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( Manajemen File )Manajemen File )Manajemen File )Manajemen File ) 
Windows Explorer adalah fasilitas yang berfungsi untuk mengelola file dan folder. Dengan Windows 
Explorer dapat mengatur penggunaan drive yang aktif, menggunakan file yang aktif pada floppy disk, 
local drive, sistem jaringan, dan sistem koneksi internet. 
 
Ada beberapa cara mengaktifkan Windows Explorer 
 
1.   Klik Start, All Programs, Accessories, Windows Explorer 

a) 

Gambar 1. Langkah-langkah membuka Windows Explorer 
 

Lembar Kerja Windows Explorer dibagi dalam 2 (dua) jendela: 
1. Jendela Folder 

Jendela Folder terletak pada bagian kiri lembar kerja Windows Explorer, berisi nama dan ikon 
folder atau subfolder 

2. Jendela File 
Jendela File terletak pada bagian kanan lembar kerja Windows Explorer, berisi nama dan ikon 
file, serta nama dan ikon subfolder dari suatu folder yang dipilih atau diaktifkan pada bagian 
Jendela Folder 

 

b) 

Start All Program 

Accessories Windows Explorer Jendela Folder Jendela File 
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2.  Klik kanan pada Start. Pilih Explore 
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3. Tekan Tombol Start dan huruf E secara bersamaan akan muncul tampilan pada gambar di bawah ini. 
 

Gambar 3. Tampilan Windows Explorer 
 
4. Double Klik ( Klik kiri 2 x ) pada Shortcut Windows Explorer yang ada pada Desktop. 
 Shortcut adalah fasilitas yang disediakanWindows XP untuk mempercepat pengaktifan suatu 

program aplikasi atau dokumen. 
 Cara untuk membuat shortcut Windows Explorer di Desktop adalah: 

1. Buka dahulu di mana letak Windows Explorer. Kita pergunakan Cara 1 mengaktifkan windows 
explorer. 

2. Pada Windows Explorer klik kanan pilih Send To, Desktop (create shortcut) klik kiri. 
 

a)
b)Explore 

Gambar 2. Cara Lain Langkah-langkah membuka Windows Explorer 
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Cara mengaktifkan atau membuka 
Windows Explorer dengan shortcut adalah 
doble klik (klik kiri 2 x) pada mouse 
letakkan pada shortcut windows explorer 
 

A. MENGOLAH FILE 
 
File adalah sebuah naskah yang disimpan dalam disk. Naskah dapat berupa surat, presentasi, gambar, 
kumpulan instruksi program, suara dan lain-lain. 
Sebagai contoh lihatlah gambar berikut: 
 

Windows Explorer 

All Program 

Accessories Windows Explorer Send To 

Desktop (create shortcut) 

a) b) 

Gambar 4. Cara Membuat Shortcut Windows Explorer 

LayarDesktop 

Gambar 5. Tampilan Shortcut Windows Explorer 

Shortcut Windows Explorer 
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Menyalin File 
1. Pilih nama file yang akan disalin misal file yang bernama “WINDOWS EXPLORER”  
2. Klik kanan, pilih copy, letakkan hasil salinan sesuai keinginan misal di My Documents.  
3. Klik kanan, pilih paste. Hasil salinan akan terletak di My Documents dengan nama file yang 

sama.           
 

Gambar 7. Langkah-langkah Menyalin File 
 

b) a) 

Contoh File

Nama File Copy My Documents Paste 

Gambar 6. Tampilan Contoh File 
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Mengganti Nama File 
Misal file yang bernama “WINDOWS EXPLORER” hasil salinan yang di My Documents 
akan diganti nama filenya dengan nama file “WINDOWS EXPLORER COPY”, caranya 
adalah: 
1. Pilih nama file “WINDOWS EXPLORER” yang ada di My Documents 
2. Klik kanan pilih Rename, ganti nama file dengan “WINDOWS EXPLORER COPY”. 
3. Klik di sembarang tempat 
 

Mengganti nama file bisa dengan cara: 
Pilih file yang akan diganti namanya kemudian tekan tombol F2, ketik nama file baru.Klik 
sembarang tempat 
Menghapus File 
Apabila ingin menghapus file caranya adalah: 
1. Pilih nama file misal “WINDOWS EXPLORER COPY” yang ada di My Documents 
2. Klik kanan, pilih Delete.
3. Keluar Kotak Dialog Confirm File Delete yang tampak pada gambar b), pilih Yes apabila 

akan menghapus, pilih No apabila membatalkan penghapusan. 
 a)  b) 

Nama File 

Rename ketik nama file baru 

Nama File 

Delete 

Kotak Dialog Confirm File Delete 

a) b) 

Gambar 8. Langkah-langkah Mengganti Nama file 

Gambar 9. Langkah-langkah Menghapus File
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Menghapus file bisa dengan cara: 
Pilih file yang akan dihapus kemudian tekan tombol Delete pada keyboard. 
 
Catatan : 
File yang telah dihapus akan ditempatkan pada Recycle Bin.  
Apabila menginginkan file tersebut kembali bisa di buka di Recycle Bin 
selama belum dihilangkan.
Caranya adalah: 
1. Pilih Recycle Bin, pilih file yang telah dihapus yang akan dibuka kembali 
2. Klik kanan pilih Restore 
3. File tersebut akan kembali ke tempat semula sebelum dihapus. 
 
Memindah File 
Apabila ingin memindah suatu file di directory tertentu dipindah di directory yang diinginkan, 
caranya adalah: 
 
1. Pilih file yang akan dipindah, misal: File yang bernama “WINDOWS EXPLORER 

COPY” yang ada di My Documents akan dipindah di directory C:\ 
2. Klik kanan pada file “WINDOWS EXPLORER COPY” pilih Cut 
3. Letakkan file yang akan dipindah misal di C:\  
4. Klik kanan pilih paste 

b) 
 

Gambar 7. Langkah-langkah Memindah File 
 

Gambar 10. Langkah-langkah Memindah File 
 

a) 

Nama File 
Cut 

Directory C 

Paste 
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B. PERINTAH PADA FOLDER 
 
Folder adalah perintah untuk menyimpan data atau dokumen agar dapat diorganisir menurut 
pengelompokan file program tersebut, dan untuk mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian 
data. 

Mengatur Tampilan Jendela Folder 
Pengaturan tampilan folder dan subfolder, seperti mengembangkan dan menutup tampilan 
folder dan subfolder dengan memperhatikan simbol + (plus) dan – (minus) yang menyertai ikon 
folder dan subfolder tersebut. 
berfungsi untuk mengembangkan percabangan suatu folder. Apabila Anda menekan  simbol    
(+)  pada suatu ikon folder, maka tampilan subfolder yang ada di bawahnya satu tingkat akan  

 diuraikan. 
berfungsi untuk menutup percabangan suatu folder. Apabila Anda menekan simbol (-) pada 
suatu ikon folder, maka tampilan subfolder yang ada di bawahnya akan ditutup 

 
Catatan : Pada saat Anda menekan simbol + (plus) ikon suatu folder, maka simbol ikon folder 

tersebut akan berubah menjadi simbol – (minus) dan begitu sebaliknya. 
 

Membuat Folder 
Apabila ingin membuat folder di My Documents  
1. Pilih My Documents, pilih menu File 
2. Pilih New 
3. Pilih Folder, kemudian ketik nama folder misal “DATA 2005”. 
4. Klik di sembarang tempat. 

 
a) b) 

Ketik Folder Baru

File New Folder

Gambar 11. Langkah-langkah Membuat Folder
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Membuat Folder bisa dengan cara Pilih My Documents pilih ikon Folder, kemudian pilih Make a 
new folder, ketik nama folder misal “DATA 2005”, klik sembarang tempat. 

a)             b)  

 

Gambar 12. Cara lain Langkah-langkah Membuat Folder 
 

Mengganti Nama Folder 
Langkah untuk mengganti nama folder sama seperti kalau kita mengganti nama file: 

1. Klik kanan pada folder yang  akan dirubah 
2. Pilih Rename 
3. Ketiklah nama folder yang baru 
4. Klik di sembarang tempat 

 

Folder Make a new folder My Documents

Ketik Folder Baru 

c) 
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Menyalin Folder 
Langkah untuk menyalin folder sama seperti kalau kita menyalin file: 

1. Klik kanan pada folder yang akan disalin 
2. Pilih Copy 
3. Klik kanan pada Drive C, pilih Paste maka folder tersebut akan disalin ke folder         

Drive C 

Memindahkan Folder 
Langkah untuk memindah folder sama seperti kalau kita memindahkan file: 

1. Klik kanan nama folder yang akan dipindahkan 
2. Pilih Cut  
3. Klik kanan pada Drive C, pilih Paste maka folder tersebut akan dipindahkan ke       

Drive C 
Mengubah Bentuk Tampilan Folder 
Setiap Folder pada suatu drive akan berisikan informasi diantaranya adalah nama program, 
nama dokumen, menunjukkan kapasitas beserta nama file. 
 

Gambar 13. Tampilan Folder 
 
Untuk mangubah tampilan isi dari folder adalah: 

1. Klik menu View.
2. Klik pada pilihan Thumbnails 
3. Akan muncul tampilan gambar seperti di bawah ini 
 

a)      b) 

Nama Folder 

Nama File 

Ukuran File 
Type File 

Tanggal Pembuatan File  

View Thumbnails 

Tampilan 
Thumbnails 

Nama Folder 

Gambar 14. Mengubah bentuk tampilan folder
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4. Selanjutnya dapat mencoba sendiri dengan pilihan : 
a. Icons : untuk menampilkan folder, nama file yang berbentuk  
 icon. 
b. Tiles : untuk menampilkan folder, nama file dan ukuran file    
 serta keterangan program 
c. List : untuk menampilkan folder dan file dengan bentuk  
 tanpilan namanya saja 
d. Details : untuk menampilkan folder dan nama file, ukuran, jenis  
 file, dan tanggal 
 

Mengubah Urutan Tampilan Folder 
Jika urutan dari isi folder tidak beraturan, dapat dirubah tampilan tersebut sesuai dengan yang 
dibutuhkan. 
Langkah untuk merubah tampilan urutan isi folder sebagai berikut. 
1. Klik menu View 
2. Klik dan plih Arrange Icons by. 
3. Klik pada pilihan Names, di layar akan tampak tampilan seperti gambar 

Gambar 15. Mengubah urutan tampilan folder 
 

4. Selanjutnya dapat mencoba sendiri dan amati perbedaaan dari perintah berikut ini : 
a. Size : Berfungsi untuk menampilkan isi folder berdasarkan  
 urutan dan kapasitas file 
b. Type : Berfungsi untuk menampilkan isi folder berdasarkan  
 urutan jenis program 
c. Modified : Berfungsi untuk menampilkan isi folder berdasarkan  
 urutan tanggal 
d. Auto Arrange : Berfungsi untuk menata tampilan isi folder secara  
 otomatis 
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Tips untuk mengelola file dan folder 
Seringkali kita sulit menemukan atau mencari file yang telah dikerjakan atau kita menemui kesulitan 
dalam mengelola banyak file dalam banyak folder. Berikut adalah tips yang dikeluarkan oleh 
Microsoft sebagai pembuat MS Windows, (catatan, MS Windows di sini adalah MS Windows XP) 
1.  Gunakanlah My Documents sebagai media penyimpan data. Mengapa?  Karena : 

a. Folder My Documents HANYA BISA dibuka oleh LOGIN yang sama 
b. mudah dicari: anda dapat mengakses my documents dari manasaja dan setiap kali kita akan 

melakukan save atau open dalam setiap aplikasi MS OFFICE selalu mengacu ke My 
Documents. Ini akan menyingkat waktu. 

c. mudah dibackup : MS Windows mengistimewakan fasilitas backup untuk semua file/folder 
yang ada di My Documents 

d. file-file pekerjaan terpisah dengan file program. Jkika ada kerusakan pada windows tidak 
berefek pada file pekerjaan. 

Langkah-langkah dalam men-SETUP My Documents : 
Anda tentunya ingin agar file-file dalam My Documents tidak terletak di drive C seperti yang ada di 
default. 

• Menentukan lokasi file-file dan folder My Documents 
-pada My Documents, klik kanan dan pilih Properties 
-pada Target Folder Location, klik ikon Move dan pilih lokasi di mana anda akan meletakkan 
file-file pekerjaan anda. Sarannya adalah jangan di DRIVE C: -klik apply 

• Men-share folder, file dalam My Documents 
-pada My Documents, klik kanan dan pilih Properties 
-pada Sharing Tab, tentukan pilihan Sharing anda. Saran : beberapa file 
sebaiknya TIDAK di-sharing. 

• Backup file dalam My Documents 
-pada My Documents, klik kanan dan pilih Properties 
-pada Tools Tab, pilih Backup Now dan ikuti petunjuk selanjutnya 
Saran : sebaiknya file-file di backup satu bulan sekali. 

2. Gunakan penamaan file dan folder yang konsisten
Apabila memungkinkan, gunakan nama yang umum dan gunakan singkatan apabila 
penamaan terlalu panjang. 

3. Gunakan penamaan file dan folder yang singkat dan mudah apabila
dilakukan proses pencarian (Search)

4. Pisahkan antara file-file dan folder PROSES dan ARSIP
Maksudnya adalah file-file dan folder dalam My Documents hanya berisi file/folder pekerjaan 
yang anda sedang lakukan atau file-file yang sering anda akses. Selebihnya, agar tidak 
membebani My documents, file/folder yang jarang diakses sebaiknya dipisahkan dari My 
Documents dan dibuatkan folder tersendiri, misalnya ARSIP. Folder ini bisa dikategorikan 
berdasarkan waktu atau subjek. 

5. Jika memungkinkan, pisahkanlah folder berdasarkan tipe file yang ada di dalamnya, misalnya 
folder gambar, hanya berisi gambar-gambar. Hal ini akan mempercepat proses pencarian 

6. Jangan membuat hirarki folder terlalu dalam.
7. Gunakan Shortcut Link

Jika anda ingin memanggil file/folder yang sama namun dari lokasi yang 
berbeda-beda, jangan melakukan duplikasi file/folder. Gunakan Shortcut Link: 

-pilih file/folder yang diinginkan, klik kanan dan pilih Create Shortcut 
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Menggunakan fasilitas RUN untuk membuka aplikasi secara cepat 
Run dapat digunakan untuk membuka aplikasi-aplikasi, dan karena letaknya mudah, kita dapat 
memanfaatkannya untuk mempercepat pekerjaan.Misalnya

Ketik.. Untuk membuka aplikasi..
Calc kalkulator
Explorer Windows Eksplorer
Sendto Sendto : anda dapat menentukan media lain 

dalam sendto 
Control Control Panel

Pemeliharaan komputer 
Agar komputer yang anda gunakan selalu dalam keadaan siap dan cepat, ada beberapa hal yang harus 
DILAKSANAKAN secara reguler: 

1. Selalu Empty Recycle Bin 
2. Selalu hapus file-file dalam folder TEMP 
3. Selalu gunakan antivirus terbaru dan update antivirus secara berkala :Download di 

http://ftpsearch.itb.ac.id
4. Teraturlah dalam menggunakan Disk Defragmenter dan perintah RUN: CHKDSK 
5. Jangan menginstal program sembarangan 
6. Simpanlah SELALU semua driver hardware komputer anda. DRIVER YANG PENTING 

diantaranya : Driver VGA Card, Driver Network Card, Driver Motherboard 
Fasilitas Search 
Fasilitas ini adalah fasilitas paling penting yang digunakan untuk mencari file, maupun folder . 
Untuk memaksimalkan penggunaannya, ada beberapa cara disamping yang sudah ada dalam MS 
Windows:

Lokasi tanda bintang Artinya
*.doc, *.jpg Anda mencari semua file yang 

ekstensionnya .doc, .jpg 
JadwaP.doc Anda mencari semua file dokumen yang 

memiliki nama depan Jadwal 
*apa.xls Anda mencari file-file MS EXCEL yang memiliki 

nama terakhir apa, hasil pencarian adalah : 
mengapa.xls,berapa.xls 
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Keyboard Shortcut 
Kadangkala penggunaan keyboard shortcut akan mempercepat pekerjaan. Berikut adalah 
daftar keyboard shortcut untuk Windows XP :

Shortcut Artinya
Tombol bertanda logo Windows Tampilkan Startup Menu
Tombol bertanda logo Windows+ 
Pause/Break

Tampilkan System Properties: untuk 
keperluan sharing dll

Tombol bertanda logo Windows+ r Run
Tombol bertanda logo Windows+1 Locking Windows
Tombol bertanda logo Windows+f Search file/folder
Tombol bertanda logo 
Windows+CTRL+f 

Search komputer 
Tombol bertanda logo Windows+d Minimising dan Restoring Windows
Tombol bertanda logo Windows+e Windows Explorer
SHIFT+DEL Menghapus file/folder secara 

permanen
ALT+TAB Pindah antar program yang sedang 

berjalan 


