama (main peripheral), yaitu: peralatan yang harus ada

dalam mengoperasikan komputer, seperti: monitor, mouse, keyboard.

b. Peripheral pendukung (auxillary peripheral), yaitu: peralatan yang

tidak mesti ada dalam mengoperasikan komputer tetapi diperlukan

untuk kegiatan tertentu, seperti: printer, scanner, modem, web cam,

dll.

2. Peripheral berdasarkan cara kerjanya dibagi dua, yaitu:
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a. Perangkat masukan (input), yaitu: perangkat yang digunakan untuk

memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, seperti:

keyboard, mouse, scanner, kamera digital, microphone, web cam, dll.

b. Perangkat keluaran (output), yaitu peralatan yang kita gunakan untuk

menampilkan hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan

oleh komputer, seperti: monitor, speaker, plotter, dll.

3. Secara umum jenis printer dibagi menjadi tiga, yaitu:

Printer Dot Matri, Printer Inkjet, Printer Laser, Printer Solid Ink, Printer

Thermal

4. Jenis-jenis port yang terdapat pada printer, yaitu:

USB port, Pararel port

5. Sebelum Anda menggunakan printer, Anda harus menginstal printer

tersebut ke dalam komputer Anda serta mengatur konfigurasi setting yang

ada pada komputer sesuai dengan keinginan kita.

6. Langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan sebelum men-scan

gambar atau teks yaitu:

a. Memastikan catu daya sudah terpasang dan dinyalakan.

b. Mempelajari user manual penggunaan alat.

c. Menyalakan perangkat komputer.

d. Memastikan scanner telah terhubung dengan komputer.

7. Langkah-langkah menginstal software scanner adalah:

klik start > klik kanan "computer" > properties/device manager >other

device >klik kanan Software scanner > update driver software > pilih

driver > tunggu instalasi sampai selesai

G. Tes Formatif

Pilihan ganda
1) Peripheral utama pada komputer adalah….

a. Monitor, keyboard, printer

b. Keyboard, mouse, scanner

c. Monitor, keyboard, mouse

d. Printer, scanner, mouse

2) Istilah kualitas pencetakan yang digunakan untuk printer, yaitu….

a. Ppm
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b. Cps

c. Dpi

d. Rpm

3) Bacaan “Number of copies”, pada menu print berguna untuk….

b. Menentukan jumlah cetakan yang diinginkan

c. Mencetak halaman tertentu

d. Mengatur penggunaan tinta printer

e. Mencetak seluruh halaman

4) Urutan awal penginstalan printer, yaitu….

a. Klik start > Control Panel > Hardware and Sound > klik add a printer >

… finish

b. Klik file > Control Panel> Device and Printer > klik add a printer > …

finish

c. Klik Control Panel > Device and Printer >start > klik add a printer > …

finish

d. Klik edit > Control Panel > Device and Printer > klik add a printer > …

finish

5) Syarat-syarat yang harus ada agar proses scanning dapat berjalan

adalah, kecuali….

a. Scanner sudah terhubung dengan komputer

b. Koneksi catu daya sudah tersambung

c. Software scanner telah terinstal

d. System operasi telah terisntal

6) Untuk mengetahui cara memasang dan menggunakan scanner

diperlukan….

a. Operating System

b. Sistem Aplikasi

c. Hand Out

d. User Manual

7) Peripheral komputer yang berguna untuk memindai gambar atau

dokumen dalam bentuk teks di atas kertas ke dalam dokumen komputer

atau file komputer disebut…
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a. Printer

b. Scanner

c. Mainboard

d. Mouse

8) Untuk mengatur penggunaan tinta pada komputer maka konfigurasi

dilakukan pada menu….

a. Quality/print quqlity

b. Color

c. Layout

d. Media type

Essat Tes
1. Jelaskan perbedaan antara periferal utama dan peripheral pendukung,

berikan contoh masing-masing minimal 2!

2. Jelaskan perbedaan antara printer dan scanner!

3. Tuliskan dan jelaskan dua contoh perangkat masukan komputer!

H. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda

1. C
2. C
3. A
4. A
5. B
6. D
7. B
8. A

Essay Tes

1. Perbedaan antara periferal utama dan peripheral pendukung beserta

contohnya adalah….

 Periferal utama (main peripheral) yaitu peralatan yang harus ada

dalam  mengoperasikan komputer. Contoh periferal utama yaitu:

monitor, keyboard dan mouse.
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 Periferal pendukung (auxillary peripheral) yaitu peralatan yang tidak

mesti ada dalam mengoperasikan  komputer  tetapi  diperlukan  untuk

kegiatan tertentu. Contohnya  yaitu: printer, scanner, modem, web

cam dan lain-lain.

2. Perbedaan antara printer dan scanner yaitu:

Printeradalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik

berupa teks maupun gambar/grafik, di atas kertas sedangkan scanner

adalah peripheral komputer yang berguna untuk memindai (men-scan)

gambar atau dokumen dalam bentuk teks di atas kertas ke dalam

dokumen komputer atau file komputer

3. Dua contoh perangkat masukan komputer yaitu:

a. Keybooard, yaitu: perangkat keras pada bagian input device komputer

yang berisi tombol-tombol huruf, angka, tanda baca/tulis dan

beberapa simbol lainnya serta tombol-tombol utilitas pendukung

kinerja komputer

b. Mouse, yaitu: perangkat masukan komputer berupa perangkat

pointing pada sistem Graphical Used Interface (GUI).
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Merakit dan Instalasi Pada Komputer Personal

A. Tujuan

Setiap kegiatan harus berorientasi pada tujuan, demikian pula dengan

pelatihan ini. Adapun tujuan yang diharapkan akan dicapai oleh Saudara,

yaitu:

1. Peserta diklat mampu menganalisis fungsi masing-masing perangkat

keras pada sistem komputer

2. Peserta diklat mampu memasang seluruh perangkat keras sistem

komputer dengan benar

3. Peserta diklat mampu menginstalasi sistem operasi windows dan linux

4. Peserta diklat mampu melakukan konfigurasi pada sistem operasi

windows dan linux

5. Peserta diklat mengetahui berbagai macam perangkat lunak aplikasi

6. Peserta diklat mampu menginstalasi perangkat lunak aplikasi dengan

benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah Anda selesai mengkaji materi kegiatan  pembelajaran 1, kompetensi

yang diharapkan adalah Anda dapat menjelaskan....

1. Memasang seluruh perangkat keras sistem komputer

2. Menginstalasi sistem operasi windows dan linux

3. Melakukan setup pada sistem operasi windows dan linux

4. Menginstalasi perangkat lunak aplikasi

C. Uraian Materi

1. Fungsi Perangkat Keras Pada Sistem Komputer
Perangkat Keras Komputer (Hardware) adalah sebuah komponen fisik pada

komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah

diprogramkan atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer
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yang bisa disentuh, dilihat dan diraba. Dalam merakit sebuah

PersonalComputer(PC), perangkat keras (hardware) dapat digolongkan

menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Perangkat Proses
Perangkat proses pada komputer adalah kumpulan dari beberapa

hardware atau perangkat keras komputer yang saling terhubung satu

sama lain yang berfungsi untuk menerima input data dari peralatan input

dan diproses menjadi sebuah informasi yang akan ditampilkan untuk

pengguna komputer(user). Peralatan Proses umumnya terletak pada

bagian dalam casing komputer yang terdiri dari beberapa komponen

seperti: motherboard, power supply, Prosessor dan memori. Berikut

adalah macam-macam peralatan proses pada komputer:

1) UPS (Unit Power Supply)

Power supply merupaka perangkat keras komputer yang berfungsi

untuk merubah arus AC menjadi DC dan mensuplai tegangan ke

komponen-komponen seperti motherboard, harddisk, CD Room,

Floppy Disk, dan lain-lain.

Power supply sendiri

mempunyai 2 jenis yaitu:

power supply AT dan power

supply ATX

Gambar 3. 1. Jenis-jenis power supply

2) Processor

Prosessor atau biasa disebut juga dengan CPU adalah komponen

yang berfungsi sebagai otak komputer yang mengendalikan proses

kerja komputer dengan dibantu oleh perangkat yang lain. Prosessor

berbentuksegiempat yang dipasang pada slot prosessor pada

motherboard. Contoh-contoh prosesor pada saat ini asalah: Intel

Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Intel Atom, Dual Core, Core i3,

Core i5, Core i7 dan AMD.
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Gambar 3. 2. Contoh Processor Intel dan AMD

3) Motherboard

Motherboard (papan induk), ialah papansirkuittempat terhubungnya

komponen-komponen perangkat keras lainnya, motherboard atau

katalainnyamainboardadalahpapanpcbyangmemiliki chip

bios(programpenggerak),yangmemiliki jalur akses untuk

menghubungkan antar perangkat lainya.

Fungsi utama motherboardialah sebagai pusat penghubung antara

satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya.Sebagai

contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat

keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, VGA,power supply,

dan perangkat keras lainnya.

Gambar 3. 3. Motherboard

Pada motherboard terdapat banyak slot/socket komponen yang

berada di dalamnya, masing-masing slot tersebut mempunya fungsi

yang berbeda. Berikut ini fungsi dari masing-masing slot/socket yang

ada pada mainboard.

89

Gambar 3. 2. Contoh Processor Intel dan AMD

3) Motherboard

Motherboard (papan induk), ialah papansirkuittempat terhubungnya

komponen-komponen perangkat keras lainnya, motherboard atau

katalainnyamainboardadalahpapanpcbyangmemiliki chip

bios(programpenggerak),yangmemiliki jalur akses untuk

menghubungkan antar perangkat lainya.

Fungsi utama motherboardialah sebagai pusat penghubung antara

satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya.Sebagai

contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat

keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, VGA,power supply,

dan perangkat keras lainnya.

Gambar 3. 3. Motherboard

Pada motherboard terdapat banyak slot/socket komponen yang

berada di dalamnya, masing-masing slot tersebut mempunya fungsi

yang berbeda. Berikut ini fungsi dari masing-masing slot/socket yang

ada pada mainboard.

89

Gambar 3. 2. Contoh Processor Intel dan AMD

3) Motherboard

Motherboard (papan induk), ialah papansirkuittempat terhubungnya

komponen-komponen perangkat keras lainnya, motherboard atau

katalainnyamainboardadalahpapanpcbyangmemiliki chip

bios(programpenggerak),yangmemiliki jalur akses untuk

menghubungkan antar perangkat lainya.

Fungsi utama motherboardialah sebagai pusat penghubung antara

satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya.Sebagai

contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat

keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, VGA,power supply,

dan perangkat keras lainnya.

Gambar 3. 3. Motherboard

Pada motherboard terdapat banyak slot/socket komponen yang

berada di dalamnya, masing-masing slot tersebut mempunya fungsi

yang berbeda. Berikut ini fungsi dari masing-masing slot/socket yang

ada pada mainboard.



90

a) CPUSocket

CPU (Processor) Socketmerupakan tempat dimana prosesor

dipasang, sebagai salah satu bagian motherboard yang memiliki

peran sangat besar terhadap jalannya siklus informasi data di

dalam sebuah komputer. Pada dasarnya CPU socket terdiri dari

berbagai macam jenis yang menentukan processor model apa

yang bisa dipasang pada soket tersebut.

b) DRAM Memory Slot

Slot memori biasanya memiliki bentuk agak panjang dan ramping.

Fungsinya sebagai tempat dipasangnya Random Access Memory

(RAM). Jenis dari slot memori sendiri juga berbeda-beda,

tergantung dengan sistem yang digunakannya, mulai dari

SDRAM, RAMBUS, DDR SDRAM, DDR2-SDRAM, DDR3, atau

SDRAM.

c) IDE Connector

Konektor IDE dalam sebuahmotherboard biasanya terdiri dari dua,

satu adalah primary IDE danyang lain adalah secondary IDE.

Konektor Primary IDE menghubungkanmotherboard dengan

primary master drive dan piranti secondary master.Sementara,

konektor secondary IDE biasanya disambungkan denganpiranti-

piranti untuk slave seperti CDROM dan harddisk slave.

d) Northbridge

Pada dasarnya fungsi Northbridge yakni bertindak sebagai bagian

dari chipset dalam mengatur pertukaran data yang bersifat

internal, seperti pada video card, prosesor dan memori.Jika diurai

lebih jauh lagi, Northbridge bertugas mengendalikan atau

menangani komunikasi antara CPU, RAM, AGP atau PCI Express,

dan southbridge. Northbridge juga berperan menentukan jumlah,
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Southbridge merupakan sebutan untuk komponen pembantu

northbridge yang menghubungkan northbridge dengan komponen

atau periferal yang lainnya. Jika diurai lebih jauh, Southbridge

memiliki beberapa fungsi penting seperti mengontrol bus IDE,

USB, dukungan Plug and Play, menjembatani PCI dan Isa,

mengontrol keyboard dan mouse, mengontrol fitur power

management dan sejumlah perangkat lainnya

f) PCI Slot

PCI merupakan singkatan dari Peripheral Component

Interconnect, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan

sebagai interkoneksi komponen periferal.

g) Complimentary Metal Oxide Semiconductor Battery (CMOS)

Perangkat ini berfungsi sebagai baterai atau sumber tegangan

bagi BIOS (Basic Input-Ouput System), sekaligus memiliki peran

dalam menyimpan konfigurasi setting BIOS yang meliputi

settingan komputer, waktu, tanggal, dan lain-lain

h) Connector For Integrated Peripherals

Gambar 3. 4. Konektor penghubung motherboard

Berikut ini beberapa jenis konektor penghubung atau I/O port yang

biasa terdapat pada sebuah motherboard

 Port Serial (Com 1, Com 2), Port yang berfungsi untuk

memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode

transfer data serial. Akan tetapi saat ini jarang sekali

digunakan.

 Port AT/PS2, Port yang berfungsi untuk menghubungkan

mouse dengan komputer.
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 Port USB (Universal Serial Bus), Port yang berfungsi untuk

antarmuka dengan peripheral/peralatan eksternal generasi

terbaru yang menggantikan port paralel dan port serial.

 Port VGA, Port yang berhubungan langsung dengan layar.

Port ini terdapat pada motherboard yang menggunakan

chipset VGA on board atau menggunakan VGA card yang

diletakkan pada slot AGP.

 Port Audio, Port yang berfungsi untuk menghubungkan

komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line-

in dan juga line-out. Tapi motherboard sekarang sudah banyak

yang menggunakan chipset audio on-board.

 Port RJ-45 Ethernet, port yang berfungsi untuk

menghubungkan komputer dengan jaringan komputer seperti

LAN (Local Area Network).

 Port SPDIF, Port yang berfungsi untuk menghubungkan

komputer dengan periferal audio seperti home theatre.

 Game port,Port yang fungsinya untuk slot joystik/ps dll.

4) Memory Module

Memori atau RAM berfungsi sebagai media penyimpanan pada

komputer yang bersifat sementara sehingga setelah komputer

dimatikan maka data yang ada pada memori RAM akan dihapus

secara otomatis. RAM sangat mempengaruhi kecepatan akses

sebuah komputer sehingga semakin besar kapasitas pada memori

RAm maka semakin cepat pula kecepatan akses komputer. Ukuran

kapasitasRAM yaitu: 128 Mb, 256 MB, 512 MB, 1 GB dan seterusnya.

Jenis-jenis RAM juga sangat beragam sesuai dengan slot yang

terdapat pada motherboard seperti: SDRAM, EDORAM, DDRAM,

RDRAM

Gambar 3. 5. Contoh RAM
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b. Perangkat display
1) Video Graphics Adapterberfungsi untuk mengolah tampilan atau

display sehingga tidak membebani kerja prosessor. Hasil pengolahan

yang dihasilkan akan ditampilkan pada monitor. Istilah VGA juga

sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar berukuran

640×480, apa pun pembuat perangkat keras kartu grafisnya. Kartu

VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor.

Untuk proses desain grafis atau

bermain permainan video,

diperlukan kartu grafis yang

berdaya tinggi. Produsen kartu

grafis yang terkenal antara lain ATI dan Vidia
Gambar 3. 6. VGA

2) Monitor

Agar user dapat berkomunikasi dengan komputerdiperlukan

perangkat Display atau Monitoryang merupakan salah satu  perangkat

yang menampilkan informasi yang dihasilkan dari proses  CPU

berdasarkan  data  input  yang  diberikan. Terdapat dua teknologi

monitor dan display yang populer digunakan sa’at ini yakni teknologi

tabung gambar menggunakan tabung sinar katoda atau Catode Ray

Tube(CRT) dan teknologi display menggunakan tampilan display  dari

kristal cair atau Liquid Crystal Display (LCD) dan teknologi

pencahayaandari emisiDioda atau Light Emiting Diode (LED).

Perekembangan terakhir untuk display telah menggunakan teknologi

matrix, LCD dan LED bewarna.

c. Perangkat media penyimpanan
1) Hard Disk Drive

Harddisk adalah komponen perangkat keras

komputer yang berfungsi untukmenyimpandata

secara permanen. Jenis harddisk komputer ada 2

macam yaitu: harddisk SATA dan Harddisk PATA.

Gambar 3. 7. Hard Drive
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HDD terdiri dari piringan (platter) kaca aluminum. Piringan kaca tak

lentur ini disebut juga sebagai disk (cakram). Ketidaklenturannya

tersebut menjadikannya disebut sebagai hard disk drive (drive cakram

keras).

2) Floppy Disk Drive

Floppy disk berfungsi sebagai penyimpanan data dengan memori

yang terbatas yang hanya dapat menampung dengan 1.44MB saja.

Data yang telah di simpan dapat di akses ke komputer lainnya dengan

tujuannya untuk memindahkan sebuah data yang ada di dalam nya

floppy disk kemudian

dipindahkan ke komputer

lainnya.

Gambar 3. 8. Floppy Disk dan Floppy Drive

3) Optical Drive (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Combo)

Optical Drive merupakan perangkat keras penyimpan data dengan

menggunakan media penyimpanan berupa keping CD/DVD dan

dilakukan dengan teknologi optik. Teknologi optik yang digunakan

media ini adalah

penggunaan laser untuk

menulis dan mengambil

data.

Gambar 3. 9. Optical Drive

d. Perangkat kendali antar muka
1) Keyboardadalah alat input dan merupakan salah satu perangkat keras

komputer yang memiliki macam-macam tombol yang memiliki fungsi

yang berbeda tergantung pada penekanannya yang dapat

menghasilkan proses sesuai dengan kemauan kita.

2) Mouse

Pointing Device/perangkat penunjuk termasuk sebagai salah satu

kelompok perangkat input (masukan) yang mengontrol pergerakan

pointer yang berguna untuk memilih item pada layar, memanipulasi
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objek pada layar, menampilkan perintah, memungkinkan klik dua kali

pada ikon, mengaktifkan program aplikasi, menyeret file/folder ke

recycle bin atau ke folder yang dimaksud.

e. Komponen Pelengkap
1) Sound Cardadalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk

mengolah data berupa audio atau suara. Sound card memiliki format

tata suara yang mendukung sistem keluaran suara, misalnya sound

card yang memiliki 4 chanel harus

menggunakan speaker aktif dengan 4

speaker dan 1 subwover untuk

mendapatkan hasil yang optimal.
Gambar 3. 10. Sound card

Sound card memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai synthesizer,

sebagai MIDI interface, pengonversi data analog ke digital (misalnya

merekam suara dari mikrofon) dan pengkonversi data digital ke

bentuk analog (misalnya saat memproduksi suara dari spiker) dan

biasanyaterdapat pada komputer-komputer yang bercirikan

Multimedia.

2) Ethernet-Card atau LAN-Card atau NIC (Network Interface Card)

 Network Interface Card (NIC)

Berfungsi mengatur lalu lintas komunikasi data dari komputer

dengan komputer lain. Indikatornya adanya

lalu lintas data (traffic) dapat dilihat pada

lampu yang berada di ujung konektor RJ-45

pada NIC
Gambar 3. 11. NIC RJ-45

 Network Interface Card (NIC) Wireless
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objek pada layar, menampilkan perintah, memungkinkan klik dua kali

pada ikon, mengaktifkan program aplikasi, menyeret file/folder ke

recycle bin atau ke folder yang dimaksud.

e. Komponen Pelengkap
1) Sound Cardadalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk

mengolah data berupa audio atau suara. Sound card memiliki format

tata suara yang mendukung sistem keluaran suara, misalnya sound

card yang memiliki 4 chanel harus

menggunakan speaker aktif dengan 4

speaker dan 1 subwover untuk

mendapatkan hasil yang optimal.
Gambar 3. 10. Sound card
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3) Heatsink and Fan (HSF)

Heat Sink berfungsi untuk menyebarkan panas yang dihasilkan oleh

chip yang disebarkan ke udara sekitarnya. Sedangkan Fan adalah

semua kipas yang terdapat dalam casing komputer, letak fan pada

casing ada yang menempel pada casing

ada juga yang menempel pada Heatsink.

Gambar 3. 12. Heatsink dan Fun

2. Merakit komputer
Dalam melakukan perakitan komputer harus dilakukan dengan teliti, adapun

langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam merakit sebuah Personal

Komputer yaitu:

a. Persiapan

Persiapan yang baik akan memudahkan dalam perakitan komputer serta

menghindari permasalahan yang mungkin timbul.  Hal yang terkait dalam

persiapan meliputi:

1) Penentuan konfigurasi komputer

Konfigurasi komputer berkait dengan penentuan jenis komponen dan

fitur dari komputer serta bagaimana seluruh komponen dapat bekerja

sebagai sebuah sistem komputer sesuai keinginan kita.Faktor

kesesuaian atau kompatibilitas dari komponen terhadap motherboard

harus diperhatikan, karena setiap jenis motherboard mendukung jenis

prosessor, modul memori, port dan I/O bus yang berbeda-beda

2) Persiapan komponen dan perlengkapan

Komponen komputer beserta perlengkapan untuk perakitan

dipersiapkan untuk perakitan lebih dulu untuk memudahkan perakitan.

Perlengkapan yang disiapkan terdiri dari: komponen komputer,

kelengkapan komponen, buku manual dan referensi dari komponen,

alat bantu berupa obeng pipih, dan software system operasi
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3) Pengamanan

Tindakan pengamanan diperlukan untuk menghindari masalah seperti

kerusakan komponen oleh muatan listrik statis, jatuh, panas

berlebihan atau tumpahan cairan

b. Perakitan

Gambar 3. 13. Pemasangan Power Supply

Pemasangan
Power Supply

Pemasangan
Power Supply
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Gambar 3. 14. Pemasangan Motherboard

Gambar 3. 15. Pemasangan Prosessor
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Gambar 3. 16. Pemasangan

Heatsink and Fun

Gambar 3. 17. Pemasangan RAM
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Gambar 3. 18. Pemasangan Motherboard ke dalam casing komputer

Gambar 3. 19. Pemasangan Hard Disk
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Gambar 3. 20. Pemasangan Optical Drove dan Floppy Drive

Gambar 3. 21. Pemasangan NIC dan VGA
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Gambar 3. 20. Pemasangan Optical Drove dan Floppy Drive
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Gambar 3. 20. Pemasangan Optical Drove dan Floppy Drive

Gambar 3. 21. Pemasangan NIC dan VGA
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Gambar 3. 22. Pemasangan Kabel Power supply ke motherbiard

Gambar 3. 23. Pemasangan kabel optical drive
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Gambar 3. 22. Pemasangan Kabel Power supply ke motherbiard

Gambar 3. 23. Pemasangan kabel optical drive
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Gambar 3. 24. Pemasangan kabel hardware-motherboard
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Gambar 3. 24. Pemasangan kabel hardware-motherboard
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Gambar 3. 25. Pemasangan Casing CPU

Gambar 3. 26. Pemasangan Periferal Komputer
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Gambar 3. 27. Rakitan Komputer

3. Instalasi dan Konfigurasi Sistem Operasi

a. Sistem Operasi Windows (Windows 7)
Sistem operasi komputer merupakan sebuah software yang pertama

harus diinstal pada memori komputer. System operasi berfungsi sebagai

penghubung antara hardware dan sotware. Selain itu, system operasi

juga melaksanakan semua perintah-perintah penting yang ada dalam

komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat

dijalankan secara bersamaan tanpa terjadi hambatan atau trouble.

Dibawah ini disajikan langkah-langkah cara menginstal windows 7. Cara

ini berlaku untuk edisi “Basic, Home, Pro (Professional), Ultimate, 32-bit

dan 64-bit. Instal baru atau “install ulang” windows 7 dapat diterapkan

pada satu partisi pada hardisk serta melakukan partisi tambahan. Berikut

ini langkah-langkahcara menginstal windows 7

1) Nyalakan Komputer atau Laptop yang akan diinstal

2) Ubah “Boot” pada saat pertama dinyalakan pada “Menu BIOS” ke

CD/DVD, tetapi jika anda melakukan Booting dari Flash Disk, maka

yang harus dilakukan adalah menempatkan Flash Disk pada Posisi

Booting.

Gambar 3. 28. Permulaan booting
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3) Pada saat menyalakan komputer, tekan tombol F2 secara terus

menerus dengan cepat, agar menu BIOS bisa diakses. Pada

beberapa laptop dengan merek lain ada yang menggunakan ESC, F1,

F10 atau DEL pada komputer untuk masuk ke dalam menu BIOS.

4) Setelah booting, setting menu BIOS agar pada saat booting pertama

jadi CD-DVD atau flashdisk sesuai keinginan, biasanya tampilan

menu BIOS beraneka ragam tergantuk jenis komputer atau laptop

yang akan diinstal.

Gambar 3. 29. Setting menu BIOS

5) Mulai Proses instal Windows 7 dari CD-DVD Windows 7 Installer,

tekan apa saja pada keyboard, misalnya tekan Enter. Waktunya yang

digunakan biasanya dibatasi hanya 5 detik, jika tidak ditekan maka

proses tidak akan terjadi dan langkah yang harus dilakukan adalah

restartulang.
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Gambar 3. 30. Proses booting Windows

6) Pilih Settingan bahasa yang akan digunakan, pilihan bahasa yang

dipilih akan menjadi bahasa default pada komputer Anda.

Gambar 3. 31. Setting bahasa pada Windows 7

7) Klik Instal Now

Gambar 3. 32. Tahap awal instalasi

8) Klik pada kota dialog “I accept

the license terms” kemudian klik

Next, selanjutnya proses instal

Windows 7 dimulai.

Gambar 3. 33. Persetujuam License Windows
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9) Langkah selanjutnya merupakan langkah yang penting, langkah ini

akan memproses

Windows dari awal,

sehingga Windows

yang nanti

digunakan akan

kembali baru dan

menghapus semua

system yang lama. Klik Custom (Advanced).
Gambar 3. 34. Costume Windows

10) Lakukan partisi pada Windows 7 yang baru, contoh yang diberikan

adalah komputer

yang memiliki 3

partisi yaitu,

System Reserved,

Windows 7 yang

lama (C), dan Data

(D).

Gambar 3. 35. Partisi Windows

11) Delete partisi Windows yang lama, maka system (C)akan terhapus,

dan My Document pun

akan terhapus

seluruhnya, atau

dengan kata lain

semua data yang ada

pada System (C) akan

terhapus.

Gambar 3. 36. Setting partisi
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12) Arahkan kursor pada partisi yang akan diisi Windows 7 yang baru,

Klik New, kemudian klik OK.

Gambar 3. 37. Partisi Hardisk

13) Arahkan Kurosor pada partisi yang akan diinstal Windows yang baru

(Primary), kemudian klik Next

Gambar 3. 38. Pemilihan partisi instalasi Windows
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14) Proses instalasi dimulai, jangan klik apapun pada proses yang

berlangsung, tunggu sampai komputer melakukan restart dengan

sendirinya.

Gambar 3. 39. Proses instalasi

Jika Pada saat Expanding Windows files ada error, berarti memory

laptop/komputer rusak. Kalo lancar, Windows akan restart otomatis.

15) Setelah restart, jangan lakukan kegiatan apapun sampai tampak

proses instlasi berikutnya

Gambar 3. 40. Proses instalasi Windows

Jika menggunakan CD-DVD prosesnya berakhir disini, tetap ijika
menggunakan flash disk, padasaat proses iniberakhirmakaflash
diskharusdicabut.
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16) Menyempurnakan proses instalasi Windows, jangan lakukan apapun

dan tunggu hingga proses instalasi selesai.

Gambar 3. 41. Penyempurnaan instalasi Windows

17) Isi nama untuk komputer/laptop untuk memberikan nama pada

komputer Anda.

Gambar 3. 42. Pemberian nama pada pengguna Windows

18) Jika komputer Anda ingin diberi password maka isi kolom yang ada,

jika tidak silahkan lewati tahap ini dengan klik Next
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Gambar 3. 43. Set-up password

19) Masukkan kode Windows 7, dan klik Automatically activate Windows.

Jika tidak mempunyai kode, jangan input apapun kemudian

Nextselanjutnya muncul perintah Skip.

Gambar 3. 44. Memasukkan kode Windows

20) Klik Use recommended setting

Gambar 3. 45. Set-up Windows

112

Gambar 3. 43. Set-up password

19) Masukkan kode Windows 7, dan klik Automatically activate Windows.

Jika tidak mempunyai kode, jangan input apapun kemudian

Nextselanjutnya muncul perintah Skip.

Gambar 3. 44. Memasukkan kode Windows

20) Klik Use recommended setting

Gambar 3. 45. Set-up Windows

112

Gambar 3. 43. Set-up password

19) Masukkan kode Windows 7, dan klik Automatically activate Windows.

Jika tidak mempunyai kode, jangan input apapun kemudian

Nextselanjutnya muncul perintah Skip.

Gambar 3. 44. Memasukkan kode Windows

20) Klik Use recommended setting

Gambar 3. 45. Set-up Windows



113

21) Sesuaikan waktu yang dikehendaki, kemudian klik Next.

Gambar 3. 46. Pengaturan waktu pada Windows

22) Instalasi Windows selesai.

Gambar 3. 47. Instalasi Windows selesai

b. Sistem Operasi Linux
Ubuntu merupakan turunan dari distro linux lainnya yaitu debian. Pada

perkembangannya Ubuntu saat ini telah mencapai versi 15.04. Ubuntu

versi 15.04 ini mengalami banyak perubahan terutama dari segi

tampilannya. Berikut langkah-langkah dalam isntalasi Ubuntu

1) Masukkan CD/DVD master Ubuntu 15.04 dan pastikan dapat dibaca

oleh komputer dengan baik.

2) Restar komputer Anda

3) Masuk ke pengaturan BIOS terlebih dahulu. Kemudian pilih bagian

menu BOOT, lalu tempatkan CD/DVD pada posisi booting pertama.

Kemudian simpan.

4) Biarkan komputer restar secara otomatis, kemudian tunggu proses

selanjutnya.

Gambar 3. 48. Proses awal penginstalan Ubuntu
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5) Pilih bahasa yang akan digunakan selama penginstalan nantinya.

Gambar 3. 49. Memilih bahasa pada proses penginstalan

6) Langkah selanjutnya tidak perlu melakukan pengaturan, klik Continue

untuk melanjutkan.

Gambar 3. 50. Persiapan instalasi Ubuntu

7) Pada tahap ini akan ada 2 pilihan opsi. Biasanya pilihan opsi kedua

(Something Else), apabila memilih opsi kedua, maka pada saat

instalasi Anda akan membuat partisi pada hardisk secara manual.

Kemudian klik Continue.
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Gambar 3. 51. Langkah awal partisi hardisk

8) Selanjutnya Anda akan membuat sebuah partisi baru pada hardisk.

Klik New partition Table.

Gambar 3. 52. Proses partisi hardisk

9) Klik Continue

Gambar 3. 53. Partisi hardisk
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10) Akan muncul kapasitas Hardisk yang nantinya akan dibagi menjadi 2

partisi. Untuk membuat sebuah partisi klik tanda plus (tambah “+”).

Gambar 3. 54. Pembagian partisi hardisk

Partisi pertama yaitu membuat sebuah partisi dimana data-data akan

disimpan, baik data penginstalannya maupun data yang lainnya.

11) Langkah selanjutnya adalah membuat partisi pertama pada hardisk.

Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan ukuran yang akan

dibuat pada partisi. Selanjutnya pilih primary, kemudian pilih

Beginning of this space. Pada kotak dialog Use as pilih Ext4

journaling file system. Kemudian pada kotak dialog Mount point pilih

“/”. Kemudian klik OK.

Gambar 3. 55. Proses partisi pertama hardisk

12) Selanjutnya membuat partisi kedua. Klik tanda plus (tambah “+”)

terlebih dahulu maka akan muncul kotak dialog selanjutnya. Langkah

selanjutnya yaitu tentukan besarnya kapasitas pada partisi yang akan

dibuat, lalu pilih Logical, kemudian pilih Beginning of this space. Pada

kotak dialog Use as pilih Swape area. Swap area merupakan sebuah
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partisi yang nantinya akan menjadi memory virtual dengan

menggunakan hardisk sebagai medianya.

Gambar 3. 56. Proses partisi kedua hardisk

13) Partisi hardisk selesai. Selanjutnya klik Install Now.

Gambar 3. 57. Instalasi Ubuntu

14) Klik Continue.

Gambar 3. 58. Tahap Instalasi Ubuntu

117

partisi yang nantinya akan menjadi memory virtual dengan

menggunakan hardisk sebagai medianya.

Gambar 3. 56. Proses partisi kedua hardisk

13) Partisi hardisk selesai. Selanjutnya klik Install Now.

Gambar 3. 57. Instalasi Ubuntu

14) Klik Continue.

Gambar 3. 58. Tahap Instalasi Ubuntu

117

partisi yang nantinya akan menjadi memory virtual dengan

menggunakan hardisk sebagai medianya.

Gambar 3. 56. Proses partisi kedua hardisk

13) Partisi hardisk selesai. Selanjutnya klik Install Now.

Gambar 3. 57. Instalasi Ubuntu

14) Klik Continue.

Gambar 3. 58. Tahap Instalasi Ubuntu



118

15) Pilih zona waktu berdasarkan Negara, lalu klik Continue

‘

Gambar 3. 59. Pemilihan zona waktu

16) Selanjutnya pilih bahasa inputan keyboard. Dalam hal ini

menggunakan English (US) yang paling umum digunakan.

Gambar 3. 60. Pemilihan bahasa inputan keyboard

17) Langkah selanjutnya, akan muncul tempat untuk mengisikan data

untuk user secara lengkap. Isikan data yang benar dan yang paling

penting adalah password yang kita buat gampang untuk diingat.

Setelah selesai klik Continue

Gambar 3. 61. Pengisian data untuk user

118

15) Pilih zona waktu berdasarkan Negara, lalu klik Continue

‘

Gambar 3. 59. Pemilihan zona waktu

16) Selanjutnya pilih bahasa inputan keyboard. Dalam hal ini

menggunakan English (US) yang paling umum digunakan.

Gambar 3. 60. Pemilihan bahasa inputan keyboard

17) Langkah selanjutnya, akan muncul tempat untuk mengisikan data

untuk user secara lengkap. Isikan data yang benar dan yang paling

penting adalah password yang kita buat gampang untuk diingat.

Setelah selesai klik Continue

Gambar 3. 61. Pengisian data untuk user

118

15) Pilih zona waktu berdasarkan Negara, lalu klik Continue

‘

Gambar 3. 59. Pemilihan zona waktu

16) Selanjutnya pilih bahasa inputan keyboard. Dalam hal ini

menggunakan English (US) yang paling umum digunakan.

Gambar 3. 60. Pemilihan bahasa inputan keyboard

17) Langkah selanjutnya, akan muncul tempat untuk mengisikan data

untuk user secara lengkap. Isikan data yang benar dan yang paling

penting adalah password yang kita buat gampang untuk diingat.

Setelah selesai klik Continue

Gambar 3. 61. Pengisian data untuk user



119

18) Proses penginstalan dan penyalinan data system operasi dimulai.

Gambar 3. 62. Proses penginstalan system operasi

19) Setelah proses penginstalan selesai, maka kan muncul kotak dialog,

klik Restart Now.Setelah komputer di restart, keluarkan CD/DVD

master, lalu isikan password sesuai dengan password yang telah

Anda buat tadi.

Gambar 3. 63. Kotak dialog  Welcome Ubuntu

20) Proses instalasi telah selesai. Selanjutnya, akan muncul tampilan

Home page di OS Ubuntu.
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Gambar 3. 64. Finalisasi instalasi Ubuntu

4. Perangkat Lunak Aplikasi

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket biasa disebut

sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya adalah

Microsoft Office dan Openoffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi

pengolah kata, lembar kerja serta beberapa aplikasi lainnya.

Salah satu contoh yang merupakan perangkat lunak aplikasi yang paling

sering digunakan adalah Microsoft Word yang biasanya digunakan pada

system operasi Windows. Aplikasi ini mempunyai beberapa fungsi

diantaranya yaitu: Microsoft word (untuk mengolah kata), Microsoft exel

(mengolah angka), Microsoft power point (pengolah persentasi), Microsoft

Acces (pengolah database), dan lain sebagainya. Berikut ini adalah langkah-

langkah instalasi dari salah satu contoh perangkat lunak aplikasi yang ada

yaitu (Microsoft Office).

a) Langkah pertama yang harus dilakukan dalah menyiapkan paket instalasi

software yang legal pada media penyimpanan yangsesuai seperti

hardisk, CD, Flashdisk, DVD atau media lainnya.

b) Jalankan system operasi windows dan pastikan bahwa system operasi

tersebut telah berjalan dengan baik.

c) Pastikan bahwa ruang penyimpanan (hardisk) masih mencukupi untuk

program yang akan diinstal.

d) Buka master Microsoft Office yang ada pada media penyimpanan Anda
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e) Langkah selanjutnya adalah membuka file master tersebut, kemudin klik

icon setup

f) Setelah itu akan muncul tampilan awal instalasi, isilah “Product Key”

seperti yang terdapat pada CD master Microsoft Office Anda, kemudian

klik Continue

Gambar 3. 65. Kotak dialog Product Key MS. Office

g) Selanjutnya akan muncul kotak dialog persetujuan penginstalan, berilah

tanda checklist pada “I accept the terms of this agreement”, kemudian

klik Continue

Gambar 3. 66. Kotak dialog persetujuan penginstalan

h) Selanjutnya Anda akan memilih paket instalasi pasa Ms. Office 2007

yang akan diinstal. Pilih “Install Now” jika Anda ingin menginstal semua

paket yang ada pada Ms. Office, dan jika ada hanya menginginkan

menginstal beberapa aplikasi maka pilih “Costumize”.
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Gambar 3. 67. Memilih paket instalasi

i) Proses instalasi dimulai, tunggu beberapa menit untuk proses ini.

Gambar 3. 68. Proses Instalasi Ms. office

j) Proses instalasi selesai. klik Close untuk menyelesaikan proses instalasi.

Gambar 3. 69. Proses Intalasi Ms. Office Selesai

Selain Microsoft Office yang kita kenal pada system operasi Windows,

adapula perangkat lunak aplikasi yang biasa digunakan pada siste operasi

linux yaitu LebreOffice.LibreOffice biasanya sudah termasuk paket dari

instalasi Linux yang dilakukan. Namun demikian LibreOffice bisa juga

digunakan pada Sistem Operasi Windows. Jika ingin digunakan pada system

operasi Windows, maka LibreOffice harus diinstal karena aplikasi tersebut

bukan bawaan atau paket dari system operasi Windows. Langkah-langkah

yang dilakukan untuk menginstal LibreOffice pada system operasi Windows

yaitu:
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a) Jika belum memiliki software dari aplikasi LibreOffice, maka silahkan

kunjungi situsnya http://www.libreoffice.org/ kemudian pilih Donwload

Now

b) Setelah itu maka Anda akan diantarkan ke halaman donwnload, Namun

jika Anda ingin mendonload versi yang sesuai dengan system operasi

yang diinginkan, silahkan klik teks “change” untuk mengganti

softwareLibreOffice yang sesuai dengan system operasi yang diinginkan.

c) Setalah melakukan download, atau software sudah ada pada

penyimpanan maka klik dua kali secara cepat (double click) pada file

master software LibreOffice yang Anda punya.

Gambar 3. 70. Tempat penyimpanan LibreOffice

d) Tunggu beberapa saat maka akan tampil kotak dialog yang

memberitahukan bahwa proses instalasi LibreOffice akan dilakukan pada

komputer Anda. Klik tombol Next untuk melanjutkan.

Gambar 3. 71. Kotak dialog pemberitahuan instalasi LibreOffice
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e) Selanjutnya akan muncul kotak dialog baru yang menawarkan dua buah

tipe instlasi yaitu “Typical” dan

“Costum”. Pilih “typical” untuk

melanjutkan instalasi secara

default, kemudian klik tombil

Next.

Gambar 3. 72.Set-up LibreOffice

f) Selanjutnya akan muncul kotak dialog baru yang berisi dua buah Check

Box yaitu “create a start link on desktop” dan Load LibreOffice 5…. During

system start-up.Tujuannya adalah agar aplikasi LibreOffice cepat terbuka

ketika pertama kali dibuka. Tapi kalau anda jarang menggunakannya,

sebaiknya anda tidak memberi centang pada “Load Libreoffice5......

duringstartup” karena pada

dasarnya, memberi centang

berarti menambah pekerjaan

kepada komputer anda, dan

tentu akan membuat komputer

anda menjadi lelet atau lambat.

Klik tombol “Install” untuk

melanjutkan instalasi.
Gambar 3. 73.Check Box

g) Tunggu hingga proses instalasi selesai, maka akan muncul kotak dialog

seperti berikut. Klik tombol “Finish” untuk mengakhiri instalasi.

Gambar 3. 74. Proses Instalasi LibreOffice
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h) Dengan meng klik tombol “Finish” berarti anda telah selesai melakukan

pemasangan atau instalasi LibreOffice di Komputer Anda. Akan ada

sebuah icon LibreOffice di layar desktop komputer Anda.

Gambar 3. 75. Tampilan desktop LibreOffice

D. Aktivitas Pembelajaran

Tabel 3. 1. Aktifitas Pembelajaran III

No Aktivitas Pembelajaran Keterlaksanaan
1. Apersepsi tentang langkah-langkah Merakit dan

instalasi pada komputer personal Ya Tidak

2. Penyampaian materi oleh instruktur
Ya Tidak

3. Membaca dan memahami uraian materi
pembelajaran Ya Tidak

4. Bertanya tentang materi pembelajaran
Ya Tidak

5. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran Ya Tidak

6. Mengembangkan materi pembelajaran
Ya Tidak

7. Melakukan instalasi sistem operasi Windows 7
Ya Tidak

8. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan
Ya Tidak
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E. Latihan

Setelah mempelajari dengan teliti materi pembelajaran, untuk lebih

memantapkan pemahaman Anda mengenai materi tersebut, cobalah

kerjakan latihan dan tugas berikut ini:

Latihan (kelompok)
Pada kegiatan pembelajaran 3, lakukan latihan dengan mengikuti petunjuk

berikut ini:

1. Bentuklah beberapa kelompok kecil,setiap kelompokterdiri 3 orang.

2. Rakitlah perangkat-perangkat komputer yang telah tersedia menjadi

sebuah komputer dengan baik

3. Setelah perakitan selesai, uji penyalaan komputer.

F. Rangkuman

1. Fungsi Perangkat Keras Pada Komputer
Dalam merakit sebuah PersonalComputer (PC), perangkat keras

(hardware) dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Perangkat Proses
Peralatan Proses umumnya terletak pada bagian dalam casing

komputer yang terdiri dari beberapa komponen seperti: motherboard,

power supply, Prosessor dan memori. Berikut adalah macam-macam

peralatan proses pada komputer:

UPS (Unit Power Supply), Processor, Motherboard, Memory Module

b. Perangkat display
Video Graphics Adapter, Monitor

c. Perangkat media penyimpanan
Hard Disk Drive, Floppy Disk Drive, Optical Drive (CD-ROM, CD-RW,

DVD-ROM, DVD-RW, DVD-Combo)

d. Perangkat kendali antar muka
Keyboard, Mouse

e. Komponenpelengkap
Sound Card, Ethernet-Card atau LAN-Card atau NIC (Network

Interface Card), Heatsink and Fan (HSF)
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2. Perakitan Komputer
Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam merakit sebuah Personal

Komputer yaitu:

a. Persiapan

Penentuan konfigurasi komputer, Persiapan komponen dan

perlengkapan, Pengamanan

b. Perakitan

Langkah-langkah dalam merakit komputer:

1) Membuka casing komputer

2) Memasang power supply pada casing komputer

3) Selanjutnya beralih pada motherboard, pasang prosessor sesuai

dengan tempatnya  jangan sampai posisinya terbalik

4) Lakukan pemberian thermal grase pada permukaan prosessor

5) Letakkan heat Sink & Fun diatas prosessor, pastikan posisinya

rapat dan menyentuh permukaan prosessor, kemudian colokkan

kabel power kipas ke soket motherboard

6) Masukkan modul RAM lurus vertical ke dalam slot-nya.

7) Masukkan motherboard pada casing komputer

8) Masukkan Hardi Disk ke dalam Hard Drive yang terdapat pada

casing

9) Masukkan Optical Drive ke dalam drive bay. Untuk Optical Drive,

harus dimasukkan dari bagian depan casing.

10)Masukkan Floppy Drive, dimasukkan dari depan casing

11)Buka penutup logam pada bagian belakang casing yang

berhadapan dengan slot-slot kosong yang akan di gunakan

12)Lanjutkan dengan memasang NIC Wireless (bila perlu) pada slot

PCI dan VGA Card pada slot AGP

13) Hubungkan kabel dari power supply ke masing-masing

komponen/periperhal

14) Tancapkan kabel power untuk kipas casing ke motherboard

15) Tancapkan kabel power supply ATX 20-pin sesuai arahnya ke

motherboard

16) Tancapkan kabel PATA dari Optical Drive ke motherboard dan

begitu pulsa sebaliknya dari motherboard ke Optical Drive
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17) Tancapkan kabel power untuk Optical Drive dengan mengambil

dari kabel molex 4-pin Power Supply

18) Tancapkan kabel power untuk Floppy Drive dari Power Supply

dan kabel data dari Floppy Drive ke motherboard. Begitu juga

kabel data floppy Drive dari motherboard menuju floppy Drive

19) Tancapkan kabel data Hardisk tipe SATA ke slot SATA yang ada

di motherboard, lalu tancapkan juga kabel data Hardisk tipe SATA

dari motherboard ke Hardisk

20) Tutup casing komputer dengan sekrup yang ada

21) Pasang kabel peripheral yang akan digunakan

22) Pasang kabel power supply ke power supply unit

23) Komputer siap untuk dinyalakan

3. Instlasi dan konfigurasi system operasi
a. Sistem Operasi Windows (Windows 7)

Berikut ini langkah-langkahcara menginstal windows 7, dimulai dari

memilih booting windows dari CD-DVD atau flashdisk. Khusus untuk

booting dari flash disk, maka masukan terlebih dahulu flash disk

sebelum menyalakan komputer atau laptop yang akandiinstal.

1) NyalakanKomputeratau Laptop yang akan diinstal

2) Ubah “Boot” pada saat pertama dinyalakan pada “Menu BIOS” ke

CD/DVD, tetapijikaAndamelakukanBooting dari Flash Disk, maka

yang harus dilakukan adalah menempatkan Flash Disk

padaposisibooting.

3) Pada saat menyalakan komputer, tekan tombol F2 secara terus

menerus dengan cepat, agar menu BIOS bisa diakses. Pada

beberapa laptop dengan merek lain ada yang menggunakan ESC,

F1, F10 atau DEL pada komputer untuk masuk ke dalam menu

BIOS.

4) Setelah booting, setting menu BIOS agar pada saat booting

pertama jadi CD-DVD atau flashdisk sesuai keinginan, biasanya

tampilan menu BIOS beraneka ragam tergantuk jenis komputer

atau laptop yang akan diinstal.
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5) Mulai proses instal Windows 7 dari CD-DVD Windows 7 Installer,

tekan apa saja pada keyboard, misalnya tekan Enter. Waktunya

yang digunakan biasanya dibatasi hanya 5 detik, jika tidak di

tekan maka proses tidak akan terjadi dan langkah yang harus

dilakukan adalah restart ulang.

6) Pilih Settingan bahasa yang akan digunakan, pilihan bahasa yang

dipilih akan menjadi bahasa default pada komputer Anda.

7) Klik Instal Now

8) Klik pada kota dialog “I accept the license terms” kemudian klik

Next, selanjutnya proses instal Windows 7 dimulai.

9) Langkah selanjutnya merupakan langkah yang penting, langkah

ini akan memproses Windows dari awal, sehingga Windows yang

nanti digunakan akan kembali baru dan menghapus semua

system yang lama. Klik Custom (Advanced).

10) Lakukan partisi pada Windows 7 yang baru, contoh yang diberikan

adalah komputer yang memiliki 3 partisi yaitu, Syatem Reserved,

Windows 7 yang lama (C), dan Data (D).

11) Delete partisi Windows yang lama, maka system (C)akan

terhapus, dan My Document pun akan terhapus seluruhnya, atau

dengan kata lain semua data yang ada pada System (C) akan

terhapus.

12) Arahkan kursor pada partisi yang akan diisi Windows 7 yang baru,

Klik New, kemudian klik OK.

13) Arahkan Krusorpadapartisi yang akandiinstal Windows yang baru

(Primary), kemudianklikNext.

14) Proses instalasi dimulai, jangan klik apapun pada proses yang

berlangsung, tunggu sampai komputer melakukan restart dengan

sendirinya.

15) Setelah restart, jangan lakukan kegiatan apapun sampai tampil

proses instlasi berikutnya.

16) Menyempurnakan proses instalasi Windows, jangan lakukan

apapun dan tunggu hingga proses instalasi selesai.

17) Isi nama untuk komputer/laptop untuk memberikan nama pada

komputer Anda.
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18) Jika komputer Anda ingin diberi password maka isi kolom yang

ada, jika tidak silahkan lewati tahap ini dengan klik Next

19) Masukkan kode Windows 7, dan klik Automatically activate

Windows. Jika tidak mempunyai kode, jangan input apapun

kemudian Nextselanjutnya muncul perintah Skip.

20) Klik Use recommended setting

21) Sesuaikan waktu yang dikehendaki, kemudian klik Next.

22) Instalasi Windows selesai.

b. Sistem operasi linux

Berikut langkah-langkah dalam isntalasi Ubuntu

1) Masukkan CD/DVD master Ubuntu 15.04 dan pastikan dapat

dibaca oleh komputer dengan baik.

2) Restar komputer Anda

3) Masuk ke pengaturan BIOS terlebih dahulu. Kemudian pilih

bagian menu BOOT, lalu tempatkan CD/DVD pada posisi booting

pertama. Kemudian simpan.

4) Biarkan komputer restar secara otomatis, kemudian tunggu

proses selanjutnya.

5) Pilih bahasa yang akan digunakan selama penginstalan nantinya.

6) Langkah selanjutnya tidak perlu melakukan pengaturan, klik

Continue untuk melanjutkan.

7) Pada tahap ini akanada 2 pilihan.Biasanyapilihankedua

(Something Else), apabilamemilihpilihan kedua,

makapadasaatinstalasiAndaakanmembuatpartisipadahardisksecar

a manual. Kemudian klik Continue.

8) Selanjutnya Anda akan membuat sebuah partisi baru pada

hardisk. Klik New partition Table.

9) KlikContinue.

10) Akan muncul kapasitas Hardisk yang nantinya akan dibagi

menjadi 2 partisi. Untuk membuat sebuah partisi klik tanda plus

(tambah “+”).

11) Langkah selanjutnya adalah membuat partisi pertama pada

hardisk. Hal yang pertama dilakukan adalah menentukan ukuran
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yang akan dibuat pada partisi. Selanjutnya pilih primary, kemudian

pilih Beginning of this space. Pada kotak dialog Use as pilih Ext4

journaling file system. Kemudian pada kotak dialog Mount point

pilih “/”. Kemudian klik OK.

12) Selanjutnya membuat partisi kedua. Klik tanda plus (tambah “+”)

terlebih dahulu maka akan muncul kotak dialog selanjutnya.

Langkah selanjutnya yaitu tentukan besarnya kapasitas pada

partisi yang akan dibuat, lalu pilih Logical, kemudian pilih

Beginning of this space. Pada kotak dialog Use as pilih Swape

area. Swap area merupakan sebuah partisi yang nantinya akan

menjadi memory virtual dengan menggunakan hardisk sebagai

medianya.

13) Partisi hardisk selesai. Selanjutnya klik Install Now.

14) Klik Continue.

15) Pilih zonawaktuberdasarkannegara, laluklikContinue.

16) Selanjutnya pilih bahasa inputan keyboard. Dalam hal ini

menggunakan English (US) yang paling umum digunakan.

17) Langkah selanjutnya, akan muncul tempat untuk mengisikan data

untuk user secara lengkap. Isikan data yang benar dan yang

paling penting adalah password yang kita buat gampang untuk

diingat. SetelahselesaiklikContinue.

18) Proses penginstalan dan penyalinan data system operasi dimulai.

19) Setelah proses penginstalan selesai, maka kan muncul kotak

dialog, klik Restart Now.Setelah komputer di restart, keluarkan

CD/DVD master, lalu isikan password sesuai dengan password

yang telah Anda buat tadi.

20) Proses instalasi telah selesai. maka akan muncul tampilan Home

page dai OS Ubuntu.

c. Perangkat Lunak Aplikasi
Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak

komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk

melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh utama
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perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja dan

pemutar media.

1) Langkah-langkah instalasi Microsoft Office (Windows 7)
a) Langkahpertama yang harus dilakukan dalah menyiapkan

paket instalasi software yang legal pada media penyimpanan

yangsesuai seperti hardisk, CD, Flashdisk, DVD atau media

lainnya.

b) Jalankan system operasi windows dan pastikan bahwa system

operasi tersebut telah berjalan dengan baik.

c) Pastikan bahwa ruang penyimpanan (hardisk) masih

mencukupi untuk program yang akan diinstal.

d) Buka master Microsoft Office yang ada pada media

penyimpanan Anda

e) Langkah selanjutnya adalah membuka file master tersebut,
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b) Tunggu beberapa saat maka akan tampil kotak dialog yang

memberitahukan bahwa proses instalasi LibreOffice akan

dilakukan pada komputer Anda. Klik tombol Next untuk

melanjutkan.

c) Selanjutnya akan muncul kotak dialog baru yang menawarkan

dua buah tipe instlasi yaitu “Typical” dan “Costum”. Pilih

“typical” untukmelanjutkaninstalasisecaradefault, kemudianklik

tombol Next.

d) Selanjutnya akan muncul kotak dialog baru yang berisi dua

buah Check Box yaitu “create a start link on desktop” dan

Load LibreOffice 5…. During system start-up. Tujuannya

adalah agar aplikasi LibreOffice cepat terbuka ketika pertama

kali dibuka. Tapi kalau Anda jarang menggunakannya,

sebaiknya anda tidak memberi centang pada “Load

Libreoffice5...... duringstartup” karena pada dasarnya,

memberi centang berarti menambah pekerjaan kepada

komputer Anda, dan tentu akan membuat komputer Anda

menjadi lelet atau lambat. Klik tombol “Install” untuk

melanjutkan instalasi.

e) Tunggu hingga proses instalasi selesai, maka akan muncul

kotak dialog seperti berikut. Klik tombol “Finish” untuk

mengakhiri instalasi.

133

b) Tunggu beberapa saat maka akan tampil kotak dialog yang

memberitahukan bahwa proses instalasi LibreOffice akan

dilakukan pada komputer Anda. Klik tombol Next untuk

melanjutkan.

c) Selanjutnya akan muncul kotak dialog baru yang menawarkan

dua buah tipe instlasi yaitu “Typical” dan “Costum”. Pilih

“typical” untukmelanjutkaninstalasisecaradefault, kemudianklik

tombol Next.

d) Selanjutnya akan muncul kotak dialog baru yang berisi dua

buah Check Box yaitu “create a start link on desktop” dan

Load LibreOffice 5…. During system start-up. Tujuannya

adalah agar aplikasi LibreOffice cepat terbuka ketika pertama

kali dibuka. Tapi kalau Anda jarang menggunakannya,

sebaiknya anda tidak memberi centang pada “Load

Libreoffice5...... duringstartup” karena pada dasarnya,

memberi centang berarti menambah pekerjaan kepada

komputer Anda, dan tentu akan membuat komputer Anda

menjadi lelet atau lambat. Klik tombol “Install” untuk

melanjutkan instalasi.

e) Tunggu hingga proses instalasi selesai, maka akan muncul

kotak dialog seperti berikut. Klik tombol “Finish” untuk

mengakhiri instalasi.

133

b) Tunggu beberapa saat maka akan tampil kotak dialog yang

memberitahukan bahwa proses instalasi LibreOffice akan

dilakukan pada komputer Anda. Klik tombol Next untuk

melanjutkan.

c) Selanjutnya akan muncul kotak dialog baru yang menawarkan

dua buah tipe instlasi yaitu “Typical” dan “Costum”. Pilih

“typical” untukmelanjutkaninstalasisecaradefault, kemudianklik

tombol Next.

d) Selanjutnya akan muncul kotak dialog baru yang berisi dua

buah Check Box yaitu “create a start link on desktop” dan

Load LibreOffice 5…. During system start-up. Tujuannya

adalah agar aplikasi LibreOffice cepat terbuka ketika pertama

kali dibuka. Tapi kalau Anda jarang menggunakannya,

sebaiknya anda tidak memberi centang pada “Load

Libreoffice5...... duringstartup” karena pada dasarnya,

memberi centang berarti menambah pekerjaan kepada

komputer Anda, dan tentu akan membuat komputer Anda

menjadi lelet atau lambat. Klik tombol “Install” untuk

melanjutkan instalasi.

e) Tunggu hingga proses instalasi selesai, maka akan muncul

kotak dialog seperti berikut. Klik tombol “Finish” untuk

mengakhiri instalasi.



134

G. Tes Formatif

Pilihan Ganda

1. Hardware pada komputer yang merupakan perangkat proses adalah….

a. Prosessor, motherboard, memory

b. VGA, memory, monitor

c. Hard disk, VGA, Prosessor

d. Motherboard, Keyboard, VGA

2. Pusat penghubung antara satu peraangkat keras dengan perangkat

lainnya merupan fungsi….

a. Prosessor

b. Motherboard

c. CPU Scoket

d. IDE Connector

3. Berikut ini adalah bagian-bagian daripada motherboard, kecuali….

a. CPU Socket

b. IDE Conector

c. Prosessor

d. PCI slot

4. Media penyimpanan pada komputer yang bersifat sementara adalah….

a. Memory Module

b. Flash Disk

c. Hardisk

d. Optical Drive

5. Pengecekan komponen komputer yang telah dirakit dapat dilakukan

melalui….

a. Kontrol Panel

b. Windows Explorer

c. Device manager

d. CMD

6. Isntalasi system operasi pada komputer, langkah pengaturan pertama

yang dilakukan adalah pada….

a. Monitor

b. Booting
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c. CD Drive

d. Bios

7. Perangkat lunak aplikasi yang berbasis Open Source adalah….

a. Microsoft Word

b. LibreOffice

c. Microsoft Office

d. Microsoft Power Point

8. Booting windows dapat dilakukan melalui beberapa cara, kecuali….

a. Hardisk

b. Flash Disk

c. DVD

d. Disket

Essay Tes
1. Jelaskan pengertian perangkat keras!

2. Sebutkan bagian-bagian perangkat keras beserta contohnya!

3. Sebutkan fungsi system operasi dan berikan contohnya!

H. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda

1. A
2. B
3. C
4. A
5. C
6. D
7. B
8. D

Essay Tes

1. Jelaskan pengertian perangkat keras

Perangkat Keras Komputer (Hardware) adalah sebuah komponen fisik

pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah
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yang telah diprogramkan atau dalam arti singkatnya sebuah komponen

pada komputer yang bisa disentuh, dilihat dan diraba

2. Sebutkan bagian-bagian perangkat keras beserta contohnya

a. Perangkat proses

Contohnya adalah prosessor dan motherboard

b. Perangkat Display

Contohnya adalah monitor dan VGA

c. Perangkat media penyimpanan

Contohnya adalah Hard Disk Drive dan Floppy Disk drive

d. Perangkat Kendal antar muka

Contohnya adalah keyboard dan Mouse

e. Komponen pelengkap

Contohnya adalah Sound Card dan Ethernet card

3. Sebutkan fungsi system operasi dan berikan contohnya!

System operasi komputer merupakan sebuah software yang pertama

harus diinstal pada memori komputer.System operasi berfungsi sebagai

penghubung antara hardware dan sotware.Selain itu, system operasi juga

melaksanakan semua perintah-perintah penting yang ada dalam

komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat

dijalankan secara bersamaan tanpa terjadi hambatan atau trouble.

Contoh system operasi yaitu Windows, Linux, Machintos, Unix
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Analisis masalah (troubleshooting)
pada komputer personal

A. Tujuan

Pelatihan ini tentu memiliki tujuan. Adapun tujuan yang diharapkan dapat

dicapai yaitu:

1. Peserta diklat mampu menganalisis gejala-gejala kerusakan pada

komputer personal

2. Peserta diklat mampu memperbaiki kerusakan (troubleshooting) pada

komputer personal

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Adapun kompetensi yang diharapkan untuk Anda kuasai, yaitu:

1. Mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan komputer personal

2. Memperbaiki kerusakan (troubleshooting) pada komputer personal

C. Uraian Materi

Selain analisis kerusakan dan perbaikan, perlu juga diketahui cara

melakukan perawatan pada komputer dan optimalisasi sehingga komputer

dapat beroperasi secara maksimal dan tahan lama.

1. Perawatan Komputer
Komputer merupakan salah satu peralatan elektronik yang sangat

membantu manusia dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan

dalam bidang-bidang tertentu. Penggunaan komputer secara kontinu

dapat mengakibatkan penurunan kinerja dari komputer tersebut

Berikut ini beberapa tips yang dapat dilakukan dalam penggunaan

komputer.

1. Sebelum menyalakan komputer, sebaiknya pastikan kondisi suplai

tegangan listrik sesuai dengan tegangan listrik yang digunakan oleh

komputer.Tegangan listrik yang diperbolehkan (tegangan kerja)
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untuk penggunaan komputer sebesar 220V sampai dengan 240V

(lihat label pada power supply komputer). Jika tegangan suplai yang

terdapat pada sumber tegangan tidak mencapai atau lebih dari nilai

tegangan kerja komputer, sebaiknya Anda menggunakan peralatan

tambahan berupa power adapter atau stabilizer voltage (stavolt).

2. Menyalakan(turn on) komputer sebaiknya sesuai dengan prosedur

yang ada.

Komputer adalah sebuah perangkat yang di dalamnya terdapat

sebuah sistem tersendiri. Penyalaan komputer yang tidak sesuai

prosedur akan berdampak pada terganggunya sistem yang ada

dalam komputer sehingga mengakibatkan kinerja dari komputer

tersebut tidak optimal. Jika proses penyalaan membutuhkan

perlakuan khusus, biasanya ditampilkan dalam bentuk pesan di

monitor.

3. Menggunakan aplikasi yang sesuai dengan kemampuan hardware

yang dimiliki oleh komputer.

Beberapa aplikasi membutuhkan jenis hardware komputer dengan

spesifikasi tertentu. Semakin besar kapasitas dari aplikasi, semakin

besar kemampuan atau semakin tinggi spesifikasi hardware yang

dibutuhkan pada komputer tersebut. Misalnya, penggunaan sistem

operasi Windows. Spesfikasi hardwarekomputeryang dibutuhkan

antara Windows 7 dengan Windows XP berbeda.

4. Untuk pengguna aplikasi pemula, sebaiknya membutuhkan
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akan berpengaruh pada posisi perangkatnya yang dapat

mengakibatkan terganggunya fungsi dari perangkat tersebut.

6. Mematikan (turn off) komputer sebaiknya sesuai dengan prosedur

yang ada.Mematikan (turn off) yang sesuai prosedur adalah dengan

menutup semua aplikasi yang sedang/telah dijalankan kemudian

mematikan (turn off)melalui sistem operasi (disesuaikan dengan

sistem operasi yang digunakan). Mematikan komputer secara paksa

(tidak sesuai prosedur) yang dilakukan berulang-ulang akan

mengakibatkan kesalahan sistem (system error) pada sistem operasi

bahkan bisa berdampak pada kerusakan hardware komputer,

biasanya akan berdampak pada kinerja harddisk.

Perawatan dan pemeliharaan komputer dilakukan dengan tujuan untuk

menghindari penyebab terjadinya kesalahan atau kerusakan komputer.

Beberapa penyebab yang harus dihindari dan tindakan pencegahan yang

dilakukan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan komputer, yaitu:

a. Debu

Debu merupakan salah satu penyebab kerusakan yang tanpa

disadari akan masuk ke dalam komputer. Tindakan pencegahan

yang dapat dilakukan, antara lain:

1) Tidak merokok pada saat mengoperasikan komputer atau

berada di ruang komputer.

2) Tidak menggunakan alas/lantai yang mudah menyimpan debu

pada ruang komputer, misalnya karpet.

3) Membersihkan debu yang ada di sekitar komputer. Tidak

dianjurkan menggunakan kemucing (sapu bulu), sebaiknya

menggunakan kain lembab untuk bagian-bagian di luar

komputer atau vacuum cleaner khususnya untuk bagian dalam

komputer.

4) Menggunakan cover atau penutup setelah komputer digunakan.

b. Panas

Setiap peralatan elektronik menghasilkan panas saat peralatan

tersebut bekerja. Perangkat elektronik yang ada dalam komputer

akan menghasilkan panas, utamanya pada bagian
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motherboard.Panas yang berlebihan pada motherboard, khususnya

pada CPU dan memory akan menyebabkan fungsi sistem menjadi

terganggu dan mengurangi usia dari perangkat. Tindakan

pencegahan yang dapat dilakukan, antara lain:

1) Hindarkan komputer dari pancaran sinar matahari langsung.

2) Berikan ruang sirkulasi udara yang cukup dalam meletakkan

komputer dengan perangkat-perangkat lainnya.

3) Membuka cover atau penutup pada saat menggunakan

komputer.

4) Bila memungkinkan, gunakan penyejuk udara dalam ruang

komputer.

c. Medan Elektromagnet

Medanelektromagnet terjadi karena adanya aliran listrik pada

peralatan listrik lainnya yang memiliki kumparan. Medan

elektromagnet yang terjadi dapat mengganggu lalu lintas data pada

sistem komputer yang bekerja berdasarkan prinsip sinyal-sinyal

elektrik. Tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah

kesalahan dan kerusakan perangkat, antara lain:

1) Menjauhkan telepon yang menggunakan bel magnetik.

2) Menjauhkan speaker aktif dari komputer, monitor dan external

harddisk.

3) Meletakkan perangkat seperti stabilizer voltage (stavolt) tidak

berdekatan dengan komputer dan perangkat periferal lainnya.

d. Gangguan daya listrik

Fluktuasi tegangan listrik disebabkan oleh peralatan listrik yang

berdaya besar (diatas 100W) atau peralatan listrik yang berdaya

kecil namun memiliki arus awal yang cukup besar. Komputer

termasuk salah satu peralatan yang dapat menyebabkan fluktuasi

tegangan listrik. Fluktuasi terjadi saat peralatan dihidupkan.

Jika fluktuasi tegangan listrik sering terjadi pada saat komputer

dihidupkan, maka akan berdampak pada gangguan komponen

semikonduktor yang ada di dalam komputer bahkan dapat

merusaknya.Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah:

1) Kotak kontak harus selalu dalam kondisi yang baik.
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2) Menggunakan stabilizer voltage (stavolt) atau adapter tegangan.

Bila komputer yang digunakan lebih dari satu unit, pemasangan

stavolt dapat dilakukan secara terpusat atau dipasang pada

masing-masing komputer. Dianjurkan agar pemasangannya

pada masing-masing komputer.

3) Menggunakan UninterruptiblePower Supply (UPS) untuk

mengantisipasi pemadaman listrik secara mendadak dari

sumber listrik (PLN).

4) Bila memungkinkan, menggunakan Generator Set (Genset)

sebagai penyedia listrik cadangan.

2. OptimalisasiKomputer

Setiap peralatan yang digunakan dalam jangka waktu yang lama

tentunya akan mengalami penyusutan, baik dari segi material maupun

kemampuan dan kinerjanya. Perawatan dan pemeliharaan komputer

secara berkala diperlukan agar kinerja dari komputer tetap terjaga sesuai

dengan harapan pengguna. Berikut ini beberapa tips yang dapat

dilakukan dalam perawatan dan pemeliharaan hardware dan software

komputer.

a. Membersihkan secara berkala casing, baik bagian luar maupun

bagian dalam.

Pembersihan bagian luar casing dapat dilakukan dengan

menggunakan kain atau sikat halus agar debu atau kotoran tidak

masuk ke dalam casing. Debu atau kotoran yang terdapat dalam

casing dapat mengakibatkan gangguan pada beberapa komponen

yang sensitif terhadap debu dan sebaiknya dibersihkan

menggunakan sikat halus secara hati-hati.

b. Menggunakan penyejuk udara jika komputer dioperasikan dalam

waktu yang relatif lama.

Komputer yang sedang beroperasi akan menghasilkan suhu yang

lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa perangkat keras yang
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terdapat dalam komputer bekerja secara bersamaan. Jenis penyejuk

yang dapat digunakan adalah fanatau kipas pendingin tambahan.

c. Mengoptimalkan aplikasi pada Start Up komputer dengan melakukan

konfigurasi start up.

Start up adalah proses yang dilakukan saat memulai sistem operasi

dengan membaca aplikasi-aplikasi yang berjalan secara otomatis

seiring dengan berjalannya sistem operasi. Banyaknya aplikasi yang

berjalan bersamaan dengan berjalannya sistem operasi saat

start,maka akan berpengaruh pada waktu stand by komputer untuk

dioperasikan.

Langkah-langkah konfiguasi start up untuk sistem operasi Windows 7

sebagai berikut:

1) Tekan tombol pada keyboard atau ketik “run” pada

start menu (Windows 7) kemudian tekan tombol “Enter” seperti

gambar berikut.
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Gambar 4. 2. Perintah msconfig
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terdapat dalam komputer bekerja secara bersamaan. Jenis penyejuk

yang dapat digunakan adalah fanatau kipas pendingin tambahan.
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3) Pada kotak dialog system confoguration, pilih tab start up

kemudian lepas tanda check list pada aplikasi yang tidak perlu

ikut dalam start up windows dan OK atau “Enter”.

Gambar 4. 3. Konfigurasi Start-up pada kotak dialog System Configuration

4) Membersihkan file-file yang tidak berguna atau file sampah

dalam harddisk komputer.

File-file sampah yang terdapat dalam harddisk adalah file-file

yang secara otomatis akan tersimpan ketika mengerjakan

sesuatu pada komputer dan yang tanpa disadari mengisi ruang

kosong dalam harddisk dan berdampak pada menurunkan

kinerja komputer.

Cara membersihkan file-file sampah komputer dapat

menggunakan aplikasi default sistem operasi (disk cleanup

utility). Cara mengoperasikan Disk Cleanup di Windows 7:

a) Buka aplikasi Windows Explorer kemudian pilih “Computer”

pada panel kiri (folder pane).

b) Pilih salah satu disk drive pada panel kanan (file pane),

kemudian klik kanan dan pilih menu properties

c) Pada kotak dialog Properties Disk Drive, klik Disk Cleanup

d) Pada kotak dialog disk cleanup, beri tanda check list pada

kotak data-data yang ingin dibersihkan kemudian klik OK

5) Menggunakan aplikasi anti virus/anti malware/anti spyware untuk

mengamankan data yang ada dalam harddisk dan lakukan scan

harddisk secara berkala.
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Virus/malwarelspyware dapat menyebabkan penurunan kinerja

komputer, bahkan dapat menghilangkan data-data yang ada

dalam harddisk. Penggunaan anti virus/anti malware/anti

spyware dapat mengurangi resiko tersebut. Setiap anti virus

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh anti

virus yang umum digunakan, antara lain: AVG, SMADAV, Avast,

Kaspersky dan lainnya.

6) Melakukan disk defragment secara berkala.

Disk defragmenter adalahsuatu program yang berindukpada

system operasikomputer yang

bergunauntukmenyusunkembalifile-file yang diperbaharuiatau

yang telah di-installbaiksecarasengaja maupun tidak sengaja.

Disk defragmenter mempunyai fungsi untuk menjaga kestabilan

PC dan keadaan harddisk karenadefragmenter mampu

memperbaikiboot sector dalam harddisk ataupun error program.

Jadi windows yang kita pakai sekarang ini sangat baik terhadap

penggunanya dengan tools-tools yg berguna dalam menjaga

hardware.

Langkah-langkah disk defragmenter Windows 7 sebagai berikut:

a) Ketik “disk defragmenter” pada start menu, kemudian pilih

aplikasi disk defragmenter.

Gambar 4. 4. Perintah disk defragmenter pada Start Menu
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b) Pada kotak dialog disk defragmenter, pilih lokasi/drive yang

akan di-defrag kemudian klik Defragment Disk.

7) Upgrade Perangkat Komputer

Meningkatan kinerja komputer dapat dilakukan dengan meng-

upgrade kemampuan perangkat komputer, misalnya mengganti

RAM, harddisk dan perangkat lainnya dengan spesifikasi dan

kapasitas perangkat yang lebih tinggi dari sebelumnya.Upgrade

perangkat (RAM dan harddisk) harus memperhatikan

kesesuaiannya (compability) dengan motherboardyang ada.

3. Diagnosis Permasalahan dan Troubleshooting Komputer
Permasalahan pada komputer dapat timbul karena adanya kesalahan

atau kerusakan baik yang disebabkan oleh pengguna maupun lingkungan

komputer. Kesalahan oleh pengguna adalah kesalahan yang dilakukan

karena adanya kekeliruan dalam prosedur penggunaan komputer.

a. Permasalahan Hardware

POST (Power On Self Test) merupakan salah satu proses yang

mutlak dilakukan oleh sebuah komputer sejak penyalaan (booting)

hingga komputer siap untuk digunakan. Proses ini berjalan secara

otomatis dan bertujuan untuk mendeteksi, memeriksa dan menguji

fungsi setiap komponen pendukung yang terdapat dalam komputer.

Jika komponen-komponen yang ada dalam komputer mengalami

permasalahan berupa kesalahan atau kerusakan, maka akan

terdeteksi pada proses ini. Kesalahan atau kerusakan komponen hasil

POST akan ditunjukkan melalui pesan, baik dalam bentuk suara beep

dari internal speaker komputer maupun pesan teks pada layar

monitor.

Hasil POST memungkinkan pengguna komputer dapat menemukan,

dan mengisolasi kesalahan/kerusakan komponen komputer kemudian

menentukan tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau kerusakan

yang terjadi pada komponen tersebut.Mekanisme POST disediakan

oleh motherboard dan tersimpan dalam ROM atau flash ROM BIOS.
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Secara umum, prinsip kerja POST setiap motherboard sama

meskipun beberapa diantara motherboard memiliki perbedaan

sebagai ciri dari produknya.

Berikut ini adalah beberapa diagnosa permasalahan saat POST

berdasarkan jenis BIOS yang digunakan oleh komputer.

Tabel 4. 1. Kode Beep, Diagnosa dan Solusi Permasalahan AMI BIOS

Beep Diagnosa Beep Solusi Permasalahan

1s
2s
3s
4s
5s
6s
7s
8s
9s

10s
11s

Kesalahan timer pada RAM
Kesalahan 64kB pada RAM
RAM tidak terbaca
Kesalahan timer motherboard
Kesalahan pada processor
Kesalahan pada gerbang 8042
Kesalahan pada card tambahan
Kesalahan display memory
Kesalahan checksum AMIBIOS
ROM
Kesalahan register CMOS
Kesalahan cache memory test

Ganti RAM
Ganti RAM
Ganti RAM
Ganti motherboard
Ganti processor/motherboard
Ganti motherboard
Ganti card yang bermasalah
Ganti video card
Ganti motherboard
Ganti motherboard
Ganti chipsmemory

Keterangan: s=bunyi beep pendek

Tabel 4. 2. Kode Beep, Permasalahan AWARD BIOS

Beep Diagnosa Beep Solusi Permasalahan

1x

1l 2s
1l 3s

1t 1r(x)

1t(x)

POST sukses tanpa
kesalahan
Kesalahan video card
Video card tidak terinstal

Processor bermasalah

Processor terlalu panas

-

Ganti video card
Pasang kembali atau ganti
video card

Lepas danpasang kembali
processor

Beri pendingin pada
processor

Keterangan: l=bunyi beep panjang; s=bunyi beep pendek; t=bunyi beep
nada tinggi; r=bunyi beep nada rendah; x=bunyi beep
berulang-ulang
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Tabel 4. 3. Kode Beep, Permasalahan PHOENIX BIOS

Beep Diagnosa Beep Solusi Permasalahan

1s

1l 1s
1-2-2-3

1-3-1-1

1-3-1-3

1-3-4-1

1-3-4-3

1-4-1-1

2-1-2-3

2-2-3-1

POST sukses tanpa
kesalahan
Kesalahan pada checksum
Kesalahan pada checksum
ROM BIOS

Masalah pada refresh
DRAM
Kegagalan tes keyboard

Kesalahan pada RAM

Kesalahan pada bagian
RAM
Kesalahan pada sistem
RAM
Kesalahan pada ROM BIOS

Masalah pada pengujian
hardware berhubungan
dengan IRQs

-

Ganti motherboard
Ganti motherboard

Pasang ulang RAM atau
ganti motherboard
Ganti keyboard atauganti
motherboard
Ganti RAM

Ganti RAM

Ganti RAM

Ganti motherboard

Atur konfigurasi hardware
atau Ganti motherboard

Selain permasalahan hardware pada saat POST tersebut, beberapa

permasalahan pada bagian hardware lainnya dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 4. 4. Permasalahan Beberapa Hardware Komputer dan Solusinya

Jenis
Hardware

Permasalahan Solusi

Motherboard Terdengar suara beep
yang tidak normal saat
booting

- Periksa konfigurasi
BIOS, pastikan dalam
kondisi default dari
pabrik

- Periksa jumper-jumper
pada motherboard,
pastikan terpasang
dengan baik dan tepat.

- Periksa power supply
unit, pastikan dalam
kondisi baik dan normal

- Periksa port dan
konekor yang terdapat di
dalamya, pastikan dalam
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kondisi baik dan normal
- Ganti motherboard

Processor
(CPU)

- Komputer tidak
berfungsi normal

- Komputer sering restart
sendiri.

- Periksa processor,
pastikan dalam kondisi
baik dan normal.

- Periksa pemasangan
processor di
motherboard, pastikan
terpasang dengan baik
dan tepat.

- Ganti processor
- Periksa pendingin (pasta

dan heatsink), pastikan
pasta tidak habis,
heatsink terpasangdan
berfungsi dengan baik
dan normal

RAM - Komputer sering restart
sendiri

- Kinerja komputer
makin lambat

- Periksa RAM, pastikan
dalam kondisi baik dan
normal

- Periksa pemasangan
dan kebersihan pin pada
RAM, pastikan RAM
terpasang dengan baik
dan pin Ram dalam
kondisi bersih.

- Ganti RAM
- Periksa RAM, pastikan

dalam kondisi baik dan
normal.

- Ganti/upgrade kapasitas
RAM menjadi lebih
besar/tinggi.

Harddisk
Drive

- Harddisk  drive tidak
terdeteksi oleh
komputer

- Periksa harddisk drive,
pastikan dalam kondisi
baik dan normal

- Periksa kabel data pada
harddisk drive, pastikan
kabel tersebut dalam
kondisi normal dan
terhubung dengan baik
di motherboard dan di
optical drive

- Periksa koneksi harddisk
drive ke motherboard
(kabel power dan kabel
data), pastikan dalam
kondisi terhubung
dengan baik
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- Harddiskdrive
terdeteksi tapi tidak
dapat berfungsi

- Periksa port optical drive
pada motherboard
danoptical drive,
pastikan dalam kondisi
normal

- Ganti harddisk drive
- Buat partisi pada

harddisk kemudian
formatharddisk
terserbut.

Optical Drive - Optical drive tidak
terdeteksi oleh
komputer

- Tidak bisa membaca
data pada CD/DVD

- Periksa optical drive,
pastikan dalam kondisi
normal dan baik

- Periksa kabel data pada
optical drive, pastikan
kabel tersebut dalam
kondisi normal dan baik

- Periksa koneksi optical
drive ke motherboard
(kabel power dan kabel
data), pastikan dalam
kondisi terhubung
dengan baik.

- Periksa port optical drive
pada motherboard
danoptical drive,
pastikan dalam kondisi
normal

- Ganti optical drive
- Periksa CD/DVD,

pastikan terdapat data di
dalamnya

Ethernet - Ethernet tidak
terdeteksi

- Ethernet terdeteksi tapi
tidak dapat terhubung
dalam jaringan

- Periksa ethernet card,
pastikan dalam kondisi
baik dan normal.

- Periksa driver ethernet,
pastikan driver (aplikasi)
ethernetterpasang pada
komputer

- Ganti ethernet card
- Periksa port ethernet,

pastikan dalam kondisi
baik dan normal.

- Periksa kabel jaringan,
pastikan dalam kondisi
baik dan normal.

- Periksa konfigurasi
jaringan ethernet,
pastikan sesuai dengan
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kebutuhan jaringan.

Wireless - Wireless tidak
terdeteksi

- Wireless terdeteksi tapi
tidak dapat terhubung
dalam jaringan

- Periksa wireless card,
pastikan dalam kondisi
baik dan normal.

- Periksa driver wireless,
pastikan driver (aplikasi)
wireless terpasang pada
komputer

- Ganti wireless card
- Periksa konfigurasi

jaringan wireless,
pastikan sesuai dengan
kebutuhan jaringan.

VGA - Tidak ada tampilan
pada monitor

- Tampilan pada monitor
tidak normal

- Periksa port VGA pada
komputer dan monitor,
pastikan dalam kondisi
baik dan normal.

- Periksa kabel VGA ,
pastikan dalam kondisi
baik dan normal

- Periksa pemasangan
konektor kabel VGA
pada port VGA komputer
dan monitor, pastikan
keduanya terpasang
dengan baik.

- Ganti VGA card
- Periksa driver VGA pada

komputer, pastikandriver
VGA dalam kondisi
terinstal dengan baik.

- Periksa konfigurasi
resolusi gambar pada
komputer, pastikan
konfigurasi resolusi
sesuai dengan
kebutuhan

b. Permasalahan Software

Permasalahan pada komputer tidak hanya dapat terjadi pada bagian

hardware saja, melainkan dapat pula terjadi pada software.

Permasalahan pada bagian software dapat disebabkan oleh

kesalahan pada saat penggunaan software. Berikut ini beberapa

permasalahan komputer pada bagian software, yaitu:
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Tabel 4. 5. Permasalahan Komputer pada Bagian Softwaredan Solusinya
Permasalahan Solusi

- Software tidak dapat
terinstal dalam
komputer

- Software yang terinstal
tidak dapat berfungsi

- Aplikasi tidak dapat
digunakan dalam
periode tertentu

- Software tidak dapat
di-uninstall

- Periksa filesoftware aplikasi,
pastikan file tersebut dalam
kondisi baik.

- Periksa spesifikasi software,
pastikan spesifikasi komputer
sesuai dengan kebutuhan
spesifikasi software.

- Periksa kesesuaian atau
kompatibilitas software dengan
dengan sistem operasi, pastikan
software yang akan diinstal
kompatibel dengan sistem operasi
yang berjalan dalam komputer.

- Lakukan tahapan instalasi
software sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan.

- Periksa kesesuaian atau
kompatibilitas software dengan
dengan sistem operasi, pastikan
software yang akan diinstal
kompatibel dengan sistem operasi
yang berjalan dalam komputer.

- Instal ulang software dan lakukan
sesuai prosedur yang ditetapkan

- Periksa batas waktu penggunaan
software, gunakan software
sesuai dengan batas waktu
penggunaannya.

- Gunakan original software atau
yang tidak memiliki batas waktu
penggunaan (trial software)

- Periksa pembaruan (update)
software, updatesoftware jika
diperlukan.

- Uninstall software bila tidak
dibutuhkan lagi.

- Pastikan software tidaksedang
berjalan/beroperasi

- Gunakan software uninstaller
sebagai software bantuan untuk
meng-uninstall.
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D. Aktivitas Pembelajaran

Modul ini disusun agar dapat dijadikan sebagai panduan pembelajaran

peserta pelatihan untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang

kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran 4.

Pada prinsipnya, peserta pelatihan harus mengikuti kegiatan belajar tatap

muka dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Adapun

aktivitas dalam kegiatan pembelajaran 4 tertuang dalam tabel berikut ini:
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Tabel 4. 6. Aktivitas Pembelajaran

No Aktivitas Pembelajaran Keterlaksanaan
1. Apersepsi tentang analisis masalah

(troubleshooting) pada komputer personal Ya          Tidak

2. Penyampaian materi oleh instruktur
Ya          Tidak

3. Membaca dan memahami uraian materi
pembelajaran Ya Tidak

4. Bertanya tentang materi pembelajaran
Ya          Tidak

5. Berdiskusi dengan teman tentang materi
pembelajaran Ya          Tidak

6. Mengembangkan materi pembelajaran
Ya          Tidak

7. Melakukan pengamatan terhadap komputer
komputer
a. Menemukan permasalahan yang terdapat

dalam komputer yang dihadapi
b. Melakukan diagnosa permasalahan yang

ditemukan
c. Melakukan perbaikan terhadap permasalahan

komputer yang ditemukan

Ya          Tidak

8. Mengerjakan latihan/tugas yang diberikan
Ya Tidak

E. Latihan

Setelah mempelajari dengan teliti materi pembelajaran, untuk lebih

memantapkan pemahaman Anda mengenai materi tersebut, cobalah

kerjakan latihan dan tugas berikut ini:

Latihan (kelompok)
Pada kegiatan pembelajaran 3, lakukan latihan dengan mengikuti petunjuk

berikut ini:

1. Bentuklah beberapa kelompok kecil,setiap kelompokterdiri 3 orang!

2. Lakukan analisis troubleshooting padasebuah komputer!

3. Setelah Analisis, tuliskan analisis kerusakandancaramengatasinya!
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E. Latihan

Setelah mempelajari dengan teliti materi pembelajaran, untuk lebih

memantapkan pemahaman Anda mengenai materi tersebut, cobalah

kerjakan latihan dan tugas berikut ini:
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2. Lakukan analisis troubleshooting padasebuah komputer!

3. Setelah Analisis, tuliskan analisis kerusakandancaramengatasinya!
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F. Rangkuman

Penggunaan komputer secara kontinu dan dalam jangka waktu yang panjang

dapat mengakibatkan penurunan kinerja dari komputer. Oleh sebab itu, perlu

dipahami cara penggunaan dan perawatan komputer dengan baik dan benar

sehingga kinerja komputer tetap stabil sesuai dengan yang diharapkan oleh

penggunanya.

Tips penggunaan komputer yang baik dan benar dapat dilakukan dengan

cara sebagai berikut:

1. Memastikan suplai tegangan listrik dalam keadaan stabil dan sesuai

dengan tegangan kerja komputer.

1. Penyalaan komputer sesuai dengan prosedur yang baik dan benar.

2. Menempatkan komputer pada tempat yang baik dan aman untuk

digunakan.

3. penggunaan aplikasi pada komputer disesuaikan dengan kebutuhan

pengguna dan kemampuan hardware komputer.

4. Mematikan komputer sebaiknya sesuai dengan prosedur.

Penyebab yang dapat mengganggu bahkan merusak komputer, antara lain:

debu, temperatur ruangan, medan elektromagnet, gangguan daya listrik.

Beberapa cara untuk mengoptimalkan kinerja komputer, antara lain:

1. Melakukan konfigurasi StartUp sistem operasi komputer.

2. Membersihkan file-file yang tidak dibutuhkan oleh komputer.

3. Penataan file-file dalam komputer secara berkala.

Secara umum, permasalahan komputer terdapat pada dua bagian, yaitu

permasalahan hardware dan permasalahan software komputer.

G. Tes Formatif

Setelah mempelajari dengan teliti materi pembelajaran, untuk lebih

memantapkan pemahaman Anda mengenai materi tersebut, cobalah

kerjakan latihan berikut ini:

Pilihan ganda
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1. Tegangan kerja untuk menggunakan komputer adalah….

a. 220 Volt

b. 380 Volt

c. 110 Volt

d. 60 Volt

2. suatu program yang berinduk pada sistem operasi komputer yang

berguna untuk menyusun kembali file-file yang diperbaharui atau yang

telah di install baik secara sengaja maupun tidak sengaja

a. Windows

b. Anti Virus

c. Disk Defragment

d. Utility

3. Proses yang bertujuan untuk mendeteksi, memeriksa dan menguji fungsi

setiap komponen pendukung yang terdapat dalam komputer.

a. TOP

b. Troubleshooting

c. POST

d. POS

4. Kesalahan atau kerusakan komponen hasil POST akan ditunjukkan

melalui pesan…

a. Suara beep dan pesan teks pada layar

b. Komputer mati tiba-tiba

c. Komputer sering melakukan restart dengan sendirinya

d. Layar pada komputer menjadi blank

5. Jika terdengar suara beep yang tidak normal saat booting, maka

kerusakan terletak pada

a. Harddisk

b. Memory

c. Motherboard

d. CPU

6. Jika komputer sering melakukan restart sendiri maka kemungkinan

kerusakan terletak pada….

a. Prosessor dan RAM

b. Prosessor dan Harddisk
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c. Harddisk dan RAM

d. Harddisk dan Motherboard

7. Jika harddisk drive tidak terdeteksi oleh komputer, maka tindakan yang

sebaiknya dilakukan sebagai diagnosa dan perbaikan adalah, kecuali….

a. Periksa harddisk drive, pastikan dalam kondisi baik dan normal

b. Periksa kabel data pada harddisk drive, pastikan kabel tersebut dalam

kondisi normal dan terhubung dengan baik di motherboard dan di

optical drive

c. Periksa koneksi harddisk drive ke motherboard (kabel power dan

kabel data), pastikan dalam kondisi terhubung dengan baik

d. Membersihkan file-file yang tidak berguna atau file sampah dalam

harddisk komputer.

8. Jika software yang telah diinstal pada komputer tidak dapat berfungsi

maka solusi yang mungkin adalah….

a. Memeriksa kesesuaian software dengan system operasi

b. Menambah kapasitas memory

c. Menambah kapasitas penyimpanan

d. Me-restart komputer

Essay Tes

1. Tuliskan empat hal yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan

komputer!

2. Tuliskan empat hal yang dapat menyebabkan kerusakan atau

permasalahan pada komputer!

3. Tuliskan empat hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap

permasalahan/kerusakan pada komputer!

4. Tuliskan empat hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja

komputer!

5. Jika harddisk drive tidak terdeteksi, tuliskan empat tindakan yang

sebaiknya dilakukan sebagai diagnosa

danperbaikanterhadappermasalahan/kerusakanperangkattersebut!
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H. Kunci Jawaban

Pilihan ganda

1. A
2. C
3. C
4. A
5. C
6. A
7. D
8. A

Essay

1. Empat hal yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan komputer,

yaitu:

a. Sebelum menggunakan komputer, pastikan tegangan listrik yang

disuplai sesuai dengan tegangan kerja komputer.

b. Menyalakan komputer sebaiknya sesuai dengan prosedur penyalaan

komputer.

c. Menggunakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan

kemampuan hardware komputer.

d. Mematikan komputer sesuai dengan prosedur.

2. Hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan atau permasalahan

komputer

a. Debu

b. Panas yang berlebihan

c. Medan elektromagnetik

d. Gangguan daya listrik

3. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap

permasalahan/kerusakan komputer, antara lain:

a. Kotak kontak harus selalu dalam kondisi yang baik.

b. Menggunakan stabilizer voltage (stavolt) atau adapter tegangan. Bila

komputer yang digunakan lebih dari satu unit, pemasangan stavolt

dapat dilakukan secara terpusat atau dipasang pada masing-masing
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komputer. Dianjurkan agar pemasangannya pada masing-masing

komputer.

c. Menggunakan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk

mengantisipasi pemadaman listrik secara mendadak dari sumber

listrik (PLN).

d. Bila memungkinkan, menggunakan Generator Set (Genset) sebagai

penyedia listrik cadangan

4. Untuk mengoptimalkan kinerja komputer, hal yang dapat dilakukan,

antara lain:

a. Melakukan konfigurasi pada StartUp komputer

b. Membersihkan file-file yang tidak berguna atau file sampah dalam

harddisk komputer.

c. Menggunakan aplikasi anti virus/anti malware/anti spyware untuk

mengamankan data yang ada dalam harddisk dan lakukan scan

harddisk secara berkala

d. Defragment disk secara berkala

5. Jika harddisk drive tidak terdeteksi oleh komputer, maka tindakan yang

sebaiknya dilakukan sebagai diagnosa dan perbaikan adalah:

a. Periksa harddisk drive, pastikan dalam kondisi baik dan normal

b. Periksa kabel data pada harddisk drive, pastikan kabel tersebut dalam

kondisi normal dan terhubung dengan baik di motherboard dan di

optical drive

c. Periksa koneksi harddisk drive ke motherboard (kabel power dan

kabel data), pastikan dalam kondisi terhubung dengan baik

d. Periksa port optical drive pada motherboard danoptical drive, pastikan

dalam kondisi normal

e. Ganti harddisk drive
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c. Periksa koneksi harddisk drive ke motherboard (kabel power dan

kabel data), pastikan dalam kondisi terhubung dengan baik

d. Periksa port optical drive pada motherboard danoptical drive, pastikan

dalam kondisi normal

e. Ganti harddisk drive



161

EVALUASI

Setelah mempelajari dengan teliti modul pembelajaran, untuk lebih
memantapkan pemahaman Anda mengenai materi yang ada pada modul ini,
cobalah kerjakan berikut ini.

ESSAY TES

1. Jelaskan proses pengolahan data pada komputer !

2. Jelaskan cara memeriksan koneksi sambungan komputer pada jaringan

komputer!

3. Jelaskanperbedaanantaraperipheralutamadan peripheral pendukung, berikan

contoh masing-masing minimal 2!

4. Tuliskan dan jelaskan fungsi masing-masing jenis maintenance yang ada

pada printer!

5. Jelaskan pengertian perangkat keras serta sebutkan bagian-bagiannya!

6. Tuliskan empat hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja

komputer!

7. Jika harddisk drive tidak terdeteksi, tuliskan empat tindakan yang sebaiknya

dilakukan sebagai diagnosa dan perbaikan terhadap permasalahan/

kerusakan perangkat tersebut!
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PILIHAN GANDA

1. Berikut ini yang termasuk siklus pengolahan data pada komputer adalah….

a. Input – processing – output

b. Output – processing – input

c. Processing – input – output

d. Processing – output – input

2. Komponen utama perangkat keras komputer adalah….

a. Control Unit – ALU – Memory Unit

b. CPU – Input Device – Output Device

c. Control Unit – CPU – ALU

d. ALU- Keyboard - CPU

3. Yang termasuk contoh dari Output Device adalah…

a. Keyboard

b. Scanner

c. Memory Unit

d. Display dan Monitor

4. System Operasi yang bersifat Open Source adalah….

a. Windows dan Linux

b. Unix dan Machintos

c. Linux dan Unix

d. Machintos dan Linux

5. Peripheral utama pada komputer adalah….

a. Monitor, keyboard, printer

b. Keyboard, mouse, scanner

c. Monitor, keyboard, mouse

d. Printer, scanner, mouse

6. Istilah kualitas pencetakan yang digunakan untuk printer, yaitu….

a. Ppm

b. Cps

c. Dpi

d. Rpm

7. Syarat-syarat yang harus ada agar proses scanning dapat berjalan adalah,

kecuali….
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a. Scanner sudah terhubung dengan komputer

b. Koneksi catu daya sudah tersambung

c. Software scanner telah terinstal

d. System operasi telah terisntal

8. Hardware pada komputer yang merupakan perangkat proses adalah….

a. Prosessor, motherboard, memory

b. VGA, memory, monitor

c. Hard disk, VGA, Prosessor

d. Motherboard, Keyboard, VGA

9. Berikut ini adalah bagian-bagian daripada motherboard, kecuali….

a. CPU Socket

b. IDE Conector

c. Prosessor

d. PCI slot

10. Pengecekan Komponen Komputer yang telah dirakit dapat dilakukan

melalui….

a. Kontrol Panel

b. Windows Explorer

c. Device manager

d. CMD

11. Instalasi system operasi pada komputer langkah pengaturan pertama

dilakukan pada….

a. Monitor

b. Booting

c. CD Drive

d. Bios

12. Yang termasuk system operasi adalah….

a. Windows dan Microsoft Office

b. Linux dan LibreOffice

c. Linux dan LibreOffice

d. Unix dan Machintos

13. Tegangan kerja untuk menggunakan komputer adalah….

a. 220 Volt

b. 380 Volt
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c. 110 Volt

d. 60 Volt

14. Hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan atau permasalahan komputer,

kecuali….

a. Panas yang berlebihan

b. Medan elektromagnetik

c. Gangguan daya listrik

d. System operas

15. Suatu program yang berinduk pada sistem operasi komputer yang berguna

untuk menyusun kembali file-file yang diperbaharui atau yang telah di install

baik secara sengaja maupun tidak sengaja adalah....

a. Windows

b. Anti Virus

c. Disk Defragment

d. Utility

16. Proses yang bertujuan untuk mendeteksi, memeriksa dan menguji fungsi

setiap komponen pendukung yang terdapat dalam komputer adalah....

a. TOP

b. Troubleshooting

c. POST

d. POS

17. Kesalahan atau kerusakan komponen hasil POST akan ditunjukkan melalui

pesan…

a. Suara beep dan pesan teks pada layar

b. Komputer mati tiba-tiba

c. Komputer sering melakukan restart dengan sendirinya

d. Layar pada komputer menjadi blank

18. Jika terdengar suara beep yang tidak normal saat booting, maka kerusakan

terletak pada....

a. Harddisk

b. Memory

c. Motherboard

d. CPU
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19. Jika komputer sering melakukan restart sendiri maka kemungkinan

kerusakan terletak pada….

a. Prosessor dan RAM

b. Prosessor dan Harddisk

c. Harddisk dan RAM

d. Harddisk dan Motherboard

20. Jika Tampilan pada monitor tidak ada atau tidak normal, maka kemungkinan

kerusakan terjadi pada….

a. Memory

b. Motherboard

c. Prosessor

d. VGA

21. Booting windows dapat dilakukan melalui, kecuali….

a. Hardisk

b. Flash Disk

c. DVD

d. Disket
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PENUTUP

Perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami

peningkatan. Pada awalnya komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk

berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu

komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam

penghitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi

seiring dengan perkembangan zaman komputer ini terus berevolusi menjadi

mesin serba guna khususnya pada bidang industri dan penelitian.

Sistem Komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan

suatu aktifitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer

terdiri dari manusianya (brainware), perangkat lunak (software), set instruksi

(instruction set), dan perangkat keras (hardware). Komponen-komponen dalam

sistem komputer terbagi tiga yang tidak bisa terpisahkan yaitu hardware,

software, dan brainware.

Materi yang telah dibahas dalam modul ini masih sangat sedikit. Hanya

sebagai dasar saja bagi peserta diklat untuk lebih mengembangkan pengetahuan

dibidang komputer. Diharapkan peserta diklat memanfaatkan modul ini sebagai

motivasi untuk menguasai dan memahami mengenai software dan hardware

komputer lebih jauh sehingga peserta diklat dapat kompeten sesuai dengan

kompetensi yang dikehendaki.

Setelah menyelesaikan modul ini dan mengerjakan semua tugas serta

evaluasi maka berdasarkan kriteria penilaian, peserta diklat dapat dinyatakan

lulus/tidak lulus. Apabila dinyatakan lulus maka dapat melanjutkan ke modul

berikutnya sesuai dengan alur peta kedudukan modul, sedangkan apabila

dinyatakan tidak lulus maka peserta diklat harus mengulang modul ini dan tidak

diperkenankan mengambil modul selanjutnya.
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GlOSARIUM

Aplikasi Adalah suatu perangkat lunak yang memiliki fungsi
tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh
seorang programmer

Bios Adalah adalah singkatan dari Basic Input Output
System yang merupakan suatu software (ditulis
dalam bahasa assembly) yang mengatur fungsi
dasar dari perangkat keras (hardware) komputer

Booting Adalah proses persiapan system operasi ke dalam
memori komputer. Dalam pengertian yang
lain, booting adalah proses membaca seluruh
hardware sampai dengan kondisi komputer siap
untuk digunakan

Brainware Adalah manusia yang terlibat di dalam
pengoperasian serta pengaturan sistem komputer.

Chache Adalah memori berukuran kecil yang sifatnya
temporary (sementara). Walaupun ukuran filenya
sangat kecil, namun keceptannya sangat tinggi

CMD Adalah sebuah command line interfaces (CLI) pada
sistem operasi windows untukmengeksekusi file
dengan cara memasukan perintah-perintah
menggunakan keyboard.

Device Manager Adalah sebuahappletControl Panel yang
adadi sistem operasi Microsoft Windows yang
memungkinkan pengguna untuk melihat dan
mengontrol perangkat keras yang ada dan terinstal
pada komputer.

File Adalah data yang tersimpan dalam media
penyimpanan. File dapat menampung dalam bentuk
teks, suara, gambardan video.

Folder Adalah tempat dimana tersimpannya file.
Hardisk Adalah salah satu komponen perangkat keras

pendukung komputeratau laptop yang menyediakan
ruang untuk menyimpan data atau output dari proses
data yang dilakukan oleh komputer dan manusia

Hardware Adalah Suatu komponen yang ada pada komputer,
bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh
secara fisik.

Input Device Adalah unit yang berfungsi sebagai media untuk
memasukkan data dari luar kedalam suatu memori
dan processor untuk diolah guna menghasilkan
informasi yang diperlukan

IP Adress Adalahsebuah alamat pada komputer agar komputer
bisa saling terhubung dengan komputer lain, IP
Address terdiri dari 4 Blok, setiap Blok di isi oleh
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angka 0 – 255

Kontrol Panel Adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna
untuk melihat dan memanipulasi pengaturan sistem
dasar serta kontrol melalui applet seperti
penambahan hardware, menambahkan maupun
menghapus perangkat lunak, pengendalian account
pengguna, serta mengubah pilihan aksesibilitas

Malware Adalah singkatan dari istilah Bahasa
Inggris malicious software, yang berarti perangkat
lunak yang mencurigakan. Malware merupakan
program komputer yang diciptakan dengan maksud
dan tujuan tertentu dari penciptanya dan merupakan
program yang mencari kelemahan dari software

Motherboard Adalah papanpcb yangmemiliki chip
bios (programpenggerak), yang memiliki jalur akses
untuk menghubungkan antar perangkat lainya

NIC Adalah perangkat keras compute yang berfungsi
mengatur lalu lintas komunikasi data dari komputer
dengan komputer lain

Output Device adalah Unit keluaran atau alat untuk menampilkan
hasil pengolahan yang dilakukan oleh CPU.

Peripheral Adalah komponen tambahan yang berfungsi untuk
mendukung kerja komputer sehingga fungsi kerja
komputer menjadi maksimal

Port Adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah
komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi
dengan komputer lainnya dan program di dalam
jaringan

POST Adalah singkatan dari Power On Self Testyang
merupakan salah satu proses yang mutlak dilakukan
oleh sebuah komputer sejak penyalaan (booting)
hingga komputer siap untuk digunakan

Power Supply Suatu hardware komponen elektronika yang
berfungsi sebagai supplier arus listrik dengan terlebih
dahulu merubah tegangannya dari AC jadi DC

Prosessor Adalah komponen yang berfungsi sebagai otak
komputer yang mengendalikan proses kerja
komputer dengan dibantu oleh perangkat yang lain

RAM Adalah singkatan dari Random Acces Memoryyang
merupakan memory tempat penyimpanan sementara
pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses
secara acak atau random

Software Adalah (perangkat lunak/piranti lunak) adalah
program yang berisi perintah-perintah untuk
melakukan pengolahan data.

System Oprasi Adalah komponen pengolah piranti lunak dasar
(essential component) tersistem sebagai pengelola
sumber daya perangkat keras komputer (hardware),
dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi
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perangkat lunak
Taskbar Adalah bar (batang) horizontal yang tampak pada

tepi bawah desktop GUI (Graphical User Interface)
yang berfungsi untuk memulai (menjalankan) dan
memonitor atua memanage aplikasi desktop yang
sedang berjalan.

TroubleShooting adalah proses pemeriksaan(diagnosa) sumber
masalah. Proses ini digunakan untuk memperbaiki
masalah hardware, software, dan produk-produk
lainnya

VGA Adalah peripheral komputer yang berfungsi untuk
mengolah data graphis untuk ditampilkan pada layar
kerja monitor. VGA memiliki prosessor yang disebut
juga dengan GPU (Graphics Processing Unit) dan
juga membutuhkan memori
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