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PENGELOLAAN FILE/FOLDER 
	

A. File 

File merupakan data yang ada pada komputer. Setiap data yang 

ada pada komputer dapat dikategorikan sebagai file. File tidak 

hanya terbatas pada data-data tertentu saja. Setiap data baik itu 

data gambar, data angka, data kata, data video, data suara, data 

aplikasi, dan data-data lainnya merupakan sebuah file.   

 

B. Folder 

Pengertian folder adalah suatu program pada komputer yang 

berguna untuk menyimpan berbagai macam file di dalamnya. 

Fungsi utama dari folder adalah untuk menyimpan file sekaligus 

mengelompokkannya menurut jenis file itu sendiri. 

 

C. Windows Explorer 

Windows Explorer adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beberapa versi sistem 

operasi Microsoft Windows yang menyediakan antarmuka grafis 

kepada pengguna untuk mengakses sistem berkas (baik itu 

sistem berkas cakram ataupun sistem berkas jaringan). 

Komponen Windows inilah yang mempresentasikan antarmuka 

kepada pengguna di dalam monitor dan mengizinkan pengguna 

untuk mengontrol komputer yang menjalankan sistem operasi 

Windows. 
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Gambar 1. Tampilan Windows Explorer 

	

1. Membuat folder 

Untuk membuat folder dapat dilakukan dengan cara: 

1) Dalam windows explorer, pilih menu (kiri atas)  

2) Pilih tombol  

 

3) Ketik nama folder yang baru, kemudian tekan Enter 

 

2. Mengubah nama file/folder 

Untuk mengubah nama file/folder dapat dilakukan dengan 

cara: 

1) Tekan satu kali file/folder yang akan dirubah namanya 

2) Pilih menu (kiri atas) 
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3) Pilih tombol  

4) Ketik nama file/folder yang baru, kemudian tekan Enter 

 

3. Menghapus file/folder 

Untuk menghapus file/folder dapat dilakukan dengan cara: 

1) Tekan satu kali file/folder yang akan dihapus 

2) Pilih menu kiri atas) 

3) Pilih tombol  

*) Catatan: 

Setelah dihapus, file tersebut tidak sepenuhnya hilang 

dari tempat penyimpanan. Melainkan masuk tempat 

pembuangan sementara, bernama Recycle Bin (yang 

berada pada desktop). Jika file diperlukan lagi bisa 

dikembalikan ke tempat penyimpanan semula dengan 

cara, klik kanan file tersebut dan pilih Restore. 

 

4. Menyalin file/folder 

Untuk menyalin file/folder dapat dilakukan dengan cara: 

1) Klik kiri satu kali pada mouse  di file/folder yang akan 

disalin 

2) Klik kanan pada mouse  

3) Pilih “Copy” 
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4) Pilih folder yang akan digunakan untuk tempat disalin 

5) Klik kanan pada mouse, pilih “Paste”  

 

5. Memindahkan file/folder 

Untuk memindahkan file/folder dapat dilakukan dengan cara: 

1) Klik kiri satu kali pada mouse  di file/folder yang akan 

pindahkan 

2) Klik kanan pada mouse  

3) Pilih “Cut” 

4) Pilih folder yang akan digunakan untuk tempat dipindahkan 

5) Klik kanan pada mouse, pilih “Paste”  

 

 
 
 
 

 


