
MODUL 3
PROGRAM UTILITY

I. TUJUAN

1. Praktikan dapat melakukan Disk CleanUP, Disk Defragment,  Cek 

Disk dan instalasi aplikasi multimedia. 

2. Praktikan dapat mengetahui bagaimana caranya mengkonfigurasi 

aplikasi  multimedia  sehingga  menghasilkan  baik  audio  maupun 

video yang lebih baik.

II. DASAR TEORI

A. PROGRAM UTILITY

Program  Utility  merupakan  program  khusus  yang  berfungsi 

sebagai perangkat pemeliharaan komputer, manajemen hardisk, 

anti  virus,  partisi  hardisk, meningkatkan  kinerja  komputer,  dll. 

Program Utility  dibagi  menjadi  dua  yaitu  internal  bawaan  dari 

Windows dan eksternal program lain.

1.INTERNAL UTILITY

Internal  Utility  adalah utility  yang  sudah ada pada Windows 

atau Linux kita, secara default sudah terinstall pada saat kita 

selesai menginstall OS.

Contoh :

Disk  Defragmenter,  Disk  Clean UP,  BackUp,  System Restore, 

Compressor,  Notepad  (untuk  menulis),  Wordpad  (untuk 

menulis),  Windows  Media  Player  (multimedia),  Games, 

Calculator, Paint (menggambar) dan lain-lain.



 Program Utiliy internal yang sangat penting bagi Windows 

adalah DISK DEFRAGMENTER.

Gambar - Disk Defragmenter

 Manfaat Defrag:

- Mengatur  kembali  tata-letak  file-file  yang  rusak/kacau 

karena penghapusan dan penulisan.

- Menghapus  jejak  file  yang  tidak  hilang  pada  saat 

penghapusan.

 Defrag perlu  dilakukan secara teratur  untuk dalam waktu 

mungkin 1-2 minggu sekali.

 Utility internal banyak terdapat di Control  Panel,  misalnya 

fonts, add remove, printer, system dan lain-lain.

 Perlu diperhatikan startup programs.

2. EKSTERNAL UTILITY

Eksternal Utilitya adalah utility yang bukan bawaan Windows, 

harus menginstall terlebih dahulu.

Contoh :



- Antivirus adalah program untuk menscan, menghapus, dan 

berjaga-jaga  dari  serangan  virus.  Seperti:  Avas,  McAfee, 

Norton, AntiVir, Panda, AVG, Kaspersky dan lain-lain.

Gambar – McAfee Anti Virus

- Burning (Pembakar CD) digunakan untuk membakar (burn) 

CD, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan data.

Contoh : Ahead Nero 6

Gambar  - Nero Express

- Cleaning  System Digunakan  untuk  membersihkan  file-file, 

registri, Internet files yang rusak.



Contoh : TuneUp, RegCleaner, JvPowerTools, Norton System 

Works.

  

Gambar – TuneUp Utility Gambar – Ubuntu 
Tweak

 
- Multimedia adalah software yang mampu mengolah gambar 

dan suara.  Contoh : Winamp, PowerDVD, WinDVD, Windows 

Media Player, ACDSee, QuickTime, dan lain-lain



Gambar - Winamp

III.TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan  dan  jelaskan  beberapa  aplikasi  Eksternal  Utility  yang 

anda ketahui untuk Defrag pada OS Windows dan Linux!

2. Sebutkan dan jelaskan beberapa aplikasi multimedia yang anda 

ketahui!

3. TUGAS PRAKTIKUM

1. Praktekkan  Disk  CleanUP,  Disk  Defragment,  Cek  Disk 

menggunakan aplikasi internal utility pada OS Windows!

2. Praktekkan Installasi aplikasi multimedia Winamp!

3. Apakah fungsi dari skin?

4. Bagainama cara mengubah skin pada winamp! 

5. Jelaskan langkah-langkah melakukan burning CD/DVD

4. REFERENSI

http://lecturer.ukdw.ac.id/anton/download/MODUL%202%20Utility
%20Windows.ppt

http://diajengprimastuti.files.wordpress.com/2008/11/pti-klmpk-ii.ppt

http://ilmu-komputer23.blogspot.com/2011/05/tuneup-utilities-2011-
serial-number.html

http://ilmu-komputer23.blogspot.com/2011/05/tuneup-utilities-2011-serial-number.html
http://ilmu-komputer23.blogspot.com/2011/05/tuneup-utilities-2011-serial-number.html
http://diajengprimastuti.files.wordpress.com/2008/11/pti-klmpk-ii.ppt
http://lecturer.ukdw.ac.id/anton/download/MODUL%202%20Utility%20Windows.ppt
http://lecturer.ukdw.ac.id/anton/download/MODUL%202%20Utility%20Windows.ppt


MODUL 4
INTERNET DAN WEB

I. TUJUAN 

1. Praktikan dapat memahami tentang teknologi internet.

2. Praktikan dapat  mengerti  dan memahami  tentang web browser 

(dapat melakukan browsing dan menyimpan web pages), search 

engine, e-mail, milis (mailing list), dan chatting.

II.DASAR TEORI

A. INTERNET

Interconnected Network atau yang lebih populer dengan sebutan 

Internet  adalah  sebuah  sistem  komunikasi  global  yang 

menghubungkan  komputer-komputer  dan  jaringan-jaringan 

komputer  di  seluruh  dunia.  Setiap  komputer  dan  jaringan 

terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa 

jalur utama yang disebut internet backbone dan dibedakan satu 

dengan  yang  lainnya  menggunakan  unique  name  yang  biasa 

disebut dengan alamat IP  32 bit, contoh 202.155.4.230. Komputer 

dan  jaringan   dengan  berbagai  platform  yang  mempunyai 

perbedaan  dan  ciri  khas  masing-masing  (Unix,  Linux,  Windows, 

Mac,  dll)  bertukar  informasi   dengan   sebuah  protokol  standar 

yang  dikenal  dengan  nama  TCP/IP  (Transmission  Control 

Protocol/Internet Protocol).

B. WEB BROWSER

1. Pengenalan Browser  

WWW adalah  layanan  yang  paling  sering  digunakan  dan 

memiliki  perkembangan  yang  sangat  cepat  karena  dengan 

layanan  ini  kita  bisa  menerima  informasi  dalam  berbagai 



format  (multimedia).  Untuk  mengakses  layanan  WWW  dari 

sebuah komputer (yang disebut WWW server atau web server) 

digunakan program web client yang disebut web browser atau 

browser saja. Jenis-jenis browser yang sering digunakan adalah: 

Netscape  Navigator/Comunicator,  Internet  Explorer,  NCSA 

Mosaic, Arena, Lynx, dan lain-lain.

2. Tampilan Internet Explorer

3. Surfing / Browsing

Surfing merupakan  istilah  umum  yang  digunakan  bila 

menjelajahi dunia maya atau web. Tampilan  web yang sangat 

artistik yang tidak hanya menampilkan teks tapi juga gambar-

gambar  yang  di   tata  sedemikian  rupa  sehingga  selalu 

membuat betah netter  untuk surfing  berjam-jam. Karena itu 

para netter harus sangat memperhitungkan rencana web mana 



saja  yang  akan  dikunjungi  atau  batasi  informasi  yang  ingin 

diakses, karena bila tidak netter akan tersesat kedalam rimba 

informasi yang maha luas.

4. Langkah-Langkah dalam Browsing

a. Klik double pada icon Internet Explorer atau browser lain. 

b. Pastikan nama situs yang akan Anda browsing, mis. Situs 

berita islam eramuslim

c. Ketikkan nama situs tersebut (www.eramuslim.com) pada 

kolom address. 

d. Tekan 'enter'. Atau klik tombol

e. Tunggu beberapa saat hingga tampilan keseluruhan selesai 

dan tertulis 'Done' di Status Bar.  (tampilannya akan 

seperti di bawah ini)

f. Jika ingin membuka halaman baru dengan page yang sama, 

dapat  dilakukan  dengan  cara:  klik  File pada  menu,  klik 



New,  dan  klik  Window.  Atau  dengan  Menekan  tombol 

Ctrl+N

g. Jika  sudah selesai,  Internet  Explorer  ditutup  dengan cara 

mengklik 'Close' pada menu files

5. Menyimpan Web Pages

Untuk  menyimpan  data  di  situs  yang  sedang  terbuka  bisa 

dilakukan dengan 3 cara :

a. Simpan ke hard disk dengan meng-klik

• FILE

• Save As, dan pilih folder untuk penyimpanan

• Save dan anda bisa membukanya kembali dirumah/rental 

sesuai dengan aslinya dengan penuh gambar ( formatnya 

ber-ekstensi *.html)

b. Bila anda hanya membutuhkan text-nya saja dan imagenya 

nggak perlu (file yang dihasilkan dengan penyimpanan cara 

(1) sangat besar) maka anda bias mengambil teksnya saja 

dengan cara : 

• High light (sorot) text-nya copy (Ctrl+C) dan pastekan 

(Ctrl+V) di Ms Word 

c. Bila  anda  seorang  programmer  komputer  yang 

menginginkan program asli dari tampilan website tsb anda 

dapat melakukan : 

• Klik kanan teks tsb, akan muncul Menu Pop Up Buka 

kode html-nya dengan klik View Source

• Source Code Akan muncul pada NotePad, kemudian 

simpan filenya dengan : File , Save, Pada file name, ganti 

extension file txt dengan htm 



C. SEARCH ENGINE

Search  engine adalah  salah  satu  fasilitas  internet  yang 

dijalankan  melalui  browser  untuk  mencari  informasi  yang  kita 

inginkan.  Search  engine  menampung  database  situs-situs  dari 

seluruh  dunia  yang  jumlahnya  milyaran  halaman  web,  cukup 

dengan  memasukkan  kata  kunci-nya  maka  search  engine  akan 

menampilkan beberapa link situs yang disertai dengan keterangan 

singkat.

Langkah mengaktfikan  dan  menggunakan  search  engine 

Google:

1. Buka browser dan buka www.google.com     

2. Pada kolom ketikkan kata kunci informasi yg ingin dicari mis. 

Teknologi+Islami

3. Tekan  Enter atau klik  tombol  Mesin Cari  Google (Google 

Search)

4. Situs search engine tsb akan menampilkan maksimal 10 link 

situs yang berkaitan dengan kata kunci.

5. Pilih link yang menurut anda tepat dengan cara mengerakkan 

mouse pada halaman web, bila tanda mouse berubah mejadi 

http://www.google.com/


gambar  tangan  ()  pada  text  atau  gambar  tertentu,  itu 

menandakan  bahwa  teks  atau  gambar  tersebut  merupakan 

link, kalau kita klik link tersebut, maka  halaman akan berganti 

sesuai dengan link yang kita klik.

6. Apakah halaman web yang terbuka menyajikan informasi yang 

kita  cari,  bila  ya  simpan,  bila  tidak  maka  kembali  lagi  ke 

halaman sebelumnya dengan meng-klik ikon back

D. Email (Elektronik Mail)

Sebelum  menggunakan  fasilitas  di  E-mail  yang  ada  di  yahoo 

terlebih dahulu kita harus memiliki account di yahoo dengan cara 

mendaftar  terlebih  dahulu.  Adapun  langkah-langkah  sebagai 

berikut:

1. Mendaftar di Yahoo

• Klik browser Internet Explorer atau Netscape Communicator

• Ketik alamat yang diinginkan   http://mail.yahoo.com     

 Kemudian klik SIGN UP NOW

• Setelah tampilan berikutnya terbuka anda dapat mengisi 

http://mail.yahoo.com/


formulir yang telah tersedia. Seperti gambar dibawah ini:  

III. TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan kelebihan dan kekurangan adanya internet!

2. Sebutkan penyedia layanan Elektronik Mail dan Blog! 

IV. TUGAS PRAKTIKUM

1. Lakukan browsing di internet dan jelaskan cara menyimpan web 

pages!



2. Praktekkan proses mengaktifkan dan menggunakan search engine 

Google!

3. Praktekkan pembuatan e-mail di Yahoo ataupun di Google!

4. Sebutkan dan jelaskan layanan-layanan yang disediakan internet!

5. Sebutkan langkah-langkah dalam browsing di internet!

6. Jelaskan langkah mengaktifkan dan menggunakan search engine!

7. Jelaskan dan sebutkan cara pendaftaran milis (Mailing List)!

V.REFERENSI

http://ilmukomputer.com

http://ilmukomputer.com/

