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1. PENDAHULUAN 

 
A. DESKRIPSI 
 

Nama Modul : Mengoperasikan PC Stand alone dengan 
sistem operasi berbasis TEKS 

Kode Kompetensi : HDW.OPR.101.(1).A 
Ruang lingkup isi : • Disk Operating System 
  • Internal command 
  • External command 
Kaitan Modul : Modul ini merupakan modul pertama  yang 

harus dikuasai oleh peserta didik  

Hasil yang 
diharapkan 

: Setelah mempelajari modul ini, peserta didik 
diharapkan untuk dapat : 

1. Menyiapkan penyalaan komputer ; 
2. Mengoperasikan penyalaan komputer 

sampai dapat digunakan; 
3. menoperasikan perintah-perintah 

pada sistem operasi untuk mengelola 
sumber daya PC; 

4. mematikan PC tanpa error; 
Manfaat di Industri : Setelah mempelajari modul ini, peserta didik 

diharapkan untuk dapat : 
a. memahami cara mengoperasikan 

komputer tingkat dasar; 
b. menghindari kerusakan pada 

komputer yang diakibatkan oleh 
prosedur mematikan komputer yang 
salah; 

c. mengoperasikan sistem operasi dasar 
yang sering digunakan di industri; 

 
B. PRASYARAT 

Untuk mempelajari modul ini, karena merupakan langkah awal maka 
tidak ada prasyarat yang harus dipenuhi. 

 
C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

Untuk peserta didik. 

1. Pemelajaran yang dilaksanakan menggunakan sistem Self Based 
Learning atau sistem pemelajaran mandiri. Diharapkan seluruh 
peserta didik dapat belajar secara aktif dengan mengumpulkan 
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berbagai sumber selain modul ini, misalnya melalui majalah, media 
elektronik maupun melalui internet. 

2. Dalam modul ini dituntut 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. 

3. Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik dapat melanjutkan 
ke modul selanjutnya, yaitu HDW.OPR.102.(1).A  Mengoperasikan 
sistem operasi berbasis GUI 

4. Guru atau instruktur berperan sebagai fasilitator dan pengarah 
dalam semua materi di modul ini, sehingga diharapkan dapat 
terjadi komunikasi timbal balik yang efektif dalam mempercepat 
proses penguasaan kompetensi peserta didik. 

Selanjutnya, peran guru dalam proses pemelajaran adalah : 

1. membantu peserta didik dalam merencanakan proses belajar, 
utamanya dalam materi-materi yang relatif baru bagi peserta didik; 

2. membimbing peserta didik melalui tugas-tugas pelatihan yang 
dijelaskan     dalam tahap belajar; 

3. membantu peserta didik dalam memahami konsep dan praktek 
dalam modul ini dan menjawab pertanyaan peserta didik mengenai 
proses belajar dan pencapaian jenjang pengetahuan peserta didik; 

4. membantu peserta didik untuk menentukan dan mengakses sumber 
tambahan lain yang diperlukan untuk belajar; 

5. mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan; 

6. merencanakan seorang ahli / pendamping guru dari dunia usaha 
untuk membantu jika diperlukan; 

7. melaksanakan penilaian; 

8. menjelaskan kepada peserta didik mengenai bagian yang perlu 
untuk  dibenahi dan merundingkan rencana pemelajaran 
selanjutnya; 

9. mencatat pencapaian kemajuan peserta didik. 

 

D. TUJUAN AKHIR 

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan untuk dapat : 

1. Menyiapkan penyalaan komputer ; 
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2. Mengoperasikan penyalaan komputer sampai dapat digunakan; 
3. mengoperasikan perintah-perintah pada sistem operasi untuk 

mengelola sumber daya PC; 
4. mematikan PC tanpa error; 
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Sistem Operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari 
komputer (manusia) dengan perangkat keras komputer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beberapa jenis Sistem Operasi (SO) yang saat ini banyak dipergunakan oleh 
pengguna komputer adalah : 
 

Salah satu Sistem Operasi komputer yang hingga saat 
ini masih banyak dipergunakan orang, terutama pada 
komputer yang menggunakan processor Pentium II dan 
AMD Duron. 

Dibuat oleh perusahaan Microsoft yang diedarkan awal 
tahun 1999 

Menjelang akhir 2002 perusahaan Microsoft 
mengeluarkan sistem operasi Windows yang baru lagi, 
yang diberi nama Windows XP, banyak dipergunakan 
pada komputer yang memiliki processor Pentium IV dan 
AMD Athlon. 

 

Didalam Unit 
Pemrosesan  inilah 
terdapat Sistem 
Operasi 

INPUT DEVICE 
Keyboard dan Mouse 

OUTPUT DEVICE 
Monitor   PROCESSING UNIT 

Si
st

em
 O

p
er

as
i 

2. KEGIATAN BELAJAR 
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Sementara Windows telah populer dengan Windows 98 
dan Windows XP nya, Ada beberapa sistem operasi yang 
beredar di pasaran yang juga tidak kalah menariknya 
antara lain: 

Linux Mandrake: merupakan salah satu 
pengembangan sistem operasi Linux 
yang diciptakan oleh Linus Torvald pada 
tahun 1991. Linux Mandrake memiliki 
kemampuan yang cukup baik dan handal 
sebagai sistem operasi baik untuk 
kantor maupun komputer di rumah.  

Linux Suse: juga merupakan merupakan 
salah satu pengembangan dari Linux. 
Mudah untuk diinstall di komputer, dan 
tampil dengan gambar-gambar grafik 

yang menarik. (mau tahu informasi lebih luas tentang sistem operasi 
Linux lihat di www.pandu.org yang berbahasa Indonesia) 

Meski tidak begitu banyak yang 
menggunakan sistem operasi Free-BSD 
namun dari segi keamanannya dalam 
menghalau virus sistem operasi ini 
tetap cocok dipergunakan pada 
komputer. Sistem filenya tidak jauh 

berbeda dengan sistem operasi Linux. (lebih jauh tentang 
sistem operasi ini lihat di www.freebsd.org) 

Di negara Indonesia saat ini mungkin 
pengguna sistem operasi Macintosh 
tidak sebanyak pengguna Windows dan 
Linux, namun dari segi aplikasi yang ada 
sistem operasi ini memiliki keunggulan 
dari sedikitnya jenis virus yang menyerang sistem ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Si
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p
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Pengenalan bagian-bagian komputer : 
a. Keyboard 
b. Mouse  
c. Disk drive 
d. CPU 
e. Monitor 
f. Printer 
 
• Yang termasuk peralatan input antara lain : 

KEYBOARD :  
berfungsi sebagai alat masukan saja, karena 
keyboard hanya digunakan untuk 
memasukan perintah serta data ke dalam 
komputer. 

 

MOUSE  :  
berfungsi untuk menunjuk, memilih dan 
memindahkan objek dalam layar komputer.  

  
• Alat Pemrosesan Data (Central Processing Unit) 

Sering disebut dengan “Processor”, 
Merupakan bagian utama dari suatu 
komputer.CPU bertanggungjawab atas 
terkendalinya kegiatan seluruh bagian 
komputer.selain itu CPU juga berfungsi untuk 
melakukan proses hitung dan logika. 

 
• Input dan Output (I/O) Device 

DISK DRIVE : berfungsi sebagai alat input dan 
alat output, sebab melalui disk drive inilah 
komputer dapat mengambil data dari disket dan 
menulis data kedalam disket. 

 
 
 
 
 
 
 

persiapan pra-penyalaan 
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• Yang termasuk peralatan  Output antara lain 

a. MONITOR : berfungsi sebagai layar 
tempat menampilkan hal-hal yang anda 
kerjakan di komputer anda.  

 
b. PRINTER : berfungsi sebagai alat 

luaran saja, karena printer hanya 
digunakan untuk menerima data dari 
komputer. Data-
data yang 
diterimanya akan 
diterjemahkan 
menjadi tulisan dan 
gambar yang 
tercetak dikertas. 

 
 
 
 
 

Menyalakan komputer dan mengamati proses aktifasi sistem (booting) 
hingga selesai adalah hal pertama yang akan Anda lakukan. Proses ini 
tidak akan jauh berbeda antara sistem operasi yang satu dengan yang 
lainnya. 

 

Langkah -langkah meyalahkan komputer dengan sistem booting : 
a. Cek dulu  keadaan komputer, apakah sudah terhubung dengan 

aliran listrik 
b. Nyalakan tombol power pada Stavol 
c. Tekan tombol “Power” pada CPU  
d. Tekan tombol “ Power “ pada Monitor (monitor dalam keadaan on 

ditandai dengan led menyala / switch pada posisi on) 
e. Tunggu sampai monitor menyala dan mengeluarkan layar desktop 

windows. 
 
 
 
 
 
 
 

Menyalakan komputer 
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Pengoperasian komputer berbasis teks dalam lingkungan Windows, dikenal 
dengan sebutan DOS (Disk Operating System), Pada lingkungan Linux 
pengoperasian komputer dengan basis teks dapat dilakukan dengan menekan 
tombol : Alt + F7 maka secara langsung tampilan grafik akan hilang. 

Dalam lingkungan windows, DOS (Disk Operating System) adalah sistem 
operasi  pertama yang dijalankan pada komputer IBM PC kompatibel. Sistem 
operasi ini pertama kali dikembangkan oleh IBM kemudian dilanjutkan oleh 
Microsoft. Saat ini, meskipun Microsoft telah mengeluarkan WINDOWS , 
tetapi aplikasi DOS tetap disertakan. 

Pada Windows Xp aplikasi DOS dapat dibuka dengan mengklik tombol : 
START – All Programs – Accessories – Comand Prompt. 

Beberapa Fungsi dari aplikasi berbasis teks DOS pada Windows dan Console 
pada Linux adalah: 

1. Mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan computer 
2. Mengatur Memori 
3. Mengatur proses input dan output data 
4. Menegement file 
5. Management directory 

 
 
DOS yang akan kita bahas disini adalah MSDOS Versi 6.22. Beberapa 
Utilitas MSDOS Versi 6.22 sbb: 
1. Memiliki fasilitas doublespace untuk mengkompresi disk dan fasilitas 
drivespace yang ada pada fasilitas doublespace.Digunakan untuk 
menyimpan informasi untuk file yang dikompres dalam format yang 
berbeda. 
2. Fasilitas Scandisk.Utility yang digunakan untuk mendiagnosa dan 
memperbaiki disk yang rusak baik yang dikompressi atau 
tidak.Memperbaiki crosslinks dan cluster yang hilang serta 
memperbaiki kerusakan phisik disk. 
3. Fasilitas Smartdrive. Digunakan untuk mengamankan data,dengan 
cara tidak menunjukkan prompt dahulu sebelum data direkam. 

Mengoperasikan Komputer Berbasis 
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4. Fasilitas Diskcopy. Berfungsi untuk mengkopi satu disket ke disket 
lainnya. 
5. Microsoft Defragmanter.menata letak file dan directory agar lebih 
cepat dalam pencarian file. 

 
Tampilan DOS Versi 6.22 
 
II. Pengolahan File dan Directory 
Dalam pengoperasian DOS terdapat Command-command/perintah yang 
dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu: 
1. Internal Command 
Adalah perintah yang tidak lagi membutuhkan file khusus,karena semua 
instruksi 
internal sudah ditampung dalam file command.com 
2. External Command 
Untuk mempermudah mampelajari fasilitas DOS maka tiap perintah 
sudah terdapat file Help Untuk menjalankannya bisa digunakan 
perintah seperti contoh berikut: 
A:\>Copy/? 
Atau 
A:\>help copy 
 
Copy 
Perintah ini digunakan untuk menyalin atau mengkopy file. Bentuk umum 
perintah ini adalah sebagai berikut : 
Copy [file_asal] [file_tujuan] 
Contoh : 
A:\>copy a:\tugas c:\latdos 
Perintah diatas menunjukan perintah untuk mengkopi file pada 
directory tugas di 
disket ,dan disalin atau dicopykan ke directori c:\latdos 
Hasil perintah diatas sbb: 
Pada gambar diatas menunjukkan bahwa proses pengcopy-an berhasil 
yaitu berupa file 
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TUGASM~1.doc 
Contoh lainnya: 
A:\>copy a:*.* c:\latdos 
Digunakan untuk meng-copy semua file dari drive a ke c:\latdos 
A:\>copy ??g*.* c:\latdos 
Digunakan untuk meng-copy semua file yang huruf ketiganya g ke 
c:\latdos. 
DEL 
Berfungsi untuk menghapus atau mendelete file. Bentuk umum : 
Del[nama_file] 
Contoh: 
C:\latdos>del *.doc {digunakan untuk menghapus semua file yang 
berektensi 
doc} 
Gambar sebelum di delete. 

 
Gambar setelah dilakukan perintah del*.doc  

 
Lihat isi directory dengan dir 
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Terlihat bahwa file Tugasm~1.doc sudah tidak ada! 
DIR 
Bentuk umumnya : 
DIR(drive:)(path)(filename)(/p)(/w)(/a)((:atribs))(/o)((:)(/
s)(/b)</l)</c(h)) 

Perintah dir digunakan untuk melihat isi sebuah directory. 
• /p :untuk menampilkan nama file per halaman(page). 
• /w :untuk menampilkan nama file secara mendatar/melebar (wide). 
• /a :menampilkan semua file terutama file yang dihidden dengan 

attribute+h 
• (Hidden). 
• /o :untuk menampilkan file dalam bentuk terurut: 

• n berdasarkan nama file (alphabet). 
• e berdasarkan tipe file (extension). 
• S berdasarkan ukuran dari kecil ke yang besar 
• D berdasarkan tanggal dan waktu 

– untuk mengembalikan instruksi. 
• /s :untuk menampilkan file dan root directory sampai sub-

directory. 
• /b :untuk menampilkan file dan directory perbaris. 
• /l :untuk menampilkan file atau directory dalam bentuk huruf kecil. 
• /c :untuk menampilkan rasio pengkompresan. 
Contoh: 
C:\>dir 
Menampilkan file-file dalam root directory 
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REN 
Digunakan untuk mengubah (Rename) nama file dengan file yang 
baru.Perintah ini tidak akan mengubah isi dari file tersebut. Bentuk 
umumnya: 
REN <nama_file_lama> <nama_file_baru> 
Contoh: 
C:\>ren tugasm~1.doc tugasku.doc 
Perintah diatas berarti mengubah nama file dari tugasm~1.doc menjadi 
tugasku.doc 

 
Setelah di rename maka akan menghasilkan berikut ini : 



MODUL BAHAN AJAR 

Semua Program Keahlian 
Mengoperasikan PC Stan Alone dengan Sistem Operasional Teks 

14 

 
 
VOL 
Perintah ini digunakan untuk menampilkan Volume label atau nomor seri 
dari sebuah disk. 
Contoh: 
A:\>Vol 

 
TYPE 
Digunakan untuk menampilkan file text.perintah ini hanya bisa 
digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file text. 
Contoh: 
A:\>type surat.txt {diasumsikan file surat.txt ada di disket} 

 
Maka akan menghasilkan. 
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XCOPY 
Bentuk Umum: 
XCOPY SUMBER [DESTINATION] [/Y|-Y] [/A|/M] [/D:DATE] [/P] 
[/S] [/E] [/V][/W] 
Keterangan : 
DESTINATION diisi dengan subdir letak file secara lengkap. 

/Y :Untuk tidak menampilkan pesan jika terjadi penimpaan file. 
/-Y :Untuk menampilkan pesan jika terjadi penimpaan file. 
/A :Menyalin hanya pada file yang berattribut archieve(arsip). 
/M :Menyalin file yang telah diberi attribute archieve.Switch ini 
berbeda dengan /A 
karena Switch /M merubah attribute file asal. 
/D :date menyalin hanya file yang dimodivikasi pada tanggal yang 
telah 
dispesifikasikan. 
/P :digunakan agar MS-DOS menanyakan terlebih dahulu setiap 
aktifitas XCOPY. 
/S :Menyalin suatu diraktori berikut seluruh file dan subdirektori 
didalamnya . 
Kecuali direktori kosong. 
/E :Digunakan bersama switch /S yang fungsinya untuk menyalin 
suatu direktori 
berikut sub-sub directory didalamnya termasuk direktori yang 
kosong. 
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/V :untuk memeriksa setiap file yang disalinkan tersebut sama 
dengan file asal. 
/W :Digunakan agar MS-DOS menampilkan pesan-pesan terlebih 
dahulu dan 
menanyakan tindakan selanjutnya,sebelum xccopy menyalin file-file 
tersebut. 

Contoh: 
A:\>xcopy a: c: /s/e 
Untuk menyalin file-file dari A: ke C: termasuk termasuk subdirektori 
kosong. 

 
Proses pengkopian sukses sebanyak 40 file yang di copy ke C: 

 
 
MOVE 
Perintah ini digunakan untuk memindahkan satu atau beberapa file pada 
tempat yang kita inginkan.Instruksi Move selain untuk memindahkan 
file,juga bisa mengganti nama direktori dan nama file yang dipindahkan. 
Bentuk Umum: 
MOVE [drive:] [path] [filename], [drive] [filename[…]] destination 
Parameter: 
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[drive:]][path]filename : menspesifikasikan lokasi dan nama dari file-
file yang kita pindahkan. 
Contoh: 
A:\>MOVE A:\tugas tugasm~1.doc C:\latdos 
Artinya memindahkan file command.com ke dalam sub direktori latdos 
di drive C: 
Catatan: Instruksi diatas hanya dapat berjalan jika file move.exe ada 
pada dos anda dan berada di root direktori atau berada didirectori lain 
dengan catatan direktori tersebut telah diberi path. 
ATTRIB 
Bentuk umumnya : 
ATTRIBUT(+R|-R) (+A|-A) (+S|-S)( +H|-H) ((drive:)(path) filename) 
(/S) 
Digunakan untuk mengubah file permission,misalnya membuat file 
berattribut read only,Hidden dan sebagainya 
Parameter : 
(drive:)(path)filename menentukan letak dan nama dari file yang akan 
diubah. 
+ :Mengadakan suatu attribute. 
- :menghilangkan attribute. 
R :Mengubah attribute file menjadi Read Only.File yang telah diubah 
menjadi 
readonly tidak dapat diubah diganti ataupun dihapus. 
A :mengubah attribute file menjadi Archieve (file yang telah memiliki 
arsip). 
S :Mengubah attribute menjadi system. 
H :mengubah attribute menjadi hidden. 
/s :memproses file pada direktori maupun seluruh sub direktori. 
Contoh:  
C:\>attrib+h+r C:\latdos\*.* 

 
Artinya:membuat seluruh file pada subdirektori data manjadi 
hidden(tersembunyi) dan read only(tidak dapat diubah). 
 
MD|MKDIR (Make directory) 
Bentuk umum: 
MD [Nama_direktory] 
Contoh: 
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C:\>md dos622 
C:\>md data 

 
Untuk melihat direktori yang telah dibuat ketikkan: dir 

 
CD /CHDIR 
Change directory atau pindah directory. 
Perintah ini digunakan untuk pindah directory atau mengubah directory 
aktif. 
Contoh: 
C:\>cd dos622 

 
Terlihat sekarang bahwa direktori yang aktif adalah direktori dos622 
RD (Remove Directory) 
Bentuk Umum: 
RD [nama_sub_directory] 
Perintah Rd digunakan utuk menghapus subdirectory.Syarat agar bisa 
menghapus sebuah directory adalah:  

• Posisi penghapusan subdirectory yang akan dihapus harus berada 
diluar dari subdirektori tersebut. 
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• Direktori yang akan dihapus harus benar-benar kosong.Jika 
tidak kosong gunakan insstruksi del*.* 

Kemudian Perintah RD Bisa digunakan. 

 
Kemudian Hapus directory dos622 

 
DELTREE 
Bentuk Umum: 
DELTREE (/Y)(drive:)path 

• Drive path menentukan letak dan nama direktori yang akan 
dihapus. 

• Switch /y agar perintah deltree tidak menampilkan konfirmasi 
penghapusan 

Contoh: 
a:\>deltree c:\data 

 
III.PERINTAH PADA LAYAR 
DATE 
Berfungsi untuk mengubah tanggal dari system dos.Bentuk/format 
pengisiannya adalah mm-dd-yy atau bulan,tanggal,tahun. 

 
CLS 
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Clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di 
layer computer. 

 
Setelah menggunakan perintah cls maka tampilannya akan menjadi 
seperti gambar dibawah ini : 

 
TIME 
Digunakan untuk merubah system waktu yang ada pada dos: 

 
PROMPT 
Bentuk umumnya: 
PROMPT [prompt_text] [$parameter] 
Parameter yang ada: 

• $g :menempilkan karakter> 
• $h :menghapus kerekter sebelumnya(berfungsi seperti 

backspace). 
• $n :menampilkan default disk yang digunakan. 
• $p :menampilkan posisi direktori yang sedang aktif dari drive 

default. 
• $q :menampikan karakter “=” 
• $t :menampilkan jam yang aktif 
• $v :menampilkan versi MS-DOS yang dipakai. 
• $$ :menampilkan karakter “$”. 
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• $_ :pindah baris (line feed). 
• $1 :menampilkan karakter <. 
• $b :menampilkan karakter !. 
• $d :menampilkan tanggal yang aktif. 
• $e :berfungsi sebagai tombol ESC. 

Prompt di MS-DOS menunjukkan bahwa DOS siap menerima perintah. 
Secara default bentuk prompt adalah : 
C:> 
Contoh penggunaan prompt: 
Prompt $L$L Ragil Thea $G$G$_$_$P$G 
Maka akan diperoleh hasil berikut ini : 

 
Untuk selalu mendapatkan bentuk tanda prompt seperti yang anda 
inginkan maka kita bisa menempatkan perintah prompt tersebut pada 
file AUTOEXEC.BAT 
VER 
Digunakan untuk menampilkan versi DOS yang digunakan. 
Contoh: 
C:\>ver 

 
 
VERIFY 
Bentuk Umum: 
Verify ON/OFF  
Digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan proses freifikasi 
system. 
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IV. PENANGANAN DISK 
CHKDSK 
Bentuk: 
CHKDSK (drive:) ((path)filename) (/F) (/V) 
Perintah ini digunakan untuk menampilkan status dari disk,kesalahan 
yang ditemukan pada FAT(file system),keutuhan dari file dan 
disk,menampilkan total memory yang masih tersedia,melihat sitemnya 
serta dapat juga memperbaikinya bila ada kesalahan.Jika CHKDSK 
menjumpai adanya error maka akan memberikan pesan untuk tindak 
lanjutnya. 
Parameter 
/F :digunakan untuk memperbaiki kesalahan pada disk. 
/V :digunakan untuk menampilkan setiap file di setiap directory 
Instruksi CHKDSK hanya akan mengenal kesalahan fisik. Sehingga jika 
terjadi 
kesalahan/error Cross-Linked CHKDSK tidak dapat memperbaiki 
kesalahan atau error tersebut. 
Gambar CHKDSK  
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DISKCOPY 
Digunakan untuk membuat salinan disket.dalam DOS Versi 6.X perintah 
ini bisa 
digunakan untuk menyalin satu sumber ke sumber lainnya Bentuk 
Umum: 
DISKCOPY (drive1:drive2:))(/1(/V) 
Switches 
/1 :menyaliln hanya pada satu bagian saja. 
/V :menguji file yang telah disalin. 
Contoh: 
A:diskcopy A: A: 
Mengkopy dari drive sumber A: ke A: 
A:diskcopy A: B: 
Mengkopi sumber A: ke B: 
Note:  
Instruksi diskcopy hanya dapat digunakan pada floppy disk.Diskcopy 
tidak bisa 
digunakan untuk mengkopy dari dank e harddisk. 
FDISK 
Fdisk digunakan untuk mengetahui informasi tentang partisi harddisk 
yang dimiliki serta dapat juga melakukan: 

• Membuat partisi dan drive Logical (Logical Drive). 
• Mengatur partisi yang aktif. 
• Menghapus partisi dan logical drive. 

Bentuk Umum: 
FDISK/STATUS/MBR 
Keterangan : 
/status : Untuk menampilkan informasi tentang partisi dari 
sistemkomputer kita. 
/mbr : Master Boot Record parameter ini bisa ditambahkan jika kita 
ingin memformat hard disk yang terinfeksi Virus boot record. 
Jika menggunakan FDISK maka data pada partisi yang akan diubah 
akan hilang jadi backuplah terlebih dahulu 
Menu Utama FDISK pada DOS 6.22 
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Dari Gambar diatas terdapat 4 Opsi yang disediakan oleh FDISK: 
1. Create DOS Partition or Logical drive,berfungsi untuk membuat 

partisi DOS 
atau drive Logical DOS. 
2. Set Active partition, berfungsi untuk mengatur partisi yang akan 

diaktifkan. 
3. Delete partition or Logical drive,berfungsi untuk menghapus partisi 

DOS atau Logical Drive. 
4. Display partition information,berfungsi untuk menampilkan 

informasi tentang partisi. 
Membuat Partisi DOS atau Logical Drive 
Hardisk dapat dibuat partisi-partisi yang terdiri dari DOS INTi,partisi 
perluasan dos,dan partisi bukan DOS.Untuk membuat masing masing 
partisi dilakukan dengan cara sbb: 

• Partisi DOS INTI 
b. Dari menu utama FDISK pilih pilihan [1] lalu tekan enter. Maka akan 
muncul layer seperti gambar dibawah ini: 
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Kemudian pilih [1] kemudian tekan enter kembali. 

 
Pilih [y] dan tekan enter ,fdisk akan mengambil seluruh ruang 
harddisk.Jika hanya ada satu harddisk maka akan muncul: 

 
Jika anda ingin membuat partisi DOS Inti yang hanya menempati 
sebagaian dari ruang hard disk maka Ketikkan N,dengan demikian kita 
bisa membagi hard disk menjadi drive C dan drive D. 
 
Jika anda memilih N maka untuk membuat partisi akan ditampilkan 
layer seperti berikut: 



MODUL BAHAN AJAR 

Semua Program Keahlian 
Mengoperasikan PC Stan Alone dengan Sistem Operasional Teks 

26 

 
Pada Komom create primary DOS Partition sis dengan keinginan anda 
misalnya setengah dari total harddisk [1000] kemudian tekan Enter 

 
 
Primary partition telah berhasil dibuat kemudian tekan ESC Untuk 
kembali ke menu utama Created Partition or Logical Drive kemudian 
Pilih [1] dan enter stelah itu akan muncul menu seperti gambar dibawah 
ini dan kemudian pilih [2] disertai Enter. 
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Setelah itu akan ditampilkan layer seperti berikut ini kemudian tekan 
enter: 

 
Logical drive telah berhasil di buat untuk melanjutkan anda tinggal 
menekan ESC 
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Logical drive telah di buat dan menempati Menjadi Drive D: Kemudian 
tekan ESC 

 
Kemudian anda akan kembali ke FDISK Option kemudian pilih [2] untuk 
menset partisi yang aktif pilih 1 kemudian tekan Enter setelah muncul 
tampilan sbb tekan ESC untuk melanjutkan. 

 
Kemudian tekan ESC untuk keluar dari Fdisk 

 
FORMAT 
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Bentuk Umum: 
FORMAT drive:[/V[:Label]][/Q][/F:size][/B][/S] 
FORMAT drive:[/V[:Label]][/Q][/U][/T:tracks/N:sector][/B|s] 
FORMAT drive:[/Q][/U][/1][/4][/8][/B|S][/BACKUP] 
/V :Menentukan Volume Label sebagai Identitas disk Panjang 
character <=11 
/Q :Memformat Drive dengan cepet (Quick). 
/U :cara ini digunakan untuk hardisk yang sering mengalami kesalahan 
baca dan tulis 
/F:size :menentukan kapasitas disk yang akan di format. 
/B :memberikan cadangan tempat untuk system operasi seperti 
IO.SYS dan 
MSDOS.SYS pada disk yang baru di format. 
/S :menyalin system operasi seperti file IO.SYS dan MSDOS.SYS dan 
Command.Com dari system yang memiliki drive startup. 
/T:tracks :menentukan jumlah tracks 
/N:sector :menentukan jumlah sector per track operator /N digunakan 
bersama /T 
tetapi tidak dapat digunakan bersam /F. 
/1 :memformat pada satu sisi dari floppy disk. 
/4 :memformat disket 51/4 inch 
/8 :memformat disket 5 ¼ inch dengan 8sector per track. 
Backup :instruksi ini disebut dengan undocumented instruction yang 
akan 
memformat disket yang setelah menanyakan label kemudian akan 
secara otomatis menuju 
prompt tanpa adanya Kalimat FORMAT ANOTHER [Y/N] 
Contoh: 
A:\>Format c: /V:Ragi lt 

 
SCANDISK 
Bentuk Umum: 
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SCANDISK 
[drive:][drive:][/all][checkonly|autofix[/nosave]|custom][/surface][/
mono] 
[/nosummary][/fragment][/undo] 
Keterangan: 
Drive :berisi drive yang akan dicheck 
 /AUTOFIX :digunakan untuk mengecek dan memperbaiki jika ada 
kerusakan tanpa meminta konfirmasi dari kita untuk memperbaiki atau 
tidak. 
/ALL :digunakan untuk menecek dan memperbaiki semua local drive 

• /CHECKONLY:digunakan untuk mengecek drive tanpa perbaikan. 
• /CUSTOM :digunakan untuk menjalankan scandisk dengan 
• menggunakan konfigurasi dari file scandisk.ini 
• /MONO :digunakan jika kita menggunakan monitor monochrome. 
• /NOSAVE :digunakan untuk menghapus cluster yang rusak jika 
• ditemukan tanpa merekam data. 
• /NOSUMARRY:digunakan untuk tampilkan hasil output tanpa full 

screen 
• untuk setiap kali pengecekan. 
• /SURFACE :aotomatis cek permukaan disk sebelum mengecek 

lainnya. 
• /UNDO :untuk membatalkan proses scandisk. 
• /FRAGMENT :untuk mengecak file yang sudah didefragmentasi. 

Contoh: 
A:\>scandisk c:  
Artinya mengecek drive c 
C: \scandisk /all 
Artinya mengecek semua drive yang ada. 
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Konfirmasi untuk melakukan Surface scan 

 
Proses Surface scan 
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proses Surface Scan telah selesai 
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Begitulah juga kira-kira bagi para pengguna Linux yang baru berpindah 
dari dunia DOS atau Windows, mereka sibuk mencari padanan perintah 
yang sama di Linux.  

Linux  Fungsi  

chmod  Merubah attribut/hak pakai suatu file atau 
direktori  

pwd  Untuk mengetahui direktori pada saat ini (current 
directory)  

cp <file_asal> 
<file_tujuan>  

Menyalin file, pada linux dapat juga digunakan 
untuk menyalin seluruh direktori dengan perintah 
(cp -a)  

rm <nama_file>  

Menghapus file, satu atau banyak file. Perhatian : 
pada linux perintah rm ./* menghapus semua data 
pada direktori saat ini, kecuali file yang diawali (.), 
yaitu file yang biasanya digunakan untuk 
konfigurasi. Untuk menghapusnya harus dinyatakan 
secara eksplisit, yaitu rm ./.*.  

rm -r 
<nama_direktori>  

Menghapus direktori dan subdirektori di 
bawahnya.  

ls <nama_direktori>  Menampilkan nama file pada direktori tersebut.  

ls -a 
<nama_direktori>  

Menampilkan nama file termasuk yang diawali 
dengan titik (.)  

ls -l <nama_direktori> 
Menampilkan nama file pada direktori termasuk 
jenis, dan keterangan detail lainnya, seperti 
attribut (hak pakai/permission)  

fdisk <nama_divais>  
Mengedit, menghapus, dan membuat partisi pada 
disk. sebagai contoh fdisk /dev/hda1 akan mengedit 
partisi pada hard disk IDE pertama.  

fdformat 
/dev/fd0H1440  
mkdosfs /dev/fd0  

Memformat sebuah disket dengan format 
filesystem MS-DOS  

mke2fs /dev/hda1  Memformat hard disk (pada DOS dengan format 

MENGOPERASIKAN KOMPUTER BERBASIS TEKS PADA 

SISTEM OPERASI LINUX 
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MS-DOS), sedang pada Linux dengan format Linux 
ekstended (ext2)  

man 
(|apropos|whatis) 
<kata_kunci>  

Menampilkan keterangan bantu (help) untuk 
perintah yang namanya sesuai dengan kata_kunci.  

man -f <kata_kunci>  
Mencari pada seluruh keterangan bantu (help) 
keterangan yang mengandung kata_kunci yang 
diinginkan.  

mkdir 
<nama_direktori>  

Membuat suatu direktori yang bernama 
nama_direktori  

more (|less|most) 
lt;nama_file>  Menampilkan isi file halaman per halaman.  

mv <nama_lama> 
<nama_baru>  

Mengubah nama file, pada Linux dapat digunakan 
mengubah nama direktori juga.  

rmdir 
<nama_direktori>  Menghapus direktori bernama nama_direktori  

cat <nama_file>  Menampilkan isi dari file bernama nama_file  
Perintah dalam tanda kurugg (|...|) adalah perintah lainnya yang dapat 
juga digunakan.  
 
Membuat memori Virtual.  
Meskipun secara teori Linux dapat berjalan di memori 2 MB, tapi lebih 
besar memori akan lebih banyak yang dapat Anda kerjakan. sistem X-
Windows tidak mau berjalan jika memorinya lebih kecil dari 8 MB. 
Untuk menciptakan tambahan memori virtual sebanyak 8 MB, ketikkan 
(sbg root) :  
       # dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=8192 
       # mkswap /swapfile 8192 
       # sync 
       # swapon /swapfile 
tambahkan pada baris terakhir di /etc/rc.d/rc.local untuk membuat 
swapfile tersedia diwaktu yang akan datang ketika Anda booting, atau 
tambahkan baris ini di /etc/fstab :  
   /swapfile   swap    swap    defaults 
Menggunakan tar dan gzip  
Dibawah unix, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk 
mengarsip dan mengkompress file. tar berguna untuk mengarsip--- ini 
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seperti PKZIP tapi dia tidak melakukan kompresi, dan yang dia 
kerjakan hanya mengarsip saja. Untuk membuat arsip baru :  
   $ tar -cvf <nama_arsip.tar> <file> [file...] 
Untuk meng-ekstrak atau mengembalikan :  
   $ tar -xpvf <nama_arsip.tar> [file...] 
untuk melihat daftar isi dari suatu arsip :  
   $ tar -tf <nama_arsip.tar> | less 
Anda dapat mengkompresi file dengan menggunakan compress, atau 
gzip :  
   $ compress <file> 
   $ gzip <file> 
yang akan menciptakan file terkompresi dengan ekstensi .Z (compress) 
atau .gz (gzip) . Program ini hanya dapat mengompress satu buah file 
dalam satu waktu. untuk men-dekompress (mengembalikan), gunakan :  
   $ compress -d <file.Z> 
   $ gzip -d <file.gz> 
untuk lebih lanjut....RMP.  
program bantu unarj, zip dan unzip (PK??ZIP kompatibel) juga 
tersedia, File dengan ekstensi .tar.gz atau .tgz (di arsip dengan tar lalu 
dikompress dengan gzip) adalah hal yang lazim didalam dunia unix 
seperti .ZIP di DOS. Dan dibawah ini adalah bagaimana caranya 
menampilkan daftar file yang terkandung di dalam .tar.gz :  
   $ gzip -ddc <file.tar.gz> | tar tf - | less 
Menginstall aplikasi  
Permulaan dari semuanya: menginstall paket aplikasi adalah pekerjaan 
dari root. Beberapa aplikai Linux didistribusikan dalam bentuk arsip 
.tar.gz atau .tgz , untuk men-dekompress dari / ketikkan perintah 
berikut :  
   $ gzip -dc <file.tar.gz> | tar xvf - 
File file tersebut akan di-dekompress ke dalam direktori yang benar, 
yang mana direktori akan otomatis tercipta jika belum ada, pengguna 
dari distribusi slackware mempunyai program yang gampang (user-
friendly) yaitu program pkgtool; yang lain adalah rpm; yang tersedia 
bagi semua distribusi, terimakasih buat red hat.  
Paket program yang lain tidak dapat di install dari / ; cirikhas, arsip 
akan mempunyai direktori yg dinamakan pkgname/ dan banyak file atau 
subdirektori dibawah pkgname/. Aturan yang bagus adalah untuk 
menginstallnya dari direktori /usr/local, disamping, beberapa paket 
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program didistribusikan dalam C atau C++ (source code), yang mana 
Anda harus mengkompilasi untuk menciptakan file binary. Dalam hal ini 
anda membutuhkan kom piler gcc.  
Anda tidak dapat berbuat tanpa.....  
Perintah penyelesaian: tekan <TAB> ketika Anda ingin memberitahu 
bahwa perintah anda akan di buat menjadi baris perintah yang lengkap, 
contoh : anda ingin mengetikkan perintah gcc ini_adalah_file_yang_panjang.c 
; karena malas mengetik, maka ketikkan saja gcc ini<TAB> (jika Anda 
mempunyai file lain yang dimulai dengan karakter yang sama (ini) ; 
tambahkan karakter lagi agar diperoleh cukup karakter untuk 
menghindari kemungkinan mendua arti).  
Menggulung layar ke atas: tekan SHIFT+PAGE UP (tombol abu abu) 
akan mengijinkan Anda untuk melihat halaman diatas, banyaknya 
skrolling tergantung pada kapasitas video memori anda.  
Mereset layar : jika Anda mengalami me-more atau men-cat file binary, 
maka layar anda akan dipenuhi karakter karakter aneh (garbage), untuk 
mengatasinya : secara buta ketikkan reset atau echo CTRL-V ESC c 
RETURN  
Mempaste teks : di dalam console, lihat dibawah ini: di X; klik dan drag 
untuk memilih teks di dalam xterm window, kemudian klik tombol 
tengah (atau dua tombol bersamaan jika Anda hanya mempunyai 2 
tombol mouse ) untuk meletakkan/mempaste. bisa juga xclipboard 
(penulisng , hanya untuk teks ); jangan bingung jika Anda mendapatkan 
respon yang lambat.  
Menggunakan mouse : install gpm, mouse driver untuk console, Click dan 
drag untuk memilih teks, kemudian klik tombol kanan untuk meletakkan 
teks yang terpilih, ini juga bekerja antar VCs yang berlainan.  
Pesan dari kernel : dapat dilihat di /var/adm/messages atau di 
/var/log/messages oleh root, yang mana memberikan pesan pesan yang 
ingin disampaikan oleh kernel. termasuk pesan pada waktu bootup.  
Program program berguna dan perintah perintah.  
Ini bertolak dari pengalaman penulis, Sebagai permulaan, dimana kita 
bisa mendapatkannya. Sejak Anda mengetahui bagaimana untuk 
berselancar di Net dan bagaimana menggunakan arsip dan ftp. Penulis 
akan memberitahu tiga dari alamat alamat terpenting untuk Linux yaitu 
: sunsite.unc.edu , tsx-11.mit.edu , dan nic.funet.fi silakan gunakan 
mirror yang paling dekat dengan Anda.  
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• at mengijinkan Anda untuk menjalankan pprrogram pada tanggal 
dan waktu tertentu.  

• awk adalah program sederhana yang terampuh untuk sekarang 
yang berguna untuk memanipulasi file data (tidak hanya itu). 
Contoh : data.dat adalah file multifiled data Anda. perintah :  

•    $ awk '$2' ~ "abc" {print $1, "\t", $4}' data.dat 
akan menampilkan field 1 dan field 4 dari setiap baris di data.dat 
yang mempunyai "abc" di field ke dua.  

• delete dan undelete mengerjakan sesuai dengan arti dari nama 
mereka.  

• df memberikan kita informasi mengenai disk-disk yang ter-mount  
• dosemu mengijinkan Anda untuk menjalankan beberapa (tidak 

semua) program DOS, termasuk windows 3.xx, dengan beberapa 
manipulasi bit.  

• file <filename> memberitahu Anda jenis dari file tsb (apakah teks 
ASCII, executable, arsip dan lain lain)  

• find (lihat juga bagian "dir") adalah salah satu dari perintah yang 
tergolong ampuh dan sangat berguna. Ini berguna untuk 
menemukan file dengan karakteristik khusus. dan melakukan 
sesuatu dengannya. Penggunaan yang umum dari find adalah :  

•    $ find <direktori> <ekspresi> 
dimana <ekspresi> adalah kriteria pencarian dan yang akan kita 
lakukan. contoh :  
   $ find . -type l exec ls -l {} \; 
Menemukan semua file yang mana mempunyai link simbolik dan 
menunjukkan ter link ke mana.  
   $ find / -name "*.old" -ok rm {} \; 
menemukan file file yang mempunyai pola pola tsb dan 
menghapusnya, lihat permisi aksesnya dahulu.  
   $ find . -perm +111 
menemukan file file yang mempunyai permisi akses 111 
(executable)  
   $ find . -user root 
menemukan file file yang menjadi hak dari root. Untuk 
kemungkinan kemungkinan disini silakan lihat manual page, RMP  

• gnuplot adalah program pintar yang berguna untuk plotting ilmiah.  
• grep untuk menemukan teks dengan pola pola tertendu di dalam 

file. Contoh :  
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•    $ grep -l "geology" *.tex 
akan menampilkan file file *.tex yang mempunyai kata "geology". 
Jenis yang lain adalah zgrep yaitu bekerja pada file file gzip. 
RMP  

• gzexe mengkompressi file file binary executable dan menjaga 
mereka agar tetap executable.  

• joe adalah editor yang sangat baik. memintanya dengan 
mengetikkan jstar dan Anda akan mendapat cara cara editing 
seperti wordstar dan turunan turunannya, termasuk DOS dan 
Borland's Turbo editor.  

• less barangkali adalah browser/penampil teks yang terbaik. dan 
jika terkonfigurasi dengan benar, maka akan mengijinkan Anda 
untuk membrowse/menampilkan file file ter-gzip, tar, dan ter - 
zip dengan baik  

• lpr <file> melakukan pencetakan pada file di bacground. Untuk 
mengetes status dari antrian pencetakkan, gunakan lpq ; dan 
untuk menghapus file dari antrian pencetakkan, gunakan lprm;  

• mc adalah file manager besar.  
• pine adalah program email yang nyaman.  
• script <script_file> mengkopi ke script_file apa yang tampil di layar 

hingga Anda memberikan perintah exit. ini berguna untuk proses 
debugging  

• sudo mengijinkan pengguna untuk menjalankan beberapa dari 
tugas root ( spt memformat dan memount disk, lihat manual 
page... RMP );  

• uname -a memberikan Anda informasi tentang system yang anda 
gunakan.  

• zcat dan zless adalah berguna untuk menampilkan teks file yang 
ter gzip tanpa harus men-un-gzip terlebih dahulu, kemungkinan 
penggunaan :  

•    $ zless textfile.gz 
•    $ zcat textfile.gz | lpr 
• perintah perintah yang sering kali berguna : bc, cal, cmp, cut, fmt, 

head, hexdump, nl, passwd, printf, sort, split, strings, tac, tail, tee, touch, 
uniq, w, wall, wc, whereis, write, xargs, znew dan lain lain.. lihat manual 
page---RMP  
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Ekstension dan program program yang berhubungan.  
Sekarang Anda menginjak arti dari ekstension file, dengan 
mengecualikan yang tidak lazim (spt font dll), Daftar :  

• 1 ... 8: halaman manual.mendapatkan manual.  
• arj: mode arsip dengan arj. untuk mengembalikan pakai unarj  
• dvi: File keluaran yang dihasilkan TeX (lihat dibawah). xdvi untuk 

menampilkan; dvips untuk memasukkan ke PostScript file .ps .  
• gif: file grafik. Dapatkan seejpeg atau xpaint.  
• gz: arsip yg dibuat dengan gzip.  
• info: file info (alternatif pendek dari halaman manual). 

mendapatkan info.  
• jpg, jpeg: file grafik . dapatkan seejpeg.  
• lsm: File map dari Software Linux. Berisi file text sederhana 

yang mendeskripsikan paket paket program.  
• ps: file postscript. Untuk menampilkan atau mencetak gunakan gs 

dan, alternatif lain, ghostview.  
• rpm: Paket program redhat. Anda dapat menginstallnya di setiap 

sistem dengan menejer paket rpm.  
• tgz, tar.gz: arsip yang dibuat dengan tar dan dikompressi dengan 

gzip.  
• tex: file teks untuk mengajukan ke TeX, Program ampuh untuk 

mengetik. Dapatkan paket program tex, yang tersedia di 
beberapa distribusi; Tapi hati hati dengan NTeX, yang mana 
memiliki fonts yang terkorupsi dan ini termasuk dibeberapa 
versi slackware.  

• texi: file infoteks, dapat menghasilkan antara TeX dan file info 
(cp info). Dapatkan xinfo.  

• xbm, xpm, xwd: file grafik. Dapatkan xpaint.  
• Z: Arsip yang terbuat dengan compress.  
• zip: Arsip yang dibuat dengan zip. dapatkan zip dan unzip.  
 

 

(Materi Linux ini dikutip dari tulisan I Made Wiryana dari www.pandu.org)  
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MEMATIKAN KOMPUTER  
DAN MENGAMATI PROSES DE-AKTIFASI  

SISTEM OPERASI HINGGA SELESAI 
 

Pada akhir hari dimana kita bermaksud mengakhiri dulu bekerja dengan 
komputer dan mematikannnya. Sebelum mematikan komputer anda harus 
melakukan persiapannya dulu,persiapan ini antara lain : 
a. Rekam dan akhiri program yang sedang dijalankan 
b. pada mode DOS prompt misal  c :\> ketiklah exit kemudian  enter, 

kemudian akan kembali ke layar desktop 
c. Untuk mematikan komputer langkahnya tergantung dari jenis 

motherboardnya ATX atau tidak dan OS .  
• Jika ATX dan OS adalah Win98, Win Me, Win 2000: klik start, 

klik shutdown, pilih shutdown, klik Yes, komputer mati sendiri 
(tidak usah menekan tombol power).Matikan  Stavol , kemudian 
cabut kabel dari jaringan liistik PLN 

• Jika ATX dan OS adalah Win XP: klik start, klik turn off 
computer, pilih turn off, komputer mati sendiri (tidak usah 
menekan tombol power) Matikan  Stavol , kemudian cabut kabel 
dari jaringan liistik PLN. 

(khusus untuk motherboardnya AT caranya sama dengan di atas, namun 
keluar “its now safe turn off your computer” , baru tombol power 
komputer dimatikan) 
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TEST FORMATIF 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan jelas ! 

1. Sistem booting yang dilaksanaakna saat komputer tidak aktif 
disebut… 

2. Apa yang dimaksud dengan CPU ( Central Processing  Unit ) ? 
3. Sistem booting yang dilaksanakan saat komputer dijalankan 

dengan cara menekan tombol reset disebut… 
4. Perintah DOS yang berfungsi menampilkan isi file adalah adalah 

perintah… 
5. Perintah mengcopy file dalam satu drive menggunakan perintah…. 
6. Jelaskan perintah internal ! 
7. Buatlah perintah untuk mengganti nama file ! 
8. Perintah untuk mengubah bentuk prompt menjadi ==> adalah… 
9. Perintah yang berfungsi untuk menghapus semua tampilan dilayar 

adalah perintah… 
10. Bagaimana cara membuat directory / sub directory ? 

 
 
KUNCI JAWABAN TEST FORMATIF 

1. cold boot 
2. Merupakan bagian utama dari suatu komputer. CPU 

bertanggungjawab atas terkendalinya kegiatan seluruh bagian 
komputer, selain itu CPU juga berfungsi untuk melakukan proses 
hitung dan logika.  

3. Warm boot 
4. DIR 
5. Diskcopy 
6. Seluruh perintah yang dapat dieksekusi komputer secara langsung 

tanpa membutuhkan file-file program. 
7. RENAME 
8. Prompt $Q $Q $G 
9. CLS 
10.  MD diikuti nama directory 
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3 . PENUTUP 

Modul ini merupakan bahan ajar peserta didik untuk memperoleh 
kompetensi mengoperasikan PC stand alone dengan sistem operasi 
berbasis Teks pada mata diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 
Informasi (KKPI), sehingga peserta didik dapat dibekali dengan kecakapan 
menggunakan komputer sebagai sarana dalam mencapai tujuan sehari-
hari.  

 
 
 
 


