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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja  

Bimbingan TIK ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. 

SOEDIRMAN  I tingkat XI (sebelas) semester 3 dan 4 untuk Kompetensi Keahlian TKRO, MM 

dan PSPTV. 

E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang 

mencakup materi mulai dari KD 3.1 sampai 3.4dan KD 4.1 Sampai KD 4.4 dalam bentuk buku 

kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan 

kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Buku Pendamping ini akan memperlancar Kegiatan 

Pembelajaran Jarak Jauh maupun Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, karena anak 

akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai stimulus dan menganalisa informasi apa 

yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak 

baik teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

  Jakarta, 2 Juli 2020 

  Pengarang  

 

 

 

  Sugiarti, M.Pd 
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Untuk Motivasi baca Doa dan Maknanya dulu ya (benarkan di hati) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Melakukan Kegiatan Lakukan Hal-Hal Sebagai Berikut : 

1. Awali harimu dengan BISSMILLAH, yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari-

hari sebelumnya (biasakan sholat sunah 2 rakaat sebelum sholat subuh, lanjut sholat 

subuh di awal waktu). Setelah lewat waktu suru’, sempatkan sholat dhuha min 2 rakaat 

2. Yakin bahwa kita makluk Allah SWT yang paling sempurna, yang diberikan akal 

pikiran sehingga mampu mengerjakan segala sesuatu dengan optimal asal kita terus 

berusaha 

3. Hilangkan rasa malas dan kantuk, karena itu salah satu yang menghambat kita dalam 

meraih kesuksesasan di masa yang akan datang… 
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BAB 1. MENGGUNAKAN APLIKASI MICROSOFT WORD 
 

 

 

3.1. Mengidentifikasi Elemen-Elemen Perintah dalam Aplikasi Ms.Word 

4.1. Membuat Dokumen di Ms.Word 

 

 

 

A. BAGIAN-BAGIAN MENU PADA LEMBAR KERJA MICROSOFT WORD 

Rasa-rasanya 

saat ini 

hampir semua 

orang di 

dunia yang 

pernah 

menggunakan 

komputer, 

tentu 

mengenal 

yang 

namanya Microsoft Word. Mulai dari mengerjakan tugas, menulis surat hingga artikel dan berbagai 

pekerjaan yang berhubungan dengan ketik-mengetik, Word tentu menjadi andalan. Pertama kali 

dikenalkan oleh Microsoft pada 25 Oktober 1983, perangkat lunak (software) pengolah kata ini sudah 

berusia 36 tahun. Di usianya yang tidak muda lagi, Word jelas sudah mengalami perkembangan yang 

semakin pesat dan pastinya begitu inovatif. 

Membuka kembali lembaran sejarah, Word saat pertama kali dirilis memiliki nama Multi-Tool Word 

dan hanya bisa digunakan di sistem Xenix, karena memang Microsoft belum dikenalkan. Semakin 

berkembangnya teknologi dan peradaban manusia, Word pun semakin mengalami kemajuan supaya bisa 

digunakan di berbagai platform seperti komputer IBM, Apple Macintosh, komputer AT&T Unix, Atari 

ST, OS/2, SCO Unix dan macOS. Barulah enam tahun setelah perilisannya yakni pada 1989, Word bisa 

digunakan di Microsoft Windows. 

Salah satu daya tarik Word yang membuatnya banyak digemari kala itu adalah lantaran bisa 

dioperasikan dengan perangkat mouse, tak seperti program MS-DOS lainnya. Tak butuh waktu lama 

bagi Word untuk mengalahkan software pengolah kata lainnya, Wordstar. Hingga akhirnya pada tahun 

1991, Word 5.5 dirilis ke pasaran yang tampilannya sudah mengalami pembaruan dan mirip aplikasi 

Windows lainnya. Di tahun yang sama itu pula, Microsoft melakukan perubahan besar-besaran pada 

Word lewat proyek bernama Pyramid. Dalam periode ini, Word sudah mentahbiskan diri sebagai 

pemimpin pasar global dalam perangkat lunak pengolah kata hingga saat ini. 

 

KOMPETENSI DASAR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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1. Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan Microsoft Word 

 

Tiga tahun sudah sejak pertama kali digunakan pada Microsoft, bisa dibilang kalau pengguna Word 

memang sudah menembus miliaran orang di seluruh dunia. Bahkan dengan perkembangan teknologi 

yang saat ini serba mobile menggunakan smartphone, Word pun tak pernah kekurangan penggemar. 

Tercatat unduhan aplikasi Word untuk pengguna ponsel Android di PlayStore bahkan sudah melebihi 

satu miliar kali! Jumlah yang terbilang amat sangat luar biasa sekaligus membuktikan jika Word 

memang sangat mudah digunakan. 

Namun meskipun begitu, masih saja ada orang-orang yang sama sekali belum pernah menggunakan 

Word. Alasannya tentu sangat banyak mulai dari bidang pekerjaan yang tidak pernah berhubungan 

dengan komputer, kehidupan yang jauh dari perangkat teknologi hingga terkendala usia. Padahal 

sejatinya ada banyak sekali manfaat Word yang mampu membuat pekerjaan jauh lebih mudah. Tetapi 

lepas dari seluruh keunggulan yang dimiliki, Word juga tak lepas dari beberapa kekurangan. Nah, 

supaya Anda bisa lebih memahami Word secara maksimal, beberapa ulasan berikut ini bisa jadi 

pertimbangan. 

 

Manfaat Microsoft Word yang Wajib Diketahui 

a. Pekerjaan Selesai Lebih Mudah 

Yang namanya komputer tentu memiliki fungsi untuk mempermudah pekerjaan seseorang. Hal ini 

ternyata juga ditawarkan oleh Word sebagai salah satu software terbaik yang pernah diciptakan 

Microsoft. Dengan menggunakan Word, Anda bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan yang berkaitan 

dengan tulis-menulis secara lebih mudah. Dibandingkan dengan menulis memakai tangan yang bakal 

kebingungan saat ada salah tulis, kekeliruan pengetikan di Word bisa langsung diedit secara realtime. 

Ada banyak sekali tampilan icon dalam layar Word yang jelas memiliki fungsi mempermudah 

pekerjaan. 

 

b. Pekerjaan Selesai Lebih Cepat 

Siapapun tentu enggan jika bekerja menghabiskan waktu. Contohnya orang-orang zaman dulu yang 

masih menulis dengan tangan atau mesin ketik, maka harus melakukan penulisan dan pengetikan sampai 

berhari-hari demi menyelesaikan permintaan akan undangan. Sangat merepotkan? Jelas! Namun hal ini 

jelas tak akan dialami oleh pengguna Word, karena jika ingin menggandakan dokumen, Anda tinggal 

melakukan print lebih dari sekali atau melakukan copy-paste pada halaman dokumen. Begitu pula ketika 

ada kekeliruan format penulisan, Anda tak perlu repot mengetik ulang karena tinggal 

mengganti margin atau font dan pekerjaan pun langsung kelar. 
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c. Menghemat Biaya Produksi 

Lantaran pekerjaan bisa jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat, tentu saja hal ini berimbas ke manfaat 

Word berikutnya yakni menghemat biaya produksi. Ketika sebuah dokumen selesai, Anda tak harus 

menyimpan kertas di tempat tersembunyi dan terjaga kebersihannya, melainkan menyimpan file dokumen 

tersebut di perangkat penyimpanan seperti flashdisk atau mungkin memory card. Bahkan jika semakin 

jago Anda dalam pengetikan di Word, tentu pekerjaan bisa selesai dengan cara yang jauh lebih efisien 

biaya. 

d. Kelebihan Perangkat Lunak Microsoft Word 

Dengan berbagai kemampuannya, tak heran kalau akhirnya Word saat ini masih menjadi program 

pengolah kata terbaik yang pernah dihasilkan oleh manusia. Supaya Anda bisa semakin mantap dalam 

menggunakan Word, berikut ini adalah beberapa kelebihan program pengolah kata tersebut : 

 Seiring dengan waktu yang berjalan, Word memang memperoleh berbagai pembaruan oleh 

Microsoft. Tak heran kalau akhirnya Word yang versi terbaru memiliki kemampuan lebih baik 

daripada sebelumnya 

 Berbagai tool dasar yang disediakan oleh Word memang selalu mengalami perubahan. Namun 

tidak lepas dari fungsi utamanya sebagai desktop publishing 

 Terhitung sejak tahun 1989 alias 30 tahun lalu, sudah ada 16 versi Word yang dikenalkan oleh 

Microsoft. Di mana untuk versi 2019 ada di paket Microsoft Office 2019. Keunggulan 

dari update versi ini adalah versi Word terbaru selalu bisa loading lebih cepat dengan 

ukuran file dokumen yang makin kecil saja 

 Bukan cuma sekadar mengetik saja, Word juga memberikan fitur menyisipkan gambar yang 

tentunya akan bisa membuat lembar kerja Anda makin terlihat menarik 

 Ada berbagai pilihan file ekstensi untuk sebuah dokumen yang dikerjakan di Word. Sehingga 

siapapun penggunanya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan karena hingga sejauh ini, Word 

sangat kompatibel dengan berbagai program pengolah kata 

e. Kekurangan Perangkat Lunak Microsoft Word 

Melihat manfaat dan berbagai keunggulan yang ditawarkan, tentu seolah membuktikan jika Word tampil 

sempurna tanpa cacat. Apakah memang demikian? Tentu saja tidak. Karena software wajib perkantoran 

ini memiliki beberapa kekurangan yang mungkin harus diketahui oleh seluruh penggunanya, termasuk 

Anda: 

 Kendati pembaruan versi adalah salah satu keunggulan yang ditawarkan Word, rupanya juga 

tidak luput dari kekurangannya. Kok bisa? Karena setiap kali Microsoft merilis versi terbaru 

Word, akan ada perubahan yang cukup drastis dalam hal desain tampilan Word. Sehingga bisa 

saja jika Anda yang sudah bertahun-tahun menggunakan Word 2002 (tersedia dalam Microsoft 

XP), akan begitu kebingungan melihat tampilan Word 2016 lantaran jauh berbeda 

 Masih berkaitan dengan pembaruan, setiap versi update Word akan menambahkan beragam fitur 

yang berguna untuk mempermudah pengolahan kata. Hanya saja hal ini membuat spesifikasi 

Word semakin berat. Jika Anda menggunakan komputer/PC dengan spesifikasi prosesor 500 
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MHz, RAM 512 MB, VGA 64 MB dan HDD 1 GB, maka itu cuma akan bisa menjalankan Word 

versi paling standar untuk saat ini 

 Pembaruan versi juga kerap kali membuat ekstensi file default menjadi berubah. Bahkan ada 

kalanya kalau file-file yang dikerjakan di Word versi terbaru, tidak akan terbaca di Word lawas. 

Untuk itulah Anda harus benar-benar mempelajarinya secara waspada 

Nah, sangat luar biasa sekali bukan Microsoft Word ini? Tak heran kendati ada banyak sekali perangkat 

lunak pengolah kata di luar sana, Word tetap selalu jadi rujukan utama. Namun seperti yang sudah 

disinggung sebelumnya, masih saja ada orang-orang di luar sana yang sama sekali belum pernah 

menggunakan Word dan butuh memahaminya. Kelompok seperti ini jelas tidak boleh direndahkan 

karena memang pada dasarnya, setiap orang punya hak untuk menjadi lebih paham teknologi dan 

mengoperasikan Word sesuai kebutuhan. 

 

Mengenal Bagian-Bagian Word Beserta Fungsi di Setiap Icon dan Tool 

Bagi beberapa orang yang pertama kali menggunakan komputer dan melihat tampilan Word yang serba 

biru dengan aneka menu di bagian halaman teratas, kadang sudah bikin bingung sendiri. Termasuk yang 

demikian? Tenang saja Anda tak perlu merasa malu. Karena pada dasarnya untuk memahami Word 

sangatlah mudah, asalkan Anda bersedia mengenal satu-persatu fungsi setiap menu yang ada pada 

tampilan Word. Yuk kita bahas satu-persatu secara lengkap! 

 

Bagian-Bagian Menu pada Tampilan Lembar Kerja Utama 

Inilah yang terlihat ketika Anda membuka Word dan memilih perintah membuka lembar kerja. Tentu 

saja lembar kerja ini masih terlihat kosong lantaran baru akan digunakan. Agar bisa melakukan 

pekerjaan dengan mudah, berikut ini adalah fungsi setiap menu yang bisa Anda lihat langsung di lembar 

kerja utama: 

 
 

1. Quick Access Toolbar  
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Secara mudahnya, bagian ini adalah kumpulan ikon yang ada di bagian pojok kiri atas. Kenapa ada 

ikon-ikon yang dikumpulkan? Karena kumpulan ikon ini adalah yang paling berguna dan bakal 

paling sering dipakai dalam pengetikan. Misalkan saja perintah SAVE (menyimpan hasil kerja), 

OPEN (membuka dokumen hasil kerja), ENDO/REDO (berfungsi untuk mengembalikan atau 

memajukan tampilan hasil kerja) dan lainnya 

2. Title Bar 
Ada di bagian tengah atas dalam tampilan lembar kerja Word dan biasanya memperlihatkan nama 

dokumen yang tengah Anda kerjakan. Kalau dokumen itu belum disimpan dan memiliki nama, maka 

yang muncul adalah kata Document secara default 

3. Windows Menu 
Terletak di bagian pojok kanan atas, menu ini memuat tiga perintah umum pada Microsoft 

yakni Minimize, Maximize (Restore Down) dan Close. Sepertinamanya, Minimize berfungsi untuk 

menarik tampilan Word ke latar belakang, lalu Maximize untuk mengembalikan atau mengubah 

ukuran tampilan Word dan Close untuk menutup Word 

4. Scroll Bar 

Dalam tampilan lembar kerja, di bagian kiri dan bawah ada sebuah tombol yang bisa digunakan untuk 

menggeser tampilan secara horizontal dan vertikal. Sehingga Anda bisa melihat seluruh hasil kerja 

5. Page Status 

Ada di bagian paling bawah dalam tampilan lembar kerja Word. Bagian ini berfungsi untuk 

memperlihatkan halaman, jumlah kata hingga penggunaan bahasa apa yang paling sering diambil. 

Sehingga Anda tak perlu lagi menghitung sudah berapa kata yang dikerjakan karena ada sebuah fitur 

otomatis penghitungan kata 

6. Zoom Menu 

Seperti namanya, menu yang ada di bagian kiri bawah ini memiliki fungsi untuk 

melakukan zooming alias memperbesar sekaligus memperkecil tampilan lembar kerja Word 

 

 

 

7. Ribbon 

yaitu Tab Menu, tepat di bawah Title Bar, ada Tab Menu yang berisi berbagai menu yang masing-

masing sudah pasti memiliki fungsi berbeda sesuai dengan kebutuhan pengetikan Anda 

Ribbon Tool (group) secara mudahnya, ini adalah ‘isi’ dari Tab Menu. Di mana Ribbon Tool berupa 

kumpulan ikon yang mewakili berbagai fungsi dan perintah-perintah spesifik tertentu 

 

Fungsi-Fungsi Menu Icon pada Tab Menu Microsoft Word 
Dalam pembahasan sebelumnya, Anda sudah memahami kalau ada delapan menu utama saat 

membuka lembar kerja. Tetapi yang berkaitan langsung dengan urusan pengetikan, ada pada bagian 

Tab Menu. Supaya bisa semakin paham, berikut ini penjelasan yang paling detail dan lengkap pada 

setiap icon di Tab Menu Microsoft Word. 

a. TAB FILE 

Dalam kelompok menu FILE, 

terdapat banyak sekali perintah 

yang berkaitan langsung dengan 

urusan pengetikan dokumen. Berikut 

ini adalah yang harus Anda pelajari 

satu-persatu: 

 SAVE 
Jika sudah menyelesaikan pekerjaan di lembar kerja, langsung simpan 

dokumen tersebut supaya tak hilang. Dalam versi Word masa kini, biasanya juga tersedia fitur 

otomatis autosave setiap beberapa menit sekali. Jika sebuah dokumen kerja telah di-save, Anda tak 

perlu khawatir jika komputer tiba-tiba mati karena listrik padam atau rusak 
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 SAVE AS 

Menu ini sebetulnya memiliki fungsi hampir sama dengan SAVE, hanya saja untuk SAVE AS lebih 

spesifik. Dengan SAVE AS, Anda bisa memilih dokumen mau disimpan di mana atau mungkin 

diganti nama atau ekstensi file 

 OPEN 

Membuka file dokumen yang sebelumnya sudah disimpan di komputer atau media lain 

 CLOSE 

Menutup dokumen yang telah dibuka atau dibaca 

 INFO 

Memuat rincian informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan 

 RECENT 

Memperlihatkan daftar dokumen yang baru saja dibuka atau sedang diedit 

 NEW 

Membuka lembar kerja baru pada aplikasi Word 

 PRINT 

Mencetak dokumen yang sudah dibuat. Pastikan kalau perangkat komputer Anda sudah terhubung 

dengan printer supaya bisa melakukan proses pencetakan dokumen 

 SAVE AND SEND 
Menyimpan dokumen kemudian mengirimkannya ke email atau diunggah langsung ke blog. Fitur ini 

hanya bisa digunakan jika komputer Anda sudah memasang browser dan memiliki akses internet 

 HELP 

Merupakan menu bantuan jika menemui masalah saat menggunakan Word 

 OPTION 

Berisi aneka menu yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian tampilan dokumen/lembar kerja 

 EXIT 

Menutup sekaligus keluar dari aplikasi Word 

 

b. TAB HOME 

Pada Tab 

Menu HOME, 

ada lima 

bagian menu 

yang memuat 

berbagai 

Ribbon Tool. Di mana masing-masing tool itu memiliki fungsi yang berkaitan langsung untuk 

kebutuhan pengetikan di lembar kerja. Berikut ulasannya: 

 

 CLIPBOARD 

Merupakan pengelompokan ikon yang berfungsi untuk menyalin atau memindahkan elemen 

dalam sebuah dokumen 

 PASTE : menempelkan teks atau obyek baik gambar/tabel yang sebelumnya sudah disalin 

 COPY : menyalin atau meng-copyteks atau obyek 

 CUT : memotong sekaligus memindahkan teks atau obyek 

 FORMAT PAINTER : meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk 

digunakan pada halaman lain 

 FONT 

Merupakan pengelompokan ikon alias Ribbon Group yang berfungsi untuk mengubah dan 

menyesuaikan tampilan font baik berupa huruf, angka atau karakter spesial 

 FONT: Memilih jenis dan gaya huruf 

 FONT SIZE: Mengubah dan menyesuaian ukuran huruf pada lembar kerja 

 GROW FONT: Menambah atau memperbesar ukuran font 



E-BOOK BIMBINGAN TIK X Kur Terintegrasi DUDI 
 

Created By Sugiarti, M.Pd 8 
 

 SHRINK FONT: Mengurangi atau mengecilkan ukuran font 

 CHANGE CASE: Mengubah teks yang dipilih menjadi huruf kapital 

 CLEAR FORMATTING: Menghapus seluruh format pengaturan pada tampilan teks 

 BOLD: Memberikan efek tebal pada teks 

 ITALIC: Memberikan efek miring pada teks 

 UNDELINE: Memberikan efek garis bawah pada teks 

 STRIKETHROUGH: Memberikan efek coretan pada teks 

 SUBSCRIPT: Membuat format pangkat di atas pada teks 

 SUPERSCRIPT: Membuat format pangkat di bawah pada teks 

 TEXT EFFECT: Memberikan beberapa efek pada teks 

 TEXT HIGHLIGHT EFFECT: Menampilkan semacam efek stabilo pada teks 

 FONT COLOR: Mengubah warna teks 

 PARAGRAPH:  

Berisi sekelompok ikon yang mengatur sekaligus menyesuaian format paragraf sebuah dokumen 

 BULLET: Menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing 

 NUMBERING: Menambahkan format penomoran secara otomatis pada dokumen 

 DECREASE INDENT: Menggeser paragraf dokumen ke bagian kiri 

 INCREASE INDENT: Menggeser paragraf dokumen ke bagian kanan 

 ALIGMENT LEFT: Membuat teks menjadi rata kiri 

 ALIGMENT CENTER: Membuat teks menjadi rata tengah 

 ALIGMENT LEFT: Membuat teks menjadi rata kanan 

 JUSTIFY: Membuat teks menjadi rata kanan dan kiri 

 LINE AND PARAGRAPH: Mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antar baris pada 

dokumen 

 SHADING: Mengubah warna di bagian latar belakang teks 

 BORDER: Menambahkan garis tepi/border pada teks 

 STYLE 

Berisi sekelompok ikon yang berfungsi sebagai text formatting supaya bisa digunakan lebih cepat 

saat pengetikan, tanpa perlu mengatur terlebih dulu 

 EDITING 
Berisi sekelompok ikon yang berfungsi untuk melakukan editing pada dokumen yang dikerjakan 

 FIND : Mencari atau menemukan kata-kata tertentu pada dokumen 

 REPLACE: Berfungsi mengganti kata-kata tertentu pada dokumen secara sekaligus 

 SELECT: Memilih sekaligus memblok teks pada dokumen 

c. INSERT 

Seperti namanya, 

Tab Menu INSERT 

berfungsi untuk 

memasukkan obyek 

ke dalam lembar kerja Word atau dokumen. Setidaknya ada tujuh Ribbon Group yang bisa Anda 

pelajari 

 

 PAGES : Berisi ikon yang berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan pada lembar kerja 

• COVER PAGE: Menyisipkan halaman cover pada dokumen 

• BLANK PAGE: Memasukan sebuah halaman kosong ke dokumen 

• PAGE BREAK: Memotong/memutus halaman dan pindah ke halaman berikutnya 

 TABLE: Seperti namanya, ikon ini berfungsi untuk memasukkan tabel pada lembar kerja. Anda 

bisa memilih ada berapa kolom dan baris yang dibutuhkan 

 ILLUSTRATIONS : Sekelompok ikon yang berfungsi untuk memasukkan 

gambar, chart, clipart atau tabel dan lain-lain ke dokumen 

 PICTURE: Memasukan gambar dari media penyimpanan ke lembar kerja 



E-BOOK BIMBINGAN TIK X Kur Terintegrasi DUDI 
 

Created By Sugiarti, M.Pd 9 
 

 CLIP ART: Memasukan clip art yang sudah disediakan oleh sistem Windows ke dokumen 

 SHAPES: Membuat berbagai bentuk sederhana seperti lingkaran, persegi, elips, dll 

 SMARTART: Membuat semacam tabel structural ke dalam dokumen 

 CHART: Membuat grafik dengan aneka bentuk sesuai kebutuhan dan data 

 LINKS : Sekelompok ikon yang memiliki fungsi menghubungkan ke tautan alias link atau 

dokumen hingga obyek lainnya 

 HYPERLINK: Memasukan sebuah tautan/link/url web tertentu ke dalam teks atau obyek di 

dalam dokumen 

 BOOKMARK: Menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lain 

 CROSS-REFERENCE: Menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek yang masih ada di 

dalam dokumen yang sama 

 HEADER & FOOTER: Sekelompok ikon yang berfungsi menyesuaikan pengaturan pada 

bagian atas dan bawah dokumen 

 HEADER: Menambahkan header pada bagian atas setiap halaman dokumen 

 FOOTER: Menambahkan footer pada bagian bawah setiap halaman dokumen 

 PAGE NUMBER: Menyisipkan nomor pada setiap halaman dokumen 

 TEXT: Sekelompok ikon yang berfungsi membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk 

 TEXT BOX: Menambahkan kotak kosong yang berisi teks pada dokumen 

 QUICK PARTS: Menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja MS Word 

 WORD ART: Memberikan sejumlah efek keren pada teks tertentu di dokumen 

 SIGNATURE LINE: Menambah tempat kosong yang bisa digunakan untuk tanda tangan 

 DATE & TIME: Menambahkan tanggal ke dalam dokumen 

 OBJECT: Untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen 

 SYMBOL: Sekelompok ikon yang berfungsi menyisipkan berbagai simbol umum 

 EQUATION: Menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika ke 

dalam lembar kerja 

 SYMBOL: Menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja 

 

d. TAB DESIGN 

 THEMES : Sekelompok ikon yang berfungsi menyesuaikan tema dan tampilan halaman lembar 

kerja 

 THEMES: Memilih tema halaman dan juga warna dari teks 

 COLORS: Menentukan warna dari tema halaman lembar kerja 

 FONT: Memilih jenis font yang akan digunakan pada lembar kerja Word 

 EFFECT: Mengatur efek yang akan berdampak pada objek di dalam dokumen 

 PAGE BACKGROUND : Sekelompok ikon yang berfungsi mengatur aneka efek pada lembar 

kerja 

 WATERMARK : Memberikan watermark pada lembar kerja. 

 PAGE COLOR: Memilih warna lembar kerja 

 PAGE BORDER: Memberikan garis tepi pada dokumen 

 

e. PAGE LAYOUT 

Dalam Tab Menu PAGE LAYOUT, Anda bisa menemukan berbagai Ribbon Group yang berfungsi 

mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berkaitan dengan tampilan hasil lembar kerja Word 
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 PAGE SETUP : Sekelompok ikon yang berguna untuk mengatur segala hal yang berhubungan 

dengan halaman lembar kerja 

 MARGIN: Menyesuaikan batas pinggir lembar kerja 

 ORIENTATION: Menentukan apakah dokumen berbentuk horizontal atau vertikal 

 SIZE: Menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen 

 COLUMNS: Menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi beberapa kolom 

 BREAKS: Mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks 

 LINE NUMBERS: Memberikan penomoran pada setiap baris teks 

 HYPENATION: Untuk memisahkan antara kata dengan penghubung 

 PARAGRAPH : Sekelompok ikon yang berfungsi menyesuaikan pengaturan tampilan format 

paragraf dokumen 

 INDENT: Menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir halaman dokumen 

 SPACING: Menentukan jarak antar paragraf teks dalam dokumen 

 ARRANGE : Sekelompok ikon yang berguna untuk mengatur tampilan format obyek di lembar 

kerja 

 POSITION: Memilih sekaligus menentukan letak dari suatu objek dalam dokumen 

 WRAP TEXT: Mengatur posisi dari obyek dalam sebuah paragraf 

 BRING FORWARD: Meletakkan suatu obyek di depan obyek lainnya pada lembar kerja 

 SEND BACKWARD: Meletakkan suatu obyek di belakang obyek lainnya pada lembar kerja 

 SELECTION PANE: Menampilkan navigasi obyek 

 ALIGN: Menentukan perataan dari suatu obyek 

 GROUP : Mengelompokkan beberapa obyek menjadi satu 

 ROTATE: Memutar posisi suatu obyek 

f. REFERENCES 

 

 

 

 

 

 

Termasuk Tab Menu yang cukup jarang digunakan oleh pengguna Word, pada 

REFERENCES juga mengandung beberapa Ribbon Group yang memiliki fungsi 

masing-masing. Seperti misalnya untuk mengatur footnote, table of content, 

insert captions hingga index dan lainnya 

 

g. MAILINGS 

 
 

 

 

 

Sebagai sebuah perangkat lunak pengolah kata, Anda juga bisa mengerjakan surat yang secara 

otomatis langsung dalam jumlah banyak. Untuk itulah digunakan Tab Menu MAILINGS ini. Ada 

beberapa fitur dalam penulisan surat masal seperti Mail Merge yang memungkinkan Anda menulis 

satu surat berisi sama tapi penerimanya berbeda-beda. Dalam MAILINGS, Anda juga bisa mengatur 

tampilan amplop dan label yang mempermudah pekerjaan 

h. REVIEW 
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Seperti namanya, Tab Menu ini memang berfungsi untuk melakukan review dari lembar kerja yang 

sudah terisi. Mulai daripengecekan spelling hingga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa, 

hingga perhitungan jumlah kata, bahasa yang sering dipakai sampai lainnya. Tentu saja REVIEW ini 

akan sangat berguna bagi Anda yang berprofesi sebagai seorang penulis yang memang dituntut punya 

hasil kerja pengetikan mendekati sempurna. 

 

i. VIEW 

 
 
 
 
 
 
Toolbar VIEW 

ini berfungsi sebagai pengaturan tampilan lembar kerja. Misalkan saja Anda ingin melihat dokumen 

dalam tampilan dua halaman atau lebih hingga menambahkan ruler atau navigasi halaman, semua 

tersedia di VIEW. Beberapa tool yang ada seperti DOCUMENT VIEW dan ZOOMING sampai 

tampilan jendela pada Word. 

 

Kesimpulan 

Melalui pembahasan yang super lengkap di atas, bisa disimpulkan bahwa Word merupakan perangkat 

lunak pengolah kata yang paling sempurna. Sudah menjadi kewajiban jika Anda ingin bekerja di 

bidang yang menggunakan komputer, untuk memahami berbagai ikon dan tools yang disediakan oleh 

Word.Tidak butuh waktu lama untuk bisa memahami berbagai fungsi di atas, asalkan Anda berlatih 

menggunakan Word terus-menerus, maka bisa dengan mudah menguasai aneka perintah yang 

disediakan oleh Microsoft Word demi mempermudah pekerjaan. 

 

B. MEMBUAT DOKUMEN PADA MICROSOFT WORD  

Sekarang mari kita lihat langkah yang diperlukan untuk membuat dokumen. Klik dua kali ikon Word 

sesuai versi Anda miliki di desktop dan Word akan terbuka.  
 

1. Membuat Dokumen Baru 
a. Klik tab File kemudian klik New. 

b. Dalam Available Template, klik Blank Document. 

c. Klik Create. 
 

2. Menggunakan Template 

Word memungkinkan  kita  untuk menerapkan built-in template dari berbagai pilihan 

template Word populer, termasuk resume, agenda, kartu bisnis, dan faks. Untuk menemukan 

dan menerapkan template di Word, lakukan hal berikut: 

a. Pada Tab File, Klik New 

b. Berdasarkan Template yang tersedia, lakukan salah satu berikut ini: 

 Untuk menggunakan salah satu dari built-in template, klik Template. Contoh, klik template 

yang  kita  inginkan, kemudian klik Create 

 Untuk menggunakan kembali template yang  kita  baru saja digunakan, klik Template terakhir, 

klik template yang  kita  inginkan, kemudian klik Create. 

 Untuk mencari template pada Office.com, di bawah Template Office.com, klik kategori 
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template yang  kita  inginkan, klik template yang  kita  inginkan, dan klik Download untuk 

mendownload template dari Office.com ke komputer  kita . 

c. Setelah  kita  memilih template, kita  dapat memodifikasi dengan cara apapun untuk membuat 

dokumen yang  kita  inginkan. 

 

CATATAN:  kita  juga dapat mencari template pada Office.com dari dalam Word. Dalam 

Office.com untuk kotak pencarian template, ketik satu atau lebih istilah pencarian, dan kemudian klik 

tombol panah untuk pencarian. 

 
3. Membuka dokumen 

a. Klik tab File, kemudian klik Open. 

b. Pada panel kiri dari kotak dialog Open, klik drive atau folder yang berisi dokumen. 

c. Di panel sebelah kanan dari kotak dialog Open, buka folder yang berisi dokumen yang  kita  

inginkan. 

d. Klik dokumen dan kemudian klik Open. 

 

4. Cut, Copy and Paste 
 

Cukup sorot teks lalu ke tab Home di grup Clipboard dan klik Cut atau 

Copy.  Kita  juga dapat klik kanan pada mouse  kita  dan pilih Cut atau 

Copy. Copy berarti membiarkan teks asli tetap ada di dokumen, 

sedangkan cut berarti melakukan copy tetapi menghapus teks tersebut 

dari dokumen. Saat teks dilakukan Copy atau Cut, teks tersebut disalin pada 

Clipboard (memory komputer). 

5. Paste Teks 

Untuk menyalin teks digunakan Paste di suatu tempat. Fitur Paste di Word 2010 jauh lebih 

rinci daripada di versi sebelumnya Word. Ketika melakukan paste konten, pilihan tombol 

Paste menyediakan pilihan yang berbeda, tergantung pada sumber konten. 

 

Untuk Paste, klik pada area yang  kita  ingin informasi  kita  untuk dimasukkan. 

 

 
Keep Source Formatting: Pilihan ini mempertahankan tampilan teks asli. 

 

 
Keep Text Only: Pilihan ini menghapus semua format asli dari teks. 

 
Link & Keep Source Formatting: Pilihan ini mempertahankan tampilan teks asli, 

dan mempertahankan link ke file sumber dan pembaruan teks disisipkan dengan 

perubahan yang dibuat ke file sumber. 

 
Link & Use Destination Styles: Ini pilihan format teks agar cocok dengan gaya 

yang diterapkan di mana teks disisipkan. Hal ini juga mempertahankan link ke file 

sumber dan pembaruan teks disisipkan dengan perubahan yang dibuat ke file 

sumber. 

 
Merge Formatting: Pilihan ini merubah format sehingga cocok dengn teks yang 

mengelilinginya 

 
Picture: Pilihan ini menyisipkan teks sebagai gambar. 

 
Use Destination Styles: Pilihan ini memformat teks agar cocok dengan gaya yang 

diterapkan di mana teks disisipkan 
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Use Destination Theme: Pilihan ini memformat teks untuk mencocokkan tema 

yang diterapkan pada dokumen mana teks yang disisipkan. 

 
6. Undo 

Quick Access Toolbar memegang berbagai perintah tepat 

pada ujung jari. Hal ini terletak di bagian kiri atas dokumen di atas 

tab File dan Home. 
 

Quick Access Toolbar dapat ditambahkan atau dihapus dengan mengklik pada panah di 

sebelah kanan. 

Jika membuat kesalahan dalam dokumen, klik pada perintah Undo dan akan menghapus hal 

terakhir yang dilakukan 

 

7. Show/Hide Formatting Marks 

Perintah Show / Hide memungkinkan 

untuk melihat setiap kali menekan space 

bar, tekan enter atau tab.  

Fitur ini bisa sangat berguna ketika 

membuat dokumen untuk memahami di mana semuanya ditempatkan dalam dokumen dan 

lihat jika ada kesalahan yang telah dibuat. Pada tab Home, dibagian Paragraph group, klik 

Show/Hide 
 

8. Memformat Text 

Memformat dokumen dapat berkisar dari ukuran teks memodifikasi untuk grafis 

menambahkan. Sangat mudah untuk menambahkan sentuhan kreatif untuk dokumen dengan 

opsi Microsoft Word yang ditawarkan. 

 

9. Modifying Fonts 

Font Group memungkinkan  kita  untuk mengubah teks 

gaya font, ukuran, warna dan elemen lainnya 
 

Sorot teks yang ingin memodifikasi. 

Klik pada panah drop-down gaya font dan ukuran font dan pilih perubahan yang ingin dibuat. 

Saat teks akan disorot, perubahan format dapat dilakukan misalnya mengklik pada warna, 

tebal, miring atau garis bawah perintah untuk memodifikasi teks bahkan lebih. 
 

10. Change Text Case 

Pegubahan teks yang dipilih 

dalam dokumen dengan 

mengklik tombol tunggal yang 

disebut Change Case. 

a. Sorot teks yang ingin ubah. 
b. Pada tab Home, dibagian 

Font group, klik Change Case. 



E-BOOK BIMBINGAN TIK X Kur Terintegrasi DUDI 
 

Created By Sugiarti, M.Pd 14 
 

c. Pilih opsi dari daftar dropdown, yang mencakup Sentence case, lowercase, 

UPPERCASE, Capitalize Each Word, and tOGGLE Case 
 

11. Menambahkan efek teks 

a. Pilih teks yang ingin ditambahkan 

efek. 

b. Pada tab Home, dibagian Font 

group, klik Text Effect. 

c. Klik efek yang diinginkan. Untuk 

lebih banyak pilihan, arahkan ke 

Outline, Shadow, Refleksi, atau Glow, dan kemudian klik efek yang ingin ditambahkan. 

 

12. Menghapus efek teks 

a. Pilih teks yang ingin dihapus efeknya. 

b. Pada tab Home, dibagian Font group, klik Clear Formatting. 
 

 

 
 

 

 
13. Format Painter 

Fitur Format Painter memungkinkan untuk cepat menyalin format yang sudah ada 

a. Pilih teks atau gambar yang memiliki format yang ingin disalin. 

b. Pada tab Home, dibagian Clipboard group, klik Format Painter. Pointer 

akan berubah menjadi ikon kuas. 

c. Arahkan kursor ke teks/grafis yang ingin diformat, klik pada teks. 

a. Untuk menghentikan format, tekan ESC atau klik pada perintah Format Painter 

lagi.  

CATATAN : Double-klik tombol Format Painter jika ingin mengubah format beberapa pilihan 

dalam dokumen kita  
 

14. Clear Formatting 

Untuk menyingkirkan semua style, efek teks, dan 

format font dalam dokumen, lakukan berikut: 

1. Pilih teks yang ingin dihapus formatnya. Atau 
tekan CTRL + A untuk memilih 
semuanya 
dalam dokumen. 

2. Pada tab Home, dibagian Font group, klik Clear Formatting. 
 

CATATAN: Perintah Format Hapus tidak akan menghapus penyorotan dari teks. Untuk 

menghapus penyorotan, pilih teks yang disorot, dan kemudian klik tanda  panah di sebelah 

Sorot Warna Teks dan klik No warna. 

 

C. MEMFORMAT DOKUMEN 

1. Mengatur Line Spacing 

Jarak default adalah 1,15 spasi baris dan 10 poin setelah setiap paragraf. Jarak default 
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pada dokumen Micorosoft Office 2003 adalah 1.0 antara garis dan tidak ada baris kosong 

antara paragraf. 

 

 

 

 

 

 

 
a. Cara termudah untuk mengubah jarak baris untuk seluruh dokumen adalah  

 Sorot seluruh paragraf atau dokumen yang ingin diubah spasi barisnya 

 Pada tab Page Layout 

 Klik Spacing before sampai 0 pt 

 Klik Spacing After sampai 0 pt  

 Baru sesuaikan dengan spasi yang diinginkan dengan mengatur melalui 

paragraph setting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Lakukan salah satu dari langkah berikut: 
 Klik nomor ruang baris yang 

diinginkan. Sebagai contoh,  

 klik 1,0 untuk single-ruang dengan 

jarak yang digunakan dalam versi 

Word sebelumnya.  

 Klik 2,0 untuk double-ruang 

paragraf yang dipilih.  

 Klik 1,15 untuk single-ruang dengan 

jarak yang digunakan dalam Word 

2010 

 Klik Remove Space Before 

Paragraph untuk menghapus baris 

tambahan ditambahkan setelah setiap paragraf sebagai standar kita. 

2. Orientasi Halaman 

Orientasi halaman dapat memilih salah satu potret (portrait/vertikal) atau lanskap 

(landscape/horizontal) untuk semua atau bagian dari dokumen. 

 

Word 2003 Word 20…. 
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a. Ubah Orientasi Halaman 

 Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup 

Group, klik Orientation 

 Klik Portrait atau Landscape 

b. Berbeda Halaman Orientasi dalam Dokumen 

yang sama 

 Sorot halaman atau paragraf yang ingin 

diubah ke portrait atau landscape. 

 Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup 

Group, klik Margins 

 Klik Custom Margins di bagian bawah 

menu drop down 

 Kotak dialog Page Setup akan muncul. 

 Pada tab Margins, klik Portrait atau 

Landscape. 

 Pada Apply to, klik Selected text atau 

This point forward 

CATATAN: Jika diinginkan beberapa tapi tidak semua 

teks pada halaman untuk mengubah portrait atau 

orientasi landscape, Word menempatkan teks yang dipilih 

pada halaman sendiri, dan teks sekitarnya pada 

halaman terpisah. 

3. Page Margins 

a. Mengatur Margins Halaman yang 

ditetapkan sebelumnya 

 Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup 

group, klik Margins.  

 Drop down menu galeri Margins akan muncul 

Klik Normal 

b. Membuat Custom Margins 

 Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup group, klik Margins 

 Di bagian bawah drop down menu galeri Margins, klik Custom Margins 

 Kotak dialog Page Setup akan muncul. 

 Masukkan nilai baru untuk margin pada semua atau beberapa, Atas Bawah, Kiri 

atau Kanan 

 

 

 

 

 
 Klik OK 

CATATAN : Kebanyakan printer memerlukan lebar minimum untuk pengaturan 

margin, karena mereka tidak dapat mencetak semua cara ke tepi halaman. Jika 

margin yang diatur terlalu sempit, Microsoft Word menampilkan pesan Satu atau 

lebih margin diatur di luar area cetak halaman 
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c. Merubah Satuan Inci Menjadi Cm  

 Klik Menu tab File 

 Klik Option 

 Klik Advanced 

 Tarik Scrool bar ke bawah 

 Di tab Display-Ganti Inchi menjadi Cm-Klik Ok 

 

 

 

 

 

 

4. Page Breaks 

Word secara otomatis menyisipkan page break bila sudah mencapai akhir halaman. Jika teks 

ingin dibedakan halamannya, kita dapat menyisipkan panduan page break 

a. Menyisipkan Page Break 

 Klik di mana  kita  ingin memulai halaman baru. 

 Pada tab Insert, dibagian Pages group, klik Page 

Break  

CATATAN: Page break dapat disisipkan ke 

dalam dokumen dengan menuju ke tab Page 

Layout grup, Page Setup dan klik pada perintah 

Breaks untuk melihat berbagai pilihan. 

b. Menghapus Page Break 

Page breaks yang diatur oleh Word secara otomatis tidak dapat dihapus, yang dapat 

dihapus adalah page breaks yang diatur secara manual 

 Pergi ke page break yang ingin dihapus 
 Pilih page break dengan mengklik di margin sebelah garis putus-putus 

 Tekan DELETE pada keyboard. 

5. Headers, Footers, and Page Numbers 

Header, footer dan nomor halaman dapat ditambahkan dengan berbagai cara. Cara 

termudah adalah klik dua kali pada bagian 

atas atau bawah halaman dan header footer 

dan daerah akan muncul. Masukkan teks 

yang ingin ditampilkan di bagian atas atau 

bawah setiap halaman. 
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a. Menambahkan Page Numbers 

Jika diinginkan nomor halaman pada setiap halaman, 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 Pada tab Insert, dibagian Header & Footer group, 
klik Page Number. 

 Klik lokasi page number yang diinginkan 

 Dalam galeri, gulir/scroll melalui pilihan, dan 

kemudian klik format nomor halaman yang 

diinginkan. 

 Untuk kembali ke isi dokumen, klik Close Header 

and Footer pada tab Design (dibawah Header & 

Footer Tools) 

b. Menambahkan Header atau Footer 

 Pada tab Insert, dibagian Header & 

Footer group, klik Header or Footer 

 Klik header or footer yang ingin 

ditambahkan ke dalam dokumen dan 

area header atau footer akan terbuka 

 Ketik teks di area header atau footer 

 Untuk kembali ke isi dokumen, klik 

Close Header and Footer pada tab 

Design (dibawah Header & Footer 

Tools). 

c. Menghapus page numbers, headers, and footers 

 Klik pada perintah Header, Footer dan Page Number 

 Sebuah menu drop down akan muncul 

 Klik Hapus di bagian bawah menu 

 

d. Bulleted dan Numbered List 
 

1. Perintah Bullets 

2. Perintah Numbering 

 

 

Kita  dapat dengan cepat menambahkan bullet atau nomor ke garis teks yang ada, atau Word 

secara otomatis dapat membuat daftar seperti yang  kita  ketik. Secara default, jika  kita  

memulai sebuah paragraf dengan tanda/simbol atau nomor 1. Word mengenali bahwa  kita  

mencoba untuk memulai sebuah daftar bullet atau nomor. Jika  kita  tidak ingin teks  kita  

diubah menjadi daftar,  kita  dapat mengklik tombol AutoCorrect Options yang muncul. 

e. Menyisipkan daftar Bulleted atau Numbered 

 Klik area di mana  kita  

menginginkan daftar  kita  untuk 

muncul atau sorot teks yang  kita  

inginkan untuk berada dalam daftar. 

 Arahkan ke tab Home, dibagian 

Paragraph group, klik Bullets atau 

Numbering. 

 Bullet(s) atau number(s) akan 



E-BOOK BIMBINGAN TIK X Kur Terintegrasi DUDI 
 

Created By Sugiarti, M.Pd 19 
 

disisipkan 
 

f. Memilih Tipe Bullets atau Numbering 

 Pilih items yang ingin  kita  tambahkan bullets atau 

numbering. 

 Pada tab Home, dibagian Paragraph group, klik tanda  

panah disebelah perintah Bullets atau Numbering 

 Pilih format bullet atau number yang ingin  kita  sisipkan 
 

g. Pindah Daftar Kiri atau Kanan 

Jika  kita  tidak menyukai lokasi bullets atau nomor, dapat dengan mudah memindahkan ke 

lokasi yang lebih disukai. 
 Klik bullet atau number dalam daftar untuk menyorot daftar 
 Tarik daftar ke lokasi baru. Seluruh daftar bergerak seperti yang  kita  tarik. Level 

penomoran tidak berubah 
 

6. Document Ruler 
 

Penggaris horisontal dan vertikal (rulers) di Word digunakan untuk 

menyelaraskan teks, grafik, tabel, dan elemen lainnya dalam dokumen. 

Untuk melihat penggaris horizontal di bagian atas dokumen Word dan 

penggaris vertikal di sepanjang tepi kiri dokumen, View harus berada 

dalam tampilan Print Layout. 

Untuk menampilkan atau menyembunyikan ruler horisontal dan vertikal, klik Lihat Ruler di 

bagian atas vertikal scroll bar. 

a. Tab Stops 

Membuat tab stop dapat membantu saat membuat sejumlah besar dokumen-dokumen seperti 

brosur, daftar isi atau bahkan ketika membuat resume. Mereka membantu untuk menampilkan 

dan berbaris informasi dengan benar. 

b. Setting Manual Tab Stops 
 Klik tab di selector ujung kiri penggaris sampai menampilkan jenis tab yang  kita  inginkan. 

 
 Kemudian klik pada penggaris di bagian atas halaman  kita, di mana  kita  ingin mengatur 

tab stop. 

 Berbagai jenis tab stop ditemukan pada penggaris adalah : 

 Left Tab stop set posisi awal teks yang kemudian akan berjalan ke kanan ketika 

mengetik. 

    Center Tab stop set posisi dari tengah teks. Teks akan berpusat pada posisi ini ketika 

mengetik 

Right Tab stop set ujung kanan teks. Saat mengetik, teks bergerak ke kiri 

 Decimal Tab stop menyelaraskan angka sekitar titik desimal. Independen   

dari jumlah digit, titik desimal akan berada dalam posisi yang sama. (kita dapat 

menyelaraskan nomor disekitar karakter desimal saja) 

 Bar Tab stop tidak memposisi teks. Ini menyisipkan vertikal bar pada posisi tab 
 

CATATAN : Tab stop dapat ditarik ke kiri atau kanan bersama ruler ke posisi 

yang berbeda. Hanya Klik dan tahan tab stop pada ruler kemudian tarik ke mana 

pun sesuai diinginkan 
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c. Mengatur Tab Stop Secara Detail 

Jika tab stop diinginkan di posisi yang tepat yang tidak 

bisa didapatkan dengan mengklik ruler, atau jika  kita  

ingin menyisipkan karakter tertentu (leader) sebelum tab,  

kita  dapat menggunakan kotak dialog Tabs. 

 Klik tab Home, klik Paragraph Dialog Box Launcher 
 Sebuah kotak Paragraf akan muncul, klik 

pada tombol Tab di bagian bawah kiri 

kotak dialog 

 Sebuah kotak dialog Tabs akan muncul 

 Di bawah posisi area Tab stop, ketik lokasi 

di mana  kita  ingin mengatur tab stop. 

Tekan Enter 

 Di bawah Alignment, klik jenis tab stop 

yang diinginkan. Lihat tabel di atas untuk 

penjelasan berbagai jenis tab stop. 

 Untuk menambahkan titik dengan tab stop, 

atau menambah tipe leader, klik opsi yang  

kita  inginkan di bawah Leader 

 Klik Set 

 Ulangi Langkah 4-5 untuk menambah tab 

stop lainnya, atau klik OK 

 

 

d. Kotak dialog Tab akan hilang dan  kita  

seharusnya melihat tab  kita  pada penggaris dokumen.Hapus Tab Stop, tab stop dapat 

dihapus dalam berbagai cara, yang paling sederhana arahkan ke ruler, klik dan tahan pada 

tab stop dan tarik ke bawah ke arah dokumen. Tab stop akan hilang. Untuk cepat menghapus 

beberapa tab stop: 
 Klik tab Home, klik Paragraph Dialog Box Launcher 
 Sebuah kotak Paragraf akan muncul, klik pada tombol Tabs disebelah kiri kotak dialog 

 Sebuah kotak dialog Tabs akan muncul 

 Dalam daftar di bawah posisi Tab stop, klik posisi tab stop yang ingin  kita  bersihkan, 

dan kemudian  klikClear.  Untuk  menghapus  spasi  dari  semua  panduan  tab  stop,  klik 

Clear All 

 Klik OK 

 

D. BEKERJA DENGAN GRAFIK 
 

1. Menyisipkan Shapes 

Shapes dapat ditambahkan ke file atau menggabungkan beberapa 

shapes untuk membuat gambar atau shapes yang lebih kompleks. 

Tersedia shapes termasuk garis, geometris dasar, panah, 

persamaan, flowchart, bintang, spanduk, dan callouts. Cara cepat 

untuk menambahkannya: 

 Pada tab Insert, dibagian Illustrations group, klik Shapes 

 Sebuah drop down menu akan muncul, klik shape yang  kita  

inginkan 

 Klik di manapun dalam dokumen, dan kemudian tarik untuk 

menempatkan shapes. 
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2. Menyisipkan Teks ke Shapes 

Yang harus dilakukan adalah klik kanan pada bagian shape, pilih add text  dan mulai mengetik. 

 

 

 

 

CATATAN : Teks yang ditambahkan menjadi bagian dari shape 

3. Format Shapes 

Setelah menyisipkan shape tab baru bernama Drawing Tools Format akan muncul 

setiap kali  kita  mengklik pada shape : 

 

 

 

 Klik shape baru yang ingin  kita  terapkan 
 Arahkan ke tab Drawing Tools Format, pada text box Styles 

group, klik the style yang ingin  kita  
terapkan  
Tab Drawing Tools Format juga 
memungkinkan untuk mengubah shape fill, 
garis, efek dan 
pilih bagaimana teks dalam dokumen 

sudah membungkus shape 

 

 

 

4. Menyisipkan Text Box 

Sebuah text box adalah obyek yang memungkinkan untuk mengetik teks di manapun. 

 Pada tab Insert, dibagian Text group, klik Text Box dan sebuah drop down menu 

akan muncul. 

 Klik pada template text box atau klik Draw Text Box di bagian bawah menu drop-

down untuk menggambar text box. 

 Jika memilih untuk menggambar text box, perlu untuk mengklik di dalam dokumen, 

kemudian drag untuk menggambar ukuran text box yang  kita  inginkan. 

 Untuk menambahkan teks ke text box, klik di dalam text box, dan kemudian ketik 

atau sisipkan teks. 

 Untuk memformat teks pada  text  box,  pilih  teks,  kemudian  gunakan  opsi  format  

pada Font group pada tab Home 

 Untuk posisi text box, klik text box, ketika pointer berubah menjadi , geser text 

box ke lokasi 

CATATAN: Jika memiliki masalah pencetakan text box, pastikan bahwa gambar-

gambar Cetak yang dibuat dalam Word check box dipilih. Untuk melakukan ini, klik tab 

File, klik Options, klik Display, dan kemudian di bawah Pilihan Percetakan, pilih Word 

check box pada Mencetak gambar 

BIM 

TIK 

BIM 

TIK 

BIM 

TIK 
BIM 

TIK 
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5. WordArt 

WordArt dapat digunakan untuk 

menambahkan efek teks khusus ke 

dokumen. Sebagai contoh, dapat 

meregang judul, teks miring, membuat 

teks sesuai dengan bentuk yang telah 

ditetapkan, atau menerapkan gradien 

fill. WordArt menjadi obyek yang dapat  kita  pindahkan atau posisikan dalam dokumen 

kita untuk menambahkan hiasan atau penekanan, kita dapat memodifikasi atau 

menambahkan teks dalam objek WordArt yang ada kapanpun  kita  inginkan. To add 

WordArt to text in your document, complete the following steps : 

 Tab Insert, dibagian Text group, klik WordArt 

 Sebuah Drop down menu akan muncul, klik jenis WordArt yang diinginkan 
 Sebuah Text Box akan muncul dengan kata-kata” Enter your text here”, Masukkan teks 

 

6. Menyisipkan Picture/Clip Art 

Pictures and clip art dapat dimasukkan 

atau disalin ke dalam dokumen dari 

berbagai sumber, termasuk download dari 

situs Web penyedia clip art, disalin dari 

halaman Web, atau dimasukkan dari 

folder di mana  kita  menyimpan gambar 

7. Menyisipkan Clip Art 

 Pada tab Insert, dibagian Illustrations group, klik Clip Art. 

 Sebuah Clip Art task pane akan muncul di sebelah kanan layar, pada kotak Search 

for, ketik kata atau frase yang menggambarkan clip art yang diinginkan 

 Klik Go 

 Pada daftar hasil, klik g kita  pada clip art utuk disisipkan ke dalam dokumen 

8. Menyisipkan Gambar dari Web 

 Buka document 

 Dari halaman Web, drag gambar yang  kita  inginkan ke dalam dokumen Word 

 

9. Menyisipkan Gambar dari File 

Untuk menyisipkan gambar yang disimpan di komputer, masukkan dengan mengikuti 

langkah-langkah berikut: 

 Klik di mana ingin memasukkan gambar dalam dokumen 
 Pada tab Insert, dibagian Illustrations group, klik Picture 

 Cari gambar yang ingin disisipkan. Contoh, file gambar yang terletak diMy Documents 

 Double-klik gambar yang ingin dimasukkan dan akan muncul dalam dokumen  

 

CATATAN: Untuk mengubah ukuran gambar, pilih gambar yang dimasukkan dalam 

dokumen. Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran dalam satu atau lebih arah, 

tarik gagang ukuran menjauh dari atau ke tengah, sementara  kita  melakukan salah satu 

dari berikut: 
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10. Mengubah ukuran Grafis 

Mengubah ukuran gambar, text box, shape, dan Word Art dapat dilakukan dengan mudah. 

 Mengubah ukuran grafis secara manual 

a. Klik bentuk gambar, kotak teks atau Word Art yang ingin diubah ukurannya 

b. Lingkaran atau kotak kecil, juga dikenal sebagai handle ukuran, akan muncul di 

sudut- sudut dan sisi dari suatu objek yang dipilih 

c. Klik dan tahan pada sizing handle jauh dari atau ke arah pusat untuk menambah 

atau mengurangi ukuran gambar 

 

 Cropping sebuah gambar 

Cropping mengurangi ukuran gambar 

dengan menghapus tepi vertikal atau 

horizontal. Cropping sering digunakan 

untuk menyembunyikan atau 

memangkas bagian dari gambar, baik 

untuk penekanan atau untuk 

menghapus bagian yang tidak 

diinginkan 

a. Klik gambar yang ingin di crop 

b. Arahkan Picture Tools, pada tab 

Format, dibagian Size group, klik Crop 

c. Garis putus-putus hitam akan muncul di sekitar gambar. Kemudian geser bagian 

tengah cropping handle ke arah dalam 

d. Ketika drag cropping handle, akan terlihat area grafis yang ingin dihapus akan 

menjadi abu-abu. 

e. Setelah mengkrop segala sesuatu yang diinginkan, klik di luar dari grafik untuk 

daerah abu-abu yang ingin dihapus untuk menghilang 

 

 Uncrop Gambar 

Ukurannya atau gambar yang dipotong untuk tampilan aslinya dapat dikembalikan ke 

asalnya. 

a. Klik gambar 
b. Arahkan ke Picture Tools, pada tab Format, di bagian Size group, klik Crop 

c. Garis putus-putus hitam akan muncul di sekitar gambar. Tarik garis-garis hitam 

jauh dari tengah gambar dan gambar asli akan muncul 

 

E. TEKNIK MEMFORMAT LANJUTAN 

1. Membuat Kolom 

Kolom dapat digunakan dalam dokumen-dokumen seperti brosur, buletin 

atau untuk menghemat ruang. 

Tambahkan kolom sebelum memasukkan teks : 

 

 Buka tab Page Layout, pada kelompok Page Setup, klik Columns. 

 Klik layout yang diinginkan. Dokumen akan diformat dalam kolom. 

CATATAN: Untuk menambahkan garis vertikal antara kolom, klik 

Column lagi, klik More Column, lalu pilih check box Line between.  kita  
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juga dapat menyesuaikan lebar dan spasi kolom 

Tambahkan kolom ke bagian dokumen 

Untuk melakukan sorot teks yang ingin diformat dalam kolom, atau menempatkan 

kursor di posisi diinginkan untuk memulai kolom. 

 Pada tab Page Layout, pada Page Setup group, klik Columns. 
 Klik More Columns 

 Klik jumlah kolom yang diinginkan 

 Pada Apply to, klik Selected text atau This point forward 

CATATAN: Untuk mengubah tata letak lagi lebih lanjut dalam dokumen, pilih teks atau 

klik di mana ingin mengubah tata letak, dan kemudian ikuti langkah yang sama. 

Misalnya, dapat berubah dari satu kolom ke tata letak dua kolom, dan kemudian dapat 

mengubah kembali ke tata letak satu-kolom di halaman berikutnya. 

2. SmartArt Grafis 

SmartArt grafis adalah representasi visual dari informasi  kita  bahwa  kita  dapat dengan 

cepat dan mudah membuat, memilih dari berbagai layout, untuk secara efektif 

mengkomunikasikan pesan  kita  atau ide-ide. 

kita  dapat membuat SmartArt grafis di Excel, Outlook, PowerPoint, and Word. 
 

SmartArt grafis memungkinkan untuk 

membuat ilustrasi desainer berkualitas 

hanya dengan beberapa klik dari mouse. 

Bila ingin membuat SmartArt grafis, 

diminta untuk memilih jenis SmartArt 

grafis, seperti Process,Hierarchy, 

Cycle, atau Relationship. Setiap jenis 

grafis SmartArt berisi beberapa layout 

yang berbeda. 

 
 

Membuat SmartArt Grafis: 

 Pada tab Insert, dalam Ilustrasi Group, klik 

SmartArt 

 Pada kotak dialog Choose a SmartArt Graphic, 

klik jenis dan tata letak yang diinginkan 

 

 Masukkan teks dengan melakukan salah satu hal 

berikut ini: 

 Klik [Text] di panel Teks, dan kemudian ketik 

teks 

 Salin teks dari lokasi lain, klik [Text] di panel 

Teks, dan kemudian paste teks 
 

Tambah atau Hapus Shapes di SmartArt 
Grafis 

 Klik SmartArt grafis yang ingin ditambahkan shape lain 
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 Klik shape yang ada yang terletak paling dekat dengan tempat tersebut 
 

 

 SmartArt Tools,  pada  tab Design,  dalam  grup Create  Graphic,  klik  panah  di bawah 

Add Shape 

 Lakukan salah satu langkah berikut : 

 Untuk menyisipkan shape setelah shape yang dipilih, klikAdd Shape After 

 Untuk menyisipkan shape sebelum shape yang dipilih, klik Add Shape Before  

CATATAN: Untuk menghapus shape dari SmartArt grafis, klik shape yang ingin 

dihapus, kemudian tekan DELETE. Untuk menghapus seluruh SmartArt grafis, klik 

batas grafis SmartArt, kemudian tekan DELETE 

Memformat SmartArt Grafis 

Variasi warna dan bentuk dalam SmartArt grafis dapat diatur 

 Klik SmartArt grafis 

 Dalam SmartArt Tools, pada tab Design, dibagian SmartArt Styles group 
 

 Pilih Style SmartArt yang ingin diterapkan 

untuk menambah style garis bevels atau 

efek 3-D 

 Di SmartArt Styles group dapat 

juga mengkklik Change Colors 

untuk lebih memodifikasi 

SmartArt grafis 

 Klik variasi warna yang diinginkan 

CATATAN: Jika tidak melihat SmartArt Tools atau tab Desain, pastikan bahwa telah 

memilih grafis SmartArt. Terkadang harus klik dua kali SmartArt grafis untuk membuka 

tab Desain. 

3. Tabel 

Menggunakan tabel di Word dapat diberikan elemen tambahan untuk dokumen. Tabel 

dapat digunakan untuk membuat daftar atau format teks secara terorganisasi. 
 

Menyisipkan Tabel 

 Klik di mana ingin menyisipkan tabel 

 Pada tab Insert, Tables grup, klik Table 

 Sebuah drop down box akan muncul, klik dan tahan 

mouse kemudian tarik untuk  memilih jumlah baris dan 

kolom yang ingin dimasukkan ke dalam dokumen. 

 

No. NAMA KELAS 

1 Dzakwan  X MMA 

2 Djati  X MMB 
 

Menyisipkan Tabel Excel  

 Klik Insert  

 Klik Table 

 Klik Excel Spreadsheet 

Menambahkan Baris/Kolom ke Tabel 

 Klik pada table 
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 di bawah Tabel Tools, buka tab Layout 

 Klik pada Insert Above atau Insert 

Below untuk menambahkan baris, Klik 

pada Insert Left atau Insert Right 

untuk menyisipkan kolom 

 Klik pada Delete untuk mengahpus 

kolom, baris atau cell 

Menghapus Tabel 

 Letakkan pointer pada tabel 

sampai ikon   muncul , 

kemudian klik ikon tersebut 

 Tekan BACKSPACE pada 

keyboard/klik kanan cut/delete 

table 

Hapus Isi Tabel 

 Sorot data table 

 Tekan delete di keyboard 

 

4. Menyelesaikan Dokumen 

Print Preview 

Print Preview otomatis ditampilkan saat klik pada tab Print. Setiap kali membuat 

perubahan ke pengaturan cetak-terkait, preview secara otomatis diperbarui 

 Klik tab File, kemudian klik Print. Untuk kembali ke dokumen, klik tab File. 
 Sebuah preview dari dokumen secara otomatis muncul.Untuk melihat halaman 

masing- masing, klik panah di bawah preview. 

 

Print 

Tab Print adalah menu untuk memastikan bagian apa 

saja yang ingin dicetak. 

1. Klik tab File 

2. Klik Print untuk mencetak dokumen 

3. Klik tombol Print untuk menentukan nama Printer 

(dropdown ini menunjukkan printer yang sedang 

dipilih. mengklik dropdown akan menampilkan 

printer lainnya yang tersedia) 

4. Di setting-pages (ketik nomor halaman yang akan di 

cetak contoh : 1-5, 9 (artinya hal 1 sd 5 dan hal 9) 

5. Pengaturan ini menunjukkan menu dropdown yang 

sedang dipilih. Tidak hanya menunjukkan nama 

fitur, menu dropdown ini menunjukkan apa status 

fitur ini dan menggambarkannya. 

TIP: Untuk  kembali  ke  dokumen  dan   membuat   

perubahan   sebelum   mencetaknya,   klik File tab. 

5. Menyimpan document 

Untuk menyimpan dokumen dilakukan hal berikut : 

 Klik tab File 
 Klik Save (menyimpan pertama kali dan menyimpan kembali) 



E-BOOK BIMBINGAN TIK X Kur Terintegrasi DUDI 
 

Created By Sugiarti, M.Pd 27 
 

 Jika klik Save As (menyimpan dengan nama lain) 

 Pada kotak File name, masukkan nama document 

 Klik Save. 

Untuk menyimpan dokumen sehingga kompatibel dengan Word 2003 atau sebelumnya, 

lakukan berikut: 

 Klik tab File 
 Klik Save As 

 Pada Save as type list, klik Word 97-2003 Document. Ini  akan  merubah  format  

file ke-doc 

 Pada kotak File name, ketik nama untuk document. 

 Klik Save 

 

6. Styles 

Styles atau bentuk format bertujuan untuk mempemudah dalam menjaga konsistensi penulisan 

mengikuti aturan tata tulis tertentu. Aturan tata tulis yang sudah ditentukan diatur dalam styles 

tertentu. Styles dapat dilihat pada tab Home di bagian Style group. 
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Microsoft Word 2010 menyediakan banyak styles 

set yang bisa langsung dipakai, antara lain : Black 

and White (default) Distintive, Elegant, Fancy, 

Formal, Manuscript dan lain sebagainya. Styles set 

dapat dilihat dengan mengklik pada tombol 

Chenge Styles > Styles set. 

Pada tiap styles set terdiri dari beberapa styles 

antara lain : Normal, Title, Sub title, Heading 1, 

Heading 2, Heading 3 dan sebagainya. 

Aturan pada styles tersebut adalah default dari 

Microsoft Word. 

Cara memakai Styles 

1. Style Heading 1 (style untuk judul dokumen) 

 Letakkan kursor pada judul dokumen 

 klik style Heading 1 

 klik center untuk mengatur menjadi rata tengah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh : 

SEKAPUR SIRIH 

SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 
 

SMK Islam PB. Soedirman 1 Jakarta berdiri sejak tahun 1971. Saat ini memiliki tiga 

Kompetensi Keahlian yaitu Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Multi Media & 

Produksi Siaran Program Televisi. Pengakuan External yang sangat baik dibuktikan 

dengan Akreditasi Sekolah “A” Unggul dengan nilai 97 pada tahun 2018 dan 

tersertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2015 sampai dengan saat 

ini.  

 

Sekolah dengan nuansa Religius yang kental dan berada di Pusat Kota Jakarta Timur 

membuat sekolah ini diminati oleh masyarakat sekitar. Terlebih dengan lulusan yang 

Kompeten dan banyak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur 

SNMPTN, SNMPN, SBMPN USMI dan jalur SBMPTN serta penyaluran lulusan 

untuk magang kerja dan rekruitmen ke Industri dan Dunia Kerja. 
 

2. Style Heading 2 (submenu) 

 letakkan kursor pd sub menu 

 klik styles Heading 2 kemudian tekan enter untuk pindah baris 
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3. Style Normal (isi dokumen) : style normal biasanya di gunakan untuk isi dokumen, 

 letakkan kursor di pada paragraph 

 klik style normal 

 agar dokumen terlihat rapi (rata kiri kanan) klik Justify 

 

SEKAPUR SIRIH 

SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 

 

SMK Islam PB. Soedirman 1 Jakarta berdiri sejak tahun 1971. Saat ini memiliki tiga 

Kompetensi Keahlian yaitu Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Multi Media & 

Produksi Siaran Program Televisi. Pengakuan External yang sangat baik dibuktikan 

dengan Akreditasi Sekolah “A” Unggul dengan nilai 97 pada tahun 2018 dan 

tersertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada tahun 2015 sampai dengan saat ini.  

Sekolah dengan nuansa Religius yang kental dan berada di Pusat Kota Jakarta Timur 

membuat sekolah ini diminati oleh masyarakat sekitar. Terlebih dengan lulusan yang 

Kompeten dan banyak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur 

SNMPTN, SNMPN, SBMPN USMI dan jalur SBMPTN serta penyaluran lulusan untuk 

magang kerja dan rekruitmen ke Industri dan Dunia Kerja. 

Mengedit tata tulis pada Styles 
Seringka

li dalam 

pembuat

an 

dokume

n 

diminta 

mengikuti aturan tata tulis tertentu yang tidak 

sesuai dengan tata tulis dalam Styles yang 

disediakan oleh Microsoft Word secara default. 

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 

modify pada Styles. 

1. Pilih styles yang ingin diubah 

2. Klik kanan pada nama styles tersebut 

3. Pilih Modify 

4. Setelah tampil kotak modify style, isikan sesuai tata tulis yang dikehendaki, misal 

untuk judul bab, yaitu Times New Roman, Bold, Italic, ukuran 12, Font Colour : 

Green  tulisan rata kiri 

5. Klik tombol Format akan terlihat pilihan tata tulis yang bisa diatur 
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SEKAPUR SIRIH 

SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 

SMK Islam PB. Soedirman 1 Jakarta berdiri sejak tahun 1971. 
Saat ini memiliki tiga Kompetensi Keahlian yaitu Teknik 
Kendaraan Ringan Otomotif, Multi Media & Produksi Siaran 
Program Televisi. Pengakuan External yang sangat baik 
dibuktikan dengan Akreditasi Sekolah “A” Unggul dengan nilai 
97 pada tahun 2018 dan tersertifikasi Manajemen Mutu ISO 
9001:2015 pada tahun 2015 sampai dengan saat ini.  

Sekolah dengan nuansa Religius yang kental dan berada di 
Pusat Kota Jakarta Timur membuat sekolah ini diminati oleh 
masyarakat sekitar. Terlebih dengan lulusan yang Kompeten 
dan banyak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri 
melalui jalur SNMPTN, SNMPN, SBMPN USMI dan jalur SBMPTN 
serta penyaluran lulusan untuk magang kerja dan rekruitmen ke 
Industri dan Dunia Kerja. 

 

“alhamdulillah-man jadda wajada” 
“siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 
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Untuk Motivasi baca Doa dan Maknanya dulu ya (benarkan di hati) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Melakukan Kegiatan Lakukan Hal-Hal Sebagai Berikut : 

1. Awali harimu dengan BISSMILLAH, yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari-

hari sebelumnya (biasakan sholat sunah 2 rakaat sebelum sholat subuh, lanjut sholat 

subuh di awal waktu). Setelah lewat waktu suru’, sempatkan sholat dhuha min 2 rakaat 

2. Yakin bahwa kita makluk Allah SWT yang paling sempurna, yang diberikan akal 

pikiran sehingga mampu mengerjakan segala sesuatu dengan optimal asal kita terus 

berusaha 

3. Hilangkan rasa malas dan kantuk, karena itu salah satu yang menghambat kita dalam 

meraih kesuksesasan di masa yang akan datang… 
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3.2. Mengidentifikasi Bagian-Bagian Menu Pada Lembar Kerja Ms. Office Excel 

4.2. Membuat Table dan Menggunakan Rumus Fungsi Aritmatik dan  Statistik  

 

 
 

Pengertian & Manfaat Ms. Office Excel  

Microsoft Excel adalah program aplikasi lembar kerja (worksheet) atau program aplikasi 

pengolah angka (spreadsheet). Microsoft Excel biasa digunakan untuk membuat laporan-

laporan, menulis ru mus-rumus, membuat laporan dalam bentuk grafik/chart dan masih banyak 

lagi kemampuan yang ditemukan di Excel. 

 

Membuka Aplikasi Ms. Office Excel 

1. Memulai Microsoft Excel  

 Cara 1 : Klik start - all program - Microsoft office - Microsoft office excel 

 Cara 2 : Klik 2x cepat pada icon Ms. Excel 

 Cara 3 : Klik kanan pada icon Ms. Excel - Klik Open 

2. Membuat Lembar Kerja Baru 

Setelah terbuka lembar kerja Ms. Office Excel, maka itulah lembar kerja baru 

Atau klik Tab File – Klik New 

  

A. Bagian-Bagian Menu Pada Lembar Kerja Ms. Excel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Regional Setting 

Regional setting digunakan untuk menyeting komputer yang akan kita gunakan supaya 

menghindari kesalahan atau ketidak cocokan maksud tanda koma, titik dan lainnya 

pada Ms. Excel. Kerena semua negara menggunakan cara yang berbeda-beda untuk 

menulis angka, mata uang, tanggal dan waktu. Indonesia menggunakan tanda koma (,) 

untuk  angka pecahan dan menggunakan titik (.) untuk ribuan. Tetapi Inggris atau 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Amerika menggunakan tanda koma (,) untuk angka ribuan dan menggunakan titik 

untuk (.) pecahan. Secara default/bawaan setingan Excel menggunakan setingan 

AMERIKA SERIKAT. Untuk menyeting regional setting pada komputer kita jika 

menggunakan SO windows XP sebagai berikut : 

Klik star > setting > control panel> regional dan language option maka akan muncul 

tampilan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Penggunaan Fungsi Menu dan Icon Microsoft Excel  

a. Tab Home 

 
 
 

Pada bagian ini Anda mengatur tampilan secara umum pada lembar kerja. Terdapat 

bagian group menu didalamnya, diantaranya adalah : 

1) Group Aligment 

Grup ini digunakan untuk mengatur perataan teks yang ada pada sel. 

 

 

 

 

2) Group Editing 

 

 

 

digunakan untuk menyeleksi data pada tabel. 
 

3) CHART/grafik 

 

 

Group chart digunakan unutk memilih,mengubah dan mengatur grafik 
 

4) Function Library 
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Grup function library berisi berbagai kelompok fungsi yang ada pada excel. Setiap 

fungsi di kelompokan ke dalam satu kelompok dengan fungsi yang sama. 

5) Sort And Filters 

Group ini digunaan untuk meyeleksi data                

(menyaring data) dan mengurutkan data sesuai 

kebutuhan atau kriteria yang di tetapkan. 

 

B. Editing Pada Lembar Kerja Ms. Excel 

Sebelum membuat tabel dan melakukan editing pada lembar kerja Ms. Excel, Anda perlu 

mengetahui jenis-jenis pointer mouse yang sering digunakan dalam kegiatan membuat 

maupun melakukan editing pada pembuatan tabel dengan aplikasi Ms. Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editing Pada Ms. Excel dapat dilkukan dengan cara membuat tabel pada lembar kerja atau 

sheet yang tersedia di Woork Book Ms. Excel. Contoh ketiklah tabel sederhana di bawah 

ini, lalu simpan dengan nama Tabel_Nama Siswa_Kelas 

 

  A B C D   

1 
DAFTAR NILAI 

SISWA 

   2 

     
3 

NO 

NAMA 

SISWA 

JENIS 

KELAMIN NILAI 

 4 1 Joni L 40 

 5 2 Siska P 80 

 6 

 

Andi L 90 

 7 

 

Lia P 50 

 8 

 

Agus L 60 

 9 

 

Habibi L 75 

 10 Jumlah Laki-Laki 

   11 Jumlah Perempuan 

   12 

      

Setelah selesai mengetik, lakukan pengeditan sebagai berikut : 

1. Membuat Judul Utama dan Kolom 
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Caranya 

:  

 Gunakan perintah Merge and Center untuk menggabungkan beberapa cell pada judul 

utama dengan menyorot cell A1 sampai dengan D1-Kemudian Pilih Icon Merge and 

Center. 

 Sorot Cell A3 sampai D3 lalu pilih icon Merge and Center  

 

 

 

 

 

 

 

 

  A B C D   

1 DAFTAR NILAI SISWA 

 2 

     
3 NO 

NAMA 

SISWA 

JENIS 

KELAMIN 
NILAI 

 4 1 Joni L 40 

 5 2 Siska P 80 

 6   Andi L 90 

 7   Lia P 50 

 8   Agus L 60 

 9   Habibi L 75 

 
10 

Jumlah Laki-

Laki       

 
11 

Jumlah 

Perempuan       
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2. Membuat Penomoran Otomatis 

Caranya :  

 Ketik Angka 1 dan 2 di cell A4 dan A5 

 Blok Cell A4 & A5 

 Klik di pojok kanan bawah dengan pointer  

 Drag sesuai batas nomor yang diinginkan 

  A B C D   

1 DAFTAR NILAI SISWA 

 2 

     
3 NO 

NAMA 

SISWA 

JENIS 

KELAMIN 
NILAI 

 4 1 Joni L 40 

 5 2 Siska P 80 

 6 3 Andi L 90 

 7 4 Lia P 50 

 8 5 Agus L 60 

 9 6 Habibi L 75 

 
10 

Jumlah Laki-

Laki       

 
11 

Jumlah 

Perempuan       

 12 

     3. Memberikan Efek Warna Pada Judul Kolom 

Caranya :  

 Sorot cell A3 sampai dengan D3 

 Pilih icon Fill Color  

 

 Pilih warna sesuai keinginan 

 Atau pilih more color 

 Pilih warna  

 Klik ok 

  A B C D   

1 DAFTAR NILAI SISWA 

 2 

     
3 NO NAMA SISWA 

JENIS 

KELAMIN 
NILAI 

 4 1 Joni L 40 

 5 2 Siska P 80 

 

12 
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6 3 Andi L 90 

 7 4 Lia P 50 

 8 5 Agus L 60 

 9 6 Habibi L 75 

 
10 

Jumlah Laki-

Laki       

 
11 

Jumlah 

Perempuan       

 12 

     4. Menggunakan Wrap Text 

Caranya :  

 Sorot cell B3 & C3 

 Pilih icon Wrap Text  

 maka secara otomatis kalimat akan sesuai dengan lebar kolomnya 

  A B C D   

1 DAFTAR NILAI SISWA 

 2 

     
3 NO 

NAMA 

SISWA 

JENIS 

KELAMIN 
NILAI 

 4 1 Joni L 40 

 5 2 Siska P 80 

 6 3 Andi L 90 

 7 4 Lia P 50 

 8 5 Agus L 60 

 9 6 Habibi L 75 

 
10 

Jumlah Laki-

Laki       

 
11 

Jumlah 

Perempuan       

 12 

     C. Rumus dan Fungsi 

Rumus dan fungsi merupakan kemampuan khusus Microsoft Excel. Rumus dalam excel 

bisa berupa rumus perhitungan yang sangat mudah sampai dengan yang sulit. Dalam 

perhitungan matematis memperhatikan prioritas dari rumus matematika. Dalam penulisan 

rumus harus diawali dengan tanda “=”. 

1. Operator Aritmatika 

Dalam program excel, operator matematis yang sering digunakan untuk membuat 

formula adalah sebagai berikut ; 

 

OPERATOR CONTOH ARTI 

+ (plus sign) 

-(minus) 

*(asterik) 

/(fordward slas) 

^ ( caret) 

Addition(3+3) 

Subtraction (3-1) 

Multiplication(3*3) 

Division (3/3) 

Exponentitation(3^2) 

Penambahan 

Pengurangan 

Perkalian 

Pembagian 

Perpangkatan 
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OPERATOR CONTOH ARTI 

= ( equal) Formula Awal rumus 

Urutan prioritas dalam penulisan operator aritmatika yang di kerjakan dahulu oleh 

komputer/excel sebagai  berikut: 

1) ( ) Tanda kurung 

2) ^ (pangkat) 

3) * dan / ( kali dan bagi) 

4) + dan – ( tambah dan kurang) 

Biasanya dalam perhitungan dengan menggunakan rumus, akan terkait juga dengan 

operator arimatika yaitu penjumlahan (+), pengurangan (-), pembagian (/), perkalian 

(*). 

2. Fungsi Statistik 

Fungsi ini berkaitan dengan pengolahan data. Fungsi ini terdiri dari beberapa fungsi, 

antara lain : average, count, countif, max, min dll. Adapun rumus-rumus statistik adalah 

sebagai berikut :  

a. Sintak Rumus Statistik (Fungsi) : 

1) SUM  : untuk mencari total NILAI 

2) AVERAGE : untuk mencari nilai rata-rata data dalam suatu range. 

3) MAX   : untuk mencari nilai tertinggi dalam suatu range. 

4) MIN  : untuk mencari nilai terendah data dalam suatu range. 

5) COUNT  : untuk menghitung jumlah atau banyaknya data angka/numeric 

dalam suatu range. 

6) COUNTIF (range;”criteria”) : untuk menghitung jumlah atau banyaknya data 

dengan kriteria tertentu dalam 

suatu range. 

7) Fungsi COUNTA (range)

 : untuk menghitung jumlah 

atau banyaknya data baik data 

Numerik (Angka)/Data String 

(Text) dalam suatu range. 

8) Fungsi COUNTBLANK 

(range) : untuk menghit ung 

jumlah atau banyaknya data 

kosong dalam suatu range. 

Contoh : Fungsi Statistic 

Rumus : 

Jumlah Gaji =SUM(c6:c10) 

Gaji Rata-Rata 

=AVERAGE(C6:C10) 

Gaji Tertinggi 

=MAX(C6:C10) 
Gaji Terendah 

=MIN(C6:C10)  
Jumlah Karyawan 

=COUNTA(C6:C10) 

=COUNTA(C6:C10) 

Contoh fungsi Statistik (Countif) 

Jumlah laki-laki 
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=Countif(C4:C9;”L”) 

Jumlah Perempuan 

=Countif(C4:C9;”P”) 

b. Fungsi Logika If 

Fungsi if memberikan nilai benar, jika pernyataan logika adalah benar (true) dan 

memberikan nilai jika salah, jika pernyataan logika adalah salah (false), bentuk 

fungsi IF adalah sebagai berikut : 

Sintak Fungsi If 

=IF(LOGIKA TES;”NILAI BENAR”;”NILAI SALAH”) 

Artinya  yaitu sebagai berikut : 

 Logika tes adalah ekspresi logika yang akan di uji. 

 Nilai benar atau jawaban true artinya jawaban ini akan di ambil jika logika 

tesnya benar/terpenuhi 

 Nilai salah atau jawaban false artinya jawaban ini akan di ambil jika logika 

tes nya salah/tidak terpenuhi. 
 

 

Contoh Fx =IF(A5>=65;”LULUS”;”TIDAK LULUS”) 

jika sel A5 memiliki nilai 

lebih besar sama dengan 65 

maka hasil proses LULUS, 

jika tidak maka hasil proses 

TIDAK LULUS 

 
 

c. Fungsi LOOKUP 

Fungsi lookup adalah merupakan fungsi untuk mencocokkan sebuah data dengan 

sebuah tabel yang disiapkan secara khusus. Fungsi lookup ada 2 macam, yaitu data 

tabel vertikal dan data tabel horizontal, data tabel vertikal menggunakan fungsi 

vlookup dan data tabel horizontal menggunakan fungsi hlookup. 

 

Rumus/sintaks : =VLOOKUP(teks;tabel reverensi;posisi) 

Rumus/sintaks  : =HLOOKUP(teks;tabel reverensi;posisi ) 

 

Berikut contoh menghitung dengan fungsi Vlookup: 

Rumus : =VLOOKUP(teks;tabel_referensi/range;posisi) 
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Rumus : =HLOOKUP(teks;tabel_referensi/range;posisi) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Membuat Grafik dari Sebuah Tabel 

Chart atau Grafik adalah tampilan data 

numeric (baik angka murni atau hasil 

perhitungan rumus) dalam bentuk gambar. 

Tampilan tabel dalam bentuk chart (grafik) 

ini memudahkan kita untuk membuat 

tafsiran, membandingkan, melihat kecenderungan, dan menarik kesimpulan dari data 

tersebut. Dalam program pengolah angka seperti Microsoft Excel, grafik dapat ditampilkan 

berdampingan dengan data dalam satu lembar yang sama. Dalam Microsoft Office Excel 

terdapat beberapa jenis grafik yang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan atau jenis data 

yang akan dibuatkan grafiknya, yang terpenting dari sebuah grafik adalah bagaimana 

seseorang mengerti makna dan arti grafik tersebut.  

 

 

Ini adalah tabel referensi/range 

Posisi kolom 

2 

Posisi kolom 1 
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1. Beberapa jenis grafik dalam MS Excel, seperti di bawah ini:  

a. Grafik Kolom (Stacked Column Chart). 

Grafik ini dikenal dengan grafik kolom bersusun, baik bersusun ke atas maupun ke 

samping. Dengan setiap deret data pada suatu kolom akan diwakili dengan warna 

tertentu, sedangkan warna lain akan diwakili dengan tertentu pula, posisi grafik 

mengarah ke atas atau vertical. Fungsinya untuk mengilustrasikan hubungan antar 

item.  

b. Grafik garis (line chart).  

Grafik ini digunakan untuk menggambarkan nilai masing-masing deret data dalam 

bentuk garis pada sebuah baris. Fungsinya untuk menunjukkan data pada rentang 

waktu tertentu. Ada 2 model grafik, yaitu: 2D dan 3D.  

c. Grafik kue (pie chart). 

Grafik ini digunakan apabila ingin 

mendapatkan grafik dalam bentuk 

kue (lingkaran) dari sebuah deret data 

tunggal. Fungsinya menunjukkan 

bagaimana point data berhubungan 

dengan keseluruhan data  

Contoh Pembuatan Grafik dalam 

Bentuk Column 

Ketiklah data-data di samping 

sebagai contoh untuk membuat 

grafik! 

 

2. Langkah - langkah yang harus 

dikerjakan dalam membuat grafik 

antara lain sebagai berikut. 

a. Blok data yang akan dibuat grafik 

b. Pilih Tab Insert, Group Chart 

maka akan muncul kotak dialog 

sebagai berikut : 

1) Pada kotak dialog Chart 

tersebut, pilih salah satu menu 

Chart yang diinginkan. 

Kemudian lakukan pemilihan 

berikut :  

2) Pilih dan klik jenis grafik pada Chart (seperti Column Chart, Line Chart, Pie 

Chart, Bar Chart, Area Chart, Scatter Chart dan Other Charts) 

3) Setelah melakukan pemilihan Chart, akan muncul grafik sebagai berikut. Contoh: 

Chart Column > Clustered Column 

3. Pemformatan Grafik 

a. Mengisi tabel tersebut dengan Judul Tabel (Chart Title).  
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Langkahnya : 

1) Klik tab Layout pada group tab Chart Tools. 

2) Pilih group Labels lalu klik Chart Title. Klik tanda segitiga kecil (▼) dan pilih 

Above Chart yang akan menempatkan posisi judul tabel diatas grafik. 

3) Setelah muncul Chart Title pada textbox, edit dengan nama judul grafik 

(DAFTAR ABSENSI SISWA BULAN JANUARI 2019).  

 

b. Melengkapi grafik dengan nama Axis/Sumbu X & Y (Axis Title) 

Langkahnya : 

1) Aktifkan grafik dengan mengkliknya. Lalu Klik tab Layout pada group tab Chart 

Tools. 
2) Pilih group Labels lalu klik Axis Title. Untuk judul sumbu X digunakan Primary 

Horizontal Axis Title. Sedangkan untuk judul sumbu Y digunakan Primary 

Vertical Axis Title. 

 

Contoh Penggunaan Tabel Excel dan Grafik dalam Pendidikan : 
 

REKAPITULASI PENELUSURAN TAMATAN 

SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 JAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2019-2020 

LULUS TAHUN 2020 

       

KELAS  
JUMLAH 

SISWA 
BEKERJA KULIAH WIRASWASTA 

BELUM 

BEKERJA 

TIDAK 

TERLACAK 

XII TKRO A 26 4 7 3 12 0 

XII TKRO B 24 0 6 5 13 0 

XII TKRO C 28 3 5 2 18 0 

XII MMA 34 0 15 1 18 0 

XII MMB 33 5 12 3 13 0 

XII PSPTV 32 15 14 1 2 0 

JUMLAH 177 27 59 15 76 0 
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13

69

2

93

0

XII TKROA XII TKROB XII TKROC XII  MMA XII  MMB XII PSPTV JUMLAH

 
 

 

 

 

 

E. Mencetak Lembar Kerja 

Caranya :  

1. Klik File 

2. Klik Print 

3. Di copies : ketik/klik rangkap berapa akan dicetak 

4. Di printer : pilih/klik nama printer 

5. Di setting : pilih/klik 

a. Print selection : mencetak halaman terpilih 

b. Print active sheet : mencetak isi semua data di sheet 

yang aktif 

c. Print entire workbook : mencetak semua halaman/sheet 

yang ada excel sheet 

6. Klik print  
 
 

“alhamdulillah-man jadda wajada” 
“siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULASI PENELUSURAN TAMATAN 
SMK ISLAM PB. SOEDIRMAN 1 JAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
LULUS TAHUN 2020 

Amati, dan analisa kira-kira bagaimana ya 

membuatnya?  

Inilah  tugas Anda untuk materi membuat Grafik 

dari Tabel Excel 
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Untuk Motivasi baca Doa dan Maknanya dulu ya (benarkan di hati) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Melakukan Kegiatan Lakukan Hal-Hal Sebagai Berikut : 

1. Awali harimu dengan BISSMILLAH, yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari-

hari sebelumnya (biasakan sholat sunah 2 rakaat sebelum sholat subuh, lanjut sholat 

subuh di awal waktu). Setelah lewat waktu suru’, sempatkan sholat dhuha min 2 rakaat 

2. Yakin bahwa kita makluk Allah SWT yang paling sempurna, yang diberikan akal 

pikiran sehingga mampu mengerjakan segala sesuatu dengan optimal asal kita terus 

berusaha 

3. Hilangkan rasa malas dan kantuk, karena itu salah satu yang menghambat kita dalam 

meraih kesuksesasan di masa yang akan datang… 
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3.3.  Mengidentifikasi cara membuat presentasi dengan Ms. Office Power Point 

4.3 Membuat presentasi dengan berbagai variasi  

 

 
 

A. MEMBUAT PRESENTASI DENGAN APLIKASI MS. POWER POINT 

 

1. Manfaat dan fungsi Program Presentasi  

Microsoft Office Power Point adalah aplikasi yang mempunyai manfaat dan fungsi untuk 

dapat merancang dan membuat presentasi secara mudah, cepat, serta dengan tampilan 

yang menarik dan professional. Power Point saat ini memiliki User Interface (UI) untuk 

menggantikan tampilan menu 

dan toolbar yang ada pada versi 

sebelumnya. Menu dan Toolbar 

pengganti inilah yang kemudian 

disebut dengan Ribbon. 

a. Langkah untuk memulai 

Lembar kerja Ms. Power 

Point adalah sebagai berikut 

: 

 Cara 1 : Klik start - All 

program - Microsoft 

office - Microsoft Power 

Point 

 Cara 2 : Klik 2x cepat 

pada icon Ms. Power 

Point 

 Cara 3 : Klik kanan pada icon Ms. Power Point - Klik Open 

b. Lembar kerja Ms. Power  

Point akan terbuka. 

 

2. Mengatur Tampilan Slide. 

a. Pada Menu Bar Home, 

Klik Icon Layout pada 

Tool Bar. 

b. Pilih tampilan layout yang 

diinginkan. 

 

 

 

 

3. Membuat Slide Baru. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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 Pada Menu Bar Home,  

 Klik Icon New Slide pada Tool Bar-ulangi sampai 4 slide 

 

 

 
 

4. Menyimpan Dokumen Presentasi  

a. Kemudian simpan hasil kerja 

Anda, dengan mengklik Office 

Button - Save atau tekan tombol 

Ctrl+S. Beri nama “Presentasi 

1.pptx ”. 

 

b. Pada kotak dialog save yang 

muncul, tentukan folder 

penyimpanan (NAMA_KELAS) 

dan beri nama “Presentasi 1” 

pada bagian File Name. 

Kemudian klik tombol Save. 

 

5. Mengatur Design/Latar Belakang 

Slide 

a. Pada Menu Bar Design, Klik 

background pada Tool Bar 

Themes 

b. Jika ingin berbeda antara slide 

satu dan lainnya, klik 

background yang berbeda-klik 

kanan mouse-klik apply to 

selected slide . 
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Mengganti Background Slide Dengan Warna Gradien 

a. Masih menggunakan file presentasi 

b. Aktifkan slide 3 Klik tab menu Design-

Background Styles-Format Background.   

a. Pada kotak dialog yang muncul pilih 

Gradient fill, kemudian pada bagian Preset 

Colors pilih warna yang Anda inginkan, 

misalnya Silver.   

b. Kemudian pada bagian Type pilih Radial, 

Direction pilih From Center misalnya 

Silver. Kemudian klik tombol Close.  

c. Nah sekarang lihat perubahan pada slide 

Anda. Anda juga dapat mengganti tipe 

gradient dan direction sesuai kebutuhan 

Anda.   
 

 

6. Mengganti Background Slide 

Dengan Gambar/Picture 

a. Masih menggunakan file 

presentasi “Presentasi 1”. 

b. Aktifkan slide 1.  

c. Klik tab menu Design-

Background Style-Format 

Background.   

d. Pada kotak dialog yang muncul 

pilih Picture or texture fill, 

kemudian klik tombol File.  

e. Pada kotak dialog yang muncul, pilih folder dan gambar yang ingin Anda masukkan. 

Misalnya pilih pada folder Sample Picture > Oryx Antelope (pada Windows Vista). 

Kemudian klik tombol Insert.  

f.  Kemudian klik tombol Close. 

Coba Anda perhatikan 

perubahannya pada slide Anda.   

g. Coba Anda ganti background 

untuk slide 2, 3 dan 4 dengan 

gambar/ picture yang Anda 

inginkan. Setelah selesai tutup dan 

simpanlah dokumen presentasi 

Anda.   
 

 

B. MENYISIPKAN OBYEK PADA 

SLIDE 

1. Menyisipkan Tabel Dalam Slide 

Presentasi 

a. Buka kembali file presentasi 1 

b. Aktifkan slide 5, kemudian klik  

menu Home-New Slide-Blank.   

c. Klik tab menu Insert- Table-

Insert Table.   
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d. Pada kotak dialog yang muncul, 

isikan     

 Number of columns : 3, 

 Number of rows : 9, 

 

 

e. kemudian klik tombol OK. 

f. Kemudian pada tabel, ketikkan isi 

tabelnya sebagai berikut :   

g. Pilih baris pertama dari tabel, kemudian klik tab menu Layout > Merge Cells, maka 

cell dalam tabel akan digabungkan.   

 

h. Kemudian ketikkanlah 

“TABEL JENIS 

TANAMAN 

BERKHASIAT”, 

kemudian klik   Font Size 

: 28, klik  Paragraph 

Aligment : Center.   

 

 

 

2. Menyisipkan Grafik Dalam 

Presentasi 

a. Masih menggunakan tabel 

di dalam file presentasi 2.  

b. Tambahkanlah satu kolom 

baru pada tabel, kemudian 

isikan data seperti terlihat 

di bawah ini. 

 

 

 

c. Maka akan muncul slide 

yang baru. Klik tab menu 

Insert > Chart. Kemudian 

pada kotak dialog yang 

muncul, pilihlah jenis 

grafik sesuai yang  

dibutuhkan, misalnya 

pilih seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

d. Kemudian ketikkanlah 

datanya sebagai berikut. 
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e. Setelah selesai klik tombol Close pada pojok kanan atas windows. Dan perhatikan 

hasilnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kemudian aktifkan grafik 

Anda, klik tab menu 

Layout-Chart Title-Above 

Chart.   

 

 

 

 

 

 

 

g. Kemudian ketikkan 

“Grafik Distribusi 

Tingkat Kelangkaan 

Tumbuhan”. 
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h. Kemudian klik  menuAxis 

Titles > Primary 

Horizontal Axis Title > 

Title Below Axis.   

 

 

 

 
 

i. Kemudian ketikkan “Jenis 

Perawatan”, kemudian coba Anda lakukan untuk Vertical Axis Title dengan isi teks 

“Tingkat Perawatan”. Jika 

telah selesai maka 

tampilannya adalah sebagai 

berikut.   

 

j. Setelah selesai simpan 

kembali presentasi Anda 

(Ctrl+S). 

 

3. Menyisipkan diagram pada 

slide presentasi 

Diagram dapat dibuat melalui menu Insert-Diagram, hingga menampilkan kotak dialog 

Diagram Gallery seperti peraga 7.41. Pada kotak dialog Diagram Gallery ini Anda pilih 

organization chart, atau Diagram Cycle, Radial, Pyramid, Venn, atau Target, kemudian 

masukkan data dan pengaturan melalui kotak dialog Organization Chart atau kotak 

dialog Diagram. Untuk lebih memahami pembuatan diagram dalam slide presentasi. 

Perhatikan contoh pembuatan diagram berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menyisipkan Picture/gambar 

Penyisipan gambar pada slide presentasi Power Point meliputi 

penyisipan Clip Art, From File, From Scanner or Camera, New 

Photo Album, AutoShapes, atau Word Art. 

a. Clip Art 
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Dengan menggunakan fasilitas Clip Art ini, Anda bias menyisipkan gambar. Untuk 

menyisipkan Clip Art dapat dilakukan melalui Menu Insert atau menggunakan ikon 

Insert Clip Art.  

 Untuk itu letakkan cursor pada dokumen yang hendak disisipkan Clip Art, 

 Klik menu Insert -->Picture -->klik Clip Art 

 Tunggu hingga muncul kotak dialog Clip Art pada panel Task Panes 

 Klik tombol Go 

 Pilih gambar yang diperlukan 

b. Menyisipkan Word Art 

 Klik Insert 

 Klik Icon Word Art 

 Ketik Teks yang diinginkan 

 berikan Warna sesuai selera 

 Drag sesuai keinginan 

c. Menyisipkan AutoShape 

 Klik Insert 

 Klik Icon Shapes 

 Drag ditempat yang diinginkan 

 Klik kanan mouse dishapes, jika ingin menambahkan teks 

 Ketik teks yang diinginkan 

 Jika akan mengganti bentuk shapes, maka klik shapes, klik format, edit shapes 

 Change Shape 

5. Menyisipkan Audio. 

Sebelum Anda menyisipkan audio, terlebih dahulu persiapkan file musik yang akan Anda 

masukkan ke dalam slide presentasi Anda. Perlu diketahui bahwa jenis file suara atau 

Audio  yang biasa dimasukkan ke dalam slide presentasi antara lain adalah file audio yang 

yang bertipe *.wav, *.mp3, *.mid dan lain-lain. Untuk memasukkan musik ke dalam slide 

presentasi adalah sebagai berikut : 

a. Klik Insert -Movies and Sounds -Sound From File 

b. Temukan dan pilih file yang dimaksud. 

c. Pilih Automatically bila ingin audio tersebut aktif pada saat slide ditayangkan,pilih 

When clicked jika audio tersebut aktif hanya jika diklik 

d. Pada slide akan muncul ikon sound (         

e. Lakukan pengujian audio dengan ikon  

 

6. Menyisipkan Video. 

Selain suara, Anda juga dapat menyisipkan Movie, Video Clip atau Film ke dalam Slide 

Presentasi Anda. Secara prinsip langkah-langkah untuk menyisipkan Video ke dalam slide 

Presentasi sebetulnya tidak jauh berbeda dengan penyisipan suara. File jenis Movie ini 

antara lain berupa file bertipe adalah .mpg, .mpeg, .wmv atau .dat . Untuk itu langkah-

langkahnya: 

a. klik Insert-Movies and Sounds-Sound From File 

b. Temukan dan pilih file yang dimaksud. 

c. Pilih Automatically bila ingin video tersebut aktif pada saat slide ditayangkan, pilih 

When clicked jika video tersebut aktif hanya jika diklik 

d. Pada slide akan muncul gambar video 

e. Lakukan pengujian audio dengan ikon  
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C. MEMBUAT EFEK ANIMASI 

a. Animasi pada Slide 

Efek animasi pada dokumen Power Point merupakan cara yang paling banyak digunakan 

sebagai upaya membuat presentasi lebih menarik. Animasi ditujukan untuk mengatur 

tampilnya gerakan obyek ketika kegiatan presentasi berlangsung. Efek animasi terbagi 

menjadi 2 (dua) jenis yaitu Animasi Obyek dan Animasi Slide. 

b. Animasi pada Obyek 

Animasi pada obyek dapat berupa teks, bangun, gambar, tabel, wordart, dll. Pemberian 

efek animasi dilakukan melalui menu : 

 

 

Langkah mengatur efek animasi pada objek, dengan cara : 

 pilih obyek yang akan diberi animasi 

 klik menu : Slide Show – Custom Animation 

         tampil kotak dialog Custom Animation  

 klik tombol : Add Effect – pilih efek animasi yang diinginkan 

 klik Ok jika sudah selesai 

 

Kotak Dialog Custom Animation 

Pemberian animasi secara manual melalui Slide Show – 

Custom Animation akan menampilkan Kotak Dialog 

Custom Animation yang digunakan untuk pengaturan 

animasi, memilih animasi pada obyek atau teks, menghapus 

animasi obyek atau teks, mengatur tampilnya animasi suatu 

obyek 

atau teks. Terdapat 3 (tiga) jenis pilihan perintah yaitu : 

 On – click, animasi tampilan secara manual setelah di-

klik 

 With previous, animasi tampil secara otomatis 

bersamaan dengan tampilnya animasi sebelumnya 

 After previous, animasi tampil secara otomatis setelah 

animasi sebelumnya selesai urutan tampilnya animasi 

yang dipilih tiap obyek atau teks mengatur 

urutan tampilnya animasi 

 

D. MEMBUAT HYPERLINK 

    Caranya : 

 Pilih shape, font atau media yang akan 

dibuat hyperlink 

 Klik kanan mouse, klik hyperlink 

 Akan muncul kotak dialog insert hyperlink 

seperti di bawah 

 Pilih file yang diinginkan (contoh : isi 

materi) 

1. Klik ok 

Slide Show – Custom 

Animation 
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E. MENGEKSPORT PPT 

KE VIDEO 

Selain dapat menjadi aplikasi 

u

n

t

uk presentasi secara manual dengan asli extention pptx. 

File power point juga dapat dirubah ke extention video. 

Di masa pandemic covid-19, maraknya pembelajaran 

berbasis tehnologi atau interaktif melalui aplikasi yang 

disediakan oleh para provider, membuat aplikasi power 

point yang di export ke video sebagai salah satu 

alternative. Selain mudah dalam membuat dan 

menggunakannya, aplikasi ini sangat mudah 

dimodivikasi dengan aplikasi editing baik melalui 

Handphone maupun PC/Laptop. 

Cara export file ppt menjadi video : 

 Buka File ppt yang akan dijadikan video 

 Klik tab File 

 Klik export 

 Pilih create a video 

 Atur resolusi (pilih comuter & HP displays 

 Di second spenc on each slide (durasi yang diinginkan/sesuikan dengan lamanya 

presentasi, contoh : 30.00/ 30 detik) 

 Klik Create Video 

F. MENCETAK DOKUMEN 

Pada proses pencetakan dokumen ke media kertas, cetakan yang dihasilkan dapat dipilih 

menjadi 2 (dua) jenis yaitu : 

a. Satu slide dicetak dalam 1 halaman kertas 

b. Satu slide atau lebih dicetak dalam 1 halaman kertas 

Cara mengatur banyaknya slide yang akan dicetak dalam 1 (satu) halaman kertas yaitu : 

 pilih menu : File – Print 

 tampil kotak dialog Print (Gambar….) 

 pilih slide pada bagian print what                    1 slide dicetak dalam 1 halaman kertas 

Pilih handout pada bagian print 

what        2, 3, 4 atau 6 slide 

dicetak dalam 1 halaman kertas. 

Hasil cetakan dengan pilihan 

Handouts biasanya diberikan 

kepada peserta kegiatan 
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presentasi ataupun dipakai penyaji sebagai pedoman dalam mempresentasikan suatu 

makalah tertentu. 

 

 
“alhamdulillah-man jadda wajada” 

“siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 
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Untuk Motivasi baca Doa dan Maknanya dulu ya (benarkan di hati) :  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sebelum Melakukan Kegiatan Lakukan Hal-Hal Sebagai Berikut : 

1. Awali harimu dengan BISSMILLAH, yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari-

hari sebelumnya (biasakan sholat sunah 2 rakaat sebelum sholat subuh, lanjut sholat 

subuh di awal waktu). Setelah lewat waktu suru’, sempatkan sholat dhuha min 2 rakaat 

2. Yakin bahwa kita makluk Allah SWT yang paling sempurna, yang diberikan akal 

pikiran sehingga mampu mengerjakan segala sesuatu dengan optimal asal kita terus 

berusaha 

3. Hilangkan rasa malas dan kantuk, karena itu salah satu yang menghambat kita dalam 

meraih kesuksesasan di masa yang akan datang… 
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3.4. Memahami email dan etika berkomunikasi menggunakan email 

4.4.    Melakukan komunikasi menggunakan email 

 

 
 

A. EMAIL ( Electronic Mail )  

1. Apa itu Email  

Email (Electronic Mail )merupakan suatu proses dan cara 

pengiriman pesan atau gambar melalui internet. Yang kita 

lakukan bila kita berkomunikasi menggunakan e-mail adalah 

mengetikkan pesan yang akan kita kirim pada program 

komputer yang dikhususkan untuk keperluan ini misalnya 

Outlook Express, 

2. Cara Kerja Email  

Pada dasarnya email sama dengan surat biasa ( snail mail ) yang harus melewati 

beberapa kantor pos sebelum sampai ke tujuannya, 

begitu dikirimkan oleh seseorang melalui 

komputer yang tersambung ke internet sebuah 

email masuk ke beberapa komputer lain di 

sepanjang jaringan internet yang disebut dengan 

mail server. Ketika email tersebut sampai ke 

server yang menjadi tujuan ( seperti yang ditunjuk 

pada alamat email - kepada siapa kita menulis 

email ), maka email tersebut disimpan pada sebuah 

emailbox. Si pemilik alamat email baru bisa 

mendapatkan email itu kalau yang bersangkutan mengecek emailbox-nya.  

3. Anatomi Alamat Email  

Bilamana kita membaca alamat sebuah snail mail, kita bisa membayangkan seberapa 

jauh lokasi si pengirim surat dari kita. Sedangkan untuk alamat email terdiri dari dua 

bagian yaitu dipisahkan dengan tAnda axon / @ misalnya alamat :giarty77@yahoo.co.id 

Di sebelah kiri @ disebut user name (giarty77), yang menunjuk pada identitas si pemilik 

alamat email. User name bisa merupakan nama si pemilik, singkatan nama, nickname, 

nomor, atau apapun juga. User name juga menjadi nama bagi emailbox yang dimiliki 

seseorang di sebuah mail server. Di sebelah kanan @ (yahoo.co.id) disebut domain 

name, yang menunjukkan identitas mail server di mana seorang user memiliki emailbox. 

 

B. Variasi Bentuk Komunikasi Dengan Email  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  

 

 

mailto:giarty77@yahoo.co.id


E-BOOK BIMBINGAN TIK X Kur Terintegrasi DUDI 
 

Created By Sugiarti, M.Pd 57 
 

Dalam beberapa hal email memang meniru snail mail, meskipun jelas email memiliki banyak 

kelebihan lain. Ini terlihat jelas pada kemungkinan bentuk komunikasi yang bisa dilakukan 

dengan email. 

1. Point to Point  

Maksudnya adalah mengirimkan email langsung ke sebuah alamat tertentu. Di Indonesia 

terdapat kesepakatan di antara mereka yang sering berkirim email bahwa cara ini 

dinamakan japri, singkatan dari jalur pribadi.  

2. Carbon Copy/CC  

Pengertian carbon, di sini analog dengan bila kita mengetik surat ( dengan mesin tik 

konvensional ) menggunakan kertas karbon untuk mendapatkan salinannya. Maksudnya 

adalah sebuah email, selain ditujukan ke sebuah alamat utama juga dikirimkan 

tembusannya ke alamat lain. Biasanya alamat utama kita tuliskan pada bagian yang 

diawali dengan “TO”, sedangkan alamat tembusannya kita tuliskan pada bagian “CC”. 

3. Blind Carbon Copy/BCC  

Ini adalah variasi dari CC. Orang yang menerima email yang alamatnya dituliskan pada 

bagian “TO” oleh si pengirim, bisa melihat kepada siapa atau kepada alamat email mana 

saja email tersebut dikirimkan sebagai tembusan. Ini karena ia bisa langsung melihat 

pada bagian “CC”. Kadang-kadang ada kebutuhan untuk mengirimkan sebuah email 

kepada seseorang tapi kita tidak ingin orang tersebut tahu bahwa kita juga mengirimkan 

tembusannya kepada alamat orang lain. Untuk itulah digunakan BCC. Beberapa email 

client menyediakan bagian “BCC”, selain “TO” dan “CC”. Pada Outlook Express versi 

5.01 bagian BCC baru bisa tampak bila kita masuk ke sebuah email baru dan mengklik 

pilihan View dan All Headers.  

4. Distribution List  

Distribution list adalah sebuah cara komunikasi dengan menggunakan email secara satu 

arah. Biasanya ini dibuat oleh orang yang berkepentingan untuk menyebarluaskan 

informasi tertentu ( pengumuman, berita harian, update mengenai perkembangan suatu 

proyek, buletin, jurnal, dan sebagainya ), akan tetapi tidak mengharapkan adanya respon 

dari para penerima emailnya. Untuk itu yang harus dilakukan adalah membuat sebuah 

alamat tertentu khusus untuk keperluan ini. Bila pengelola distribution list mengirimkan 

sebuah email ke alamat tersebut, maka alamat itu akan mem-forward email tadi ke 

semua alamat email yang menjadi pelanggan (subscriber) dari distribution list.  

Untuk menjadi pelanggan, biasanya para calon pelanggan diminta untuk mengikuti 

prosedur tertentu yang ditetapkan oleh si pengelola. Bisa pula si pengelola yang 

memasukkan alamat email mereka ke database pelanggan secara manual.  

5. Discussion List  

Discussion list seringkali juga disebut mailing list atau lebih populer dengan milis. 

Pengertiannya hampir sama dengan distribution list hanya memungkinkan siapa saja 

yang tergabung menjadi subscriber untuk mengirimkan respon terhadap sebuah email. 

Akan tetapi belum tentu semua orang bisa begitu saja mengikuti sebuah milis.Kadang-

kadang ada milis untuk kalangan yang terbatas, sementara banyak yang terbuka untuk 

siapa saja. 

Untuk dapat bergabung ke dalam sebuah milis pertama-tama seseorang mesti melakukan 

proses subscription (mendaftar) dengan suatu prosedur tertentu. Seringkali proses ini 

tidak memerlukan intervensi seorang administrator yang mengelola milis, baik untuk 

menyetujui atau menolak permohonan menjadi anggota milis. Milis yang seperti itu 

tentu adalah sebuah milis yang terbuka bagi siapa saja untuk bergabung. 
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C. Etika Penulisan Email  

Netiket atau Nettiquette, adalah etika dalam berkomunikasi melalui e-mail. Seperti halnya 

berkomunikasi melalui surat atau bertatap muka, berkomunikasi dengan e-mail butuh tatacara 

sendiri. Bisa dibayangkan. Hampir setiap hari ada jutaan e-mail dikirimkan dan diterima oleh 

begitu banyak orang. Maka salah-salah kata, bisa berarti fatal. Tapi memang sangat 

menyebalkan, jika kita menerima pesan e- mail yang pengirimnya menggunakan huruf 

kapital, mengirim kembali seutuhnya pesan-pesan yang kita kirimkan, atau menjawab 

pertanyaan panjang kita, dengan ucapan. 

"saya kira begitu", atau "betul." Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, ada baiknya kita 

mengetahui beberapa di antaranya :  

1. Jangan terlalu banyak mengutip.  

Hati-hati dalam melakukan balasan (reply). Fasilitas 'Reply' dari sebagian besar program 

mailer biasanya akan mengutip pesan asli yang Anda terima secara otomatis ke dalam isi 

surat Anda.  

Jika harus mengutip pesan seseorang dalam jawaban e-mail, usahakan menghapus 

bagian-bagian yang tidak perlu, dan hanya menjawab bagian-bagian yang relevan saja. 

Pesan yang terlalu panjang memakan file yang besar, yang membuat loading menjadi 

lambat, yang berarti akan menambah beban pulsa tidak hanya pada pihak penerima, juga 

pada pihak si pengirim.  

2. Perlakukan e-mail secara pribadi.  

Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan kepada Anda secara pribadi, Anda tidak 

sepatutnya mengirimnya ke forum umum, seperti kelompok grup, atau mailing-list. 

Email pada dasarnya adalah alat komunikasi personal.  

3. Jangan gunakan huruf kapital.  

Seperti halnya membaca suratkabar, atau surat, membaca pesan e-mail yang 

menggunakan huruf besar/kapital yang berlebihan tidak enak dilihat. Tapi di samping 

itu, terutama dalam tata krama berkomunikasi dengan e-mail/chat, penggunaan huruf 

besar biasanya dianggap berteriak.Mungkin saja maksudnya hanya untuk memberi 

tekanan pada maksud Anda. 

4. Jangan Membicarakan Orang Lain.  

Jangan membicarakan orang atau pihak lain, apalagi kejelekan- kejelakannya. Berhati-

hatilah terhadap apa yang Anda tulis. E- mail memiliki fasilitas bernama 'Forward', yang 

mengizinkan si penerima akan meneruskannya (forward) ke orang lain.  

5. Jangan gunakan CC.  

Jika Anda ingin mengirim mail ke sejumlah orang (misalnya di mailing-list), jangan 

cantumkan nama-nama pada kolom CC. Jika Anda melakukan hal itu, semua orang yang 

menerima e-mail Anda, akan bisa melihat alamat-alamat e-mail orang lain. Umumnya 

orang tidak suka bila alamat e-mailnya dibeberkan di depan umum. Selalu gunakan BCC 
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(blind carbon copy). Dengan cara ini setiap orang hanya bisa melihat alamat e-mailnya 

sendiri.  

 

 

6. Jangan gunakan format HTML  

Jika Anda mengirim sebuah pesan penting ke rekan Anda, jangan gunakan format 

HTML tanpa Anda yakin bahwa program e-mail rekan Anda bisa memahami kode 

HTML. Jika tidak, pesan Anda sama sekali tidak terbaca atau kosong. Sebaiknya, 

gunakan plain text. 

7. Jawablah Secara Masuk Akal  

Jawablah setiap pesan e-mail secara masuk akal. Jangan menjawab dua tiga pertanyaan 

dalam satu jawaban. Apalagi, menjawab pesan e-mail yang panjang lebar, dan Anda 

menjawab dalam satu kata: "Good." Wah, ini sangat menyebalkan. 
 

D. Menggunakan E-Mail 

1. Membuka Email 

Bagian-Bagian e-Mail dan Fungsi nya  

a. Inbox : Inbox berfungsi sebagai tempat masuknya segala e-mail yang di tunjukkan 

kepada e-mail baik dari e-mail orang lain, sosial media ataupunbdari web yang anda 

ikuti. 

b. Draft : Draft berfungsi sebagai tempat suatu e-mail yang belum atau tidak jadi kita 

kirim ataupun yang memang sengaja di simpan dan sewaktu-waktu akan kita 

gunakan kembali. 

c. Spam : Spam berfungsi untuk menampilkan e-mail yang dianggap sebagai 

penyalahgunaan sistem surat elektronik. 

d. Contact : Contact berfungsi sebagai daftar alamat e-mail. 

e. Important : Important berfungsi sebagai tempat penyimpanan e-mail yang penting 

Skip to content  

Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bias melakukan jelajah atau literasi media 

melalui mbah GOOGLE kita. 

Untuk mengirim e-mail, kamu harus sign in atau login terlebih dahulu sehingga dapat 

masuk ke dalam create atau tulis surat. Langkah untuk login atau membuka e-mail 

adalah sebagai berikut: 

a. Masuklah di halaman situs penyedia e-mail (dalam hal ini http://www.gmail.com 

atau langsung ke mail.google.com)  

 

https://tugastiksmpn16malang.wordpress.com/2014/08/15/membuat-membaca-membalas-httpechokita-blogspot-com201309mengirimemailmelaluigmail-htmlm1/#content
http://www.gmail.com/
https://tugastiksmpn16malang.files.wordpress.com/2014/08/hapus-aku21.jpg
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b. Akan terbuka halaman login ke e-mail. Isilah Gmail! ID dan kata sandi, 

 

 

c. tekan Enter atau klik Sign In (Masuk) sehingga masuk ke halaman Gmail  

 

2. Mengirim E-Mail 

Untuk dapat mengirim e-mail, kamu harus tahu alamat e-mail teman 

atau orang lain yang dituju. Untuk mengirim e-mail, klik tombol 

Compose/Tulis Surat  

 

Isilah bagian-bagian 

berikut:  

 

 

 

a. Kepada (To), diisi dengan alamat e-mail tujuan, yaitu : ……………….@gmail.com 

b. Perihal (Subject), diisi dengan judul, maksud, atau tema surat yang dikirim, yaitu : 

tugas3 

c. CC (Copy Carbon), diisi dengan alamat e-mail dari orang yang perlu menerima 

tembusan e-mail yang dikirim, yaitu : Email bu mukalis 

d. BCC (Blind Copy Carbon), diisi dengan alamat e-mail dari orang yang perlu 

menerima tembusan e-mail yang dikirim, namun alamat e-mail tidak akan 

ditampilkan sehingga penerima tidak tahu siapa saja yang menerima e-mail tersebut. 

isilah dengan : Email kalian. 

e. Kolom kosong di tengah adalah 

tempat untuk menulis isi surat. 

Setelah selesai menulis isinya, klik 

tombol Send untuk memulai proses 

pengiriman. Bila berhasil, akan 

muncul informasi bahwa e-mail telah 

terkirim pada alamat tujuan. Bila 

alamat e-mail yang dituju tidak 

sesuai (tidak ada), maka informasi 

kesalahan akan terlihat di layar 

sehingga dapat kamu betulkan dan 

siap untuk mengulangi proses pengiriman e-mail  

https://tugastiksmpn16malang.files.wordpress.com/2014/08/hapus-aku22.jpg
mailto:tugastiksmpn16malang@gmail.com
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3. Membaca E-Mail 

Untuk mengecek isi e-mail, 

kamu harus sign in atau login 

terlebih dahulu sehingga dapat 

melihat e-mail yang masuk ke 

dalam inbox atau kotak surat. 

ikuti langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Klik pada Inbox untuk 

memeriksa e-mail yang 

masuk. Angka dalam tanda 

kurung di sebelah kanan 

Inbox menunjukkan jumlah 

e-mail yang ada di dalamnya  

b. Perhatikan nama pengirim 

e-mail pada bagian Sender, judul atau perihal e-mail pada bagian Subject, beserta 

tanggal pengiriman dan ukuran file  

c. Klik salah satu judul email untuk membukanya. Pada jendela yang muncul, kamu 

dapat membaca isinya. 

d. Setelah membaca sebuah e-mail, kamu dapat membaca e-mail selanjutnya dengan 

cara klik tombol Next, Previous, atau kembali ke Inbox (Back to Messages)  

e. Dapat juga menggunakan tombol navigasi pada toolbar Standard. Dari halaman 

ini, kamu juga dapat menghapus sebuah e-mail (Delete), membalasnya (Reply), 

atau meneruskan ke alamat e-mail yang lain (Forward). 

4. Membalas E-Mail 

Anda dapat membalas e-mail yang masuk. Untuk membalas e-mail, klik tombol 

Reply/Balas dari e-mail yang sedang dibaca.  

5. Keluar dari Layanan E-Mail 

Setelah selesai membaca, mengirim, atau membalas e-mail, akhiri kegiatan ini dengan 

keluar dari layanan e-mail. Caranya, klik tombol Sign Out yang ada di sudut kanan 

atas jendela e-mail Gmail  

 
 “Terima kash telah membaca, modul ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada 

kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya”. 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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