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Hari dan Tanggal 

• Klik pada Start Menu → Settings →
Control Panel → Date/Time. Kotak 
dialog Date/Time Properties akan 
muncul. 

• Frame Data digunakan untuk 
memilih bulan dan tahun. 

• Time Field digunakan untuk 
merubah waktu. ( jam, menit, detik 
dan AM/PM ) 
merubah waktu. ( jam, menit, detik 
dan AM/PM ) 

• Pilihlah time zone yang bener sesuai 
dengan tempat tinggal anda. 

• Jika anda ingin menyesuaikan 
setting waktu anda dengan daylight 
saving time, cek box yang ada pada 
frame Time Zone. 

• Klik Apply lalu klik OK. 



Display Properties 

Terdapat 2 cara yaitu：
1. Start → Settings →

Control Panel →
Display 

2. Klik Kanan pada 
Background Dekstop Background Dekstop 
→ Properties 



Display Properties
1. Mengubah Setting Wallpaper 

(Background dari Dekstop 
Windows)

• Pilihlah bagian Desktop 
• Pilihlah wallpaper yang 

diinginkan. 
• Browse → Untuk memilih file 

gambar secara manual gambar secara manual 
• Position → Terdapat tiga 

pilihan yaitu : 
a. Center → Meletakkan di 

bagian tengah 
b. Tile → Meletakkan gambar 

secara penuh di layar 
c. Streach → Memperbesar 

gambar hingga layar penuh. 
• Color → Memilih pola untuk 

wallpaper 



Display Properties
2. Mengubah Setting Screen Saver 

Screen Saver ialah animasi atau 
tampilan pada layar jika dalam 
selang waktu tertentu keyboard 
atau mouse tidak disentuh. 

– Pilihlah bagian Screen Saver dari 
Display Properties. Display Properties. 

– Pilihlah screensaver yang 
inginkan. 

– Settings → Untuk mengubah 
setting dari screen saver yang 
dipilih 

– Preview → Untuk melihat screen 
saver yang dipilih 

– Wait for → Batas waktu hingga 
screen saver ditampilkan 



Display Properties
3. Mengubah Tampilan Layar 

• Pilihlah bagian Appereance dari 
Display Properties. 

• Scheme → Untuk memilih tipe 
tipe tampilan layar yang telah 
disediakan oleh Windows 

• Item → Untuk memilih bagian • Item → Untuk memilih bagian 
dari layar yang ingin kita edit. 

• Font → Untuk mengubah jenis 
huruf yang di gunakan 

• Size → Untuk mengubah 
ukuran yang di gunakan 

• Color → Untuk mengubah 
warna yang digunakan 

• B → Tampilan Tebal, 
• I → Tampilan Miring 



Display Properties
4. Mengubah Setting Performa Layar

• Pilihlah bagian Settings dari 
Display Properties 

• Color Pallete → Untuk 
mengatur berapa banyak 
warna yang di kenali oleh 
komputer ( bergantung pada 
Video Card ). 
komputer ( bergantung pada 
Video Card ). 

• Screen Resolution → Untuk 
mengatur resolusi layar. 
Resolusi berkaitan erat 
dengan kualitas gambar yang 
dihasilkan layar. Semakin 
besar resolusi yang dipilih, 
semakin bagus kualitas 
gambar yang di hasilkan. 



Memformat

• Bukalah My Computer atau 
Windows Explorer 

• Klik kanan pada drive yang akan 
di format

• Volume Label: Memberi nama 
pada disket anda 

• Quick Format: Memformat dengan • Quick Format: Memformat dengan 
kecepatan tinggi(hanya untuk 
drive yang pernah di format 
sebelumnya). 

• Create an-MS DOS startup-disk: 
Selain memformat disket, 
memasukan juga file system DOS 
ke dalam disket sehingga disket 
tersebut dapat di gunakan untuk 
mem-boot komputer anda



Memperbaiki Kerusakan pada Disk 
Kerusakan yang terjadi pada 
sebuah disk akan sangat 
mempengaruhi performa dari 
disk

• Bukalah My Computer atau Windows 
Explorer 

• Klik kanan pada drive tujuan anda 
dan pilihlah Properties. 

• Kliklah tab Tools 

• Automaticaly fix file system errors : 
Dengan men-cek pilihan ini, 
Windows akan secara otomatis 
memperbaiki setiap kerusakan yang 
ditemuinya. 

• Scan for and attempt recovery for 
bad sectors : Dengan men-cek 
pilihan ini, selain memeriksa file dan 
direktori pada drive yang kita pilih 
akan adanya kerusakan, Windows 
pun memeriksa drive tersebut akan 
adanya kerusakan fisik. 



Men-Defrag Hardisk
Secara normal, komputer menyimpan data 
pada hardisk secara kontinu. Akan tetapi, 
pada keadaan tertentu komputer menyimpan 
data tersebut secara terpecah-pecah. Dalam 
keadaan seperti ini, komputer akan 
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 
membaca data dari hardisk. Untuk 
memnyatukan data yang terpecah-pecah 
menjadi data yang kontinue, digunakanlah 
program Defragmentasi. 

• Pilihlah bagian Tools dari Drive Properties • Pilihlah bagian Tools dari Drive Properties 
anda. 

• Klik “Defragment Now” pada bagian 
Defragmentation. 

• Pilihlah drive hardisk yang ingin anda defrag. 
• Klik lah “Defragment”. Apabila kita lihat 

gambar diatas, terdapat tombol “Analyze” 
dan tombol “Defragment”. Tombol “Analyze” 
digunakan untuk melihat keadaan data pada 
hardisk anda tanpa mendefragnya. Dan 
tombol “Defragment” digunakan untuk 
melihat keadaan data pada hardisk anda, 
lalu mendefragnya.



Mempebesar Ruang Kosong pada Hardisk 

Ketika anda bekerja dengan 
menggunakan sebuah program pada 
Windows, terkadang program 
tersebut membuat file-file yang tidak 
diperlukan. Apabila anda telah 
bekerja untuk waktu yang lama, 
tentu saja jumlah file yang tidak 
diperlukan ini semakin banyak 
jumlahnya dan menghabiskan 
kapasitas dari hardisk anda. Untuk 
mengatasi hal ini, Windows 
menyediakan program “Clean Up” 
mengatasi hal ini, Windows 
menyediakan program “Clean Up” 
yang dapat menghilangkan file-file 
yang tidak diperlukan tersebut 
sehingga ruang kosong pada hardisk 
anda akan semakin besar. 

• Bukalah Drive Properties anda pada 
bagian General. 

• Kliklah tombol “Disk Cleanup” 
• Ok



Mematikan Program yang Membeku 
Ketika anda bekerja dengan suatu program, 
tidak selamanya program tersebut bekerja 
dengan baik. Ada kalanya pula ketika 
program tersebut tidak berfungsi dengan 
seharusnya sehingga tidak menerima 
perintah-perintah dari sang pemakai. Dalam 
keadaan ini dikatakan bahwa program itu 
telah membeku atau biasa kita sebut dengan 
istilah “Hang”. Pada umumnya tidak ada 
cara untuk memperbaiki program yang 
“Hang”, tetapi anda dapat mematikan 
program tersebut secara paksa. program tersebut secara paksa. 

• Kliklah Ctrl+Alt+Del 
• Apabila kita lihat gambar diatas, pada kolom 

Status semua program dalam keadaan 
Running, yang berarti bekerja dengan baik. 
Akan tetapi, apabila terdapat program yang 
Hang, status program tersebut akan tertulis 
Not Responding. 

• Untuk mematikan program tersebut, pilihlah 
program tersebut lalu klik tombol “End 
Task”. 



Menghapus Program dari Windows 

• Start Menu → Control 
Panel → Add/Remove 
Program 

• Pilihlah program yang • Pilihlah program yang 
ingin anda hapus. 

• Lalu klik 
Change/Remove. 



Menambah dan Menghilangkan Komponen 
Windows 

Komponen Windows ialah program-program 
yang telah tersedia didalam CD penginstallan 
Windows. Akan tetapi, ketika kita menginstall 
Windows tidak semua program ini diinstall ke 
komputer kita. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari penginstallan program yang tidak 
diperlukan 

• Bukalah Control Panel anda, dengan mengklik 
tombol Start → Settings → Control Panel. 

• Bukalah Control Panel anda, dengan mengklik 
tombol Start → Settings → Control Panel. 

• Lalu klik lah icon Add/Remove Programs yang 
kemudian dilanjutkan dengan menklik 
Add/Remove Windows Components. 

• Box yang tercek menandakan bahwa program 
tersebut telah terinstall pada komputer anda. 
Dan box yang tidak tercek menandakan bahwa 
program tersebut tidak terinstall pada 
komputer anda. 

• Berilah cek pada box yang kosong apabila anda 
ingin menginstalln program tersebut dan 
hilangkanlah cek pada box bila anda ingin 
menghilangkan program tersebut dari 
komputer anda. 

• Klik Next. 


