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Abstrak
Pola kunci menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah ponsel. Gunanya yaitu untuk
menghindarkan tangan jahil teman ataupun untuk mempersulit pelaku tindak kejahatan.
Namun tak jarang terjadi lupa pola kunci pada smartphone entah karena orang lain yang
mencoba membuka kunci dan melebihi batas atau memang murni tidak ingat.

Lalu bagaimana jika memang benar-benar lupa pola sandi kunci hp kita? Makanya itu
saya akan menjelaskan cara-cara membuka pola kunci yang lupa. Dan ini berlaku bagi
semua jenis smartphonr android.

Kata Kunci: Pola, Kunci, Andoid, Smartphone, Cara, Tutorial.

Pendahuluan
Kunci pola merupakan ukuran keamanan yang melindungi perangkat, seperti ponsel
atau tablet. Lebih dari 40% pengguna Android menggunakan kunci pola untuk
mengamankan ponselnya. Untuk mengakses fungsi perangkat dan konten, pengguna
harus terlebih dulu menggambar pola di bulatan grid layar. Jika ini cocok dengan pola
yang ditetapkan oleh pemilik, perangkat bisa digunakan.
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Pembahasan

1. Dengan Cara Menggunakan Akun Google (Gmail)
Dengan rasa panik pastinya Anda akan selalu mencoba untuk mengingat-ingat
bentuk pola kunci yang lupa tersebut. Dan ternyata setelah Anda mencoba berulang
kali memasukan bentuk pola yang salah sebanyak 5x, maka akan muncul
pemberitahuan (notifikasi) dalam bentuk pilihan: Panggilan Darurat (Emergency
Call) dan Lupa Pola (Forgot Pattern).
 Sialahkan Anda pilih Tap Lupa Pola (Forgot Pattern).
 Namun sebelumnya, pastikan perangkat Android Anda sudah terhubung ke
jaringan internet, baik melalui paket data yang Anda gunakan maupun melalui
Wi-Fi.
 Lalu masukkan Username dan Password akun Gmail yang Anda gunakan pada
perangkat Android tersebut.
 Kemudian pilih Tap Masuk (Sign In).
Dan jika berhasil, itu berarti Anda sudah bisa menggunakan perangkat Android
tersebut. Namun jika belum, silahkan Anda gunakan cara yang kedua berikut ini;

2. Dengan Cara Melakukan Panggilan (Telepon)
 Silahkan Anda lakukan panggilan (telepon) pada nomorHP yang ada pada
Ponsel Android yang terblokir atau terkunci pola tersebut dengan menggunakan
Handphone lain.
 Lalu tekan tombol jawab dan jangan sampai panggilan terputus (panggilan
jangan ditutup).
 Kemudian klik tombol HOME dilanjutkan ke menu Pangaturan lalu cari Tap
Kunci Layar dan non-aktifkan (disable) setelan Pola Kunci Layar tersebut.

3. Dengan ADB
Cara ini bisa bekerja jika sebelumnya kalian telah mengaktifkan USB
Debugging dan HP Android kalian sudah pernah terhubung komputer melalui
ADB. Jika kalian sudah pernah melakukan root atau install custom ROM pasti
sudah tidak asing lagi dengan proses ini.
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a) Hubungkan HP Android kalian ke komputer dengan kabel data, kemudian
buka jendela command prompt di direktori instalasi ADB.
b) Ketik perintah berikut; adb shell rm /data/system/gesture.keykemudian tekan
Enter.
c) Selanjutnya,
reboot HP
Android kalian
dan
kini
sandi
di
lockscreenkalian sudah tidak terkunci lagi. Sukses! HP Android kalian telah
berhasil di unlock.
Tapi jangan senang dulu karena ini hanya bersifat sementara, jika kalian
melakukan reboot pada HP Android kalian maka akan terkunci lagi. Jadi
pastikan kalian menetapkan sandi baru sebelum melakukan proses reboot
berikutnya.
Apabila cara di atas juga masih tidak bergeming, kalian bisa gunakan cara
terakhir berikut ini yang pasting sudah terbukti 100%. Cara yang dimaksud
adalah dengan melakukan Factory Reset.

4. Factory Reset

Sebenarnya ada dua cara, yakni melalui “Flash dan Reset”. Diantara dua acara
tersebut, cara yang paling mudah adalah melalui Reset sehingga kalian tidak
perlu menggunakan PC cukup hanya HP Android kesayangan kalian saja.
Sebelum kalian memutuskan untuk melakukan reset, ada baiknyakalian ketahui
lebih dulu apa manfaat, kelebihan dan dampak melakukan reset.
MANFAAT RESET pada HP Android yakni dapat mengatasi permasalahan
pada software Android kalian seperti: lemot, aplikasi error, mengatasi HP
Android tidak bisa akses internet, menanganiHP Android botloop karna salah
instal aplikasi, game, dll.
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KELEBIHAN RESET HP Android adalah kalian tidak perlu melakukan Flash
ulang HP Android. Melakukan Flash Ulang berarti kalian harus mengganti
firmware asli dengan firmware downgrade atau upgrade terbaru.
"PENTING! Melakukan reset pada HP Android dapat menghapus semua
aplikasi dan Game yang di install, menghapus foto, music, video, dan data
pengguna yang tersimpan di memori internal HP Android kalian. Kecuali data
yang tersimpan di memori eksternal maka tidak akan terhapus."
Sebelum kalian memutuskan untuk melakukan reset pada HP Android,
sebaiknya backup dulu semua file atau data penting ke memori eksternal. Jika
memori eksternal kalian penuh, kalian bisa memindahkannya ke PC/ Laptop/
Komputer.
Jika saja kalian tidak lupa kunci, melakukan reset pada HP Androidsangat
mudah yakni cukup Buka Menu Pengaturan => Pilih Cadangkan dan Reset =>
Reset Data Pabrik.
Namun, karena masalahnya adalah “LUPA KUNCI” maka silahkankalian ikuti
langkah-langkah berikut ini.
 Usahakan HP Android memiliki baterai minimum 50% untuk jaga-jaga,
kemudian kalian matikan HP Android kalian.
 Dalam keadaan HP Android mati, tekan dan tahan tombol Volume Up +
Power secara bersamaan (lihat gambar di atas) sampai muncul dilayar
logo smartphone.
 Setelah logo muncul di layar lepas ketiga tombol yang ditekan tadi.
Tunggu beberapa saat, maka HP Android kalian akan masuk ke menu
recovery mode.
 Setelah berada di menu recovery mode, Tekan tombol volume down lalu
pilih “wipe data factory reset”. Setelah berada di “wipe data factory
reset”, Tekan tombol power untuk mereset.
 Konfirmasi pilih “Yes” -- Deleta all user data. Kemudian pilih “Reboot
Sytem Now”. Tunggu proses restart HP Android kalian.Finish! HP
Android kalian telah berhasil di reset.

Cara di atas sangat efektif untuk mengembalikan setelan/ pengaturan HP
Android kalian ke pengaturan pabrik/ awal sehinggakalian bisa mengatur
ulang password atau pola kunci yang sebelumnya lupa.
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Penutup
Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kata sandi pada system
apapun telah

diciptakan berbagai cara pemulihan akun. Namun prosedur uuntuk

memulihkan akun dari masing-masing system memiliki cara yang berbeda-beda, hal ini
tergantung developer. Dan satu hal yang penting kuncinya pada diri anda sendiri
sebagai pengguna, apakah lupa email dan passwordnya atau masih bisa mengakses.
Maka dari itu berhati-hatilah. Semoga bermanfaat 

Referensi
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