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Windows 8 adalah sebuah sistem operasi dari Microsoft terbaru. Versi terbaru ini telah dirilis 

secara resmi pada 26 Oktober 2012 yang lalu. Sebelum rilis resmi , Microsoft memang merilis 

berbagai versi pengembangan mulai dari Developer Preview ,  Consumber Preview , hingga 

yang terakhir Release Preview. Windows yang identik dengan menu “kotak-kotak” ini sudah 

dinanti-nanti oleh pengguna setianya. Hal yang ditunggu tak lain dan tak bukan adalah fitur-fitur 

baru yang ditawarkan. Pada artikel ini akan dibahas kedelapan fitur baru yang dapat anda coba 

bersama. 
 

Berikut merupakan kedelapan fitur baru yang dapat dinikmati di Windows 8 , diantaranya : 
 

1. Start Menu “Metro”  
Salah satu fitur baru yang menonjol di Windows 8 adalah Start Menu “Metro”. Memang pada 

Windows 8, Start Button dihapus. Namun hal tersebut sudah diganti dengan Start Menu Metro 

yang fullscreen. Dalam Start Menu Metro ini berisi berbagai menu dan juga program-program 

yang telah terinstall di komputer. Kita juga bias menyematkan dokumen , shortcut , program 

atau games ke dalam Start Menu ini. 
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Selan itu , kita juga bias mengakses program dengan mudah melalui fitur ini. Caranya 

sangatlah mudah dan lebih praktis dibandingkan versi Windows sebelumnya. Caranya dengan 

menekan tombol Windows kemudian langsung ketik nama programnya. Maka program , 

games , pengaturan yang anda cari akan muncul. 

 

 
 

Bukan hanya tampilan menu dengan gaya Metro UI saja yang membuat Start Menu ini 

menarik. Tampilan menu dengan warna yang colorfull dan background yang indah 

membuatnya menjadi fitur favorit. Warna dasar dan background ini sendiri bisa digonta-ganti 

sesuai keinginan pengguna melalui PC Settings. 

 

 
 

 

2. Waktu Booting Singkat 
Hal yang tidak disukai pada Windows versi sebelumnya adalah waktu booting yang lama. 

Windows 8 didesain sebagai sistem operasi yang powerfull. Untuk itu , Windows 8 memiliki 

waktu booting kurang lebih 8 detik sesuai dengan nama edisinya. Tapi tidak sampai tepat 8 

detik , kadang karena suatu keadaan booting bisa lebih lama beberapa detik. Namun tidak 

sampai selama versi sebelumnya. Dengan fitur ini juga kita tidak malas lagi untuk mematikan 

(shutdown) atau menghidupkan kembali (restart) komputer. 
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3. Terhubung dengan Jejaring Sosial  
Windows 8 juga memiliki fitur online yang menghubungkan kita ke jejaring sosial. Dengan 

fitur jejaring sosial Windows 8 kita dapat tersambung dengan akun Live , Google , Facebook , 

Twitter , LinkedIn dan lainnya.  

Dengan mengklik menu “People” pada Start Menu , anda dapat melihat daftar kontak account 

anda. Bila anda terhubung dengan Facebook anda dapat membuat status disana. Status anda 

akan menjadi menarik karena akan terdapat keterangan “ … melalui Microsoft”. Kenapa 

seperti itu ? Karena fitur ini termasuk sebagai aplikasi Facebook. Selain itu , status anda akan 

berisi logo Microsoft di bagian bawahnya. Anda juga dapat mengirim tweet via fitur People 

di Windows 8. Begitu juga dengan account lainnya. 

 

 
 

 

Dengan jejaring sosial Windows 8 , anda juga dapat melakukan Chatting dengan teman anda 

yang sedang online. Hanya dengan membuka menu Messaging di Start Menu. Apabila teman 

anda sedang off (offline) anda dapat mengirim pesan ke dia. 

 

 
 

 

4. Mendapatkan Aplikasi dan Games di Windows Store 
Kesuksesan suatu sistem operasi dapat dinilai dari banyaknya aplikasi yang bisa dijalankan. 

Untuk sistem operasi Windows 8, anda bisa mendapatkan aplikasi dan games yang anda 

inginkan baik secara gratis maupun berbayar via Windows Store. Fitur ini dapat diakses 

melalui Start Menu. Disini , aplikasi/games dikelompokan sesuai kategori yang tersedia. 
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Dari Windows Store kita dapat menginstall langsung aplikasinya. Berbeda dengan aplikasi / 

games yang berbasis desktop, aplikasi /games dari Windows Store yang berbasis Metro tidak 

mendapatkan installer. Melainkan langsung diinstall di komputer dengan koneksi internet. 

Mirip dengan ketika mengunduh aplikasi dari PlayStore di OS Android.  

 

 
 

5. Akses Mudah Berita Keuangan , Olahraga dan Perjalanan 
Windows 8 memang sangat sempurna bila terkoneksi internet. Dengannya kita bisa lebih 

update dengan berita di luar sana. Baik berita keuangan , olahraga dan juga perjalanan  Bagi 

anda yang seorang bussinessman , anda tinggal mengklik menu Finance pada Start Menu. 

Disini anda bisa mengetahui informasi tentang keuangan baik bursa maupun kurs uang saat 

ini. Bagi anda yang cinta olahraga , menu Sports adalah pilihannya. Pada menu ini informasi 

berupa berita , jadwal , dan hasil pertandingan olahraga bisa anda temukan secara gratis. Bagi 

anda yang suka traveling atau jalan-jalan , silahkan klik menu Travel. Info wisata di berbagai 

Negara akan anda jumpai disini. Selain itu , anda juga bisa mendapatkan berita-berita umum 

dari situs terpercaya dengan mengklik menu News. 

 

 
 

 

6. Tampilan Windows Explorer Baru 
Tidak disangka , Windows 8 sampai merubah tampilan penjelajah filenya. Tak lain dan tak 

bukan adalah Windows Explorer. Hal yang menjadi baru disini adalah adanya penambahan 

fitur Ribbon pada bagian atas Windows Explorer yang mirip dengan tampilan Microsoft 
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Office 2007 atau 2010. Selain itu , ditambah juga dengan File button yang sangat mirip 

dengan user interface utama Microsoft Office 2010.  

 

 
 

Selain penambahan ribbon dan File button, ada satu lagi fitur baru dalam windows explorer 

yang mungkin tidak ditemukan pada versi sebelumnya. Fitur transfer file adalah fitur dalam 

windows explorer yang baru. Pada fitur yang baru , anda bisa melihat langsung proses transfer 

file yang terjadi melalui sebuah diagram. Kita juga bisa menghentikan sementara atau pause 

proses tersebut. Dengan perubahan ini, kita tak akan pernah bosan saat melakukan proses 

transfer , moving , atau deleting file. Selain itu , proses akan terasa cepat. 

 

 
  

7. Ketahui Lokasi dan Cuaca dengan sekali Klik 
Fitur Maps pada Windows 8 memungkinkan kita mengetahui lokasi berupa peta di seluruh 

dunia. Fitur ini menggunakan layanan dari Bing Maps buatan Microsoft. Selain lokasi , kita 

juga bisa tahu informasi cuaca di suatu daerah. Dengan mengklik menu Weather anda akan 

tahu cuaca di daerah anda. Uniknya , Fitur ini bisa mengetahui keadaan cuaca hingga tingkat 

kecamatan bahkan beberapa desa. Lumayanlah untuk sedikit memberi bayangan dalam 

melakukan aktivitas. 
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8. Penyimpanan di Awan dengan Skydrive 
Pernah mendengar istilah Cloud Storage ? Cloud Storage atau penyimpanan di awan adalah 

suatu fasilitas yang memungkinkan kita menyimpan file baik berupa dokumen , gambar 

ataupun lainnya di internet secara aman. Microsoft menyediakan sebuah fitur yang 

dinamakan Skydrive yang sudah dimasukkan dalam Windows 8. Untuk dapat mengakses fitur 

ini , tentunya anda wajib memiliki akun Microsoft yang bisa anda daftarkan di 

http://www.live.com . Windows 8 sangat terintegrasi dengan Skydrive. Jadi anda tidak susah 

lagi untuk menaruh file ke Skydrive anda. 

 

 
 

 

Referensi 
Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. 2012. Windows 8, 

http://id.wikipedia.org/wiki/windows_8 . 

Jane McEntegart.2012.Windows 8 Can Boot Up To Quickly , http://tomshardware.com . 

Mary Branscombe.2012.Windows 8 Review, http://www.techradar.com. 

 

 

http://www.live.com/


 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
7 

Biografi Penulis 
I Wayan Dharmana. Seorang siswa kompetensi keahlian Rekayasa 

Perangkat Lunak di SMK Negeri 1 Denpasar. Seorang web administrator 

sekaligus contributor di website RPLcamp. Salah satu anggota komunitas 

Microsoft User Group Indonesia (MUGI). Menjadi seorang blogger aktif 

yang menulis di http://www.dharmanacyber.com. Sebuah situs yang 

memuat konten Teknologi Informasi dan berbagi pengalaman. Untuk 

informasi lebih lengkap bisa email ke dharmanacyber@gmail.com atau 

follow twitter saya @saiberholic. 

 


