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emanfaatan komputer sebagai sebuah sarana pengembangan pendidikan saat ini 
sudah menjadi suatu kebutuhan utama. Hal ini didasarkan kepada beberapa faktor 
utama, yaitu : 

1. Perkembangan teknologi yang semakin pesat. 

Era kesejagatan, dimana perkembangan teknologi merupakan urat nadi utama 
kehidupan telah membawa perubahan besar terhadap tatanan dan cara hidup 
manusia. Setiap jenis pekerjaan dituntut untuk dapat dikerjakan dengan cara yang 
secepat dan setepat mungkin.  

Dunia industri sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi mau tidak mau harus 
memanfaatkan perkembangan teknologi ini, sebab dengan pemanfaatan teknologi 
yang optimal, maka akan tercapai efisiensi dan efektifitas kerja, meningkatkan 
ketelitian dalam suatu biang pekerjaan, serta memperluas jenis pekerjaan yang dapat 
dilakukan tiap satuan waktu. 

Namun, ada masyarakat tertentu yang belum mampu mengikuti perubahan ini. 
Mereka terancam terlindas oleh perubahan jaman, sehingga nantinya akan menjadi 
penonton di lapangan sendiri dan menjadi tamu di rumah sendiri. Program keahlian 
ini mencoba untuk mencegah hal itu terjadi, utamanya dalam bidang komputerisasi 
dan pendidikan 

2. Komputer, sebagai salah satu perangkat utama pendidikan 

Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi terhadap pemanfaatan berbagai sarana 
dan prarasana teknologi, contohnya adalah komputer.  

Beberapa tahun yang lalu, komputer dianggap sebagai sesuatu yang  mewah dan 
hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja. Namun, seiring dengan perubahan 
waktu dan tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, maka komputer telah menjadi 
suatu hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan, utamanya pada SMK  bertujuan untuk menghasilkan tenaga yang terdidik 
dan terlatih di berbagai bidang. Oleh sebab itu, pengetahuan komputer mutlak 
diberikan kepada peserta diklat, agar mereka dapat bersaing di dunia kerja yang 
telah memanfaatkan teknologi. 

 Program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan yang merupakan salah satu 
program keahlian dari bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan 
untuk menghasilkan tenaga yang terampil dan kompeten dalam bidang teknik komputer 
dan jaringan sebagai garda terdepan dalam menghadapi perubahan teknologi tersebut. 

P 

  Kata Pengantar 
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 Oleh sebab itu, modul ini disusun untuk memberikan pengetahuan bagaimana 
melakukan perawatan periferal komponen-komponen pada Personal Computer (PC) dan 
menguraikan jenis dan bahan pembersih yang sesuai dengan periferal pada Personala 
Computer 

 Akhirnya, tidak lupa penulis menghaturkan rasa syukur ke hadirat Ilahi atas 
tersusunnya modul ini dan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada 
berbagai pihak yang telah banyak membantu terbitnya modul ini. Terima kasih atas 
dukungan dari Bapak Gatot Hari Priowirjanto, dalam kapasitas Beliau sebagai Direktur 
Pendidikan Menengah Kejuruan maupun dalam kapasitas Beliau sebagai pendorong 
semangat dari penulis yang sering kali padam, juga terima kasih kepada Bapak 
Harmanto yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan masukan, juga kepada 
peserta didik penulis di SMK N 1 Surabaya , kepada .Dinas Pendidkan Kejuruan Propinsi 
Jawa Timur  yang telah mengadakan sosialisasi kurikum  Edisi 2004 Pada SMK Teknik 
Informatika yang ada diJawa Timur, Bapak Djarot M yang terus menerus mendampingi 
dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan modul ini. 

 Mengingat ketidaksempurnaan yang ada di sana sini, penulis juga akan sangat 
berterima kasih apabila pembaca dapat memberikan masukan dan saran kepada penulis 
demi kesempurnaan modul ini di masa yang akan datang. 

 
 
 
Surabaya, 12 Maret 2004 
 
 
Penulis 
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A. DESKRIPSI 

 
Nama Modul : Melakukan Perawatan Periferal 
Kode Kompetensi : HDW.MNT.102.(2).A 
Ruang lingkup isi : • Teori Dasar 
  o Jenis periferal  
  o Jenis Pembersih Periferal 
  o Jenis Sofware Utillitas  
  • Persiapan Perawatan Periferal 
  o Persiapan Alat 
  o Persiapan Bahan 
  • Perawatan periperal  
  • Pengecekan periferal dengan sofware utillitas  
   
Kaitan Modul : Modul ini merupakan modul dasar yang harus dikuasai 

oleh peserta didik sebelum lanjut ke modul selanjutnya, 
yaitu SWR.OPR.101.(2).A  Menginstalasi Sistem Operasi 
berbasis GUI. 

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

a. Menguraikan jenis dan sifat bahan 
pembersih yang sesuai dengan periferaL 

b. Menjelaskan hubungan antara 
troubleshooting pada periferal dengan 
kebersihan komponen periferal 

c. Menjelaskan prosedur pembersikan 
komponen pada peripheral 

d. Menjelaskan jenis-jenis korosi pada 
komponen dan penyebabnya 

e. Menjelaskan langkah-langkah korektif 
yang dapat diambil untuk mengatasi 
kondisi abnormal 

f. Menguraikan langkah-langkah 
penyusunan laporan  

  Bab I . Pendahuluan 



                                                                   

Modul - Menginstalasi PC 2 
      

Manfaat di Industri : Setelah mempelajari modul ini, peserta didik 
diharapkan untuk dapat : 

a. Mengiidentifikasikan alat-alat dan bahan  yang 
diperlukan dalam melakukan perawatan 
peripheral 

b. melakukan perawatan periferal  

c. Menjelaskan hubungan antara troubleshooting 
pada periferal dengan kebersihan komponen 
periferal 

d. Menjelaskan prosedur pembersikan komponen 
pada periferal 

e. Menjelaskan prosedur pembersikan komponen 
pada periferal 

f. Menjelaskan jenis-jenis software utilitas yang 
digunakan untuk mengecek kondisi periferl 
perusahaan atau instansi mereka bekerja. 

 
B. PRASYARAT 

 
Untuk mempelajari modul ini, maka unit kompetensi dan pengetahuan yang harus 
dikuasai sebelumnya adalah : 

 

• HDW.MNT.204.(2).A  Melakukan perbaikan periferal  

• konfigurasi dan spesifikasi periferal pada  PC; 
• cara kerja komponen / modul yang memerlukan perawatan; 
• prosedur dan tindakan perawatan untuk setiap komponen / modul; 
• tujuan, produk, prosedur dan cara penggunaan peralatan untuk perawatan; 

• prosedur , peralatan dan persoalan lingkungan kerja yang berkaitan dengan 
proteksi sistem; 

• penanganan permasalahan perawatan PC dan periferal. 

 
 
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 berbagai sumber selain modul ini, misalnya 
melalui majalah, media elektronik maupun melalui internet. 
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2. Peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam mencari sumber bahan belajar, 
yang dapat diperoleh melalui brosur pada saat pameran komputer, iklan 
penjualan komputer dan berbagai bahan lainnya 

3. Dalam modul ini dituntut tersedianya bahan ajar yang lengkap yang meliputi : 

a. unit komputer yang siap dilakukan perawatan; 

b. komponen-komponen PC dari berbagai jenis dan spesifikasi (misal : 
processor, motherboard, memori internal, memori eksternal, kartu 
ekspansi, dan lain-lain); 

c. periferal yang digunakan pada PC 

d. Periperal lain seperti ,Fingerprint Scan, Scanning Barcode,Printer 

e. buku manual dari tiap-tiap komponen; 

f. SOP dalam perawatan dan pemeriksaan komponen. 

4. Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik dapat melanjutkan ke modul 
selanjutnya untuk memperoleh sertifikasi Teknisi Komputer, atau dapat juga 
mengambil sertifikasi CompTIA A+ untuk standard Internasional. 

5. 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; 
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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. Mengatur jadual perawatan peripheral 

2. Merawat dan membersihkan bagian-bagian periferal secara teratur 

3. Melakukan pemeriksaan hasil perawatan periferal secara fisik maupun 
menggunakan software utility 

4. Melakukna langkah korektif terhadap kondisi abnormal pada pengoprasiaan 
periferal 

5. Membuat laporan perawatan 
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E. KOMPETENSI 

DESKRIPSI PEMELAJARAN 

 
Kompetensi : Melakukan perawatan periferal 
Kode  : HDW.MNT.102.(2).A 
Durasi Pemelajaran :  40 jam @ 45 menit 
 

LEVEL KOMPETENSI KUNCI A B C D E F G 

 2 1 2 2 1 2 2 

 
 

KONDISI KINERJA Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya : 
 • SOP perawatan periferal; 

• Instruction Manual dari masing-masing peralatan; 
• Log sheet atau report sheet yang ditetapkan oleh perusahaan; 
• Peralatan atau instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini. 

 Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : 
 • HDW.MNT.204.(2).A  Melakukan perbaikan periferal 

 Pengetahuan yang dibutuhkan : 
 • konfigurasi dan spesifikasi periferal pada  PC; 

• cara kerja komponen / modul yang memerlukan perawatan; 

• prosedur dan tindakan perawatan untuk setiap komponen / modul; 
• tujuan, produk, prosedur dan cara penggunaan peralatan untuk perawatan; 
• prosedur , peralatan dan persoalan lingkungan kerja yang berkaitan dengan 

proteksi sistem; 

• penanganan permasalahan perawatan PC dan periferal. 
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SUB 
KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP 

BELAJAR 
MATERI POKOK PEMELAJARAN 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Menyiapkan 

perawatan 
periferal  

 

 

 

 

 

 

2. Melakukan 

perawatan 
periferal 

 

1.1. Jadwal dan prosedur 
perawatan disiapkan 

1.2. Peralatan perawatan 
(tools kit) disiapkan 

1.3. Peralatan dan bahan 
pembersih disiapkan 

1.4. Status/history/log 
sheet hasil perawatan 
sebelumnya diperiksa 

 

2.1. Bagian/komponen 
periferal dibersihkan 

menggunakan 

prosedur, cara/metode 
dan bahan/peralatan 

yang sudah ditentukan 

2.2. Pemeriksaan kabel 

dan sambungan ke PC 
menggunakan 

prosedur, cara/metode 

yang sudah ditentukan 

• Jenis-jenis 

peralatan dan 
bahan 

pembersih 

• Pengisian 

history/log 
sheet 

 

 

 

 

• Langkah-

langkah 

perawatan 
periferal 

• Jenis-jenis 

korosi pada 

komponen 
periferal 

 

• Memilih 

peralatan dan 
bahan 

pembersih  

secara teliti  

 

• Menguraikan jenis 

dan sifat bahan 
pembersih yang 

sesuai dengan 

periferal 

• Menjelaskan 

hubungan antara 

troubleshooting 
pada periferal 

dengan kebersihan 

komponen periferal 

 

 

 

• Menjelaskan 

prosedur 

pembersikan 
komponen pada 

periferal 

• Menjelaskan jenis-

jenis korosi pada 

komponen dan 
penyebabnya 

• Mengatur 

jadwal 
perawatan 

periferal 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

• Membersihkan 

dan merawat 
bagian-bagian 

periferal  secara 
teratur 
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SUB 
KOMPETENSI KRITERIA KINERJA LINGKUP 

BELAJAR 
MATERI POKOK PEMELAJARAN 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

3. Memeriksa hasil 

perawatan 
periferal 

 

 

 

 

4. Melakukan 
tindakan korektif 

dan melaporkan 
hasil perawatan 

periferal 

 

2.1. Periferal dapat 

digunakan sesuai 
dengan kriteria unjuk 

kerja pada unit 
kompetensi 

HDW.OPR.105.(1).A 

2.2. Penyebab dan kondisi 
yang abnormal 

diidentifikasi dan 
dicatat 

 

4.1. Tindakan korektif yang 
bisa segera diambil 

untuk mengatasi 
kondisi abnormal 

sesuai dengan SOP 
dilaksanakan 

4.2 Laporan dibuat sesuai 
dengan format dan 

prosedur yang 

ditetapkan 

 

• Penggunaan 

software utilitas 
dalam 

pengecekan 

kondisi periferal 
 

 
 

 

 
 

 
• Langkah 

penanganan 

permasalahan 

pada 
pengoperasian 

PC 

• Penyusunan 

laporan 

• Memilih 

peralatan / 
komponen 

periferal 

serta 
software 

yang akan 
digunakan   

secara teliti  

 

• Menunjukkan 

sikap jeli dan 
tanggap 

terhadap 

perubahan 
kondisi pada 

periferal 

• Memperlihat-

kan sikap 

responsif 
yang tepat 

terhadap 

masalah 
yang timbul 

• Menjelaskan jenis-

jenis software 
utilitas yang 

digunakan untuk 

mengecek kondisi 
periferal (Misal : 

Norton Utility, 
System 
Configuration 
Utility) 

 

 

 

 

• Menjelaskan 

langkah-langkah 
korektif yang dapat 

diambil untuk 
mengatasi kondisi 

abnormal 

• Menguraikan 

langkah-langkah 

penyusunan laporan 

• Memeriksa hasil 

perawatan 
periferal secara 

fisik maupun 

menggunakan 
software utilitas 

 

 

 

 
• Melakukan 

langkah korektif 
terhadap kondisi 

abnormal pada 
pengoperasian 

periferal 

• Membuat laporan 

perawatan 
periferal 
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F. CEK KEMAMPUAN 
 
Apabila anda dapat menjawab seluruh soal dibawah ini, anda disilakan untuk 
langsung mengambil Unit Kompetensi HDW.MNT.204.(2).A Melakukan perbaikan 
periferal. 
 
I. Soal Teori 
 

1. Sebukan dan Jelaskan jenis-jenis periferal dan spesifikasinya  
2. Sebutkan dan jelaskan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan 

perbaikan periferal 
3. Jelaskan dan uraikan langkah-langkah perbaikan periferal pada Personala 

Computer 
4. Jelaskan aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan Perawatan  : 

a. Processor 
b. Motherboard 
c. Memori 
d. Hard Disk 
e. VGA Card 
f. Casing 
g. Monitor 
h. Printer 

5. Tuliskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji : 
a. FDD 
b. HDD 
c. Motherboard 
d. Monitor 

6. Tuliskan langkah-langkah yang digunakan dalam merakit / menginstalasi PC 
7. Jelaskan apa yang dimaksud dan tuliskan cara pemasangannya pada PC  

a. Fingerprint Scan 
b. Scanning Barcode 
c. IrDA 
d. Bluetooth 
e. WiFi 

8. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran 
kerusakan pada bagian periferal.  

 
II. Soal Praktek 

Soal praktek modul ini didasarkan kepada Satuan Acara Pemelajaran (SAP) 
Kompetensi HDW.MNT.204.(2).A Seluruh kegiatan praktek pada SAP tersebut 
harus diikuti dengan hasil uji kompetensi lulus 
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A. KEGIATAN PEMELAJARAN I 

 

5. Sub Kompetensi  : Menyiapkan perawatan periferal 

Kriteria Kinerja 

a. Jadwal dan prosedur perawatan disiapkan 

b. Peralatan perawatan (tools kit) disiapkan 

c. Peralatan dan bahan pembersih disiapkan 

d. Status/history/log sheet hasil perawatan sebelumnya diperiksa 

Tujuan Pemelajaran 1 

 Peserta didik mampu untuk : 

a. Menguraikan jenis dan sifat bahan pembersih yang sesuai dengan periferaL 

b. Menjelaskan hubungan antara troubleshooting pada periferal dengan 
kebersihan komponen periferal 

 

Uraian Materi 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bab II . Pemelajaran 
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I. TEORI DASAR 

 Penggunaan komputer telah begitu luas dan mencakup seluruh sendi kehidupan 
dan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kegiatan sehari-hari. Karena 
komputer adalah suatu alat yang mana bias juga rusak seperti halnya dengan alat-alat 
yang lainnya.  Untuk itu kita perlu melakukan perawatan terhadap peripheral-periferal 
pada PC tersebut  dengan menggunakan bahan-bahan pembersih yang sesuai. dan 
dalam waktu berkala.sehingga jangka hayat computer akan lebih lama. 

 

I.1. Bagian feriperal 
 
 Beberapa hal yang sangat perlu dilakukan pembersihan / perawatan periferal 
antaralain : 

I.1.1. Input Device 
Input Device berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam 
komputer.  
Contoh – contoh input Device adalah : 
 
1. Keyboard 

 
 
 
 
 

Gambar 1.3  Salah satu jenis Keyboard 

2. Mouse 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.4  Beberapa jenis Mouse 
 

3. Trackball 
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Gambar 1.5  Trackball 

4. Scanner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.6  Scanner 
 

5. Joystick 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8  Beberapa jenis Joystick yang sering digunakan 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.2. Output Device 
 

1. Monitor 
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Gambar 1.9   Monitor CRT 
 
 
 

- LCD (Liquid Crystal Display) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.10   LCD 
 

2. Printer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.11  Printer Dot Matrix 9 pin dan 24 pin 
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- Printer Inkjet 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.12   Contoh Printer Inkjet 
 
 

- Printer Laser Jet 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.13   Beberapa Laserjet Printer 
 

 
3. Plotter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1.14   Contoh Plotter 
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4. Speaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1.15   Speaker “Surround” 

I.1.3. Process Device 
 

1. Processor 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.16   Beberapa Contoh Processor 
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2. Pendingin Prosesor /Kipas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Motherboard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1.20  Motherboard 
 
 

Slot Expansi 

Slot RAM 

Chipset 

ATX Power IDE & FDD Port 
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1. Memori  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.25  Memori Module 
 
 
 

2. Expansion Card 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.26  VGA Card dengan slot AGP 
 

1. Sound Card 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.27  Sound Card yang dilengkapi dengan penjelasan output 
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2. NIC (Network Interface Card) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.28  NIC Jenis 10 MBps 
 
3. TV / Radio Tuner 
4. MPEG Card 

 
5. Memori Eksternal (Storage Device)    

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.29   Floppy Disk Drive 5,25 Inch dan Karakteristiknya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.30  Floppy Disk Drive 3,5 Inch dan Karakteristiknya 
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1. Hard Disk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.31  Bentuk fisik Hard Disk 
2. CDROM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.32  Bentuk fisk CDROM 
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I.1.4 Status/history/log sheet  

Periksalah satatus perawatan sebelumnya . sudah berapa lamakah PC ini 
dilakukan perawatan, sehingga kita tahu kapan PC ini telah dilakukan perawatan. 

 
I.2. Alat dan bahan Pembersih Periferal 
 

Peralatan yang harus dimiliki adalah 
1. Obeng Minus mini  
2. Obeng Plus Kecil 
3. Obeng Plus Medium 
4. Obeng Minus Medium 
5. Tang Pnjepit 
6. Tang penjepit ukuran kecil 
7. Pemotong Kabel 
8. Penjepit kertas yang  di bengkokkan 
9. Tool Kit 
10. Obeng Bermagnet  
11. Tng krep Tools  
12. Skru driver jenis + - Gunanya untuk membukak PC kita nanti 

untuk di maintainkan.  
13. Solution pembersih - Gunakan untuk mencuci casing, monitor, 

keyboard, mouse, scanner dan apa sahaja yang berpermukaan 
daripada habuk  

14. Vakum cleaner dan berus kering - sedut habuk yang terdapat 
di dalam komputer dan bilik anda.  

15. Skru driver jenis + -  
16. Solution pembersih –  
17. Vakum cleaner dan berus kering – sedut habuk  

 
Banhan Pembersih yang harus dimiliki 

1. Disket Pembersih Head 
2. Botol O2O2 
3. vacum cleaner 
 

Sofware Utillity antara lain 
1. Norton Utillity 
2. System configuration Utillity 
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Tugas 1 

• Carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai perangkat input dan output 
melalui internet, majalah, brosur maupun media lainnya. 

• Carilah buku manual untuk tiap-tiap komponen pada PC (Motherboard, HDD, VGA 
Card, Sound Card, dan lain-lain) 

 

Test Formatif 1 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini : 

1. Jelaskan dan uraikan bagian periferal yang ada dalam sebuah PC 
2. Tuliskan dan jelaskan bagian-bagian peripheral yang sering kotor sehingga 

mengakibat korosi dan kerusakan  
3. Tuliskan minimal 5 piranti input dan 5 piranti output dan jelaskan ciri khas dan 

karakteristik serta perkembangan teknologi masing-masing 
4. Jelaskan dan tuliskan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan 

perawatan periperal 
 

 

 

 

Kunci Jawaban Test Formatif 1 

Kunci jawaban untuk test ini disiapkan dalam lembar terpisah. 
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B. KEGIATAN PEMELAJARAN II 
 

6. Sub Kompetensi  : Melakukan perawatan periferal 

 

Kriteria Kinerja 

a. Prosedur / SOP perakitan disiapkan 

b. Peralatan instalasi (tools kit) disiapkan 

c. Perangkat yang ingin diinstalasi diuji sesuai dengan manual tiap-tiap komponen 

Tujuan Pemelajaran 2 

Peserta didik mampu untuk : 

a. Menjelaskan prosedur pembersikan komponen pada periferal 

b. Menjelaskan jenis-jenis korosi pada komponen dan penyebabnya 

 

Uraian Materi 2 
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II. Melakukan perawatan periferal 
 
II.1.  Tips Melakukan Perawatan Periferal 
 
Sebelum melakukan perawatan sebuah Periferal, ada beberapa tips yang perlu 
diperhatikan, diantaranya adalah : 

 
1. Hindari membuka dalam keadaan berkeringat, karena kemungkinan keringat akan 

jatuh ke peralatan yang sedang kita buka tanpa kita ketahui, lalu saat kita 
menyalakan power supply maka terjadilah hubungan pendek (short contact) dan 
merusak hasil rakitan kita. 

2. Hindari memegang atau menyentuh langsung kaki pin prosesor yang ada termasuk 
chipset. Karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh kita akan 
merusak komponen tersebut. Untuk mencegah hal ini kita harus meng-ground-kan 
tubuh kita dengan cara memegang casing saat power telah dihidupkan, atau dengan 
memakai gelang anti statis. 

3. Pada setiap tahap melakukan perawatan sebelum menambahkan komponen yang 
baru, power supply harus dimatikan. Memasang komponen pada saat power supply 
hidup akan merusak komponen yang akan dipasang dan juga hasil bersihkan kita. 

4. Jangan lupa untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum melakukan 
perawatan periferal, agar seluruh kegiatan tidak terhambat pada kemungkinan 
kurangnya peralatan yang ada. 

 
II.2.  Langkah-langkah perawatan periferal  
 

           Masalah habuk 

Musuh yang paling utama bagi komputer ini adalah habuk. Habuk ini 

senantiasa berada disekeliling kita, Ianya berbentuk partikel-partikel halus yang 

terapung-apung di udara. Setiap komponen elektronik yang terdapat pada PC 

amat sensitif pada habuk. Habuk ini terdapat berbagai jenis dan termasuklah 

asap rokok. Partikel-partikel asap boleh mengakibatkan jangka hayat komputer 

akan kurang Jenis-jenis habuk yang lain pula termasuklah habuk dari udara dan 

habuk dari serangga-serangga yang masuk ke dalam komputer kita.  

Langkah yang diperlukan untuk menghilangkan habuk adalah: 
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Cara Perawatannya adalah sebagai berikut :  

1. Pastikan PC dalam keadaan Mati tidak ada listrik yang tersambung kepower 

Supply. 

 

 

 

 

 

2. Buka Lah Cassing dengan peralatan yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

3. Lakukan pembersihan pada bagaian periferal dalam PC tersebut ( CPU) 

dengan menggunakan kuas yang halus dengan cara hati-hati pada bagaian 

dimana yang terdapat kotoran-kotororan yang dapat mengakibatkan korosi. 

 

 

Pastikan Kabel Power 

Terlepas 
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4. Lepaslah bagain periferal yang banyak habuknya untuk dibersihkan diluar 

bila tidak memungkinkan untuk dibersihkan secara langsung ( seperti Kipas , 

pendingin prosessor, VGA Card, Hard Disk dan sound Card Powersupplay) 

 

 

 

 

5. Periksa bagian-bagin kabel Hard disk, cabel diskd Drive, cabel CD Rom, 

Memori, bila kotor ambil dan bersihkan satu persatu dengan kuas halus atau 

vacum cleaner yang sudah dipersiapkan. Agar terhindar dari korosi. 

 

 

 

 

Bersihkan bagian 

yang kotor 

Lepaslah Bagian yang 
sulit dibersihkan , untuk 
diberihkan diluar 

Periksa Kabel IDE 
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6. Setelah selesai dibersihkan dan pasang kembali sesuai dengan tempatnya 

masing masing. (dalam hal ini harus hati-hati jangan sampai terbalik dalam 

pemasangannya) 

7. Periksa dan periksa kembali pemasangan periferal tersebut jangan sampai 

terjadi kekeliruan. 

8. Setelah semua peralatan dibersihkan dan terpasang kembali cobalah 

nyalakan PC tersebut apakah PC dapat berjalan dengan normal. 

 

 

 

 

9. Jangan melakukan perawatan pada PC,  bila PC dalam keadaan menyala 

atau sedang aktif karena akan mengakibatkan kerusakan pada bagain 

periferal tertentu. 

10. Kalau PC dapat berjalan dengan normal, matikan PC tersebut dan tutup 

kembali kesing CPU tersebut. 
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Tugas 2 

 

1. Cari informasi pada dunia kerja dalam bidang komputer di sekitar anda tentang 
prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan perawatan 
peripheral  komputer di tempat mereka. 

2. Tuliskan langkah-langkah dalam melakukan perawatan peripheral PC secara 
lengkap, termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan. 

 

Test Formatif 2 

1. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan periferal  
PC yang termasuk dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

2. Jelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan perawatan 
periferal. 

3. Tuliskan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan perawatan periferal  
 

Kunci Jawaban Test Formatif 2 

Kunci jawaban untuk test ini disiapkan dalam lembar terpisah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

Modul Melakukan Perawatan Periferal 27 

      

C. KEGIATAN PEMELAJARAN III 
 

3. Sub Kompetensi  : Melakukan Pemeriksaan hasil perawatan periferal 

 

Kriteria Kinerja 

a. Periferal dapat digunakan sesuai dengan kriteria unjuk kerja pada unit 
kompetensi HDW.OPR.105.(1).A 

b. Penyebab dan kondisi yang abnormal diidentifikasi dan dicatat 

 

Tujuan Pemelajaran 3 

Peserta didik mampu untuk : 

Menggunaan software utilitas dalam pengecekan kondisi periferal 
 

 

 

Uraian Materi 3 

 

III. Memeriksa Hasil Perawatan Periferal 
 
III.1.  Tips Memeriksa hasil perawatan periperal 
 
Sebelum melakukan pemeriksaan hasil perawatan sebuah Periferal, ada beberapa tips 
yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah : 

 
1. Hindari membuka dalam keadaan berkeringat, karena kemungkinan keringat akan 

jatuh ke peralatan yang sedang kita buka tanpa kita ketahui, lalu saat kita 
menyalakan power supply maka terjadilah hubungan pendek (short contact) dan 
merusak hasil rakitan kita. 

2. Hindari memegang atau menyentuh langsung kaki pin prosesor yang ada 
termasuk chipset. Karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh 
kita akan merusak komponen tersebut. Untuk mencegah hal ini kita harus meng-
ground-kan tubuh kita dengan cara memegang casing saat power telah 
dihidupkan, atau dengan memakai gelang anti statis. 
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3. Pada setiap tahap melakukan pemeriksaan hasil perawatan sebelum 
menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan. Memasang 
komponen pada saat power supply hidup akan merusak komponen yang akan 
dipasang dan juga hasil bersihkan kita. 

4. Jangan lupa untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum melakukan 
pemeriksaan hasil perawatan periferal, agar seluruh kegiatan tidak terhambat 
pada kemungkinan kurangnya peralatan yang ada. 

 
III.3.  Langkah-langkah Memeriksa hasil perawatan periferal  

Bila periferal sudah selesai di bersihkan dan dicoba dapat berjalan, 
langkah selajutnya dalam materi ke tiga ini adalah menguji apakah PC 
tersebut setelah dilakukan perawatan tidak ada kendala atau gejala-

gejala yang dapat mengakibatkan PC itu tidak normal. Kita harus 
menguji PC tersebut dengan beberapa software utility sehingga kalau 

ada gejala yang tidak normal kita akan tahu dan kita catat apa yang 
menyebabkan ketidak normalan pada PC tersebut. 

 
Tugas 3 

1. Carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai software utility yang digunakan 
untuk mengecek kondisi dari periferal  melalui internet, majalah, brosur maupun 
media lainnya. 

2. Carilah buku manual untuk tiap-tiap software utility yang digunakan untuk 
megecek kondisi periferal. 

 

Test Formatif 3 

 

Jawablah soal-soal di bawah ini : 

1. Jelaskan dan uraikan langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan hasul 
perawatan periferal. 

2. Tuliskan kasus-kasus apa yang sering muncul dalam melakukan perawatan 
periferal setelah diadakan pengujian. 

3. Sebutkan dan tuliskan kegunaannya sert cara penggunaan dari software utility 
yang digunakan untuk mengecek periferal. 

 
Kunci Jawaban Test Formatif 3 

Kunci jawaban untuk test ini disiapkan dalam lembar terpisah. 
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D. KEGIATAN PEMELAJARAN IV 
 

4. Sub Kompetensi : Melakukan Tindakan Korektif dan melaporkan hasil  
perawatan periferal 

 

Kriteria Kinerja 

a. Tindakan korektif yang bisa segera diambil untuk mengatasi kondisi 
abnormal sesuai dengan SOP dilaksanakan 

b. Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan 

 

Tujuan Pemelajaran 4 

Peserta didik mampu untuk : 

a. Melakukan langkah korektif terhadap kondisi abnormal pada pengoperasian 
periferal 

b. Membuat laporan perawatan periferal  

 

 

Uraian Materi 4 

 

IV. Melakukan Tindakan Korektif dan Melaporkan hasil  
  perawatan Periferal 

 
 

IV.1.  Melakukan tindakan korektif dan melaporkan hasil 
perawatan periferal 

 
Pada modul ini peserta diklat diwajibkan untuk melakukan korektif 

terhadap gejala-gejala yang mungkin ditimbulkan akibat kotoran atau hal-hal 
lain yang dapat mengakibatkan korosi pada periferal, setelah dilakukan 
perawatan periferal tersebut baik secara hardware maupun secara software 
utilly. 
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Tugas 4 

1. Lakukan analisa terhada periferal yang telah dilakukan perawatan , apakah 
peripheral itu dapat berjalan normal atau tidak. 

2. Tilis langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukannkorektif terhadap kondisi 
apnormal pada pengoprasian periferal tersebut. 

 

Test Formatif  

 

Jawablah soal-soal di bawah ini : 

1. Jelaskan dan uraikan langkah-langkah dalam melakukan korektif terhadap kondisi 
abnormal pada pengoprasian periferal. 

2. Tuliskan langkah-langkh dalam melakukan korektif terhadap kondisi abnormal 
pada pengoprasian periferal. 

 
Kunci Jawaban Test Formatif 4 

Kunci jawaban untuk test ini disiapkan dalam lembar terpisah. 
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odul ini merupakan pemelajaran awal dalam memperoleh sertifikat 

Teknisi Komputer yang merupakan level 1 dari program keahlian 

Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah menyelesaikan modul ini, peserta 

didik dapat meminta kepada instruktur atau assessor untuk diuji modul atau 

ujian dalam kompetensi HDW.DEV.100.(2).A Menginstalasi PC. 

 

Setelah lulus dalam uji kompetensi tersebut, peserta didik dapat mengambil 

modul 2 yaitu HDW.MNT.201.(2).A Mendiagnosis permasalahan 

pengoperasian PC dan periferal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

  Bab III . Penutup 
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