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7. PERANGKAT LUNAK ATAU SOFTWARE 

Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara 

digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa 

dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak 

berwujud.  

Semakin cepatnya perkembangan perangkat keras akan selalu sejalan dengan 

perkembangan dari perangkat lunak yang akan digunakan. Semakin tinggi spesifikasi 

perangkat keras maka dibutuhkan pula spesifikasi yang tinggi dari perangkat lunak. 

Fungsi perangkat lunak atau software antara lain : 

 sebagai penghubung antara pemakai dan komputer 

 sebagai pemandu agar komputer siap digunakan 

 mengatur agar komputer bekerja efisien 

 

Secara umum perangkat lunak atau software berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 

4 yaitu : 

1. Sistem Operasi (Operating System) 

2. Program Aplikasi  

3. Bahasa Pemrograman (Language  Programming) 

4. Program Bantu (Sistem Utility) 

 

7.1 Sistem Operasi (Operating System) 

 

7.1.1. Mengenal Sistem Operasi 

Sistem operasi merupakan program awal yang mengendalikan sistem kerja komputer 

yang mendasar yaitu mengatur kerja input, proses dan output termasuk mengatur memory 

dan jadwal kerja prosesor.  

Kegiatan yang paling nampak dari sistem operasi adalah menjadi perantara antara 

komputer dengan pemakai (user interface), sehingga pemakai dapat berkomunikasi (atau 

memberikan perintah) kepada komputer (mesin), sehingga tentu saja cara komunikasi 

antara pemakai dengan komputer berbeda-beda, tergantung sistem operasi yang dipakai. 

Karena Central Processing Unit (CPU) hanya dapat mengerjakan perintah-perintah 

sederhana, seperti misalnya menjumlah, mengurangkan, membandingkan, mengisi 

memori dan sebagainya. Sedangkan pemakai umumnya mempunyai kebutuhan yang lebih 

komplek dari pada itu, seperti misalnya menyimpan ke disk, membaca dari disk, 

menjalankan program aplikasi dan sebagainya. Untuk keperluan tersebut sistem operasi 

berperan untuk menerjemahkan kebutuhan pemakai tersebut menjadi perintah-perintah 

sederhana yang dimengerti oleh komputer. 

Karena sistem operasi menerjemahkan kebutuhan pemakai ke suatu perintah 

sederhana yang dimengerti oleh komputer (mesin), maka sistem operasi dibuat khusus 

untuk mesin tertentu pula. Ada banyak jenis komputer yang dipakai di dunia, seperti 

misalnya IBM PC, Sun Solaris AS 400 dan sebagainya. Masing-masing mempunyai 

sistem operasi yang berbeda. Untuk satu jenis komputer mungkin saja mempunyai lebih 

dari satu jenis Sistem Operasi. 

Komunikasi antara pengguna dan komputer ada beberapa cara : 

a) CUI (Character User Interface) cara komunikasi dengan mengetikan perintah-

perintah (berbasis text). 

b) GUI (Graphical User Interface) cara berkomunikasi dengan grafis, menunjukan 

pointer pada layar komputer. 
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Sistem Operasi ada yang bersifat  

 Close (tertutup) bahan bakunya tidak dapat dibaca oleh semua orang, biasanya 

bersifat komersil. Contohnya adalah Microsoft Window 

 Open (terbuka) bahan bakunya dapat dibaca, ditambah dan dimodifikasi oleh 

setiap orang (open source), dan dapat dipakai secara bebas (free ware). Contohnya 

adalah Linux.  

 

Beberapa contoh sistem operasi : 

1. IBM DOS (Disk Operating Sistem), sistem operasi ini dibuat untuk mesin 

komputer IBM PC dan kompatibelnya 

2. PC DOS, sistem operasi yang sangat mirip dengan DOS dibuat oleh 

Microsoft. 

3. Microsoft Window adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft dan 

sukses mengambil alih para pemakai komputer DOS ke Window. Jenis 

pengembangan Ms. Windows antara lain Windows 95, Windows 98, Windows 

XP, Windows Vista dan Windows 7.  

4. Sistem Operasi Linux, sistem operasi Linux pertama kali dimulai oleh seorang 

mahasiswa Computer Science Universitas Helsinski yang bernama Linus 

Trovalds. Linux sekarang ini bisa berjalan dengan baik pada komputer yang 

sudah memiliki sistem operasi lain seperti DOS, Window.  Varian Linux 

antara lain Slackware, Debian, RedHat, Turbo Linux, Caldera Open Linux, 

SuSe, Phat. 

5. Sun Solaris merupakan sistem operasi keluarga Unix yang dikembangkan oleh 

Sun Microsystem Inc. Open Solaris adalah Sun Solaris yang di open 

sourcekan dibawah lisensi CDDL (Common Development and Distribution 

License). 

 

 
Gambar 6.1 GUI Windows 7 
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Gambar 6.2 GUI Linux Ubuntu 

 

7.1.1. Managemen File di Windows 7 

Managemen file pada windows 7 dapat menggunakan fasilitas windows 

explorer yang mudah digunakan. Untuk menjalankan windows explorer pada system 

operasi windows 7 dapat dilakukan melalui start | all programs | accecories | windows 

explorer atau langsung klik icon  pada taskbar windows 7. 

  

 
Gambar 6.3 Tampilan File Manager Windows Explorer 

 

Pada windows explorer ini anda dapat membuat folder baru, copy folder, delete folder 

ataupun melakukan transfer data ke flashdisk atau ke folder lainnya. 
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Beberapa istilah penting dalam manangemen file 

1. Menu 

Menu merupakan kumpulan fungsi yang ada pada tampilan GUI. Menu 

memudahkan melakukan operasi pada objek file atau folder. Pada windows 7 

menu-menu tersebut misalnya Organize, Open, New Folder dan sebagainya. 

2. Folder  

Folder merupakan tempat menyimpan satu atau lebih file komputer dengan 

adanya folder memudahkan dalam pengelolaan penyimpanan data computer 

menjadi lebih teratur, rapi dan mudah dicari. 

3. File 

File adalah elemen data pada system file. File merupakan sebuah arsip, catatan, 

berkas yang disimpan dalam format digital. Yang mempunyai karakteristik 

sebagai berikut : 

- Disimpan dalam besaran byte 

- Kapasitasnya terbatas 

- Disimpan dalam penyimpanan permanen sehingga tidak hilang ketika 

computer dimatikan 

- Memiliki nama misalnya coba.doc berarti nama filenya adalan coba.doc 

4. Tipe Data File 

Tipe data file pada sebuah computer dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 

dan peruntukannya. Tipe data file tersebut dapat berupa file dokumen, text, 

gambar, audio, video dan sebagainya. 

Penulisan dari tipe data file dibedakan berdasarkan extensi dari file yang 

bersangkutan. Dengan extensi ini, sebuah file dibaca oleh system operasi dan 

diasosiasikan dengan program yang sesuai. 

Beberapa contoh type data file dan peruntukkannya  

Extensi Penjelasan  

.AVI Windows Video Clip Multimedia 

.BMP Bitmap Image file 

.DOC Microsoft Word Document File 

.EXE Executable Program File 

.GIF Graphics Interchange Format Image File 

.HTML Hyper Text Markup Language 

.JPG/JPEG Joint Photograpics Expert Group Image File 

.JS JavaScript Source File 

.MOV Quicktime Movie Multimedia File 

.PHP Prepocessor Hypertext Markup Language 

.PDF Adobe Acrobat Portable Document 

.RAR Rar Compressed File 

.TXT Plain Text File 

.XML Extensible Markup Language 

.ZIP Winzip Compressed File 

 

7.2 Program Bantu (Program Utility) 

Yang dimaksud program utility adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pembantu 

dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya mengkopi data, 

memformat disket, mengkompres file, recovery data dan sebagainya. Contoh dari 

program utility ini adalah Norton Utility, Winzip,  7-Zip File Manager, Antivirus dan 

sebagainya 
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Gambar 6.4 Tampilan 7-Zip File Manager 

 

7.3 Bahasa Pemrograman (Programming Language) 

Yang dimaksud bahasa pemrograman yaitu intruksi dan aturan yang tertuan dalam bentuk 

kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Manusia 

memberikan instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer melalui bahasa pemrograman 

dan komputer akan menenterjemahkannya. Ada beberapa generasi bahasa pemrograman 

yaitu : 

 Generasi I : Bahasa Tingkat Rendah (Low Level Programming), bahasa ini disebut 

juga bahasa mesin (assembler) dimana pengkodean angkanya menggunakan kode 

angka 0 dan 1. On = 1 dan off = 0. 

Contoh Bahasa Tingkat Rendah adalah bahasa robot. 

 Generasi II : Bahasa Tingkat Menengah (Middle Level Language), bahasa ini 

merupakan penyempurnaan dari bahasa mesin dan sudah memulai memasukan unsur 

kata bahasa inggris meskipun dalam bentuk singkat. Namun bahasa ini masih sulit 

untuk dipahami orang awam yang tidak mengerti tentang perangkat keras komputer 

karena masih mengacu kepada alamat memori maupun register. 

 Generasi III : Bahasa Tingkat Tinggi (High Level Language) sudah mengacu kepada 

pemrosesan program oleh komputer dalam bahasa yang lebih baik meliputi : 

kompilasi, link dan eksekusi. Contoh program ini adalah Basic, Cobol, Pascal dan 

sebagainya. 

 Generasi IV : Bahasa Deklaratif bahasa permrograman ini jauh lebih mudah ditulis 

karena instruksinya sudah sangat mendekati bahasa percakapan sehari-hari. Contoh 

program ini adalah Dbase, SQL dan lain-lain 

  Generasi V : merupakan bahasa perograman berorientasi objek yang biasa disebut 

sebagai Object Oriented Programming (OOP). Contoh program ini adalah Visual 

Basic, Java Programming, PHP dan sebagainya. 
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Gambar 6.5 Tampilan Visual Basic 6.0 

 

7.4 Program Aplikasi 

Program Aplikasi merupakan program yang digunakan oleh pengguna untuk tujuan 

tertentu. Umpamanya anda mau membuat sebuah tulisan maka memerlukan sebuah 

aplikasi pengolah kata, atau anda ingin menjelajah internet maka memerlukan sebuah 

aplikasi web browser. Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi,  

 Aplikasi Pengolah Kata (word processing) seperti Microsoft Word, Corel Word 

Prefect, Open Office.org Writer 

 Aplikasi Pengolah Angka (spreadsheet) seperti Microsoft Exel, Corel 

 Aplikasi Internet (Browser) seperti Opera, Internet Explorer, Mozila Firefox 

 Aplikasi Pengolah Gambar atau Grafis seperti Photoshop, Corel Draw 

 Aplikasi Bahasa Pemrograman seperti Visual Basic, Cobol, Pascal, Fox Pro 

 Aplikasi untuk mendengarkan musik seperti Winamp 

 Aplikasi Hiburan untuk games seperti Spider Solitaire, FreeCell 

 Aplikasi untuk presentasi seperti Microsoft Power Point 

 

 
Gambar 6.5 Aplikasi Pengolah Kata dari Microsoft Word 
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8. MENJALANKAN PROGRAM APLIKASI 

Pada saat menjalankan komputer anda bisa melakukan pekerjaan dengan beberapa 

aplikasi sekaligus. Pada pembahasan materi menjalankan program aplikasi kita akan 

membahas tentang menjalankan program aplikasi di sistem operasi Windows. Pada sistem 

operasi Windows anda dapat menjalankan beberapa program aplikasi sekaligus misalnya 

sambil bekerja dengan program pengolah kata Microsft Word anda dapat mendengarkan 

musik dengan aplikasi Winamp. 

 

 

Kegiatan Praktek 

1. Praktikan langkah-langkah menjalankan komputer yang baik dan benar? 

2. Lakukan managemen file pada windows expler kemudian lakukan perintah berikut ini  

- Buat folder pada direktori anda masing masing dengan nama anda 

- Buat file dengan extensi .doc dengan nama coba.doc 

- Buat folder baru dengan nama tamping 

- Copy file coba.doc dan simpan dalam folder tampung 

- Delete folder tampung 

 

3. Praktikan langkah-langkah menjalankan program Microsoft Word kemudian tuliskan 

artikel berikut  

 

MENJALANKAN PROGRAM APLIKASI 

Pada saat menjalankan komputer anda bisa melakukan pekerjaan dengan beberapa 

aplikasi sekaligus. Pada pembahasan materi menjalankan program aplikasi kita akan 

membahas tentang menjalankan program aplikasi di sistem operasi Windows. Pada 

sistem operasi Windows anda dapat menjalankan beberapa program aplikasi sekaligus 

misalnya sambil bekerja dengan program pengolah kata Microsft Word anda dapat 

mendengarkan musik dengan aplikasi Winamp. 

 

simpan pada folder yang telah dibuat dengan nama file aplikasi pengolah kata.doc 

 

4. Buka Microsft Excel kemudian tuliskan data berikut  

 

Nilai TIK semester 2 

Nama  Nilai  

Andre  87 

Arman 76 

Joni 90 

Herman 100 

Vivian 65 

Rina 87 

Winda 95 

  

Rata-rata Kelas 86 

 

simpan pada folder yang telah dibuat dengan nama file aplikasi pengolah angka.doc 
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Uji Kompetensi 

1. Dibawah ini merupakan sistem operasi kecuali .... 

a. Windows b. Sun Solaris 

c. Red Hat d. Firefox 

 

2. Software merupakan bagian komputer yang : 

a. Dapat dilihat langsung b. Menjebatani antara komputer 

dengan pengguna 

c. Tidak terlalu penting untuk 

komputer 

d. Tidak harus ada di komputer 

 

3. Yang merupakan aplikasi pengolah kata adalah? 

a. Open Office.org Writter b. Micrsoft Excel 

c. Browser d. Unix 

 

4. Visual Basic yang sudah mendukung pemrograman berbasis object merupakan bahasa 

pemrograman generasi ke ? 

a.  I b. IV 

c. II d. III 

 

5. Dibawah ini merupakan bahasa pemrograman kecuali : 

a. Browser b. Cobol 

c. C++ d. DBase 

 

6. Yang merupakan bahasa pemrograman generasi pertama  : 

a. Assembler b. Basic 

c. PHP d. C++ 

 

7. Microsft Excel merupakan aplikasi :   

a. Word Processor b. Spreadsheet 

c. Window Explorer d. Linux 

 

8. Linux Ubuntu 9.10 merupakan aplikasi yang terbuka untuk dipakai siapa saja tanpa 

harus membayar lisensi, istilah ini disebut :  

a. Freeware  b. Lisensi 

c. Komersil d. Unix 

 

9. Norton Ghost merupakan aplikasi  : 

a. Utility b. Sistem Operasi 

c. Pengolah Angka d. Hiburan/Games 

 

10. Yang termasuk aplikasi hiburan khususnya games yang berjalan di sistem operasi 

Windows adalah : 

a. Freeware b. Open Source 

c. FreeCell d. Spiderman 
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Refleksi / Pengendapan  

Setelah anda mempelajari modul 1, jawablah dengan sejujur-jujurnya pernyataan sikap 

dibawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada pernyataan yang kamu anggap sesuai 

dengan hati nuranimu. 

 

NO Pernyataan Sikap Jawaban 

Ya Tidak Ragu-ragu 

1.  Mampu mengenal komponen-komponen komputer 

dengan baik dan benar 

   

2.  Mampu untuk melakukan prosedur menyalakan dan 

mematikan komputer dengan benar 

   

3.  Mampu menjelaskan fungsi ataupun manfaat dari 

perangkat lunak 

   

 

 


