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Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan hidayah
dan pertolongan-Nya sehingga penulis berhasil menyusun buku ajar mata
kuliah Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK)pada Program Studi
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
Mata kuliah TIK memiliki kedudukan yang sangat penting pada
program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam menyiapkan
guru yang mampu memanfaatkan perangkat TIK dalam pembelajaran
sebagaimana amanat Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar
Kompetensi dan Kualifikasi Guru. Buku ajar ini ditulis guna mendukung
proses pembelajaran mata kuliah TIK sehingga capaian pembalajaran dan
kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penulis dalam penulisan buku ajar ini.
Semoga kebaikan Bapak/Ibu/Saudara dicatat sebagai amal ibadah
yang baik oleh Allah Swt. Amin.
Terakhir, penulis memohon maaf apabila dalam buku ajar ini masih
terdapat hal-halyang kurang berkenan bagi Bapak/Ibu/Saudara.

Banjarmasin, April 2017
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PENDAHULUAN
A.

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki bobot 3
SKS dengan tujuan meningkatkan keterampilan mahasiswa calon guru
tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya
perangkat komputer dalam kegiatan perencanaan, pembelajaran, penilaian,
dan pengembangan keilmuan profesi guru. Skop kajian mata kuliah ini
adalah: sistem operasi dan perangkat komputer, aplikasi pengolah kata
(Ms. Word 2016), aplikasi pengolah data (Ms. Excel 2016), aplikasi
pengolah grafis dan animasi (PowerPoint 2016), aplikasi-aplikasi internet
(Search engine, Email, Blog, Drive online, e-Journal, dan e-Learning).

B.

Capaian Pembelajaran Lulusan

Keterampilan umum yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini
adalah: (KU 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai pendidikan
yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Keterampilan khusus yang hendak dicapai melalui mata kuliah ini
adalah sesuai dengan permendiknas nomor 16 tahin 2007 tentang
kompetensi dan kualifikasi guru, yaitu: Mampu memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan
kerja.

C.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Kemampuan Akhir yang Diharapkan

dan

Adapun capaian pembelajaran dan indikator capaian pembelajaran
yang diharapkan pada setiap pertemuan mata kuliah adalah sebagai
berikut.

Minggu ke-

Capaian Pembelajaran

Kemampuan Akhir

1

(C4) (A3), (P3) Mahasiswa mampu
menganalisis jenis-jenis dan fungsi
perangkat TIK bagi pendidikan
secara berkelompok dan mandiri
(C5)
(A3)
(P2)
Mahasiswa
merumuskan tata cara penggunaan
sistem operasi dan perangkatperangkat
komputer
secara
berkolaborasi dan mandiri

Ketepatan mahasiswa dalam
mendeteksi jenis, fungsi,
dan implementasi perangkat
TIK dalam pendidikan
Ketepatan mahasiswa dalam
menguraikan
langkahlangkah penggunaan sistem
operasi dan menganalisa
berbagai
pemecahan
masalah
penggunaan
perangkat-perangkat
komputer
Mahasiswa tepat dalam
menganalisis
langkahlangkah
penggunaan
aplikasi Word 2016 untuk
membuat karya tulis ilmiah
yang
ditandai
dengan
kemampuan:
1. Mengetik dan mengatur
format teks
2. Menggunakan berbagai
teknik dalam mencetak
dokumen
3. Membuat tabel, grafik,
gambar, shapes, dan
SmartArt
4. Mengatur
format
halaman
5. Membuat sitasi dan
daftar pustaka
6. Membuat daftar isi dan
daftar gambar
7. Menggunakan
Mail
Merge
Mahasiswa tepat dalam
menganalisis
langkahlangkah
penggunaan
penggunaan aplikasi Excel
2016 yang ditandai dengan
kemampuan:
1. Mengelola format sel
dan sheet
2. Menggunakan
rumus
pengolah teks
3. Menggunakan
rumus

2

3-5

(C5) (A3) (P2) Mahasiswa terampil
membuktikan
langkah-langkah
penggunaan aplikasi Ms. Word 2016
dalam membuat membuat berbagai
naskah
akademik
secara
berkolaborasi dan mandiri

6-7

(C4) (P3) (A2) Mahasiswa terampil
dalam menganalisis langkah-langkah
pengguaan aplikasi Ms. Excel 2016
untuk mengolah data teks, angka,
tanggal dan waktu, menerapkan
rumus dalam membuat perangkat
pembelajaran, melakukan analisis
data penelitian, dan mencetak
dokumen yang berformat Excel.

Minggu ke-

Capaian Pembelajaran

8
9-11

Ujian Tengah Semester
(C4) (P3) (A2) Mahasiswa terampil
dalam menganalisis langkah-langkah
menggunakan
aplikasi
Ms.
PowerPoint 2016 untuk membuat
media
presentasi,
media
pembelajaran yang memiliki konten
yang variatif, tombol aksi, mencetak
dokumen,
dan
menampilkan
presentasi di dalam layar Proyektor
LCD/ TV Led.

12-15

(C4) (P3) (A3)Mahasiswa terampil
dalam memanfaatkan media internet
sebagai sarana belajar dan alat
berkomunikasi.

Kemampuan Akhir
pengolah angka
4. Menggunakan
rumus
pengolah tanggal dan
waktu
5. Menerapkan rumus excel
dalam
membuat
perangkat pembelajaran
6. Melakukan analisis data
penelitian menggunakan
aplikasi Excel
7. Mengatur dan mencetak
dokumen Excel
#
Mahasiswa tepat dalam
menganalisis
langkahlangkah
penggunaan
aplikasi PowerPoint 2016
yang
ditandai
dengan
kemampuan:
1. Membuat desain layout
slide yang harmonis
2. Membuat tombol aksi
untuk
menu
media
pembelajaran
3. Mengelola
konten
gambar, video, dan audio
dalam slide
4. Mengelola animasi objek
dan animasi transisi
5. Membuat kuis interaktif
dengan kode Macro
6. Menghubungkan
komputer ke Proyektor
LCD / TV Led
Mahasiswa tepat dalam
memanfaatkan
internet
sebagai sarana belajar dan
alat berkomunikasi yang
ditandai
dengan
kemampuan:
1. Menghubungkan
komputer dengan internet
2. Menggunakan aplikasi
browser
3. Mengunduh
berbagai
jenis file di internet

Minggu ke-

16

D.

Capaian Pembelajaran

Kemampuan Akhir
4. Membuat dan mengelola
email
5. Menyimpan
file
di
internet
6. Menggunakan blog
7. Menggunakan
open
journal system
8. Menggunakan e-learning
#

Ujian Akhir Semester

Desain Instruksional
1.

Media
Internet

Mampu

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koneksi
internet
(Modem)
Aplikasi browser
E-mail
Drive Online
Blog
Open Journal System
E-learning

Memanfaatkan
teknologi informasi dan
komunikasi
untuk
pengembangan
keilmuan dan
kemampuan
kerja

Mampu

Terampil

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Memformat teks
Mencetak tabel,
grafik, gambar,
shapes, dan
SmartArt
Format halaman
Sitasi dan daftar
pustaka
Daftar isi dan
daftar gambar
Mail Merge

1. Desain layout slide
2. Tombol aksi
3. Konten gambar, video,
dan audio
4. Animasi dan transisi
5. Kode Macro
6. Koneksi ke Proyektor

Mampu
Aplikasi pengolah grafis
dan animasi (Power Point
2016)

Mampu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Format sel dan sheet
Rumus pengolah
teks
Rumus pengolah
angka
Rumus pengolah
tanggal dan waktu
Analisis data
penelitian
Mencetak dokumen
Excel

Mampu

Aplikasi pengolah kata
(Word 2016)

Menguasai

Aplikasi pengolah data
(Excel 2016)

Pengertian, Fungsi dan Implementasi TIK
Sistem Operasi, Aplikasi, dan Perangkat Komputer
Menguasai

Menganalisis
Hakikat TIK dan Komputer

E.

Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan kurikuler secara
sistematis dan terstruktur melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang
menggunakan metode pembelajaran yang efektif berpusat pada siswa.
Metode pembelajaran yang dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata
kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut:
No.
1.

F.

Metode
Small Group
Discussion

2.

Simulasi

3.

Discovery
Learning

4.

Cooperatif
Learning

5.

Contextual
Instruction

6.

Project-Based
Learning

Keterangan
Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok
kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan
yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh
sendiri oleh anggota kelompok tersebut.
Memperagakan langkah-langkah sebuah proses
kegiatan
Pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang
diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh
mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan
cara belajar mandiri.
Metode belajar berkelompok yang dirancang oleh
dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau
mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri
atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki
kemampuan akademik yang beragam.
Mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata
dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi
mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara
pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari‐
hari sebagai anggota masyarakat dan pelaku kerja
profesional.
Metode belajar yang sistematis dan terstruktur
untuk menghasilkan sebuah produk yang dirancang
dengan sangat hati-hati.

Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata
kuliah TIK terdiri dari dua macam, yaitu:
1. Hardware
Komputer/ Laptop, LCD Proyektor, Printer, Scanner, Modem,
Flashdisk, Modul, Whiteboard, dan lain sebagainya.
2. Software
Sistem operasi Windows 10, driver wireless, grapich, dan driver
printer computer, Ms. Office 2016, Plugin Quran in word, Google
chrome atau browser lain, dan moodle versi 3.3.1.

G.

Penilaian

1.

Bentuk Penilaian
Instrumen penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri
dari 3 bentuk penilaian, yaitu:
a. Kuis harian
Kuis adalah pertanyaan spontan yang harus dijawab mahasiswa
secara langsung. Kuis tersebut diberikan pada setiap akhir
pertemuan.
b. Tugas terstruktur
Tugas adalah suatu proyek yang harus dikerjakan mahasiswa dengan
mengikuti petunjuk dan kriteria yang ditetapkan oleh dosen. Tugas
tersebut diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan suatu topik
pembelajaran.
c. Ujian terjadwal
Ujian terjadwal dilaksanakan pada pertengahan semester (pertemuan
8) dan pada akhir semester (pertemuan 16) dengan bentuk soal esai,
dan unjuk kerja.
2.

Rubrik Penilaian
Adapun rubrik penilaian pembelajaran yang digunakan dalam mata
kuliah ini adalah sebagai berikut.
a. Esai
No.
1.
2.
3.

b.
No.
1.
2.
3.

Kriteria
Kesesuaian jawaban dengan materi kuliah atau
referensi lain
Sistematika bahasa
Sistematika penulisan
Total

Bobot
75%
15%
10%
100%

Unjuk kerja
Kriteria
Kebenaran hasil yang ditunjukkan
Kesesuaian format dan nilai kreatifitas
Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang
diberikan

Bobot
70%
20%
10%

c.

Tugas proyek

Nilai Tugas Produk
Bobot
Sangat
Sangat
Kurang
Cukup
Baik
Kurang
Baik
21-40
(41-60)
(61-80)
Skor ≤ 20
(Skor≥81
Kesesu- Hasilnya
Hasilnya
Hasilnya
Hasilnya
Hasil
50%
aian
tidak
kurang
kurang
sesuai
tugasnya
sesuai
sesuai
sesuai
dengan
sangat baik
dengan
dengan
dengan
intruksi
intruksi
intruksi
intruksi
dosen
dosen
dosen
dosen
KreatifiTidak
Kurang
Sedikit
Banyak
Hasilnya
30%
tas
menunjuk menunjuk- menunjuk- menunjukk
sesuai
kan ide
kan ide
kan ide
an ide
dengan
kreatif
kreatif
kreatif
kreatif
intruksi
dosen dan
menunjukkan ide
kreatif
KedisiProduk- Tugasnya
Tugasnya
Tugasnya
Tugasnya 20%
plinan
nya tidak diserahkan diserahkan diserahkan diserahkan
diserah- tidak tepat tepat waktu tepat waktu tepat waktu
kan
waktu
dengan
dengan
kondisi
kondisi
produk
produk
yang
yang belum
kurang baik sempurna

Kriteria/
Dimensi

HAKIKAT TIK DAN KOMPUTER
A.

Capaian Pembelajaran

Capaian program kegiatan pembelajaran pada bagian ini adalah
sebagai berikut:
1. Menganalisis jenis-jenis dan fungsi perangkat TIK bagi pendidikan
2. Menguraikan dasar-dasar menggunakan sistem operasi komputer
3. Menganalisa berbagai permasalahanperangkat-perangkat dan
merancang solusinya

B.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Setelah mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar yang telah
disediakan mahasiswa diharapkan dapat:
1. Menganalisis jenis, fungsi dan implementasi perangkat TIK dalam
pendidikan
2. Menguraikan langkah-langkah penggunaan sistem operasi
3. Menganalisa berbagai pemecahan masalah penggunaan perangkatperangkat komputer

C.

Metode/Strategi

Metode yang digunakandalam mempelajari materi ini adalah
demonstrasi, tanya jawab, dan kerja kelompok.

D.

Uraian Materi dan Aktivitas Pembelajaran

2.1.
a.

Hakikat TIK dalam Pembelajaran
Pengertian
Istilah Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau dalam
bahasa Inggris Information and Communication Technologies terdiri
dari tiga ka yang berbeda, yaitu teknologi, informasi, dan
komunikasi. Teknologi berarti penerapan suatu alat, mesin, material
dan proses yang menolong manusia untuk menyelesaikan

masalahnya, informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan
pengorganisasian sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan
bagi penggunanya, dan komunikasi adalah suatu proses
penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada
pihak lain agar terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara
keduanya. Pengertian ini menunjukkan bahwa TIK adalah istilah
umum yang mencakup seluruh perangkat teknologi yang bisa
digunakan sebagai alat mengolah, menyimpan, dan menyajikan
informasi. Seperti: radio, televisi, telepon seluler, komputer dan
jaringan perangkat keras dan perangkat lunak, sistem satelit dan
sebagainya. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi juga
menekankan
peran
komunikasi
terpadu
yang
mengintegrasikanperangkat
telekomunikasiuntuk
mengakses,
menyimpan,
mengirimkan,
dan
memanipulasi
informasi
(Information and Communications Technology, t.thn.)
Selanjutnya, istilah TIK dalam buku ini akan fokus atau
dibatasi pada perangkat komputer. Komputer adalah mesin
penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi
input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan logika atau
sistem kerja program yang tersimpan di memorinya, dan
menghasilkan output berupa informasi(Setiawan, 2007). Menurut
Noersasongko, komputer adalah rangkaian mesin elektronik yang
terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang saling bekerja
sama dan membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti.
Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan
serangkaian pekerjaan dengan lebih mudah berdasarkanperintah
ataupun program yang diberikan kepadanya(Noersasongko, 2017).
Definisi di atas menunjukkan bahwa komputer memiliki lebih
dari satu bagian yang saling bekerja sama, dan bagian-bagian itu
baru bisa bekerja kalau ada aliran listrik yang mengalir
didalamnya.Prinsip kerja komputer diawali dengan diterimanya data
oleh perangkat input, kemudian data diolah oleh serangkaian
perangkat sesuai dengan program yang mengendalikannya. Data
yang telah diolah tersebut disimpan dalam memori komputer dan
dapat dilihat hasilnya melalui perangkat keluaran.

b.

Komponen Komputer
Komponen perangkat komputer secara lengkap terdiri tiga
macam, yaitu sebagai berikut:
1) Hardware, yaitu perangkat keras berupa peralatan fisik
komputer yang dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan.
Hardware menjadi media untuk menjalankan software
(perangkat lunak) komputer sesuai kemampuannya. Seperti:
menerima, memproses, dan memproduksi sesuatu.
2) Software, yaitu perangkat lunak berupa data atau file yang
tersimpan dalam media penyimpanan komputer.
3) User, yaitu seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak
langsung dalam penggunaan komputer, seperti: programer,
operator, dan analis(Al Faruq, 2015).
Software

Hardware

User

Gambar 2.1 Komponen Sistem Komputer

Fungsi dari masing-masing perangkat komputer yang tergolong
kepada hardwareadalah sebagai berikut:
1) Input Device, yaitu perangkat atau alat yang digunakan untuk
memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Input
device sesuai dengan namanya hanya berfungsi untuk
memasukkan data atau intruksi ke dalam proses device. Adapun
perangkat komputer yang termasuk pada komponen Input
Device adalah: keyboard, mouse, joystick, microphone, scanner
dan lain sebagainya.
2) Process Device, yaitualat yang digunakan untuk melaksanakan
perintah-perintah yang ditujukan untuk menghasilkan suatu
hasil yang dikehendaki. Proses Device dapat melakukan
tugasnya jika ada masukan dari input device baik berupa data

3)

atau perintah-perintah tertentu. Alat proses device ini disebut
CPU (Central Processing Unit). Adapun komponen-komponen
CPU tersebut antara lain: Prosesor, Motherboard, Hard Disk,
Memori (RAM), Kartu VGA, Kartu Audio, Kartu Firewire,
Kartu TV Tuner, dan lain sebagainya.
Output Device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan
laporan atau informasi hasil dari pengolahan process
devicesesuai dengan perinta yang diberikan seseorang melalui
input device. Adapun komponen-perangkat komputer yang
termasuk pada komponen Output Device adalah: Monitor,
Printer, Speaker dan lain sebagainya(Rifai, 2013).

Fungsi-fungsi dari masing-masing software komputer juga
dapat dirinci dan dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu:
1) Sistem operasi, yaituaplikasi utama dari sistem komputer yang
dilengkapi dengan antarmuka dan berbagai fitur khusus untuk
memudahkan pengguna komputer dalam mengakses dan
mengatur fungsi-fungsi hardware komputer. Misalnya:
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux,
Macintosh, dan lain sebagainya.
2) Aplikasi pendukung, yaitu program komputer yang memiliki
kemampuan khusus dalam memproses sebuah perintah yang
diterima komputer, seperti: memutar musik, mengedit gambar,
mengolah data, dan menjalankan sebuah perangkat keras
tambahan pada komputer. Misalnya: Winamp, Microsoft
Office, Mozilla Firefox Browser, Driver Printer, Driver VGA,
dan lain sebagainya.
3) Data-data elektronik atau file, yaitu data berupa berkas
gambar, video, musik, catatan, dokumen atau berkas lainnya
yang disimpan dalam format digital.
Adapun perbedaan tugas dan kemampuan pengguna komputer
ketika mengoperasikan komputer dapat dikelompokkan menjadi tiga
macam, yaitu:
1) Operator, yaitu orang yang mengoperasikan komputer dan
aplikasi. Tugas seorang operator antara lain menyiapkan dan
menjalankan komputer, mengumpulkan data, memasukkan data
ke dalam komputer, mengolah data menggunakan komputer
dan menyajikan data menjadi informasi dengan bantuan

2)

3)

c.

perangkat-perangkat
komputer.
Misalnya:
mengetik
menggunakan keyboard, menyimpan data ke flashdisk,
mencetak menggunakan printer, dan lain sebagainya.
Programer, yaitu orang orang yang menulis kode program
untuk membuat sebuah aplikasi.Misalnya, membuat aplikasi
pengelolaan buku perpustakaan, aplikasi pengarsipan aset
sekolah, aplikasi media pembelajaran, dan lain sebagainya.
Analis, yaitu orang yang menganalisa sistem dengan
mempelajari permasalahan, kebutuhan-kebutuhan sistem dan
pengguna, serta mengidentifikasi pemecahan masalah berupa
desain sistem yang baru sesuai kebutuhan. Tugas analis adalah
orang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan,
pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat
lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan
organisasi.(Al Faruq, 2015).

Implementasi TIK pada Dunia Pendidikan
Pesatnya perkembangan teknologi informasi beberapa tahun
belakangan ini telah berdampak pada paradigma dan tradisi
masyarakat dalam mencari dan mendapatkan sebuah informasi, yang
tidak lagi terbatas pada informasi verbal, surat kabar, radio, dan
televisi, tetapi juga sumber-sumber informasi yang semakin luas dan
mudah karena telah berada di ujung jari penggunanya.
Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup
berarti dengan perkembangan teknologi adalah bidang pendidikan,
dimana pada dasarnya salah satu kegiatan pendidikan adalah proses
komunikasi dan transfer informasi antarapeserta didik dengan
pendidik, peserta didik lain, dan sumber belajar. Dalam hal ini,
sarana penyajian ide atau gagasan komunitas pendidikan yang
kemudian mendapat sentuhan teknologi informasi mencetuskan ide
tentang penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) dalam dunia pendidikan.
Implementasi TIK dalam pendidikan telah memunculkan model
baru dalam sistem pembelajaran, seperti: pembelajaran yang
biasanya dilakukan terbatas di ruang kelas dengan jadwal yang
sudah ditentukan berkembang menjadi bisa dilaksanakan secara
fleksibel di manapun dan kapanpun dengan menggunakan aplikasi
berbasis website (e-learning), begitu pula dengan materi

pembelajaran yang biasanya disajikan menggunakan fasilitas
material seperti buku cetak, papan tulis berkembang menjadi
perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi komputer dan
jaringan internet.
Besarnya pengaruh TIK dalam sistem pendidikan dan pola
belajar peserta didik telah menjadikan TIK sebagai sarana utama
dalam sebuah institusi pendidikan di era abad 21 ini. Oleh karena
itu, UNESCO,organisasi bidang pendidikan dunia, telah menetapkan
enam aspek kompetensi TIK guru(Anderson, 2010). Pemerintah
Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional RI
juga telah mengeluarkan peraturan nomor 16 tahun 2007 yang di
antara substansinya mengungkapkan bahwa salah kompetensi dasar
yang harus dimiliki guru adalah keterampilan memanfaatkan TIK
dalam pembelajaran dan pengembangan profesionalisme (Menteri
Pendidikan Nasional RI, 2007). Muhadjir Effendy, menteri
pendidikan dan kebudayaan Indonesia, juga mengungkapkan bahwa
TIK telah direncanakan sebagai salah satu sarana belajar peserta
didik di Indonesia (Bayu, 2016). Hal tersebut dibuktikan pemerintah
dengan lahirnya berbagai fasilitas pembelajaran elektronik (elearning) dan berbagai aplikasi sistem informasi dan manajemen
sekolah berbasis komputer. Seperti: rumah belajar kemdikbud, TV
edukasi, radio pendidikan, mobile edukasi, UN berbasis Komputer,
dan lain sebagainya.
Namun sungguh disayangkan, lajunya pembangunan
infrastruktur dan ilmu pengetahuan di bidang TIK ternyata belum
diimbangi oleh peningkatan kompetensi TIK para pengajar. Suatu
fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak para pengajar
yang belum mampu menggunakan berbagai perangkat pembelajaran
yang berbasis komputer. Riset Totok A. Soefijanto mengungkapkan
bahwa persentasi pemanfaatan TIK yang tersedia di tingkat MI/SD
hingga SMA masih di angka 20%, bahkan pada tingkat MI/SD lebih
rendah dari yang lain. (paramadina, 2015).Oleh karena itu, mata
kuliah TIK ini diharapkan menjadi salah satu alternatif solusi dalam
meningkatan kompetensi TIK guru.
Istilah kompetensi TIK dalam buku ini tidak terbatas pada
penguasaan pengajar terhadap langkah-langkah penggunaan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Akan tetapi,

maknanya mencakup kompetensi TIK pengajar mencakup beberapa
kompetensi berikut, yaitu:
1) Pengetahuan seputar regulasi, metode, dan etika penggunaan
TIK dalam pendidikan
2) Kompetensi memanfaatkan TIK untuk menyiapkan rancangan
pembelajaran, media pembelajaran, dan lembar penilaian
3) Kompetensi menunjukkan langkah-langkah penggunaan
software dan hardware TIK
4) Kompetensi menggunaan TIK untuk pengelolaan kelas dan
sekolah
5) Kompetensi menggunaan TIK untuk fasilitas belajar
pengembangan profesionalisme (UNESCO, 2011).
d.

Fungsi-fungsi TIK dalam Pendidikan
Adapun di antara manfaat penggunaan TIK dalam pendidikan
adalah sebagai berikut.
1) Sejumlah besar data dan informasisekolah dapat disimpan dan
dikelola dengan baik dalam media drive komputer yang
berukuran kecil.Misalnya pengelolaan data-data siswa, guru,
dan aset sekolah menggunakan aplikasi Excel atau sistem
database online.
2) Pekerjaan menghitung, menyusun, dan menganalisa data
sekolah yang kompleks dapat dilakukan lebih cepat
menggunakan aplikasi komputer. Misalnya: analisis butis soal,
pencarian data tentang profil siswa, mengukur kinerja guru, dan
lain sebagainya.
3) Sebuah informasi atau pesan pembelajaran dapat disajikan
dengan lebih variatif, konkrit, dan lebih jelas berkat bantuan
perangkat-perangkat
pendukung
komputer.
Misalnya,
menampilkan info tentang bentuk rumah orang banjar melalui
layar proyektor.
4) Sistem multimedia dalam komputer dapat digunakan untuk
menyajikan sebuah materi pelajaran dalam berbagai bentuk
media secara bersamaan. Misalnya, penanaman konsep materi
operasi bilangan dan pecahan, dapat disertai dengan gambar,
baik gambar diam maupun gambar bergerak, yang diiringi
dengan alunan musik, sehingga pembelajaran yang

disampaikan dapat bervariasi, menarik dan tidak membosankan
bagi siswa(Winarni & Harmini, 2011).
2.2.
a.

Sistem Operasi Komputer
Mengenal Sistem Operasi
Sistem Operasi adalah aplikasi utama dari sistem komputer
yang dilengkapi dengan antarmuka dan peralatan-peralatan khusus
untuk memudahkan pengguna komputer dalam mengakses dan
menjalankan fungsi-fungsi hardware komputer.Sistem operasi
memiliki kedudukan yang begitu strategis dalam perangkat
komputer sehingga jika aplikasi ini mengalami gangguan atau tidak
berjalan dengan baik maka fungsi-fungsi perangkat komputer akan
terganggu juga. Adapun di antara contoh-contoh sistem operasi
komputer adalah: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows
10, Linux, Macintosh, dan lain sebagainya. Dikarenakan sistem
operasi adalah aplikasi utama maka teknik pemasangan atau
instalasi sistem operasi komputer sedikit berbeda dengan cara
memasang atau meng-install aplikasi komputer pada umumnya.

b.

Menghidupkan Komputer dan Laptop
Adapun cara menyalakan komputer dan laptop adalah sebagai
berikut.
1) Menghidupkan komputer
a) Pastikan seluruh kabel telah terpasang,
b) Tekan tombol power pada monitor sampai lampu indikator
menyala,
c) Tekan tombol power yang ada pada bagian depan CPU,
perhatikan lampu indikator pada CPU akan menyala dan
layar monitor akan menampilkan antarmuka sistem operasi
(windows, Unix, Macintosh dan lain-lain).
2) Menghidupkan laptop
a) Buka layar atau LCD laptop
b) Tekan tombol power yang berada pada sekitar keyboard
atau di samping monitor laptop. Tombol power ini
biasanya bersimbol
. Maka layar laptop akan hidup dan
menampilkan antarmuka (desktop) dari sistem operasi
yang digunakan (windows, Unix, Macintosh dan lain-lain).

c.

Mematikan Komputer dan Laptop
Adapun cara mematikan komputer atau laptop adalah sebagai
berikut.
1) Tekan tombol Start yang berada pada bagian pojok kanan
bawah. Biasanya ditandai dengan salah satu simbol:

2)

Kemudian tekan tombol power. Biasanya ditandai dengan

3)

simbol:
Jika muncul beberapa pilihan menu, klik menu Shut down.

Gambar 2.2 Mematikan Komputer Atau Laptop

d.

Mengelola Ikon pada Layar Desktop
Layar monitor yang ditampilkan komputer atau laptop pada
saat dihidupkan disebut dengan desktop. Adapun contoh tampilan
layar desktop dari sistem operasi windows 10 adalah sebagai berikut

Gambar 2.3 Elemen Desktop Windows 10

Pada layar desktop, biasanya terdapat gambar-gambar kecil
yang disebut dengan ikon. Ikon tersebut berfungsi untuk
menjalankan aplikasi komputer atau membuka jendela ruang
penyimpanan data komputer. Adapun fungsi dari ikon dan masingmasing elemen yang terdapat pada layar desktop adalah sebagai
berikut.

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tabel 1.1 Keterangan Gambar Elemen Desktop Windows 10
Nama
Fungsi
Ikon
Gambar-gambar kecil yang mewakili suatu aplikasi
atau drive tertentu
Jendela aplikasi
Jendela yang menampilkan suatu aplikasi yang
sedang berjalan
Desktop
Halaman depan sebuah sistem operasi
Minimize
Tombol untuk menyembunyikan jendela aplikasi
Restore/ Maximize
Tombol untuk menyesuaikan atau memperbesar
ukuran jendela computer
Close
Tombol untuk menutup jendela komputer
Start
Tombol untuk menampilkan menu Start
Simbol cari…
Tombol untuk membuka kolom pencarian
Taskbar
Bar batang yang tampak pada tepi bawah desktop
yang berfungsi untuk menjalankan dan memonitor
aplikasi yang sedang berjalan

10.
11.

Baterai
Wireless

12.

Speaker

Tombol untuk memeriksa kondisi baterai laptop
Tombol untuk memeriksa jaringan wifi yang
tersedia dan menghubungkan komputer atau laptop
ke jaringan tersebut
Tombol untuk menaikkan dan menurunkan volume
suara dan mikrofon komputer atau laptop

Adapun cara mengurutkan dan memperbesar ukuran ikon-ikon
pada layar desktop adalah sebagai berikut:
1) Klik kanan di atas layar desktop
2) Arahkan kursor mouse ke menu “View” , lalu pilih salah satu
menu yang tersedia, yaitu:
a) “Large icons” digunakan untuk mengatur ikon ke ukuran
besar
b) “Medium icons” digunakan untuk mengatur ikon ke
ukuran sedang
c) “Small icons” digunakan untuk mengatur ikon ke ukuran
kecil
d) “Show desktop icons”digunakan untuk menampilkan dan
menyembunyikam seluruh ikon dari layar dekstop.
Perhatikan gambar berikut.

Gambar 2.4 Menu View pada layar desktop

Adapun cara menambahkan ikon suatu aplikasi ke layar
desktop adalah sebagai berikut.
1) Klik tombol Start
2) Klik menu “All Apps”

Gambar 2.5 Menu "All Apps"

3)
4)

Cari ikon aplikasi yang akan ditambahkan dengan menggulur
atau menarik scrollnya
Klik kanan ikon aplikasi yang akan ditambahkan ke layar
desktop, arahkan mouse ke menu “More”, dan klik tombol
“Open file location”, perhatikan gambar berikut.

Gambar 2.6 Menu "Open file location"

5)

Maka akan terbuka jendela komputer yang menampilkan ruang
penyimpanan ikon aplikasi tersebut di dalam komputer.
Selanjutnya, klik kanan ikon tersebut, kemudian arahkan kursor

mouse ke menu “Send to...”, dan pilih menu “Desktop”.
Perhatikan gambar berikut.

Gambar 2.7 MenuSend to Desktop

Adapun untuk menambahkan ikon ruang penyimpanan data
komputer ke layar desktop, seperti: ikon “This PC” atau “My
Computer”,“My Document”, Recycle bin adalah sebagai berikut.
1) Klik kanan di layar desktop, lalu pilih Personalize. Perhatikan
gambar berikut.

Gambar 2.8 Menu Personalize

Maka akan tampil halaman pengaturan komputer sebagai
berikut.


Gambar 2.9 Pengaturan Themes

2)

Pada gambar di atas, klik menu “Themes”, lalu klik menu
“Desktop icon settings”, maka akan muncul kotak dialog
berikut.

Gambar 2.10 Menampilkan Ikon This PC atau My Computer pada Desktop

3)

4)

Pada gambar di atas, klik kotak kecil yang berada di sebelah
kiri menu untuk memunculkan ikonnya pada layar desktop.
Misalnya, klik kotak kecil yang terdapat pada “Computer”
untuk memunculkan ikon “my computer” atau “This PC” pada
layar desktop.
Klik tombol OK.

e.

Mengelola File dan Folder dalam File Explorer
File Explorer adalah sebuah jendela yang menampilkan ruang
dan data-data yang tersimpan pada komputer/ laptop. Adapun cara
membuka file explorer adalah sebagai berikut.
1) Cara ke-1: Mengklik ikon “File Explorer”yang terdapat pada

2)
3)
4)

taskbar
Cara ke-2: Mengklik dua kali ikon “File Explorer”yang berada
pada desktop
Cara ke-3: Mengklik kanan tombol “Start”, lalu klik “File
Explorer”
Cara ke-4: Mengklik kombinasi tombol Windows+ Epada

keyboard

+

Maka akan muncul jendela “File Explorer” sebagai berikut.

Gambar 2.11 Tampilan Windows atau File Explorer

Adapun fungsi dari masing-masing menu yang terdapat pada
“File Explorer” di atas adalah sebgai berikut.

No.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Tabel 1.2 Keterangan Gambar Tampilan Windows/File Explorer
Nama
Fungsi
Nama Jendela Nama yang menunjukkan identitas jendela komputer atau
komputer
laptop
Kontrol
Elemen kontrol jendela Window Explorer. Misalnya:
Jendela
tombol – untuk menyembunyikan jendela ke taskbar,
tombol □ untuk memperbesar ukuran jendela, tombol ×
untuk menutup jendela
Menu bar
Menu yang berisi tombol kontrol berbentuk grafis
(gambar), yaitu: menu Home berisi tombol untuk untuk
mengatur objek, menu Share berisi tombol untuk
mengatur mode berbagi file atau folder, menu View
berisitombol untuk mengatur tampilan dan susunan folder
dan file yang terdapat pada jendela tersebut.
Menu move
Daftar tombol untuk berpindah ke folder tertentu atau ke
sub direktori folder tertentu
Kolom
Kolom untuk mengetikkan nama folder atau file yang
Pencarian
akan dicari dalam sebuah folder atau drive
Quick access
Tombol untuk melihat folder dan file yang terakhir atau
sering dibuka
One Drive
Tombol untuk membuka ruang penyimpanan data secara
online
Drive Sistem
Ruang penyimpanan data dalam sistem operasi komputer/
laptop
Partisi
Hasil pembagian hardisk komputer atau laptop ke dalam
Hardisk
beberapa bagian. Local Disk [C] biasanya menjadi ruang
penyimpanan data sistem dan Local Disk yang lain [D, E,
dsb] menjadi ruang penyimpanan data khusus yang
terpisah dari data sistem operasi.
Folder
Ruang untuk menempatkan sekumpulan file
File
Data berupa berkas gambar, video, musik, catatan,
dokumen atau berkas lainnya yang disimpan dalam
format digital
Panel Detail
Area yang menampilkan informasi rinci dari file atau
folder yang sedang dipilih, seperti jenis file, judul,
pembuat, tanggal dibuat, dan ukuran.

Adapun penjelasan tentang cara menggunakan menu-menu
yang terdapat pada jendela FileExplorer adalah sebagai berikut:
1) Mengatur ukuran File dan Folder
a) Klik menu View
b) Klik salah satu ikon yang terdapat pada kolom grup menu
Layout. Misalnya: pilih “Large icons” untuk memperbesar
tampilan ikon file dan folders

Gambar 2.12 Mengatur Ukuran file dan folder

2)

Mengatur susunan File dan Folder
a) Klik menu View
b) Klik menu Sort by, lalu pilih indikator atau dasar
pengurutan file/folder. Misalnya diurutkan berdasarkan
namanya dalam alphabet (name).

Gambar 2.13 Mengatur Susunan File dan Folder

3)

Mengelompokkan File dan Folder
a) Klik menu View
b) Klik menu Group by, lalu pilih indikator atau dasar
pengelompokan file/folder. Misalnya, pilih “Size”untuk
mengurutkan file berdasarkan jenis filenya.

Gambar 2.14 Mengelompokkan File dan Folder

4)

Mencari File dan Folder
a) Ketik kata kunci yang ingin dicari pada kolom pencarian
b) Klik salah satu hasil pencarian yang sesuai

Gambar 2.15 Mencari file dan folder

5)

Membuat Folder
Folder adalah sebuah ruang untuk mengelompokkan filefile komputer. Adapun cara membuat folder adalah sebagai
berikut:
a) Klik menu Home

b)
c)

Klik menu New Folder
Ketik “nama Folder”, dan akhiri dengan mengklik tombol
ENTER pada keyboard. Perhatikan prosesnya pada
gambar berikut.

Gambar 2.16 Membuat folder

6)

7)

Memilih (memblok) file atau folder
File computer dapat dipilih atau diblok dengan beberapa
cara berikut:
a) Cara ke-1: memilih sebuah file atau folder  Klik tombol
kiri mouse 1x di atas ikon atau judul file atau folder yang
dimaksud
b) Cara ke-2: memilih beberapa file atau folder sekaligus
klik dan tahan tombol “Crtl” pada keyboard, lalu klik satu
persatu file atau folder yang ingin dipilih (diblok)
Menyalin (Copy) dan memindahkan (Cut)file atau folder
a) Cara ke-1: klik file/ folder yang dipilih, kemudian klik
menu Home, lalu klik tombol Copy untuk menyalinnya
dan tekan tombol Cut untuk memindahkannya.
Selanjutnya, masuk ke drive atau folder lain yang
dijadikan tempat merekatkan hasil salinan atau tempat
pemindahan file/folder tersebut, kemudian klik menu
Home dan tekan tombol Paste.
b) Cara ke-2: klik kanan di atas file/folder yang dipilih,
kemudian klik Copy untuk menyalin dan Cut untuk
memindahkannya, selanjutnya buka drive atau folder lain
yang dijadikan tempat merekatkan hasil salinannya,
kemudian tekan menu Home dan klik tombol Paste.


Gambar 2.17 Menu Copy dan Paste

c)

Cara ke-3: Klik folder yang dipilih, lalu untuk menyalin
file/folder tersebut tekan kombinasi tombol “ctrl+c”pada
keyboard atau jika ingin memindahkannya (Cut)tekan
kombinasi tombol “Ctrl + x”, selanjutnya buka drive atau
folder tempat merekatkan hasil salinan file/folder, lalu
untuk tekan kombonasi tombol “ctrl+v” untuk melakukan
perintah Paste.
8) Mengubah ulang nama file atau folder (Rename)
a) Klik kanan file atau folder yang dipilih
b) Pilih Rename
c) Selanjutnya ketik nama baru untuk file atau folder
tersebut, dan akhiri dengan mengklik tombol Enter pada
keyboard.
9) Menghapus file atau folder (Delete)
a) Klik kanan di atas file atau folder yang dipilih
b) Pilih delete.
10) Melihat rincian file atau folder
a) Klik kanan di atas file atau folder yang dipilih
b) Pilih Properties, maka akan tampil jendela baru yang
menginformasikan rincian tentang identitas file atau
folder.
11) Mengubah ikon folder
a) Klik kanan di atas folder yang dipilih
b) Pilih Properties, maka akan tampil jendela baru yang
menginformasikan rincian tentang identitas folder sebagai
berikut.

Gambar 2.18 Properties Folder

c)

Untuk mengubah ikon folder tersebut, klik menu
“Customize” pada bagian atas jendela tersebut, kemudian
klik “Change icon…”, lalu pilih salah satu ikon yang
diinginkan, dan tekan tombol OK.

Gambar 2.19 Mengubah ikon folder

12) Meng-compressfile atau folder
Meng-compress(memadatkan) suatu file atau folder
sehingga menjadi format zip bertujuan untuk memperkecil
ukuran file atau folder dan memperkuat keamanannya dari
serangan virus. Adapun cara mengkompresfile atau folder
adalah sebagai berikut:
a) Klik kanan di atas folder yang dipilih
b) Arahkan kursor mouse ke menu ‘Send to...’
c) Klik menu Compressed (zipped) folder. Maka akan
muncul file zip baru yang berisi folder yang dipilih.

hasilnya:
Gambar 2.20 Mengcompress file atau folder

13) Membuka isi file atau folder
Klik dua kali (double click) file atau folder yang ingin dibuka
14) Jenis-jenis File
File adalah berkas/ data digital yang tersimpan dalam
media penyimpanan komputer/laptop. File komputer terdiri dari
berbagai jenis seperti file gambar, musik, video, dokumen,
aplikasi, dan lain sebagainya. Setiap file ditandai dengan
ekstensitertentu. Perhatikan penjelasan tabel berikut.

No.
1.

Ikon

Tabel 1.3 Ekstensi file
Ekstensi
Jenis File dan Keterangan
.doc
File Dokumen pengolah kata yang
.docx
dapat dibuka dengan MS Word,
Open Office, Libre Office, dsb.

2.

.ppt
.pptx..

File Dokumen presentasi yang dapat
dibuka dengan MS.Powerpoint,
Open Office, Libre Office, dsb.

3.

.xlsx

File Dokumen Spreadsheet yang
dapat dibuka dengan MS.Excel,
Open Office, Libre Office, dsb.

4.

.txt

File Teks yang dapat dibuka dengan
aplikasi seperti Notepad, Wordpad,
dan yang lainnya.

5.

.pdf

File Dokumen yang dapat dibuka
dengan aplikasi seperti Adobe
Acrobat Reader.

6.

.jpg
.jpeg
.png
.bmp

7.

.gif

8.

.psd

File Gambar, yaitu file yang dapat
dibuka dengan semua aplikasi untuk
edit gambar seperti PhotoShop,
PhotoPaint, Paint, ACDSee dan lain
sebagainya
File Gambar/Animasi, yaitu file
yang dapat dibuka dengan semua
aplikasi untuk edit gambar seperti
PhotoShop,
PhotoPaint,
Paint,
ACDSee, Ulead Gif Animator dan
lain2.
File gambar yang dapat dibuka
dengan aplikasi Adobe PhotoShop.

9.

.mp3
Wav

File suara yang dapat dibuka dengan
aplikasi audio seperti Winamp,
Windows Media Player atau yang
lainnya.

No.
10.

Ikon

Ekstensi
mp4
.flv
mpeg
.avi

Jenis File dan Keterangan
File Video yang dapat dibuka
dengan aplikasi video seperti
Windows Media Player, CyberLink.
PowerDVD atau yang lainnya.

11.

.html
.shtml

File Internet Document yang dapat
dibuka dengan Netscape Navigator,
MS Internet Explorer, Mozilla
Firefox atau yang lainnya.

12.

.rar
.zip

File Kompresi yang dapat dibuka
dengan aplikasi seperti WinZip atau
WinRar.

13.

.exe

File aplikasi (executable), yaitu file
yang digunakan untuk memasang
sebuah aplikasi baru pada computer/
laptop. Terkadang file ini dinamai
dengan setup.

Sebuah file hanya dapat dibuat dan dibuka dalam suatu
komputer jika komputer tersebut memiliki aplikasi atau peralatan
yang mendukung file tersebut. Misalnya untuk membuat file foto
maka diperlukan aplikasi foto atau kamera penggambil gambar, dan
untuk membuat dan membuka file dokumen maka diperlukan
sebuah aplikasi seperti Microsoft Word. Oleh karena itu, pengguna
perlu memasang (meng-install) aplikasi pendukung pada
komputer/laptop untuk dapat membuka berbagai jenis file.
Misalnya, untuk membuka file berekstensi .psd maka diperlukan
aplikasi Adobe Photoshop.
f.

Memasang (Meng-install) Sistem Operasi Windows 10
Adapun langkah-langkah umum dalam memasang sistem
operasi komputer adalah sebagai berikut:
1) Backup data-data komputer jika di dalam harddisk komputer
telah disimpan sejumlah data-data penting dan ditempatkan
pada partisi harddisk yang sama dengan tempat penyimpanan
sistem operasi.
2) Periksa kesiapan perangkat komputer atau laptop. Seperti
ketersediaan daya listrik atau baterai komputer, kelengkapan

perangkat komputer yang diperlukan seperti mouse, dan
ketersediaan file aplikasi sistem operasi windows 10 dalam CD
atau Flash Disk. Adapun cara memasukkan sistem operasi
windows 10 ke dalam Flash Disk adalah sebagai berikut.
a) Siapkan file aplikasi windows 10 yang berformat ISO di
dalam harddisk komputer

b)

Download aplikasi Rufus dengan mengunjungi URL
berikut: https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.16p.exe

c)

Colokkan flash disk kosong dengan ukuran minimal 8 Gb
ke komputer/ laptop

d)

Jalankan aplikasi Rufus dengan mengklik ikon aplikasi
Rufus

Kemudian, tekan tombol “Yes”, jika muncul dialog User
Control, maka akan muncul jendela aplikasi Rufus sebagai
berikut.

e)

Pada jendela aplikasi Rufus di atas, 1) tentukan flash disk
kosong yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan
aplikasi windows, 2) kemudian atur file sistem menjadi
NTFS, 3) lalu ketik nama baru untuk mengubah nama
flash disk, 4) klik simbol Drive untuk memilih file
Windows 10 yang berformat ISO dari harddisk komputer,
5) tekan tombol Start untuk mulai memasukkan file
aplikasi Windows 10 ke dalam flash disk maka akan
muncul kotak dialog berikut.

3)
4)

5)

Selanjutnya, klik tombol OK pada kotak dialog di
atas, maka proses Copy file Windows 10 ke dalam flash
disk akan berlangsung beberapa menit. Dan Flashdisk siap
digunakan berulangkali untuk menginstall windows 10
Matikan komputer
Colokkan flash disk yang telah diisi file windows 10 ke port
usb komputer atau masukkan kaset DVD Room jika proses
instalasi menggunakan kaset CD/DVD
Masuk ke menu Bios dengan cara: Hidupkan komputer dengan
menekan tombol power on
, dan saat pertamakali komputer
menyala langsung tekan tombol F2 pada keyboard sebelum
muncul simbol windows. Tombol untuk masuk ke menu Bios
pada sebagian merek Komputer/ Laptop juga ada yang
menggunakan tombol: F8, F12, ESC, F10, F11, atau DEL.Jika
berhasi maka akan tampil menu Bios yang rata-rata
tampilannya adalah sebagai berikut.

Selanjutnya, masuk ke tab Bootdengan mengklik tombol
panah pada keyboard, tampilan tab Bootadalah sebagai berikut.

Pada tab Bootdi atas, klik tombol panah di keyboard untuk
mengarahkan pilihan pada menu “Hard Drive BBS Priorities
atauBooting Priority”, kemudian tekan tombol Enter
untukmembuka isi menu, yakni sebagai berikut.

Pada gambar di atas, arahkan pilihan pada menu
BootOption #1, lalu tekan tombolEnter, dan pilih nama Flash
Disk jika instalasi Windows 10 dikehendaki melalui Flash Disk
dan pilih DVD jika jika instalasi menggunakan media DVD.
Setelah selesai, tekan tombol “F8” pada keyboard untuk keluar
dan menyimpan pengaturan baru. Selain tampilan di atas,
tampilan menu dari tab Boot-Bios antara lain adalah sebagai
berikut.

6)

7)

Pada menu Boot di atas, pengguna harus memindahkan
posisi “Removable Devices” (yakni Flash Disk) ke urutan
paling atas dengan cara: pilih ““Removable Devices” dengan
menekan tombol panah pada keyboard, lalu tekan tombol F5,
selanjutnya simpan perubahan dengan menekan tombol “F8”
pada keyboard. Maka komputer/ laptop akan mati dan hidup
kembali (Restart).
Pada saat komputer hidup, komputer akan menampilkan tulisan
“Press any key to boot fromCD or DVD..._”,dan pada saat
tulisan itu muncul, pengguna harus segera menekan tombol
“Enter”pada keyboard.
Selanjutnya akan muncul kotak dialog “Windows
Setup”sebagai berikut

8)

Padakotak dialog tersebut, ubah pilihan menu “Time and
currency format” ke Indonesian (Indonesia), dan klik tombol
“Next”.Maka akan muncul kotak dialog Install Now sebagai
berikut.

9)

Pada kotak dialog di atas, tekan tombol “Install now”

4) Klik tombol ‘ACCEPT’ atau
‘TERIMA’,
maka
proses
pengunduhan
dan
pemasangan
aplikasi Moodle akan berlangsung
beberapa menit.

5) Setelah selesai proses pemasangan,
buka aplikasi Moodle Mobile
6) Ketik alamat situs e-learning pada
kolom site address, kemudian klik
tombol Connect !

7) Untuk masuk ke akun e-learning
Anda,
ketik
username
dan
passwordakun,
kemudian
klik
tombol ‘Login’.Jika belum memiliki
akun, gulir layar ke bawah dan klik
tombol Create new account.

8) Jika berhasil login maka akan tampil
halaman daftar nama mata kuliah
yang telah didaftar.Untuk masuk ke
halaman mata kuliah, klik salah satu
judul mata kuliah, kemudian pilih
“All sections”, dan klik modul yang
ingin diakses. Sementara untuk
melihat daftar peserta perkuliahan
dan nilai siswa, klik simbol menu
yang berada di sisi kanan judul mata
kuliah, dan pilih salah satu pilihan.
9) Selanjutnya, klik simbol menu atas
untuk melihat nilai (grades),
pemberitahuan (notifications), pesan
(Messages), kalender, dan file-file
yang disimpan pada fitur privat files
e-learning., tombol menuju website
e-larning, dan lain sebagainya.

E.

Pertanyaan Refleksi

Setelah Saudara melaksanakan kegiatan pembelajaran pada bab V,
silahkan ukur kemampuan Saudara dengan menjawab beberapa pertanyaan
di bawah ini:
1. Apakah Saudara telah dapat menggunakan aplikasi browser ?
2. Apakah Saudara telah dapat mengunduh berbagai jens file di
internet ?
3. Apakah Saudara telah dapat membuat dan menggunakan email ?
4. Apakah Saudara telah dapat menyimpan file di google drive ?
5. Apakah Saudara telah dapat membuat, mendesain, dan mengelola
sebuah blog ?
6. Apakah Saudara telah dapat mendaftar pada situs open journal
system?
7. Apakah Saudara telah dapat mengunggah sebuah artikel pada situs
open journal system ?
8. Apakah Saudara telah dapat menambahkan bahan ajar pada halaman
mata kuliah e-learning Moodle ?

9.

Apakah Saudara dapat membuat kuis pada halaman e-learning
Moodle?
10. Apakah Saudara telah dapat menggunakan aplikasi Moodle Mobile?

F.

Kesimpulan

Topik ini memberikan pengalaman belajar bagi pelajar dalam
menganalisis langkah-langkah penggunaan internet sebagai sarana belajar
dan pengembangan diri. Kegiatan-kegiatan dalam buku ajar ini disusun
untuk membimbing mahasiswa untuk mengenal, memahami, menguasai
penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran yang menggunakan jaringan
internet, seperti cara menghubungkan komputer dengan internet,
menggunakan aplikasi browser, mengunduh berbagai jenis file internet,
mengelola email, blog, open journal system, dan e-learning. Dengan
mempelajari materi ini, pelajar diharapkan dapat meningkatkan
kemampuannya dalam menganalisis permasalahan dan trik-trik
penggunaan internet secara cerdas.
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