
MENYIMPAN FILE

File adalah data pekerjaan yang sudah tersmpan di dalam komputer. Kartu nama atau hasil 
pekerjaan desain apapun yang telah kita buat penting untuk menyimpanya di dalam komputer kita. 
Karena kalau tidak di simpan pekerjaan kita akan hilang begitu saja tatkala komputer dimatikan. 
Jadi percuma saja kita pelototi layar komputer kalau hasil pekerjaan kita musnah tanpa bekas. 
Tanpa di sengaja kita pun bisa tertimpa masalah hilangnya hasil pekerjaan kita dengan tiba-tiba. 
Contohnya karena mati lampu. Betapa sedihnya bila kejadian itumenimpa kita, padahal pekerjaan 
yang sulit dan memakan waktu serta pikiran sudah hampir selesai.
Kalau hasil pekerjaan kita tersimpan ketika suatu saat kita butuh juga bisa dibuka kembali. Mungkin 
kita sedang capek untuk meneruskan se buah pekerjaan, padahal masih banyak yang harus 
diselesaikan, maka kita bisa pending / tunda pekerjaan itu semenetara pekerjaan yang sudah kita 
lakukan bisa disimpan dahulu. Nanti kalau badan sudah fres kita buka kembali File yang telah kita 
simpan dan kemudian melanjutkanya kemabli.

File = data / hasil pekerjaan yang telah tersimpan.

Inilah langkahnya untuk menyimpan data atau hasil pekerjaan kita :

Arahkan Cursor ke Menu Bar (yang berada di dalam garis merah ini namanya Menu Bar) 
tepatnya ke Menu File

Menu File di Klik satu kali nanti akan keluar roll yang berisi sub menu. Kalau sudah, cari dan klik sub 
menu Save

Yang sudah bisa, lewati saja



Hasil klik tadi akan memunculkan kotak dialog / jendela dialog seperti ini

Setelah itu klik Local Disk (D:). 
Atau mungkin ada yang tertulis Data (D:).
Disini tulisanya Data Semua (D:), itu karena sudah saya ganti. Anda juga bisa menggantinya tapi 
gak pengarunya juga. Yang paling umum orang-orang menyebutnya ‘D’ gitu saja. 
Tapi mengapa harus Data (D:) ini yang harus di klik? Tidak bolehkah kita mengklik Local Disk (C:). 
Singkat saja saya jelaskan, D itu ruang untuk menyimpan data-data / pekerjaan yang kita buat. 
Sedangkan’C’ adalah ruang untuk system computer, tempat dimana computer menerima dan 
mengerjakan perintah-perintah. Jadi memang supaya gak  campur maka idealnya antara data 
pekerjaan dan system computer itu di pisah. Kalau kurang jelas silahkan tanya pada teknisi 
computer saja ya.... soalnya saya kan guru desain jadi hanya itu saja yang saya tahu.

Terkadang tampilan ini muncul
berbeda. Kalau yang mucul ini
maka itu sudah benar. Kalau yang 
muncul bukan ini, 
maka klik simbol  My Computer ini

istilah lain: Local Disk (D:) atau Data (D:), atau Drive D atau 
orang menyebutnya cukup D

istilah lain: System (C:) atau Dirve C atau orang menyebutnya cukup C

Kembali ke pelajaran tadi ya.........
silahkan klik  (D:). Oh ya...saya lupa.
KLIK-nya DUA KALI ya........ yang cepet, jangan ada jarak. Jarak disini maksudnya, kita melakukan 
klik kemudian berhenti sesaat baru melakukan klik lagi. Yang betul adalah klik lalu langsung disusul 
klik yang kedua. Atau kalau memang sulit, klik satu kali saja kemudian pencet tombol Save.

Karena kalau cara meng-klik-nya berhenti sejenak dan baru klik lagi, nanti hasilnya lain. Cara ini 
berfungsi untuk merubah nama. Seperti milik saya itu Local Disk (D:) berubah nama jadi Data 
Semua (D:). Anda juga bisa mencobanya sekarang juga. Tapi jangan lupa ya, pelajaran kita 
sekaranga ini sedang membahas bagaimana cara menyimpan data.
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