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DESAIN WINDOWS 8 

 

Windows 8, Tampilan Windows 8 memang sangat memukau, dengan interface yang 

mengagumkan. Kemarin Bp. Ragowo Riantory, S.Kom, MCP memperlihatkan sistem operasi 

Windows 8 seperti Menggunakan cara pintas keyboard, akses Apps, melakukan pencarian, 

menggunakan Task Manager dan Windows Explorer, serta menggunakan Internet Explorer 

10. Dan dapat dilihat bahwa Microsoft tidak ingin ketinggalan dengan rivalnya Apple yang 

semakin gencar berinovasi. Tampilan home screen di Windows 8 pun dinilai persis seperti 

yang selama ini ada di Windows Phone warna-warni, dengan sejumlah kotak berisi apps, 

koneksi, konten, dan fitur. User Interface yang dinamakan “Metro” ini akan memiliki akses 

cepat, namun juga memungkinkan memiliki tampilan Windows klasik. Tampilan Metro juga 

menyediakan kontrol sentuh, yang menjadi sinyal Microsoft akan mengembangkan sistem 

operasi untuk tablet. Alasan lainnya adalah banyaknya perubahan radikal yang disertakan 

dalam system operasi versi consumer preview ini yang telah dapat diunduh. Yang paling 

ramai diperbincangkan adalah desain antar-muka (interface) berupa Metro, yang serupa 

dengan tampilan pada Windows Mobile. Pada start screen berlatar hitam ditampilkan 

kumpulan aplikasi atau profil dari teman dalam kontak pengguna dalam kumpulan kotak 

berwarnawarni. Anda dapat mengatur warna apa yang diinginkan atau memilih aplikasi apa 

yang ingin ditempel pada start screen ini. Dengan tampilan Metro, banyak fungsi dalam 

komputer yang berubah banyak dari fungsi sebelumnya. Untuk keluar dari suatu aplikasi, 

misalnya, tak lagi harus mengklik tanda silang di ujung kanan atas layar. Tinggal menyeret 

dan membuangnya ke bawah layar. Untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain juga 

tak perlu melakukan dengan mengklik tab pada taskbar. Perangkat berlayar sentuh dapat 

melakukannya hanya dengan menggese aplikasi dari ujung layar. Sedangkan untuk PC 

dengan mengklik kursor pada ujung kiri atas layar. 

 



 

 

 

 

Berbicara mengenai Windows 8 Start Screen, sebelum Windows 8 lahir, orang biasanya 

melaunch satu window lalu beralih ke window lainnya. Namun di Windows 8, semua itu 

disederhanakan di Live Tiles di mana semua aplikasi dan window disatukan. Tak bisa 

dipungkiri, desain ini juga dibesut dengan fokus piranti berlayar sentuh. 


