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1 MODUL 1 

MODUL 1 

PENGENALAN SISTEM OPERASI, IDE VISUAL C++ DAN ALGORITMA 

PEMROGRAMAN 

 

A. TUJUAN 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu: 

- Mengoperasikan computer khususnya Windows dengan baik. 

- Mengenali dan menggunakan IDE C++ dengan baik. 

- Membuat program sederhana menggunakan Bahasa C++. 

 

B. PETUNJUK 

1. Awali setiap aktivitas anda dengan doa, agar anda lancer dalam belajar. 

2. Pahami tujuan, dasar teori dan latihan- latihan praktikum dengan baik. 

3. Kerjakan  tugas-tugas praktikum dengan baik, jujur dan sabar. 

4. Tanyakan kepada asisten praktikum apabila ada hal-hala yang kurang jelas. 

 

C. ALAT dan BAHAN 

- PC/Laptop yang memenuhi kapasitas untuk pemrograman Bahasa C++  

- Software C++ 

- Modul/handout materi yang akan di praktikkan. 

 

D. DASAR TEORI 

SISTEM OPERASI 

Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang dipasang pada PC, 

laptop atau perangkat lain yang berfungsi sebagai perantara (interface) antara pengguna 

dan perangkat keras. 

Fungsi dari system operasi adalah: 

1. System operasi mengatur kerja hardware sehingga hardware bias dan mudah 

digunakan. 
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2. Mengatur dan mengontrol program aplikasi yang terinstal di PC. 

3. Melakukan manajemen memory 

4. Memproteksi PC dari malware, virus dan ancaman lain. 

5. Sebagai resource manager dan resource allocator. 

 

LATIHAN 

1. Membukan Windows Explorer 

Melalui start  All program  Accessories  Windows Explorer 

Atau bias melalui cara cepat, klik kanan tombol start,  kemudian pilih windows explorer. 

Selain itu bias menggunakan keyboard shortcurt, start+E 

2. Membuat Folder Baru. 

Klik kanan di windows explorer  new  folder. 
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3. Mengopy/Menyalin File 

- Klik kanan pada file atau folder yang akan di copy, kemudian klik copy. 

Menggunakan cara cepat: 

- Menekan tombol ctrl+C. 

Pindah ke directory yang akan dituju kemudian klik kanan paste. 

Menggunakan cara cepat: 

- Menekan tombol ctrl+V 
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4. Menghapus File 
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Atau dengan cara tekan tombol delete. 

5. Melakukan operasi terhadap file melalui perintah command prompt. 

- Membuat folder: 

a. mkdir[spasi]namafolder 

b. md[spasi]namafolder 
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- Mengopy File/Folder 

 Copy[spasi]alamatdirektoriasal[spasi]alamatdirektoritujuan 

 

- Menghapus File 

 Del[spasi]alamatdirektori 

 

- Menghapus folder 

 Rd[spasi]alamatdirektori 
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PEMROGRAMAN DAN ALGORITMA 

 Pemrograman adalah proses membuat software komputer dengan menerapkan algoritma 

dan struktur data tertentu menggunakan bahasa pemrograman. Algoritma  adalah  metode dan 

tahapan  sistematis  yang  digunakan  untuk  memecahkan  suatu permasalahan.Struktur  data 

adalah  tempat  tatanan  penyimpanan  data  yang dibutuhkan  program  pada komputer, 

 

Kode program yang telah ditulis di-compile dan dieksekusi untuK menjalankannya. 

Compile  adalah  menerjemahkan  kode  program  yang  ditulis  menggunakan  Bahasa 

pemrograman,  ke  bahasa  mesin  yang  dapat  dimengerti  oleh  komputer  sehingga komputer 

mengerti apa yang diperintahkan. Kode program yang telah ditulis di-compile dan dieksekusi 

untuk menjalankannya. Compile  adalah menerjemahkan  kode  program  yang  ditulis  

menggunakan  bahasa pemrograman,  ke  bahasa  mesin  yang  dapat  dimengerti  oleh  komputer  

sehingga komputer mengerti apa yang diperintahkan. 
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FLOWCHART 

Flowchart atau diagram alir adalah diagram yang digunakan untuk merepresentasikan 

algoritma atau aliran program (flow) secara logika. 
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MENGENAL IDE (INTEGRATED DEVELOPMENT EQUIPMENT) VISUAL C++ 

 IDE (Integrated Development Equipment) adalah program komputer yang memiliki 

beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan dari IDE adalah 

untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkatlunak. 

 

E. LATIHAN 

1. Membuka aplikasi MinGW  

 

2. Membuat File baru   

Klik file -> new   

Pilih tab “file” dan pilih “C++ Source File”   

Klik OK 
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3. Tampilan IDE MinGW 

 

4. Membuat Aplikasi Sederhana 

 

5. Melakukan compile program 
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6. Lihat Hasilnya  ! 
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F. TUGAS PRAKTIKUM 

 


