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RUANG LINGKUP KERJA

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mencolok antar perubahan versi. Bagi yang pertama kali 

menggunakan versi 2007 memang terkesan ‘membingungkan’, karena banyak komponen yang di 

versi sebelumnya sudah dikelompok-kelompokkan, sehingga menunya menjadi lebih sederhana 

yaitu tujuh buah menu diantaranya Home, Insert, Page Layout, Rweferences, Mailings, Review dan 

View ditambah Office Button, namun cakupan materinya jauh lebih lengkap, karena ada 

pengembangan-pengembangan pada hampir tiap menu dan penambahan failitas lainnya. Bila 

pernah menggunakan versi sebelumnya (2003), maka akan terlihat perbandingannya, kelebihan-

kelebihan dan kemudahan-kemudahannya menggunakan versi ini. Salahsatu hal yang mungkin perlu 

dicermati adalah penempatan menu-menu yang biasa kita temukan di versi 2003, maka pada versi 

ini semua menu ditempatkan berdasarkan kelompoknya. 

Kelebihan lainnya adalah memiliki banyak efek khususnya untuk image yang bisa mempercantik 

tampilan.

LEMBAR KERJA

Secara sepintas tidak terlalu jauh perbedaan tampilan lembar kerjanya. Pembahasan dalam modul 
ini tidak dibahas semua menu dan kegunaannya. Penulis cenderung mengarahkan pada pokok 
permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari dan bagaimana pemecahannya. Dengan 
demikian maka materi yang disampaikan lebih fokus pada permasalahan, sehingga diharapkan 
pembaca tidak bingung, untuk apa fungsi dari materi yang akan dibahas.

Menu Utama dalam MS Word 2007 bisa dilihat melalui  klik menu Home, Insert, Page Layout, 
References, Mailings, Review dan View atau cara lain yaitu misalnya : mengklik menu, kita bisa 
melakukan dengan menekan tombol maka akan muncul inisial menu seperti ini:

Berikutnya tinggal tekan huruf yang bersangkutan diikuti dengan huruf berikutnya yang terdapat 
pada masing-masing menu tersebut. Contoh: untuk membuat table, cukup menekan : Alt+NT .

Alt
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FILE

1. Membuat file baru:

Menu:

- Klik Office Button

- Pilih New

Keyboard:

2. Menyimpan File

Bila telah selesai mengeik sebuah file, tentu perlu disimpan, sehingga suatu saat bila diperlukan lagi, 

kita tinggal mengaktifkan /memanggil saja, tanpa harus mengetik ulang. Menyimpan file diperlukan 

juga diantaranya untuk mencegah file hilang pada saat listrik mati (di luar dugaan).

a.  File Save 

Menu:

- Office Button

- Save

- Tentukan lokasi (folder) tempat menyimpan file tersebut

- Ketik sebuah nama file

Keyboard:

b. File Save As

Save As adalah menyimpan file dengan nama file lain, atau bahkan tipe file yang lain, termasuk 

menyimpan file dengan versi yang lebih rendah. Sehingga hasil akhir dari penyimpanan file ini bahwa 

file tersebut menjadi ganda. Save As ini dilakukan diantaranya apabila suatu saat kita akan membuka 

file pada software yang versinya lebih rendah. Bila hal ini tidak dilakukan maka file yang dibuka 

dengan versi yang lebih rendah tidak akan bisa dibuka. Sebagai contoh, cobalah Anda mengetik 

sebuah file lalu simpan dengan tidak mengabaikan versinya. Lalu bukalah di versi 2003, maka file 

tersbut tidak akan bisa terbuka. Secara extensi pun berbeda, yaitu versi sebelumnya memberikan 

extensi .Doc sedangkan pada versi 2007 ini memberikan extensi .Docx

Ctrl N+

Ctrl S+
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Pada Save as type pilih tipe file apa yang akan digunakan ketika menyimpan. Untuk menyimpan ke 

versi  rendah, cobalah pilih Word 97-2003 Document.

Cat: Bila lupa belum membuat folder untuk menyimpan file yang sedang aktif, pada saat di menu 
penyimpanan (Save As), klik drive tempat menyimpan (misal D:), lalu klik kanan (pada area kosong 
sejajar dengan folder yang ada drive tersebut), New Folder, ketikkan nama folder-nya. Bila sudah 
mengetikkan nama file-nya (pada File name:) , lalu klik Save.

c. Menyimpan File dengan Password

Tipe penyimpanan ini dilakukan apabila file yang kita buat bersifat rahasia sehingga perlu dibuatkan 

sebuah kunci atau password untuk membukanya. 
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Pada bagian bawah menu penyimpanan ada tombol  lalu pilih General Options...

password to open: isi dengan sebuah kata 

rahasia (disarankan minimal 8 character)

password to modify: isi dengan kata yang 

sama seperti di atas (untuk konfirmasi)

OPERASI BLOK

Sebelum diberikan efek pada teks (seperti efek tebal, miring, garis bawah, pangkat dll) diperlukan 

tanda blok terlebih dahulu, kecuali bila memberikan efeknya sebelum mengetik teksnya.

Blok dan fungsi lain lengkapnya bisa dilihat pada tabel Shortcut di bawah ini:

Tombol Shortcut Fungsi

Blok teks per karakter ke kanan

Blok teks per karakter ke kiri

Blok teks per kata ke kanan

Blok teks per kata ke kiri

Blok teks mulai dari posisi kursor hingga ke 
akhir baris
Blok teks mulai dari posisi kursor hingga ke awal 
baris

Double Click (klik dua kali) Blok teks satu kata

Triple Click (klik tiga kali), atau 
Ctrl+Shift+panah atas/bawah

Blok teks satu paragraf

Shift +

Shift +

Ctrl + +Shift

Ctrl + +Shift 

+End

+Home 
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geser kursor hingga  berada di batas lembar 
kerja sebelah kiri, hingga arah pointer 
berubah arah ke kanan (        )

Blok teks satu baris

Ctrl+A Blok Seluruh Teks

Pergerakan kursor

Menggerakkan kursor ke awal baris

Menggerakkan kursor ke akhir baris

Menggerakkan kursor per kata ke kanan

Menggerakkan kursor per kata ke kiri

Menggerakkan kursor ke awal baris pada 
halaman pertama
Menggerakkan kursor ke akhir  baris pada 
halaman terakhir
Menggerakkan kursor ke setiap 12 baris ke atas

Menggerakkan kursor ke setiap 12 baris ke 
bawah
Menuju ke halaman yang diinginkan

Teks yang diblok akan berwarna gelap seperti ini: Belajar MS Word bersama Akang

Untuk kegunaan blok, pelajari materi berikutnya di bawah ini:

FONT EFFECT

Pada MS Office 2007 sudah sangat mudah sekali. Semua efek font bisa didapatkan dengan cara 

melakukan pengeblokan pada teks, lalu geserkan mouse ke luar area blok, maka akan muncul assist 

menu yang berhubungan dengan teks tersebut.

Contoh:

Setelah teks diblok seperti di bawah ini:

Belajar Microsoft Word 2007

maka akan muncul menu sebagai berikut:

selanjutnya tinggal dipilih ikon yang diinginkan sesuai dengan 

efek yang tersedia pada menu bantu tersebut.

Untuk mendapatkan menu secara “klasik”, Klik menu Home

Home

End

Ctrl +

Ctrl + 

Ctrl + Home

End

PgUp

PgDn

Ctrl +

Ctrl + G
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Penjelasan

Keterangan:

a. Font Style: default: Calibri (Body), untuk mengubah jenis font

b. Font Size, untuk mengubah ukuran font, yaitu dengan cara klik tanda panah di 

sampingnya, maka akan muncul pilihan ukuran font sebagai berikut:

Kelemahan memakai menu ini adalah bahwa kita tidak bisa memilih ukuran huruf yang 

ukurannya di luar daftar tersebut misalnya  (dalam point): 1-7, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 

dan seterusnya, bahkan yang lebih besar dari 72 tidak ada. Untuk itu, ikuti pembahasan 

selanjutnya.

c. Grow Font, mengubah font satu point lebih besar, atau bisa dilakukan dengan perintah 

di keyboard:       atau 

d. Shrink Font, mengubah font satu point lebih kecil, atau bisa dilakukan dengan perintah di 

keyboard:

Atau

e. Menghilangkan efek pada font, baik efek tebal, miring, garis bawah dan efek-efek yang 

lainnya. Bahasan terkait dengan ini adalah Format Painter . Misalnya pada sebuah teks:

Belajar Microsoft Word 2007 Bersama Akang

(teks tersebut memiliki efek: tebal, miring, garis bawah, ukuran 16point, warna merah tua)

Pada teks “ Hendry “ ingin memiliki efek yang sama dengan tanpa melakukan banyak perintah, 

cukup satu saja. Maka langkah-langkahnya adalah:

- Simpan kursor berada diantara teks sumbernya (Belajar Microsoft Word 2007)

a b c d e

Ctrl + ]

Ctrl + [

Shift + <

Shift + >Ctrl +

Ctrl +
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- Lalu klik ikon Format Painter:

- Setelah pointer berubah menjadi ikon tersebut, lalu blok teks targetnya (Hendry)

- Maka hasilnya akan menjadi :  Hendry

1. Menebalkan teks atau 

Contoh : Belajar Microsoft Word 2007

2. Memiringkan teks atau

Contoh : Belajar Microsoft Word 2007

3. Menggarisbawahi teks atau 

Contoh : Belajar Microsoft Word 2007

4. Mencoret kata 

Contoh : Belajar Microsoft Word 2007

5. Pangkat bawah (Subscript) 

Contoh: H2O, CO2, dll

6. Pangkat atas (Superscript) 

Contoh: M3, 42, oC, dll

7. ChangeCase, pilihannya 

- Sentence case: kapital huruf pertamanya saja

- lowercase : semua huruf kecil

- UPPERCASE : semua huruf kapital

- Capital Each Word : kapital setiap awal katanya

- tOGGLE cASE : kecil setiap awal kata, berikutnya kapital

Bila menggunakan Keyboard: F3Shift +

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ctrl B+

Ctrl =+

Shift =+Ctrl +
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8. Text Highlight Color : memberikan bayangan atau shadow pada teks,  sepertihalnya stabilo

Contoh : Belajar Microsoft Word 2007

9. Font Color, atau Warna teks. Pilih warna yang sesuai, bila masih perlu warna yang tidak tampak 

pada menu tersebut, pilih More Colors... maka akan ditampilkan gradasi dari seluruh warna 

secara detail.

RULER

Ruler atau penggaris sangat membantu dalam pengetikan, terutama untuk menentukan batas-batas 

paragraf, juga untuk penggunaan fasilitas tabulasi.

Bila ruler belum tampil, untuk memperlihatkannya adalah:

- Pilih menu View, lalu centang tombol Ruler:

Penggaris akan tampil seperti ini:

Yang perlu diperhatikan pada bagian ini adalah:



Mr.Dry/Modul Microsoft Office 2007 Hal. 12

1. Ikon segitiga atas atau               adalah untuk menentukan jarak pertama pengetikan 

atau batas paragraf. Rata ini akan terlihat pada pertama kali mengetik atau setelah di-

ENTER.

2. Hanging Indent   berfungsi untuk mengatur rata kiri paragraf, 

setelah teks melewati batas kanan lembar kerja  (tanpa melalui ENTER)

3. Left Indent untuk menentukan batas kiri kedua-duanya, atau untuk 

mengatur rata kiri teks dan rata kiri paragrafnya, dengan jarak yang konstan. Perhatikan 

kedua contoh di bawah ini:

a. Paragraf Jenis pertama

b. Paragraf jenis kedua
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MENYUNTING DOKUMEN

Menghapus Teks

a. Satu karakter

 Dari kanan : dengan Backspace 

 Dari kiri : dengan tombol 

b. Satu Kata

 Dari kanan : dengan Ctrl + Backspace 

 Dari kiri : dengan tombol Del

c. Satu Blok

Catatan: Teks yang dihapus dengan perintah ini bisa dimunculkan kembali sebanyak 
yang diinginkan dengan Ctrl+V, lihat pembahasan berikutnya

Menyalin Teks

Setelah teks diblok, lakukan :

 Menu : klik  ikon 

 Keyboard : 

 Untuk memunculkan hasil salinan: ikon paste 

Atau 

BackSpace

Del

Ctrl + BackSpace

DelCtrl +

Ctrl X+

Ctrl C+

Ctrl V+
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PARAGRAF

Menu paragraf terdiri atas:

Rata Teks
 Left, atau Rata Kiri. Pilih ikon

Atau 

Bila dilakukan, maka hasilnya seperti ini:
Indentation determines the distance of the paragraph from either the left or the right margin. Within the margins, 
you can increase or decrease the indentation of a paragraph or group of paragraphs. You can also create a 
negative indent (also known as an outdent), which pulls the paragraph out toward the left margin. You can also 
create a hanging indent, in which the first line of the paragraph is not indented, but subsequent lines are. 

 Center, atau Rata Tengah. Pilih ikon 

Atau 

Bila dilakukan, maka hasilnya seperti ini:

Indentation determines the distance of the paragraph from either the left or the right margin. Within the margins, 
you can increase or decrease the indentation of a paragraph or group of paragraphs. You can also create a 

negative indent (also known as an outdent), which pulls the paragraph out toward the left margin. You can also 
create a hanging indent, in which the first line of the paragraph is not indented, but subsequent lines are.

 Right, atau Rata Kanan. Pilih 
Atau 

Bila dilakukan, maka hasilnya seperti ini:
Indentation determines the distance of the paragraph from either the left or the right margin. Within the margins, 

you can increase or decrease the indentation of a paragraph or group of paragraphs. You can also create a 
negative indent (also known as an outdent), which pulls the paragraph out toward the left margin. You can also 

create a hanging indent, in which the first line of the paragraph is not indented, but subsequent lines are. 

 Justify, atau Rata Penuh. Pilih ikon 

Atau 

Bila dilakukan, maka hasilnya seperti ini:
Indentation determines the distance of the paragraph from either the left or the right margin. Within the margins, 
you can increase or decrease the indentation of a paragraph or group of paragraphs. You can also create a 
negative indent (also known as an outdent), which pulls the paragraph out toward the left margin. You can also 
create a hanging indent, in which the first line of the paragraph is not indented, but subsequent lines are.

LCtrl +

RCtrl +

ECtrl +

JCtrl +
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BULLET AND NUMBERING

Bullet 
Bullet adalah penomoran berbentuk simbol. Cara untuk menampilkannya sebagai berikut:

a. Klik ikon 
b. Atau klik kanan pada teks yang akan dibuat bulletnya:

- Pilih  jenis bulletnya 

- Untuk memilih jenis bullet yang lainnya, pilih Define New Bullet
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- Selain bentuk simbol, bullet lainnya bisa dipilih berbentuk gambar unik, dengan memilih 
Picture...

Contoh bullet :
Click a bullet or number in the list that you want to change. 
On the Home tab, under Paragraph, click the arrow next to Bullets or Numbering. 
Click the bullet or numbering list format that you want in the Bullet Library or the 
Numbering Library.

Numbering
Numbering adalah penomoran series, yang biasa kita ketahui pada umumnya seperti : 1, 2, 3, dst ;   
a, b, c, d dst; i, ii, iii, iv dst. Caranya:

a. Klik ikon
b. Atau klik kanan pada teks yang akan dibuat numberingnya:

Multilevel List
Penomoran yang  dipakai dalam penulisan ‘resmi’, misalnya untuk penulisan karya ilmiah, biasanya 
dipakai penomoran berlevel.

Caranya:

Klik ikon lalu pilih jenis penomoran berlevelnya
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Untuk penomoran jenis yang kedua pada 
bawah menu sebagai berikut:

- Change list level: untuk mengubah 
- Define New Multilevel List...

- Untuk memindahkan ke level berikutnya, gunakan ikon 
o Decrease Indent, mengganti ke level sebelumnya
o Increase Indent, mengganti ke level sesudahn

Pengaturan Spasi
Spasi disini adalah jarak teks antar baris. Spasi standar yang kita ketahui adalah spasi 1, spasi 2, dan 

spasi   1½ . Klik ikon lalu pilih spasi yang sesuai 

FIND AND REPLACE

Find adalah untuk mencari sebuah teks pada dokumen sedangkan 
teks yang dicari menjadi teks yang diinginkan/ seharusnya.  Fasilitas ini berada di menu 
Editing:

Perintah lain: 

- Find : 

Microsoft Office 2007

Untuk penomoran jenis yang kedua pada List Library, ada yang perlu diperhatikan pada bagian 

: untuk mengubah level  penomoran yang aktif
Define New Multilevel List... : untuk menentukan jenis penomoran setiap levelnya:

Untuk memindahkan ke level berikutnya, gunakan ikon 
, mengganti ke level sebelumnya

, mengganti ke level sesudahnya

Spasi disini adalah jarak teks antar baris. Spasi standar yang kita ketahui adalah spasi 1, spasi 2, dan 

lalu pilih spasi yang sesuai 

Cara lain untuk mendapatkan jenis spasi:

- Spasi 1 =  

- Spasi 2 =  

- Spasi 1½ =  

adalah untuk mencari sebuah teks pada dokumen sedangkan Replace adalah untuk mengganti 
teks yang dicari menjadi teks yang diinginkan/ seharusnya.  Fasilitas ini berada di menu 

1Ctrl +

2Ctrl +

5Ctrl +

Hal. 17

, ada yang perlu diperhatikan pada bagian 

: untuk menentukan jenis penomoran setiap levelnya:

Spasi disini adalah jarak teks antar baris. Spasi standar yang kita ketahui adalah spasi 1, spasi 2, dan 

adalah untuk mengganti 
teks yang dicari menjadi teks yang diinginkan/ seharusnya.  Fasilitas ini berada di menu Home, 
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Ketikkan teks yang dicari, lalu pilih 

- Replace:

- Find what: ketikkan sebuah teks yang akan diganti
- Replace with: ketikkan sebuah teks penggantinya
- pilih Replace All bila semua teks akan diganti

SYMBOL dan AUTOCORRECT

Pada versi 2003, Simbol dan Autocorrect berada dalam sebuah menu 
Insert Symbol
digabungkan agar pembaca sudah pernah menggunakan versi 
sebelumnya dapat mengetahui dengan mudah paling tidak 
perbedaannya.

Symbol
Simbol adalah huruf berbentuk lambang, misalnya alpha(
gamma (
More Symbols...

AutoCorrect
Pada dasarnya Autocorrect 

dalam penulisan. Selain itu, bisa dikembangkan lagi fungsinya untuk 

sebuah simbol menjadi sebuah kat

gunakan dalam penyingkatan kalimat yang biasa kita temui seperti : sama dengan di atas menjadi 

sda, dan seterusnya menjadi dst, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi abri, dan lain

menjadi dll, dan lain-lain. Agar pemula tidak bingung, baiklah kita bahas 

Microsoft Office 2007

Ketikkan teks yang dicari, lalu pilih Find in, Main Document

sebuah teks yang akan diganti
: ketikkan sebuah teks penggantinya

bila semua teks akan diganti

SYMBOL dan AUTOCORRECT

Pada versi 2003, Simbol dan Autocorrect berada dalam sebuah menu 
Insert Symbol. Agar ada kesinambungan, sengaja pembahasannya 
digabungkan agar pembaca sudah pernah menggunakan versi 
sebelumnya dapat mengetahui dengan mudah paling tidak 
perbedaannya.

Symbol
Simbol adalah huruf berbentuk lambang, misalnya alpha(
gamma (), omega (Ω), dll. Untuk mencari simbol lainnya bisa diklik 

ore Symbols...

Pada dasarnya Autocorrect adalah untuk meralat atau memperbaiki kesalahan 

dalam penulisan. Selain itu, bisa dikembangkan lagi fungsinya untuk 

sebuah simbol menjadi sebuah kata, bahkan membantu mempercepat pengetikan

gunakan dalam penyingkatan kalimat yang biasa kita temui seperti : sama dengan di atas menjadi 

sda, dan seterusnya menjadi dst, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi abri, dan lain

lain. Agar pemula tidak bingung, baiklah kita bahas ketiga-tiganya

Hal. 18

Pada versi 2003, Simbol dan Autocorrect berada dalam sebuah menu 
ngaja pembahasannya 

digabungkan agar pembaca sudah pernah menggunakan versi 
sebelumnya dapat mengetahui dengan mudah paling tidak 

Simbol adalah huruf berbentuk lambang, misalnya alpha(α), beta (β), 
. Untuk mencari simbol lainnya bisa diklik 

adalah untuk meralat atau memperbaiki kesalahan 

dalam penulisan. Selain itu, bisa dikembangkan lagi fungsinya untuk mengganti 

membantu mempercepat pengetikan misalnya kita 

gunakan dalam penyingkatan kalimat yang biasa kita temui seperti : sama dengan di atas menjadi 

sda, dan seterusnya menjadi dst, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi abri, dan lain-lain 

tiganya.
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a. Memperbaiki teks. Pada versi 2003, spelling yang digunakan secara default adalah bahasa 

Inggris. Sehingga apabila ada kata

mirip, kata-kata tersebut sudah didaftarkan pada Autocorrect, karena dianggapnya 

kesalahan dalam mengetik seperti: teh 

dating dan beberapa kata lainnya. Apabila kita menemui kata

kesalahan dalam mengetik, maka bisa kita daftarkan kata

(Bandung), dnagen (dengan), indonesai (Indonesia). Caranya sebagai berikut:

- Pada bagian bawah menu setelah mengklik 

- Klik, lalu akan muncul menunya seperti ini:

- simpan di Replace: ketikkan kata yang salah (misal
- Pada Plain Text di bawahnya ketikkan teks yang benarnya (misalnya Bandung)
- Add
- Lakukan hal yang sama pada kata yang lain, lalu keluar dari menu tersebut.
- Ketikkan kata yang salah itu (yang sudah didaftarkan pada AutoCorrect)
- Spasi

b. Mengganti Insert simbol dengan teks

Apabila kita ingin menyisipkan sebuah simbol, tetapi berulang

Untuk itu sebaiknya kita daftarkan ke 

- Insert, Symbol 

- Pilih simbol yang akan dibuat AutoCorrect

- More Symbol

- AutoCorrect

- Bila simbolnya sudah aktif di 

- Add

- Keluar dari menu Symbol

- Ketika “omega”

- Spasi

c. Untuk mempercepat pengetikan. 

Microsoft Office 2007

Memperbaiki teks. Pada versi 2003, spelling yang digunakan secara default adalah bahasa 

Inggris. Sehingga apabila ada kata-kata yang dianggap tidak ada dalam kamus dan agak 

kata tersebut sudah didaftarkan pada Autocorrect, karena dianggapnya 

mengetik seperti: teh menjadi the, sayang menjadi saying, datang menjadi 

dating dan beberapa kata lainnya. Apabila kita menemui kata-kata lain yang biasa terjadi 

kesalahan dalam mengetik, maka bisa kita daftarkan kata-kata itu, misalny

(Bandung), dnagen (dengan), indonesai (Indonesia). Caranya sebagai berikut:

Pada bagian bawah menu setelah mengklik More Symbol ada ikon AutoCorect

Klik, lalu akan muncul menunya seperti ini:

simpan di Replace: ketikkan kata yang salah (misalnya bnadung)
di bawahnya ketikkan teks yang benarnya (misalnya Bandung)

Lakukan hal yang sama pada kata yang lain, lalu keluar dari menu tersebut.
Ketikkan kata yang salah itu (yang sudah didaftarkan pada AutoCorrect)

Insert simbol dengan teks

kita ingin menyisipkan sebuah simbol, tetapi berulang-ulang, maka akan repot. 

Untuk itu sebaiknya kita daftarkan ke AutoCorrect. Caranya:

Pilih simbol yang akan dibuat AutoCorrect-nya (misalnya : Ω , menjadi kata ‘omega’)

Bila simbolnya sudah aktif di Menu AutoCorrect, di bawah Replace ketikkan “omega”

Symbol

Untuk mempercepat pengetikan. 

Hal. 19

Memperbaiki teks. Pada versi 2003, spelling yang digunakan secara default adalah bahasa 

kata yang dianggap tidak ada dalam kamus dan agak 

kata tersebut sudah didaftarkan pada Autocorrect, karena dianggapnya sebuah 

menjadi the, sayang menjadi saying, datang menjadi 

kata lain yang biasa terjadi 

kata itu, misalnya: bnadung 

AutoCorect:

di bawahnya ketikkan teks yang benarnya (misalnya Bandung)

Lakukan hal yang sama pada kata yang lain, lalu keluar dari menu tersebut.

ulang, maka akan repot. 

i kata ‘omega’)

, di bawah Replace ketikkan “omega”
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- Dengan cara yang sama, ketikkan sebuah kata yang mewakilinya atau singkatannya 

(pada Replace) misalnya ybs 

- Lalu ketikkan sebuah kalimat yang menjelaskannya (yang bersangkutan)

- Bila semua kata sudah didaftarkan, keluar dari menu itu

- Ketikkan kata singkatan tadi

- spasi

ILLUSTRATIONS
Menu illustrtations ada di tab Insert. Menu ini untuk menambahkan ilustrasi atau berkaitan dengan 
penunjang pengetikan dari segi seni-nya, atau untuk menambahkan media grafis, baik berbentuk file 
images, shape, clipart ataupun chart atau grafik.

Picture
Fasilitas ini berfungsi untuk menyisipkan file images/gambar/foto. 

- Insert
- Picture
- Cari file foto di folder tempat penyimpanan

Bila objek didobel klik, maka akan muncul menu Picture Style, untuk memilih jenis efek 3D serta 
pencahayaannya :

Dan setiap efek bisa diedit dengan memilih ikon:
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Berikut salah satu menu yang terdapat di dalamnya:

ClipArt
ClipArt adalah fasilitas untuk menyisipkan gambar yang sudah disiapkan oleh MS Office. 
Sama halnya dengan versi sebelumnya, tidak ada objek tambahan.

Setelah diklik menu ClipArt nya akan muncul menu di bagian kanan lembar kerja:

Cara menampilkan ClipArt nya :

- Organize Clips...
- Lalu akan muncul:

- Pilih Office 
Collections

- Pilih ClipArt
- Drag ClipArt ke 

lembar kerja
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Shapes
Objek Shape bisa diambil dengan cara:

- Klik yang dipilih
- Drag pada lembar kerja
- Lepas mouse

- Bila klik dua kali pada objek tersebut, akan 
muncul menu untuk memberikan efek atau edit:
Shape Style, Shadow Effect, 3D Effect.

Chart
Chart untuk membuat grafik. Setelah ikon          

diklik, akan muncul daftar grafik :

Klik salah satu grafik yang dikehendaki
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Selanjutnya isi data yang akan dibuat grafiknya pada sheet yang disediakan 

Di bawah ini salah satu contoh yang sudah jadi. Bila diklik dua kali, akan muncul menu untuk 

mengedit grafik.

TABULASI
Adalah untuk mengatur  gerak tombol Tabulasi 

 Klik dua kali Ruler atas, akan muncul 
menu tabulasi sebagai berikut:

 Lalu tentukan settingannya:
- Tab stop position:  tentukan posisi 

berhentinya
- Alignment: pilih rata teks nya
- Leader:  pilih simbol pengikutnya
- Set: klik bila ukuran telah 

ditentukan

Untuk mudahnya, kita akan mencoba 
mengerjakan contoh soal berikut:
 Buatlah tababulasi dengan 

ketentuan :
o Stop: 2, alignment: left, Leader 

1
o Stop: 13, alignment: left, 

Leader 2
o Stop: 15, alignment: right, Leader 1
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Hasil Jawaban:

Dengan demikian, tabulasi bisa digunakan untuk Daftar Isi manual. Lihat contoh hasil 
tabulasi di bawah ini:

WATERMARK

Adalah untuk membuat keterangan pada dokumen yang menjelaskan bahwa dokumen tersebut 
punya hak cipta. Watermark selalu tampil setiap objek/halaman. Watermark bisa berupa gambar, 
logo, tulisan atau apa saja yang tidak dimiliki oleh orang lain, karena watermark merupakan 
identitas. 

Caranya: 

 Page Layout (Alt,P,P,W)
 Watermark atau klik ikon 

 pilih Custom Watermark
 Pilih salahsatu template
 Klik Custome Watermark 

untuk mengedit (untuk 
menghapusnya pilih 
Remove Watermark)
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 Bila watermark 
berupa image, pilih 
Picture watermark,
lalu pilih gambar 
yang akan dipakai

COVER

Fasilitas cover  ada di tab Insert, Cover Page, selanjutnya tinggal memilih template cover yang telah 
disdiakan, dan mengetik judul atau kalimat yang sesuai.
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PENOMORAN HALAMAN

Untuk dokumen yang lebih dari lima halaman biasanya sangat diperlukan penomoran halaman, 
seperti halnya dokumen laporan, proposal, karya ilmiah dan lain-lain.

Caranya:

- Klik tab Insert
- Klik ikon Page Number
- Tentukan posisi letaknya
- Jika ada hal yang perlu diset lagi, pilih Format Page 

Numbers...

pada menu itu, tentukan:

- Number format : jenis halamannya
- Start at: ketikkan mulai halamannya

Header & Footer
Adalah keterangan di setiap halaman yang biasa 
disertakan dengan nomor halamannya. Header 
berada di atas halaman sedangkan footer berada 
di bawah halaman.

Caranya :

- Klik ikon
- Pilih lokasi 

penempatannya
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Penomoran Daftar Halaman Otomatis
Tentu dalam pemberian nomor halaman pada sebuah Daftar Isi diperlukan yang otomatis, agar kita 
tidak dibuat repot untuk mengubah nomor halaman setiap kali ada perubahan halaman. Langkah-
langkahnya:

- Home 
- Semua sub judul dimasukkan ke dalam Styles (Heading)
- Refferences
- Klik Table of Contents

- Klik kanan pada daftar isi, update field untuk 
refresh data

PAGE LAYOUT
Sebaiknya sebelum membuat dokumen harus diset dulu Layout nya. Dalam hal ini termasuk batas-
batas kertas, jenis kertas yang digunakan. 

Ukuran Kertas
- Page Layout
- Size
- Pilih ukuran kertas yang sesuai

Batas-batas Halaman
- pilih Margin
- Bila ada setingan yang cocok, pilihlah
- Bila tidak ada, pilih Custom Margin
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Lay Out Berbeda
Terkadang kita menemukan 
layout berbeda dalam satu file. 
Misalnya halaman pertama 
Potrait, halaman dua 
Landscape, berikutnya Potrait 
semua.

Caranya:
- Page Layout
- Breaks
- Next Page

Setting Penomoran Halaman Berbeda
Pada penulisan karya ilmiah, biasanya setiap pergantian Bab halamannya berada di bawah kertas, 
sedangkan berikutnya berada di atas kertas.

Langkahnya:

- Satu halaman sebelum halaman berbeda, klik Page Layout, Breaks, Page Break 
- Maka akan bertambah satu halaman. Dengan tanpa memindahkan kursor, setinglah 

halaman tersebut menjadi berbeda dengan setingan halaman pertama, dengan memilih 
Page Layout, Page Setup (bisa melalui Margins atau Size), lalu pilih Layout:

- pilih Different first page
- Ok
- Setinglah kembali penomoran halaman tersebut 

dengan menggunakan Insert, Page Number
- Pilih posisi halaman yang di atas
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MENCETAK DOKUMEN
Langkah mencetak dokumen:

- Klik Office Button

- Print atau

- Maka akan muncul menu Print:

Page Range:
- All : cetak semua halaman

- Current page: cetak 

halaman yang aktif saja

- Page: cetak halaman yang 

diketik, contoh: 1,5-9 (cetak 

hal1, hal 5,6,7,8,9)

Copies:

- Number of copies: dicetak 

berapa kali

- Collate: Cara susunan pencetakan, ascending atau discending

Untuk setingan lain yang disesuaikan dengan printer yang dipakai, klik Properties,

termasuk di dalamnya set up halaman, orienti, kualitas cetak dan sebagainya.

TABEL
Tabel seringkali dibutuhkan dalam pembuatan dokumen. Untuk mendapatkan tabel, klik:

- Insert
- Table

No Nama Alamat
1 Héndry Jl. Sindangsari 26 Cimahi 
2 Didin Jl. Babakan Hantap 114 Bandung
... .... .....

Border and Shading

Ctrl P+
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Batas-batas atau garis tabel serta shading/warna background tabel bisa diganti dengan cara:
- Klik kanan pada tabel
- Table Properties...
- Pilih Border and Shading

Borders
- Style: jenis garis
- Color: warna garis
- Width: ukuran ketebalan garis

Untuk menentukan warna shadingnya di menu Shading

MAIL MERGE
Adalah fasilitas untuk mengegabungkan dua buah file. File yang digabungkan bisa file berekstensi 
Doc, Docx  atau file MS Word juga bisa file Xls, XLsx atau MS Excel.

Caranya:

Asumsi: Data yang akan diundang sudah diketik dalam tabel, atau di Excel.

Misalnya file tersebut berisi:

- Buat file baru atau aktifkan file suratnya
- Pilih tab Maillings

- Start Mail Merge
- Letters
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- Use Existing List...
- Buka file Datanya
- Insert Merge Field
- Sisipkan semua field yang digunakan:

- Tampilkan hasil data field dengan Preview Results
- Bila berhasil, maka data yang digabungkan akan muncul per record

Finishing:
- Edit Individual Documents... hasilnya dicetak menjadi sebuah file
- Print Document... hasilnya dicetak ke media printer


