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BAB I 
MENGOPERASIKAN SISTEM OPERASI BERBASIS TEKS 

 
A. DEFINISI KOMPUTER 

Istilah komputer berasal dari bahasa latin yaitu : “computare” yang artinya 
menghitung. Namun seiring perkembangan teknologi komputer sekarang ini 
perangkat komputer sudah dapat melakukan dan menyelesaikan berbagai tugas 
dengan baik. Sehingga komputer dapat diartikan sebagai suatu perangkat 
elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, 
menjalankan program yang tersimpan dimemori, serta dapat bekerja secara otomatis 
dengan aturan tertentu. 
 

B. KOMPONEN SISTEM KOMPUTER 
Jika membahas masalah komputer, berarti kita berbicara tentang system komputer. 
Karena kita tahu bahwa komputer itu terdiri atas beberapa komponen yang saling 
terhubung dan saling bersinergi. Hubungan antara komponen-komponen dalam 
system komputer membentu satu kesatuan sehingga menghasilkan cara lebih 
maksimal, disebut system komputer. Sebuah system computer tersusun atas tiga 
elemen, yaitu sebagai berikut : 
a. Hardware (Perangkat Keras) merupakan serangkaian elektronika. 
b. Software (Perangkat Lunak), merupakan program yang dijalankan pada computer 
c. Brainware (SDM), manusia yang menjalankan komputer 
1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras (hardware) yaitu berfungsi melakukan proses masukan, proses 
pengolahan data, dan proses keluaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Blog Diagram Komputer 
 

a. Perangkat masukkan (Input Device) 
Perangkat masukkan berfungsi memasukkan data untuk diproses menjadi 
output. Contoh perangkat masukkan antara lain : 
 Mouse 

Pemakaian mouse merupakan bagian penting dari system operasi yang 
menggunakan tampilan grafis. Pada saat bekerja, penggunaan mouse 
sering dipergunakan dengan dengan istilah Pointer (penunjuk) berfungsi 
untuk memindahkan dan mengarahkan penunjuk mouse pada Desktop 
(ruang kerja) system operasi. Mouse terdiri dari beberapa jenis yaitu: 
 Klik, untuk memilih 
 Dual button (dobel klik), untuk mengeksekusi program/membuka 

program / menyeleksi (blok) 1 kata. 
 Three button (tripel klik), untuk mengeblok / menyeleksi paragraph. 
 Scroll button, untuk menggulung lembar kerja ke atas atau ke bawah 

layar. 
 Klik kanan, untuk menampilkan menu sederhana dari suatu objek. 
 Drag and drop, menggeser dan meletakkan objek. 

 Keyboard (papan ketik) 
Merupakan perangkat yang sering dipergunakan di dalam kegiatan sehari-
hari. Karakteristik dan susunan papan ketik hampir sama dengan 
mesin ketik manual seperti susunan huruf QWERTY tetapi terdapat 
beberapa tambahan-tambahan fungsi lainnya seperti tombol Esc, F1, 

PERANGKAT MASUKKAN 

(Input Device) 

PERANGKAT PROSES 

(Central Processing Unit) 

PERANGKAT KELUARAN 

(Output Device) 

MEDIA PENYIMPANAN 

(Storage Device) 
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… , F12.  
 Scanner 

Merupakan perangkat yang digunakan untuk memindai/menscan 
gambar atau dokumen lainnya dan memasukkannya kedalam komputer 
untuk dapat diolah kembali.  

b. Perangkat Proses (Central Processing Unit) 
Secara fisik, CPU berupa casing (kotak). CPU ada yang 
modelnya tower (berdiri,  memanjang  ke  atas)  dan  
ada  yang  modelnya  baby (tidur, memanjang ke 
samping). Di dalam CPU seluruh aktivitas computer 
dipusatkan. Di dalam CPU terdapat satu bagian yang 
terpenting, yang sangat menentukan harga jual suatu 
computer itu. Bagian itu adalah microprocessor.  
Microprossor bisaa   disebut  sebagai  otaknya 
komputer.  

c. Perangkat Keluaran (Output Device) 
Perangkat keluaran berfungsi untuk menampilkan hasil proses masukan dan 
pengolahan data oleh computer. Contoh perangkat keluaran antara lain :  
 Monitor 

Merupakan  salah  satu  perangkat  yang  
berguna  menampilkan informasi yang dihasilkan 
dari proses input. 

 Printer 
Piranti ini berfungsi untuk mencetak hasil proses 
dari input, berupa teks atau gambar.  Hingga 
saat ini kita dapat mengelompokkan printer 
menjadi tiga, yaitu printer pita, printer ink jet, dan 
printer laser.  

 Speaker 
Peranti ini berfungsi untuk menghasilkan suara  
yang  telah diproses di dalam komputer. 

d. Media Penyimpanan (Storage Device) 
Berfungsi untuk menyimpan data atau informasi yang ada dalam komputer. 
Contohnya antara lain : 
 Harddisk 

Merupakan suatu media penyimpan internal yang 
kapasitasnya besar. Untuk saat ini kapasitas hard 
disk mencapai 500 GB.  

 Disket 
Merupakan suatu media penyimpan data yang 
berbentuk seperti amplop dan dapat menyimpan data 
antara 700 kb hingga 1,44 Mb. Namun saat ini disket 
sudah jarang sekali digunakan karena kapasitas 
penyimpanannya terlalu minim.  

 CD Rom/DVD 
Merupakan media penyimpan berbentuk piringan.  
CD  ROM  mampu menyimpan data sampai 700 Mb, 
sementara DVD mampu  menyimpan data antara       
4 GB hingga 8 GB.  

 Flash Disk 
Merupakan media penyimpan data berbentuk pena 
yang dapat menyimpan data antara 64 Mb hingga    
32 Gb (32.000 Mb).  

 Memory Card 
Merupakan media penyimpan data berbentuk seperti 
kartu sim card handphone yang mampu menyimpan 
data hingga 8 Gb.  

Gambar 1.2 CPU dan Microprosessor 

Gambar 1.3 Monitor, Printer, dan 

speaker 

Gambar 1.4 Harddisk, Disket, CD 

Rom / DVD, Flash Disk. 
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Disket, CD ROM/DVD, flash disk dan memory card merupakan 
media penyimpanan eksternal karena mudah dibawa dan mudah 
dipindahkan dari satu computer ke computer lain. 

2. Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak (Software) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Perangkat 

Lunak Sistem Operasi dan Perangkat Lunak Aplikasi. 
Perangkat  lunak  adalah  suatu  perangkat  yang  berfungsi  sebagai  

jembatan  yang menghubungkan perangkat keras dengan pengguna. Salah 
satu perangkat lunak yang paling utama dalam sistem computer adalah sistem 
operasi (operating system).  

Setiap komputer selalu harus dilengkapi dengan sistem operasi untuk 
melayani pengguna agar pengguna dapat memerintahkan pelayanan yang  
diperlukan  untuk  mengoperasikan komputer.  

Saat ini banyak sistem operasi yang bisa dijumpai, namun secara garis besar 
sistem operasi dibagi menjadi 2, yaitu sistem operasi berbasis teks dan sistem 
operasi berbasis GUI (Graphical User Interface). Sistem operasi berbasis 
teks lebih dikenal dengan istilah DOS (Disk Operating system) dan sistem 
operasi berbasis GUI antara lain Windows, Linux, Macintosh. 

Perangkat lunak aplikasi yaitu aplikasi yang digunakan sebagai pelengkap dari 
suatu system operasi. Contoh perangkat lunak aplikasi adalah : Antivirus, Aplikasi 
perkantoran, web browser, multimedia, desain grafis dan utility. 

3. Sumber Daya Manusia (Brainware) 
Terdapat berbagai peran yang dapat dilakukan manusia dalam bagian sistem 
komputer. Beberapa peran di antaranya adalah sebagai berikut :  
a. Analis Sistem, berperan melakukkan analisis terhadap permasalahan yang 

dihadapi, serta merancang solusi pemecahannya dalam bentuk program 
komputer.  

b. Programmer, berperan menerjemahkan rancangan yang dibuat analis ke 
dalam bahasa pemrograman sehingga solusi dapat dijalankan oleh komputer.  

c. Operator, bertugas menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang 
diberikan.  

d. Teknisi, bertugas merakit atau memelihara perangkat komputer.  
 

C. LANGKAH-LANGKAH MENYALAKAN KOMPUTER 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyalakan komputer, yaitu :  
a. Pertama periksa seluruh koneksi perangkat masukan dan keluaran seperti 

monitor, mouse, dan keyboard dan pastikan seluruh koneksi dalam keadaan 
tersambung.  

b. Sambungkan koneksi CPU dengan catu daya atau sumber listrik. Gunakan 
stabilizer atau UPS (Uninterruptible Power Supply) apabila tegangan tidak stabil.  

c. Kemudian tekan tombol “Power” pada CPU untuk menyalakan komputer dan 
pastikan lampu pada CPU menyala.  

d. Selanjutnya, komputer akan menjalankan POST (Power On Test) dan 
kemudian melakukan booting/starting up (proses memulai sistem operasi).  

e. Setelah proses starting up selesai, jika menggunakan model teks, maka akan 
muncul commad prompt, jika menggunakan model GUI, maka akan muncul 
jendela log on pada layar monitor dan komputer siap untuk digunakan.  

 
D. SISTEM OPERASI BERBASIS TEKS 

Sistem Operasi berbasis teks adalah sistem operasi yang menggunakan perintah 
dalam bentuk teks. Semua perintah harus diketikkan pada prompt tanpa 
menggunakan mouse. Salah satu Sistem Operasi berbasis teks yang sering dipakai 
adalah DOS (Disk Operating System).  

DOS merupakan Sistem Operasi yang dikembangkan pertama kali oleh IBM, 
namun setelah dibeli oleh Microsoft namanya berubah menjadi MS DOS. Sistem 
Operasi ini terus berkembang dengan diluncurkannya DOS versi 4.0, sedangkan 
DOS yang sekarang digunakan biasanya DOS versi 5.0 atau versi 6.0. Sifat dari 
MS DOS adalah Single User (hanya dapat digunakan oleh satu pengguna) dan 
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Single Tasking (hanya dapat melakukan satu pekerjaan). MS DOS sudah terpasang 
pada komputer yang sudah terinstal Windows. Untuk mengaktifkan DOS dari 
Windows XP, klik Start  Run kemudian ketik cmd lalu tekan Enter atau klik OK. 

 
Gambar 1.5  Memulai DOS dengan menggunakan RUN pada Windows 

 
Setelah itu akan muncul DOS Prompt seperti berikut : 

 
Gambar 1.6 Tampilan Awal DOS Pada Windows 

Perintah yang diberikan pada Sistem Operasi ini dapat di ketikkan setelah 
symbol prompt (>). Ada dua jenis perintah DOS, yaitu internal command dan external 
command. 
1. Internal Command (Perintah Internal) 

Adalah semua perintah yang dapat langsung dijalankan dari prompt, tanpa perlu 
masuk ke dalam direktori  tempat  berkas-berkas (files)  perintah  tersebut  
berada.  Kelompok  perintah  internal merupakan perintah yang tergabung 
dalam command.com, msdos.sys, dan io.sys. Berikut adalah beberapa perintah 
internal yang sering digunakan :  
Table 1.1 Perintah Internal  
Command/Perintah Fungsi 

DIR 
(Direktory/Folder) 

Digunakan untuk menampilkan isi dari sebuah direktori, misalnya: 
Dir /p  :  menampilkan isi direktori per layar 
Dir /w :  menampilkan isi direktori secara horizontal 
Dir /p /w : menampilkan isi direktori secara melebar halaman 

per halaman 
Copy 
(mengkopi / menyalin) 

Digunakan untuk menyalin suatu file dari suatu tempat ke tempat 
yang lain. Misal: 
 C:\>copy namafile D: (Digunakan untuk menyalin file 

bernama namafile pada drive c ke drive d) 
 C:\>copy  *.*  A: (digunakan untuk menyalin sema file dari 

drive C kedalam drive A) 
 A:\>copy *.doc D: (Digunakan untuk menyalin file berekstensi 

.DOC pada drive A ke drive D) 
Del 
(Delete/menghapus) 
 

Digunakan untuk menghapus file. Misalnya: 
 C:\>del namafile (Digunakan untuk menghapus filename 

namafile pada drive c 
 C:\>del *.* (digunakan untuk menghapus semua file pada 

drive c) 
CD 
(Change Directory / 
Pindah direktori) 

Digunakan untuk memindah/mengubah direktori tempat 
bekerja/berada misalnya: 
C:\> cd master (maka akan masuk pada directory master) 

MD 
(Make directory) 

Digunakan untuk membuat direktori/folder baru, misalnya: 
C:\> md KKPI (Untuk membuat folder bernama “KKPI” pada drive 
c) 

RD 
(Remove directory) 

Digunakan untuk menghapus direktori, misalnya 
C:\> rd KKPI (menghapus direktori bernama “KKPI” pada drive c) 

Move  
(pindah) 

Digunakan untuk memindahkan file dari direktori satu ke direktori 
yang lain,misalnya : 
C:\>windows>move latihan.txt C:\(memindahkan file latihan.txt 



Modul Praktikum KKPI Kelas X Semester Gasal 
(Semua program keahlian) 
email : tugasnyakkpi@gmail.com 

Page 6 
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar 

Jl. RW. Monginsidi Tegalgede Kra 
http://smkmuh2kra.wordpress.com 

  

pada directory windows ke dalam drive c 
REN/RENAME 
(mengganti nama) 

Digunakan untuk mengubah nama sebuah file. Misalnya: 
C:\>rename latihan.txt latihanlagi.txt (mengubah nama file 
latihan.txt menjadi latihanlagi.txt) 

CLS 
(Clear Screen) 

Digunakan untuk membersihkan layar dari perintah dan output 
perintah yang sebelumnya ditampilkan. 
C:\>CLS 

VER 
(Version) 

Digunakan untuk mengetahui versi DOS yang digunakan 
C:\>VER 

 
 

2. External Command (Perintah Eksternal) 
Adalah semua perintah yang tidak dapat langsung dijalankan melalui prompt. 
Untuk menjalankan perintah tersebut harus berada pada direktori kerja tempat 
file perintah tersebut berada. Pada Windows XP, file tersebut berada pada 
subdirektori Sistem 32. Berikut adalag perintah eksternal.  
Table 1.2 Perintah Eksternal  
Command / Perintah Fungsi 

FORMAT Digunakan untuk memformat drive yang dimaksud. Misalnya: 
A:\>format c: 

Diskcopy Digunakan untuk menyalin seluruh isi removable disk ke dalam 
removable disk lain. Misalnya: 
C:\>windows/sistem32>diskcopy A: F: (digunakan untuk 
menyalin seluruh isi removable disk A ke dalam Removable disk 
F) 

CHKDSK Digunakan untuk melakukan diagnose terhadap suatu disk. 
Informasi yang diperoleh dari perintah ini antara lain kondisi dan 
kapasitas disk. 
C:\>windows/sistem32>chkdsk 

Fdisk Digunakan untuk membuat partisi 
F:\>fdisk 

Tree Digunakan untuk menampilkan struktur direktori. 
C:\>windows/sistem32>tree a: 

 
 

E. SHUT DOWN KOMPUTER PADA SISTEM OPERASI BERBASIS TEKS (DOS) 
Shut down adalah menonaktifkan komputer sehingga hardware dalam keadaan 
off (mati). Berikut adalah langkah-langkah dalam men-shutdown komputer berbasis 
teks.  
1. Simpan semua pekerjaan yang telah dikerjakan di dalam media penyimpan. 

Pastikan semuanya tersimpan dengan baik.  
2. Tutup semua aplikasi atau program yang sedang berjalan dan pastikan tidak 

ada lagi program yang masih berjalan.  
3. Ketikan LOGOUT pada prompt kemudian ENTER. 
4. Matikan CPU, monitor, dan semua peralatan yang masih aktif.  
5. Jika menggunakan stabizer atau UPS, jangan lupa untuk mematikannya juga.  
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BAB II 
MENGOPERASIKAN SISTEM OPERASI BERBASIS GUI 

 
A. PENGENALAN SISTEM OPERASI BERBASIS GUI 

Sistem operasi berbasis GUI atau grafis adalah sistem operasi yang 
dioperasikan melalui tatap muka dalam bentuk grafis. Ada tiga jenis sistem operasi 
berbasis GUI yang sering digunakan, yaitu Macintosh, Linux, dan Windows. Pada 
materi ini yang akan dibahas adalah Windows.  
 

B. PROSEDUR PENYALAAN KOMPUTER 
Langkah-langkah menyalakan computer adalah sebagai berikut : 
a. Pastikan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, monitor dan kabel power 

dalam terhubung power supply. 
b. Pastikan PC telah terinstall system operasi di dalamnya. 

1. Tekan tombol power kemudian diikuti dengan 
menekan tombol monitor.  

2. Pastikan gambar tampilan POST (Power On Self 
Test) muncul dilayar. 

3. Tunggu hingga tampilan system operasi muncul  
4. Selanjutnya tunggu hingga ruang kerja system 

operasi muncul (Desktop). 
 

C. PENGGUNAAN PERANGKAT MASUKKAN PADA SISTEM OPERASI BERBASIS 
GUI 
Perangkat masukan yang sering digunakan pada sistem operasi berbasis GUI 
yaitu mouse dan keyboard. 
1) Keyboard 

Keyboard  atau  papan  ketik,  merupakan  perangkat  yang sering dipergunakan 
didalam kegiatan sehari-hari. Karakteristik dan susunan papan ketik hampir 
sama dengan mesin ketik manual seperti susunan 
huruf QWERTY tetapi terdapat beberapa tambahan-
tambahan fungsi  lainnya  seperti  tombol  Esc, 
F1,…,F12. Jumlah tombol pada keyboard ada 104 
buah. Tombol pada keyboard dapat dikelompokkan 
sebagai berikut :  
 
Table 2.1 Sturktur Tombol pada Keyboard 
Tombol Fungsi F1 – F12 
Tombol Kontrol Up, down, home, end, enter,ctrl, shift, alt, esc, 

backspace, delete, insert, caps lock, tab, anak panah 
Tombol angka Numlock, /, *, +, -, enter, ., 0 – 9 
Tombol ketik A – Z, 1-0, simbol, spasi 
 
Tabel 2.2 Beberapa fungsi dari tombol pada keyboard 
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2) Mouse 
Mouse adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan pointer. Ada beberapa 
operasi yang dapat dilakukan menggunakan mouse yaitu : 
a. Klik kiri 

Digunakan untuk mengaktifkan/memilih 
suatu objek (Desktop, aplikasi, ikon, file, 
direktori dan taskbar) 

b. Klik kanan 
Digunakan untuk menampilkan menu 
sederhana dari suatu objek (Desktop, 
aplikasi, ikon, file, direktori dan taskbar) 

c. Double click 
Double click (klik ganda/klik dua kali) yaitu 
menekan tombol mouse dua kali dengan cepat tanpa menggeser mouse. 
Digunakan untuk membuka file/folder atau mengeksekusi / menjalankan sebuah 
program aplikasi. 

d. Drag and Drop 
Drag and drop (Menggeser dan meletakkan) yaitu menekan tombol mouse pada 
ikon tanpa melepas tombol mouse, kemudian menggeser mouse tersebut dan 
meletakkan pada posisi yang diinginkan, kemudian dilepas. 

e. Scroll Button 
Scroll button digunakan untuk menggulung layar keatas dan kebawah. 
 

D. MENGOPERASIKAN SISTEM OPERASI WINDOWS 
Komputer dapat dioperasikan dengan menggunakan perintah melalui keyboard 
(keyboard shortcut) atau menggunakan mouse untuk menekan tombol-tombol yang 
telah disiapkan oleh sistem operasi yang digunakan. 
 Start Menu  

Berfungsi untuk memulai suatu program atau aplikasi. Tombol ini terletak di 
bawah sudut kiri desktop.  
Tombol start menu diklik satu kali hingga muncul menu, kemudian arahkan pointer 
kearah yang diinginkan tanpa mengklik, karena dengan sendirinya menu tersebut 
akan terbuka.  

 
Gambar 2.4 Start Menu 

 Taskbar  
Secara default, taskbar terdapat di bagian bawah ruang kerja desktop sistem 
operasi, dan berguna untuk menjalankan aplikasi, dan mengalihkan antar 
program aplikasi yang aktif.  
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1. Memulai Program Aplikasi  
Program aplikasi pada sistem operasi berbasis GUI dapat dimulai dengan 
beberapa cara, yaitu:  
a. Menggunakan Start Menu  

Cara ini adalah cara yang paling sering digunakan oleh pengguna 
Windows, yaitu dengan cara mengklik Start  All Programs, kemudian pilih 
aplikasi yang digunakan.  

b. Menggunakan shortcut pada desktop Windows  
Langkah ini dinilai paling praktis dan paling cepat untuk menjalankan 
program aplikasi. Caranya dengan mengklik dua kali (double click) pada 
shortcut aplikasi yang ada pada desktop.  

2. Mengelola File dan Folder 
Folder adalah tempat untuk menyimpan berbagai file. Untuk memudahkan 
pengelolaan file dan folder, windows menyediakan sebuah aplikasi yang 
bernama Windows Explorer. Untuk menjalankan windows explorer, perintahnya 
adalah : 
 Klik start  all program  accessories  Windows Explorer. 
 Atau dengan klik kanan pada start menu kemudian pilih explorer. 
Setelah windows explorer aktif, kita bisa memulai mengelola file dan folder. 
Berikut adalah beberapa bentuk untuk pengelolaan file dan folder. 
a) Membuat dan menghapus folder 

 Untuk membuat folder perintahnya adalah klik kanan pada lokasi yang 
diinginkan. Misalkan pada desktop, kemudian pilih New  Folder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5 Membuat Folder 
 Untuk menghapus filder perintahnya adalah klik pada file/folder yang 

akan dihapus, kemudian klik file dan pilih delete atau ketan tombol Delete 
pada keyboard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.6 Menghapus Folder 
 Folder / file yang dihapus secara otomatis akan masuk ke Recycle Bin 
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b) Menyalin dan memindahkan file / folder 
 Untuk menyalin file/folder, perintahnya adalah klik pada file/folder yang 

akan disalin, kemudian pilih Edit  Copy atau Ctrl + C. setelah itu, pilih 
lokasi sebagai tempat tujuan penyalinan dan klik Edit  Paste atau     
Ctrl + V. 

 Untuk memindahkan file/folder, perintahnya adalah klik pada file/folder 
yang akan dipindahkan, kemudian pilih Edit  Cut atau Ctrl + X. Setelah 
itu pilih lokasi sebagai tempat tujuan pemindahan, kemudian Pilih Edit  
Paste atau Ctrl + V.  

c) Mengganti nama file/folder 
 Untuk mengganti nama file/folder, cukup dengan mengklik file/folder yang 

akan diganti namanya, kemudian pilih File  Rename. Atau bisa juga 
dengan klik kanan file/folder yang akan diganti namanya kemudian pilih 
Rename. 

 
3. Pengaturan Tampilan pada windows. 

Berbeda dengan system operasi berbasis teks, pada system operasi berbasis 
GUIkita bisa mengubah tampilan windows dengan menggunakan aplikasi 
Display Properties. Yang dapat kita rubah antara lain : 
a) Wallpaper 

Wallpaper adalah gambar latar belakang dari layar utama windows.  
Langkah mengubahnya sebagai berikut : 
 Klik kanan pada deskop, kemudian pilih properties. 
 Klik tab destop hingga muncul tampilan berikut. 
 Pilih gambar yang diinginkan pada kotak Background. Jika ingin 

menggunakan gambar selain yang ada pada kotak background, maka 
klik Browse dan pilih gambar yang diinginkan. 

 Jika sudah selesai klik tombol OK atau Apply. 
b) Screen Saver 

Screen Saver adalah tampilan yang muncul pada saat komputer sedang 
tidak aktif, tetapi tidak gunakan selama beberapa waktu. Langkah 
mengaturnya sebagai berikut : 
 Klik kanan pada Desktop kemudian pilih properties. 
 Klik tab Screen Saver hingga mncul tampilan berikut. 
 Pilih Screen Saver yang akan diaktifkan pada daftar yang tersedia. 
 Untuk mencoba screen saver, klik preview 
 Jika sudah selesai klik tombol OK atau Apply. 

c) Appearance 
Appearance adalah tampilan pada bentuk aplikasi seperti windows explorer. 
Langkah mengaturnya sebagai berikut : 
 Klik kanan pada Desktop kemudian pilih Properties. 
 Klik Tab Appearance hingga muncul tampilan berikut. 
 Pilih tampilan yang sudah diinginkan pada daftar yang ada. 
 Jika sudah selesai klik tombol OK atau Apply. 

d) Setting tampilan 
Pada tab setting ini kita resolusi, kedalaman warna, dan sebagainya. 
Perhatikan tampilan berikut. 

 
Gambar 2.7 mengubah seting tampilan 
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E. PROSEDUR MEMATIKAN KOMPUTER PADA WINDOWS 
Shutdown adalah menonfungsikan system operasi dan perangkat keras lainnya 
dalam keadaan mati (off). Langkah-langkahnya sebagai berikut : 
1. Langkah Pertama 

Klik start menu, lalu pilih tombol shut down atau turn off. 
2. Langkah Kedua 

Setelah mengklik tombol Turn Off Computer, akan muncul menu Turn Off 
Computer dan langkah selanjutnya klik pilihan Turn Off, seperti pada gambar. 

 
Gambar 2.8 Jendela Shut Down 

Setelah Turn Off aktif maka selanjutnya windows akan menampilkan jendela Log 
Off kemudian tunggu beberapa saat hingga komputer benar-benar mati (off). 
Selain Pilihan Turn Off, kita juga melihat pilihan lain pada jendela Turn Off 
Computer, yaitu : 
 Restart  

Restart berfungsi untuk memulai komputer kembali dari awal. Fungsi Restart 
hampir sama dengan Turn Off, akan tetapi untuk Restart, komputer dalam 
keadaan hidup dan system akan memulai proses dari awal. Langkah-
langkahnya sama seperti pada Turn Off Computer menu yang dipilih adalah 
Restart. 

 Stand By 
Stand By berfungsi untuk menjaga agar komputer dalam keadaan siaga atau 
dalam keadaan hidup bila ingin terus menghubungkan komputer dengan 
internet, telephon, dan sebagainya. 
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BAB III 
MENGINSTALL SISTEM OPERASI DAN PROGRAM APLIKASI 

 
A. PENGERTIAN DAN FUNGSI SISTEM OPERASI 

Sistem operasi merupakan software terpenting dalam sebuah sistem komputer 
karena sistem operasi mengendalikan seluruh kegiatan pada sistem komputer. 
Secara lebih rinci, sistem operasi diartikan sebagai sebuah software yang mengatur 
kegiatan hardware dan bertindak sebagai penghubung antara (user) dan hardware. 
Sistem operasi yang kita kenal sekarang ini adalah Windows, Macintos dan Linux.  

B. MENGINSTALL SISTEM OPERASI WINDOWS XP 
Sebelum digunakan sistem operasi harus diinstal terlebih dahulu. Sebelum  

melakukan penginstalan hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :  
1) Siapkan CD install Windows yang bootable (CD Windows XP yang bisa 

booting/bootable).  
2) Pastikan komputer memiliki CD ROM.  
3) Siapkan CD driver yang dibutuhkan oleh komputer kita seperti driver 

motherboard, sound, dan driver VGA card.  
Untuk menginstal Windows XP, kita lakukan langkah-langkah penginstalan sebagai 

berikut :  
1) Masukkan CD installer Windows XP ke dalam CD ROM. Kemudian restart 

komputer.  
2) Pilih booting awal dari CD ROM. Untuk mengganti booting awal, kita bisa masuk 

ke BIOS dengan cara restart komputer, lalu tunggu tulisan Press Del to enter 
setup dan kita harus menekan tombol Del yang ada pada keyboard. Otomatis 
tampilan layar monitor akan menuju ke BIOS yang biasanya warna biru. 
Kemudian cari sub menu yang mengatur booting (biasanya sub menu 
Advance BIOS featureBoot sequence). Jika motherboard kita keluaran terbaru, 
untuk mengganti booting awal dari bios kita cukup menekan tombol F8 atau F9 
atau F11, tentunya setelah restart.  

3) Setelah proses booting berhasil, kemudian muncul tulisan Press any key to boot 
from CD, maka kita  harus menekan salah satu tombol di keyboard  (misal 
tekan Enter). Setelah itu layar komputer otomatis menjadi warna biru,  

4) Kemudian akan muncul tampilan menu seperti berikut. 

 
Gambar 3.1 Menu Instalasi Windows XP 

Pada pilihan tersebut, pilih pilihan yang teratas yaitu untuk menginstal 
Windows, kemudian tekan Enter. Tekan R untuk memperbaiki Windows dan F3 
untuk membatalkan penginstalan.  

5) Lalu kita akan dihadapkan pada layar Windows XP License Agreement. 
Untuk melanjutkan penginstalan tekan F8.  
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Gambar 3.2 Perjanjian Lisensi 

6) Kemudian kita dihadapkan lagi dengan pilihan-pilihan sebagai berikut. 

 
Gambar 3.3 Mempartisi Hardisk 

Akan tetapi, karena hardisk tidak dipartisi, maka hanya satu pilihan yaitu 
unpartitioned spaced, kemudian tekan Enter. 

7) Jika hard disk belum diformat, maka akan muncul tampilan berikut. 

 
Gambar 3.4 memformat hardisk 

8) Kemudian akan muncul proses format hardisk. Tunggu beberapa menit hingga 
proses formatnya selesai atau indicator menunjukkan 100% 

 
Gambar 3.5 Proses Format hardisk 
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9) Kemudian windows xp akan memulai proses menyalin file sumber windows xp dari 
CD ke hard disk. Proses ini akam memerlukan waktu beberapa menit. 

 
Gambar 3.6 Proses Copy Windows 

10) Setelah selesai menyalin files Windows, sistem akan reboot. Setelah 
komputer kita selesai reboot, program setup akan berganti ke mode GUI. Saat 
ini sistem akan mengenali (memeriksa) dan menginstal hardware yang terdapat di 
dalam komputer secara otomatis. Pada proses ini juga  akan menyebabkan layar 
monitor kita berkedip-kedip beberapa kali, karena sistem mencoba untuk 
mengenali jenis video card yang sedang digunakan.  

11) Beberapa menit kemudian, kita akan ditanya untuk memeriksa setting Regional 
dan Language. Kita juga perlu memasukkan nama pengguna dan organisasinya, 
kemudian klik Next. Selanjutnya isikan Product Key Windows XP. Produk Key ini 
diperoleh dari label CD Windows XP.  

 
Gambar 3.7 (a) setting bahasa dan wilayah (b) pemberian nama komputer (c) 

product key 
12) Klik  tombol  Next.  Pada  tampilan  berikutnya,  masukkan  nama  komputer  

dan  password administrator. Kemudian klik Next dan pada tampilan seterusnya, 
pilih Time Zone bagi kawasan kita.  

13) Pada langkah berikutnya, akan menetapkan konfigurasi pada Network Settings. 
Terdapat dua pilihan yaitu Typical setting dan Custom setting.  
Jika memilih Typical setting, sistem akan diinstal dengan komponen-komponen 
berikut :  
• Client for Microsoft Networks 
• Qos Packet Scheduler 
• File and Print Sharing for Microsoft Networks 
• TCP/IP, configured for DHCP 
Jika memilih Custom setting, akan diberi peluang untuk menambah dan 
menetapkan konfigurasi network secara manual. Setelah konfigurasi pada 
network setting ditetapkan, kemudian klik tombol Next.  
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Gambar 3.8 setting jaringan 

14) Berikutnya, kita perlu menetapkan jenis network yang ingin digunakan, 
termasuk workgroup atau domain. Kemudian klik Next.  

15) Selanjutnya sistem akan menyalin berkas-berkas (files) yang diperlukan. Selama 
penyalinan ini, sistem akan menginstal program-program ke Start Menu, 
kemudian mendaftarkan komponen Windows, dan membuang file sementara dari 
Temporary Folder.  

16) Apabila proses setup selesai, sistem akan melakukan reboot. Jika semuanya 
berada dalam keadaan baik, maka Windows akan terinstal di dalam hard 
disk dan sistem operasi ini siap digunakan.  

 
C. MENGINSTALL PROGRAM APLIKASI 

Program aplikasi merupakan program komputer yang dibuat untuk memberikan 
kemudahan kepada pengguna dalam melaksanakan suatu pekerjaan berkaitan 
dengan komputer. Berikut adalah beberapa aplikasi yang dikelompokkan berdasarkan 
fungsinya.  
 Office  

Merupakan software yang membantu mengerjakan berbagai tugas perkantoran 
seperti surat-menyurat dan presentasi. Contohnya : Microsoft Office pada 
Windows dan Open Office pada Linux.  

 Antivirus  
Aplikasi yang menjaga keamanan komputer dari serangan virus komputer. 
Contohnya : AVG, Avira, Smadav, Norton Antivirus.  

 Browser  
Aplikasi yang berguna untuk menampilkan halaman web pada saat 
menggunakan internet. Contohnya : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Crome, Opera.  

 Desain Grafis  
Aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah dalam menggambarkan atau 
mendesain dalam bentuk grafis. Contohnya : Adobe Photoshop, CorelDraw, dan 
Auto Cad.  

 Multimedia  
Aplikasi yang berfungsi sebagai alat untuk menjalankan file dalam format 
audio dan visual seperti MP3, MPEG, dan AVI. Contohnya : Winamp, Windows 
Media Player.  

 
Menginstall Microsoft Office 2007 
Sebelum menginstall kita harus menyiapkan CD installer Microsoft Office beserta product 
Key-nya. Berikut langkah-langkah instalasinya : 
1) Pertama masukkan Cd instalasi Microsoft Office 2007 ke CD-ROM, tapi perlu kita 

ketahui juga jika kita mau menginstal Office 2007 ini kita harus melihat spesifikasi 
komputer yang kita gunakan. dalam hal ini kita menggunakan minimal Windows Xp 
Sp2 jadi kalau di komputer kita terinstall Windows Xp Sp 1 Maka kita tidak akan 
dapat menginstall Office 2007 ini. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut : 
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Gambar 3.9 Memasukkan Product Key 

2) Masukkan Product Key / Serial Number pada kolom yang sudah di sediakan, apabila 
Product Key yang kita masukkan benar maka akan muncul tanda centang di sebelah 
kanan, selanjutnya tekan Continue. 

 
Gambar : 3.10 Memasukkan Product Key Benar 

3) Setelah itu Kita akan dihadapkan pada tampilan "Choose the installation you want" 
disini kita dapat memilih : 
1. Install Now : Kalau kita memilih pilihan ini maka kita akan menginstall paket 

defaultnya Office 2007 tanpa bisa memilih paket yang kita inginkan. 
2. Customize : Kalau kita memilih pilihan ini maka kita dapat memilih paket 

software apa saja yang akan kita install. 
 

 
Gambar 3.11 Memilih paket software yang akan diinstall 

 



Modul Praktikum KKPI Kelas X Semester Gasal 
(Semua program keahlian) 
email : tugasnyakkpi@gmail.com 

Page 17 
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar 

Jl. RW. Monginsidi Tegalgede Kra 
http://smkmuh2kra.wordpress.com 

  

4) Setelah kita pilih instal maka akan muncul layar berikut, terus kita beri centang pada 
kotak kecil itu. lalu klik continue 

 
Gambar 3.12 Perjanjian Lisensi 

5) Biarkan Proses Instalasi berjalan, tunggulah beberapa menit. Semakin tinggi 
spesifikasi komputer yang kita gunakan maka semakin cepat pula proses instalasi. 

 
Gambar 3.13 proses instalasi 

6) Instalasi telah selesai dan selanjutnya kita tekan tombol Close. Aplikasi Microsoft 
Office sudah bisa kita gunakan. Untuk membukanya kita lewat Start --> All Program  
--> Cari Microsoft Office --> dan pilih program Office yang akan kita jalankan, 
misalnya Word, Exell, atau Power Point atau yang lainnya. 

 
Gambar 3.14 Instalasi Selesai 

7) Klik Close dan aplikasi Microsoft Office 2007 siap digunakan. 
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D. UNINSTALL 
Uninstall adalah proses membuang/menghapus program aplikasi dari komputer. 

Hal ini sering dilakukan apabila ada program yang mungkin tidak dibutuhkan 
dikomputer. Untuk melakukan proses uninstall langkahnya adalah sebagai berikut. 
Pada jendela Control Panel, klik ganda ikon Add or Remove Programs. Kemudian 
setelah proses pengecekan selesai, pada layar akan muncul jendela  yang berisi 
daftar aplikasi yang akan di-uninstall, misalkan Norton Antivirus. Klik aplikasi / 
program tersebut kemudian klik Remove, lalu akan muncul proses uninstall. Ikuti 
intruksi proses uninstall yang ada hingga selesai. Setelah proses ini selesai maka 
program yang di-uninstall akan hilang dari komputer tersebut.  
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BAB IV 
MENGOPERASIKAN SOFTWARE PENGOLAH KATA 

 
A. PENGENALAN SOFTWARE PENGOLAH KATA  

Software Word  Processor (selanjutnya  disebut  pengolah  kata)  adalah  suatu  
program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak 
keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah 
ada.  

Dalam sistem operasi berbasis teks seperti DOS kita bisa memanfaatkan 
perintah copy untuk membuat file teks, walaupun sifatnya sangat-sangat terbatas. 
Sedangkan dalam sistem operasi  GUI  seperti  Windows  sebenarnya  sudah  
ada  notepad  maupun  Wordpad  yang kemampuannya dalam mengolah kata 
sudah cukup baik. Namun karena tuntutan terhadap kebutuhan untuk bekerja 
dengan teks dan obyek-obyek lain yang semakin kompleks akhirnya harus 
dipergunakan Software yang benar-benar bisa memenuhinya.  

Saat  ini  sudah  terdapat  banyak sekali  Software  pengolah  kata  yang bisa 
mengerjakan bermacam tugas yang sangat kompleks. Contoh-contohnya adalah 
Microsoft Word (Microsoft Office), Text Document (Star Office), Writer (Open Office).  

Ciri khas Software pengolah kata secara umum adalah mengolah mulai dari 
karakter, kata, kalimat, yang akhirnya membentuk suatu paragraf, sekumpulan 
paragraf membentuk satu halaman, dan kumpulan halaman membentuk sebuah 
naskah yang dalam hal ini disebut sebagai file atau dokumen.  

Kemampuan utama Software pengolah kata meliputi penulisan, pembentukan 
(formatting) penambahan, penghapusan, penyimpanan dan pencetakan. Dalam 
hal ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Word versi 2007)  
1. Mempersiapkan software pengolah kata  

Karena Perangkat Lunak pengolah kata yang paling banyak digunakan 
saat ini  adalah Microsoft  Word,  maka  sebagai  contoh  aplikasi  kita  akan  
menjelaskan langkah-langkah pengoperasian Perangkat Lunak tersebut. 
Dengan asumsi bahwa sebagian besar aplikasi yang sama juga memiliki fasilitas 
serta fitur-fitur yang sebagian besar sama dengan Microsoft Word.  

Dalam lingkungan Microsoft Windows kita bisa mengakses sebuah aplikasi 
yang sudah diinstal terlebih dahulu melalui lebih dari satu cara, antara lain:  
a. Melalui Start  

Langkah - langkahnya adalah :  
Klik start  All Programs, baru masuk ke folder Microsoft Office. Atau 
mungkin langsung dari klik start  All Programs  Microsoft Word.  

 
Gambar 4.1 Akses Microsoft Word dari Start  Program 

b. Dari shortcut yang sebelumnya kita buat terlebih dahulu. 
Langkah-langkahnya adalah dengan klik ganda shortcut yang akan dibuka. 
 



Modul Praktikum KKPI Kelas X Semester Gasal 
(Semua program keahlian) 
email : tugasnyakkpi@gmail.com 

Page 20 
SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar 

Jl. RW. Monginsidi Tegalgede Kra 
http://smkmuh2kra.wordpress.com 

  

 
Gambar 4.2 Akses MS. Word shortcut pada desktop 

c. Dari start  Run lalu kita pilih browse. 
Langkah-langkahnya adalah tinggal kita cari letak dari file yang akan kita buka. 
Misalnya di Program Files\Microsoft Office\office 12\Winword.exe. Setelah 
terpilih klik OK 

 
Gambar 4.3 akses ms. Word dari start > Run > Browse 

d. Cara lain adalah melalui windows explorer, lalu kita cari letaknya seperti langkah 
no. 3 

 
Gambar 4.4 akses MS. Word dari window explorer 

e. Sedangkan yang terakhir adalah melalui fasilitas pencarian yang dimiliki oleh 
windows. 
Langkah-langkahnya adalah start  Search  All File and Folders. Pada isian 
kita bisa menuliskan nama file yang ingin kita cari, misalnya : winword. Setelah 
ditemukan tinggal double klik (klik ganda) maka file tersebut akan dieksekusi. 

 
Gambar 4.5 akses MS. Word dari start search  all files and Folders.  
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f. Setelah tereksekusi maka aplikasi ms. Word akan dijalankan dan menampilkan 
lingkungan kerja sebagai berikut : 

 

 
Gambar 4.6 lingkungan kerja ms. Word 2003 dan ms. Word 2007 
 
Sedangkan tampilan pada lingkungan kerja open office.org writer adalah 
sebagai berikut : 

 
Gambar 4.7 lingkungan kerja openOffice.org Writer di platform Linux 
 

2. Mengenali Lingkungan Kerja 
 Menu dan ribbon pada Microsoft Office Word 2007 

Menu menampilkan sekumpulan perintah. Beberapa diantaranya berupa teks juga 
memiliki gambar (image) yang menjadi simbolnya sehingga mudah 
mengasosiasikan keduanya. 
Sebagian besar menu terletak pada menubar, sedangkan riibon adalah sebuahh 
barisan yang memanjang yang bias terdiri dari button (tombol), menu atau 
kombinasi keduanya. Biasanya dapat diaktifkan atau non aktifkan melalui quick 
access  Minimize the ribbon. 
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gambar 4.8 Menubar dan ribbon 

 
 Keyboard Shortcut 

Kunci shortcut berfungsi untuk mengakses perintah dengan 

menggunakan keyboard, yang sebagian besar mengacu pada layout keyboard 

U. S. Untuk sebagian pengguna yang sudah banyak  mengetahui  kombinasi  

kunci-kunci ini biasanya lebih senang bekerja tanpa menggunakan mouse. 

Karena akan banyak menghemat waktu dan mempercepat pekerjaan.  

Di bawah ini terdapat daftar kombinasi kunci pada keyboard yang 

sering digunakan untuk mengeksekusi perintah dalam aplikasi MS Word.  

Table 4.1 Daftar Kunci shortcut yang sering digunakan dalam MS Word. 

Kombinasi shortcut 

yang sering digunakan 
Fungsi 

Ctrl + A Untuk menyeleksi seluruh dokumen 

Ctrl + B Untuk menebalkan huruf /Bold 

Ctrl + C Untuk menyalin data (copy) 

Ctrl + D Untuk memformat Font 

Ctrl + E Untuk menengahkan teks 

Ctrl + F Untuk mencari kata/kalimat 

Ctrl + G Untuk menuju halaman ke-  

Ctrl + H Untuk mengganti teks 

Ctrl + I Untuk memiringkan huruf / italic 

Ctrl + J Untuk membuat teks rata kanan kiri / Justify 

Ctrl + K Untuk menghubungkan ke halaman web/ hyperlink 

Ctrl + L Untuk membuat teks rata kiri 

Ctrl + M Untuk memajukan paragraph 1 tabolasi 

Ctrl + N Untuk membuat dokumen baru 

Ctrl + O Untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan 

Ctrl + P Untuk mencetak dokumen 

Ctrl + Q Untuk menetralkan format 

Ctrl + R Untuk membuat teks rata kanan 

Ctrl + S Untuk menyimpan file 

Ctrl + T Untuk membuat paragraph hanging / menggantung 

Ctrl + U Untuk membuat tulisan bergaris bawah / underline 

Ctrl + V Untuk meletakkan perintah copy dan cut (Paste) 

Ctrl + W Untuk menutup dokumen 

Ctrl + X Untuk memindah / memotong data 

Ctrl + Y Untuk membatalkan perintah undo 

Ctrl + Z Untuk membatalkan perintah terakhir  

Ctrl + ] Untuk membesarkan ukuran 1 point pada teks 

Ctrl + [ Untuk mengecilkan ukuran 1 point pada teks 

Quick Access Menu Ribbon 

Ribbon 

Office Button 
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Ctrl + Shift + = Untuk membuat format Superscript 

Ctrl + = Untuk membuat format Subscript 

Ctrl + 1 Untuk membuat jarak baris 1 spasi 

Ctrl + 2 Untuk membuat jarak baris 2 spasi 

Ctrl + 5 Untuk membuat jarak baris 1,5 spasi 

Alt + F4 Untuk mengakhiri / menutup file 

F12 Untuk menyimpan dokumen dengan nama file 

berbeda (Save As) 

Untuk mencari informasi mengenai kombinasi lainnya tekan saja tombol F1 

atau Help lalu masukkan kata kunci keyboard shortcut, maka akan ditampilkan 

seluruh perintah yang ada dalam MS Word. 

B. MENGOPERASIKAN SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2007 

1. Operasi dasar (Membuat, Menyimpan, Membuka, dan Menutup Dokumen) 

a. Membuat Dokumen Baru 

Untuk membuat dokumen yang baru juga memiliki lebih dari satu cara: 

1) Klik File  New atau OB   New 

2) Dengan Keyboard shortcut Ctrl + N 

3) Dan klik pada ikon  

Kemudian akan muncul lembar kerja kosong, baru mulai membuat atau 

mengetik naskah. 

b. Menyimpan Dokumen 

Setelah bekerja dengan dokumen yang baru kita perlu melakukan  

penyimpanan terhadap dokumen tersebut untuk mengantisipasi bila nanti  

kita  perlu bekerja dengan dokumen itu kembali. Cara-cara yang bisa dilakukan 

adalah: 

1) Klik File  Save atau Klik   Save 

2) Dengan keyboard shortcut Ctrl + S 

3) Dan klik pada icon  

Dalam menu File juga terdapat perintah Save As yang dimaksudkan 

untuk menyimpan file yang sudah ada sebelumnya dengan nama yang 

lain. Hal ini ditujukan bila kita ingin melakukan perubahan terhadap 

sebuah file namun file aslinya masih tetap kita pertahankan.  

Ketika kita ingin menyimpan sebuah dokumen baru maka yang akan 

muncul setelah mengeksekusi perintah simpan adalah sebuah jendela 

Save As. Kita harus memasukkan sebuah nama untuk mengidentifikasi 

file tersebut setelah sebelumnya kita tentukan lokasi penyimpanannya.  

Sedangkan untuk type file terdapat berbagai macam pilihan, untuk type 

asli file kita akan disimpan dengan ekstensi .doc (pada Word 2003) dan 

.docx (pada Word 2007). Pilihan type yang lain tergantung dari kebutuhan 

kita terhadap file tersebut. Bisa berupa .txt bila tanpa menggunakan 

tambahan obyek lainnya seperti gambar. Atau bila kita ingin membuat 

sebuah halaman web maka bisa dipilih type web page (.html). 
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Gambar 4.11 Jendela Save atau Save As 

 

c. Membuka Dokumen 

Dalam pengoperasian Perangkat Lunak Microsoft Word disamping kita mampu 

membuat dokumen baru juga dituntut untuk bisa membuka dan menutup 

dokumen yang sudah kita buat guna untuk perbaikan-perbaikan apabila terjadi 

kesalahan pada dokumen tersebut.  

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan:  

1) Klik   Open 

2) Dengan Keyboard shortcut Ctrl + B 

3) Dan klik pada icon  

Ketiga cara di atas akan mengaktifkan jendela Open, kemudian kita tinggal 

mencari file mana yang akan kita buka. 

 

Gambar 4.12 Jendela Open 

 

d. Menutup Dokumen 

Setelah berhasil membuka file maka kita harus bisa menutupnya secara benar, 

tetapi sebelum kita menutup file sebaiknya disimpan dahulu. 

Cara yang bisa ditempuh adalah sebagai berikut: 

1) Klik   Close 

2) Dan klik pada icon  yang terletak di sebelah kanan atas lembar kerja. 
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2. Pengaturan Dokumen 

a. Melakukan Editing dan Formating Sederhana 

Untuk membuat sebuah naskah yang bagus kita bisa memanfaatkan berbagai 

macam fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word. 

 

Gambar 4.13 Tab Menu Home untuk Editing dan Formating 

Pada toolbar tersebut sudah tersedia fasilitas-fasilitas untuk mengubah 

jenis huruf (font style), ukuran huruf (font size), format huruf, perataan 

(alignment), spasi baris, penandaan dan penomoran, jarak masuk paragraf, 

batas tepi, highlight, serta warna font.  

b. Mengatur Layout Dokumen 

Agar penampilan dokumen kita lebih bagus perlu kita lakukan juga 

pengaturan pada batas (margin), ukuran kertas juga orientasi yang kita 

butuhkan. Untuk mengaksesnya klik tab menu Page Layout  klik Page Setup 

hingga muncul jendela dialog seperti di bawah ini.  

  

Gambar 4.14 Jendela Tab Margins dan Tab Paper 

Pada Tab Margin terdapat form-form pengaturan batas kanan, kiri, atas dan 

bawah. Sedangkan Orientation digunakan untuk memilih tampilan 

memanjang atau melebar. Tab Paper digunakan untuk memilih ukuran 

kertas, yang akan tersedia secara lengkap apabila periferal printer sudah 

terinstal. 

Pada Tab Paper terdapat form pengaturan ukuran kertas (paper size) 

yang akan digunakan sesuai dengan jenis dokumen yang akan dibuat. 

Adapun pilihannya antara lain: Legal (folio), A4 (kuarto), Envelove DL 

(ukuran amplop standar), Custom size (menyesuaikan dengan ukuran yang 

dibuat), dan lain sebagainya. 

c. Mengatur spasi dalam paragraph 

Langkah-langkah untuk mengatur spasi paragraph (jarak antar baris teks) adalah 

sebagai berikut : 

1) Klik Menu Home  Paragraph 
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Gambar 4.15 Jendela Paragraph 

2) Pada kotak Line Spacing, pilih spasi yang diinginkan. 

 Single, 1 Spasi 

 1,5 Lines, 1,5 spasi 

 Double, 2 Spasi 

 At Least, Spasi minimum sesuai ukuran font 

 Exactly, spasi tetap yang tidak tergantung pada ukuran font. 

 Multiple, untuk pilihan jarak spasi yang diinginkan pada kota At. 

3) Jika Sudah selesai Klik OK 

d. Mengatur Format Berulang (AutoCorrect) 

 

Gambar 4.16 Jendela Autocorrect 

Bila dalam pengetikan sebuah naskah kita sering menjumpai istilah atau 

kata yang sama, untuk menghemat waktu pengetikan Microsoft Word sudah 

menyediakan fasilitas yang disebut AutoCorrect. Maksudnya adalah dengan 

mengetikkan satu huruf saja, misalnya rt maka secara otomatis Word akan 

mengeksekusinya sebagai rukun tetangga. Tergantung pada penggunaan 

karakter yang kita inginkan untuk mengacu pada istilah-istilah yang ada.  

Langkah:  

1. Klik    

2. Proofing  Auto Corerrect 

3. Tulis beberapa huruf depan kata yang dimaksud di-replace  

4. Tulis kata/kalimat yang dimaksud pada kolom with  

5. Klik Add  

6. Dalam penulisan sebenarnya, jika hendak menulis kalimat yang berulang 

tersebut, cukup hanya dengan menulis huruf depannya dan tekan spasi.  
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e. Menggunakan Bullets and Numbering 

Langkah-langkah menggunakan Bullets and Numbering adalah sebagai berikut : 

1) Klik menu Home  Paragraph, 

kemudian akan muncul jendela 

seperti  pada gambar 4.17, pilih 

jenis bullets yang diinginkan  

2) untuk melakukan penomoran klik 

tab Numbering, kemudian pilih jenis Numbered. Jika sudah selesai selesai 

pilih OK 

 

Gambar 4.17 Library Bullet and Numbering 

3) Untuk membuat penomoran bertingkat, klik tab pada Outline Numbered, 

kemudian pilih jenisnya. 

f. Pembuatan Footnote dan Endnote 

Footnote adalah membuat catatan kaki sedangkan Endnote membuat 

catatan akhir. Footnote  dan  Endnote  banyak  digunakan  dalam  

pembuatan  skripsi  atau  tesis 

yang memberikan penjelasan dan 

kutipan dari permasalahan tentang 

suatu pokok. Langkah-langkah 

membuatnya sebagai berikut:  

1. Tempatkan kursor di akhir kata 

yang akan dibuatkan footnote.  

2. Klik dan pilih menu Reference.  

3. Pilih Footnote 

 

Gambar 4.18 Menu References 

4. Ketik penjelasan isi dari Footnote diatas 

5. Jika sudah selesai memasukkan teks, klik mouse sembarang tempat 

g. Pembuatan Header and Footer 

Header adalah tulisan atau gambar yang terletak pada bagian atas halaman 

yang akan terus muncul sebanyak jumlah halaman  yang kita buat. Contoh 

yang sering kita temui adalah kop surat. Sedangkan Footer adalah tulisan yang 

terletak di bagian bawah halaman.  

 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan letak dari Footnote 
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Langkah membuat Header :  

1. Klik Insert  Pilih menu Header and Footer  

 

Gambar 4.20 cara mengaktifkan fasilitas header and footer 

 

Gambar 4.21 tampilan header 

2. Isikan header pada dialog 

3. Untuk footer tinggal menggeser ke bagian bawah halaman 

4. Klik Close untuk mengakhiri Penulisannya. 

h. Mengatur Penomoran Halaman 

Untuk membuat penomoran halaman pada dokumen yang dibuat secara 

sistematis, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Klik Menu Insert  Page Numbers 

 

Gambar 4.22 pengaturan nomor halaman 

 

Gambar 4.23 Jendela Page Number 

2) Klik tombol format untuk menentukan format penomoran halaman 
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3) Klik pada pilihan format yang diinginkan, terdapat beberapa pilihan 

4) Ketik pada nomro halama yang dikehendaki pada kotak isian Start At  

5) Klik ok untuk mengakhirinya. 

i. Menggunakan Tabolasi 

Tabulasi pada keyboard adalah suatu loncatan tempat kursor berpindah yang 

digunakan untuk membuat awal paragraf menjorok atau masuk ke dalam, 

dalam word procesor telah tersedia ukuran atau jarak tabulasi secara 

otomatis. Untuk membuat atau mengubah tabulasi dapat dilakukan degan 

mudah;  

1. Tempatkan mouse pointer diatas ruler yang akan dibuat batas tabulasi yaitu 

pada ruler1.  

2. Klik mouse.  

3. Untuk menggeser/memindahkan letak tabulasi, klik mouse pada tanda 

tabulasi, kemudian tekan tombol mouse dan jangan dilepas sambil 

mengesernya ketempat yang Anda inginkan,  lepas  tombol  mousenya  

maka  sekarang tanda tabulasi akan bergeser.  

Untuk menghilangkan tabulasi ada 2 cara:  

Menggunakan mouse : 

a) Tempatkan mouse pointer pada tabolasi yang telah dibuat 

b) Tekan tombol mouse sambil menggeserkan kebawah lalu lepaskan. 

Menggunakan Menu 

a) Tempatkan mouse pointer pada tanda tabulasi 

b) Klik dua kali mouse pointer pada tabolasi yang dibuat maka akan tampil 

kotak dialog 

 

Gambar 4.24 Jendela Dialog Tabs 

j. Membuat Teks Berkolom 

Pengetikan paragraf dalam bentuk kolom-kolom 

yang sangat umum diterapkan pada pembuatan 

koran sehingga pada umumnya pengetikan model 

seperti ini disebut kolom koran. Cara mengaturnya 

adalah  sebagai berikut :  

1. Klik menu Page Layout  Columns, sehingga 

muncul jendela seperti berikut.  

2. Pilih layout yang diinginkan 

3. Masukkan jumlah kolom pada kotak number of 

columns. 

4. Beri tanda ceks list pada Line between untuk memberikan pembatas garis 

Gambar 4.25 tampilan pengaturan 
format kolom 
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antar kolom 

5. Klik Ok jika sudah selesai. 

 

Gambar 4.26 tampilan hasil format dengan 3 kolom. 

k. Membuat Drop Cap 

Drop Cap digunakan untuk membuat huruf 

pertama dari suatu paragraf menjadi besar 

sesuai dengan drop atau baris yang 

diinginkan. Langkah-langkahnya :  

1) Sorot huruf yang akan dijadikan Drop 

Cap.  

2) Klik menu Insert.  Drop Cap  

3) Pada  bagian  Position,  pilih  Dropped  

untuk  membuat  drop beberapa  baris,  

In  Margin  untuk  membuat  drop    

secara keseluruhan.  

4) Pada bagian Font, pilih jenis huruf yang dibuat drop.  

5) Pada bagian Lines to drop, tentukan berapa baris drop yang diinginkan.  

6) Pada bagian Distance from text, tentukan jarak antara huruf yang dibuat 

drop cap dengan jarak naskah.  

7) Klik OK 

 

l. Mengatur Huruf (Font) 

Agar dokumen lebih menarik, kita dapat memodifikasi huruf pada 

dokumen sesuai dengan keinginan. Berikut adalah tahapan untuk memodifikasi 

huruf.  

1. Klik menu Home  Font (seperti pada gambar 4.28)  

2. Pilih jenis huruf yang diinginkan pada kotak Font, ukuran huruf pada 

kotak Size, dan memberikan efek seperti efek bayangan pada kotak Effects.  

3. Huruf yang dimodifikasi akan terhihat pada kotak Preview.  

4. Jika huruf sudah sesuai dengan keinginan, klik OK.  

Anda juga dapat mengatur format teks pada Microsoft Word 2007 dengan 

menggunakan salah satu cara berikut ini :  

1. Block teks yang akan anda format, kemudian atur formatnya sesuai yang 

anda inginkan.  

Gambar 4.27 Format Drop Cap 
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2. Tempatkan kursor pada posisi awal kemudian mengatur formatnya. 

Dengan cara ini, semua teks yang Anda ketik mulai dari posisi awal akan 

mengikuti format yang Anda pilih sampai Anda melakukan perubahan 

kembali atau memindahkan posisi kursor ke bagian lain dari dokumen. 

Untuk mengatur teks dapat menggunakan group Font yang ada pada ribbon.  

 

Atau juga dapat juga diatur dengan menggunakan kotak dialog Font dengan 

Hotkey      Ctrl + D atau Ctrl + Shift + F. 

 

Gambar 4.29 Pengaturan Font 

 

m. Mengolah Change Case 

Change Case adalah membuat perubahan pada naskah yang dipilih secara 

keseluruhan. 

Langkah-langkah : 

1) Sorot paragraph atau naskah yang akan diubah 

2) Klik Home  Change Case  

3) Ada pilihan : 

 Sentence Case : mengubah setiap awal dari setiap 

paragraph setlah titik menjadi besar. 

 

Gambar 4.28 Pengaturan Teks 

Gambar 4.30 Change Case 
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 Lower Case : mengubah huruf besar (capital) menjadi huruf kecil 

 UPPER CASE : mengubah dari setiap huruf besar menjadi huruf besar 

(capital) 

 Title Case : mengubah huruf pertama dari setiap kata menjadi beesar 

sedangkan yang lainnya kecil. 

 tOOGLE cASE, mengubah huruf besar menjadi kecil dan sebaliknya dari 

kecil ke besar. 

n. Menggunakan Fasilitas Find and Replace 

Find adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk menemukan teks atau 

kalimat yang akan dicarai dalam sebuah dokumen. Replace adalah fasilitas 

yang dapat digunakan untuk menemukan dan mengganti teks atau kalimat 

dalam sebuah dokumen.  

Mengunakan fasilitas Find and Replace langkahnya sebagai berikut :  

1) Klik menu Edit kemudian pilih Find jika ingin mencari sebuah teks atau 

Replace jika ingin menemukan dan merubah sebuah teks (misal dipilih 

Replace). Atau jika pada Word 2007 klik tab menu Home kemudian pilih 

Find atau Replace.  

2) Ketikkan  teks/kalimat  yang  akan  ditemukan  dan  ketikan  pula  

teks/kalimat  sebagai penggantinya.  

3) Pilih Replace untuk mengganti teks/kalimat satu per satu atau pilih 

Replace All jika teks/kalimat yang akan diganti banyak dan isinya sama.  

4) Klik Close untuk mengakhiri. 

 

Gambar 4.31 Jendela Find and Replace. 

o. Membuat Border and Shading 

Fasilitas borders and shanding digunakan untuk memberikan efek garis dan 

efek warna pada latar belakang teks. Langkah-langkahnya :  

1. Blok teks yang akan diberi garis atau diberi warna belakang.  

2. Klik menu Format  Borders and Shanding ... (seperti pada gambar 4.32) 

atau pada Word 2007 caranya klik tab menu Page Layout kemudian pilih 

Pade Borders.  

3. Pada jendela tersebut, pilih jenis border pada kotak Setting, memilih 

jenis garis border pada kotak Style, memberi warna border pada kotak 

Color, dan memilih ketebalan garis  pada kotak Width.  

4. Untuk pengaturan Shanding, klik tab Shanding hingga muncul jendela 

seperti gambar 4.33 
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Gambar 4.32 Pengaturan Border     Gambar 4.33 Pengaturan Shanding 

5. Pilih warna latar belakang teks pada kotak fill, lalu corak latar belakang teks 

pada kotak patern, dan warna lain klik more colors. 

6. Klik OK untuk menerapkan pengaturan. 

p. Membuat dan memisahkan table 

1) Membuat Tabel 

Table selain dibuat menggunakan Microsoft Excel dapat  juga dibuat dengan 

Microsoft Word yang biasanya bersamaan 

dengan naskah lain dalam satu kesatuan. 

Langkah-langkah membuatnya sebagai berikut : 

a) Tempatkan kursor di tempat yang diinginkan 

b) Klik Insert  Table  Tentukan jumlah 

kolom dan baris 

c) Klik OK, maka table yang diinginkan akan 

muncul sesuai jumlah baris dan kolom yang 

telah ditentukan. 

 

 Mengatur Lebar Kolom 

Mengatur lebar kolom berarti mengubah setiap kolom yang diinginkan. 

Langkah-langkahnya : 

 Tempatkan kursor pada kolom yang dilebarkan sehingga tampil symbol 

berupa tanda panah. 

 

Gambar 4.35 mengatur lebar kolom 

 Geser (drag) anak panah untuk merubah ukuran lebar kolom. 

 Mengatur tinggi baris. 

Mengatur tinggi baris berarti mengubah tinggi setiap baris yang diinginkan. 

Langkah-langkahnya : 

 Tempatkan kursor pada posisi baris yang dilebarkan sehingga tampil 

symbol berupa tanda panah 

 

Gambar 4.36 mengatur tinggi baris 

Gambar 4.34 Insert Tabel 
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 Geser (drag) anak panah untuk merubah ukuran tinggi baris. 

 Menyisipkan kolom 

Menyisipkan kolom berarti menambahkan kolom yang baru di tempat yang 

diinginkan. Langkahnya : 

 Sorot kolom yang akan disisipi kolom baru. 

 Klik layout  insert left (untuk kolom disebelah kiri) atau insert right (untuk 

kolom disebelah kanan) 

 Menghapus kolom 

Menghapus kolom berarti menghilangkan kolom yang tidak diperlukan. 

Langkahnya: 

 Sorot kolom yang akan dihapus. 

 Klik menu layout, delete, delete columns, maka kolom yang disorot akan 

hilang. 

 Menyisipkan baris 

Menyisipkan baris berarti menambahkan banyaknya baris yang diinginkan. 

Langkahnya: 

 Sorot baris yang akan disisipi kolom baru. 

 Klik layout  insert above (untuk baris diatasnya) atau insert below (untuk 

baris dibawahnya) 

 Menghapus baris 

 Sorot baris yang akan dihapus. 

 Klik menu layout, delete, delete row, maka baris yang disorot akan hilang. 

 Menggabungkan beberapa sel menjadi satu 

Menggabungkan sel berarti menyatukan beberapa sel menjadi satu sel. 

Langkahnya: 

 Seleksi sel yang akan digabungkan 

 Klik menu layout, merge cel 

2) Memisahkan tabel 

Memisahkan tabel berarti membagi tabel menjadi dua bagian. Langkahnya : 

 Sorot baris perbatasan yang akan dipisahkan 

 Klik menu layout, pilih menu splite tabel. 

3) Membuat Rumus dalam Tabel 

Membuat rumus dalam tabel adalah melakukan perhitungan sederhana untuk 

penjumlahan, perkalian. 

 Mengisi kolom jumlah. 

Langkahnya : 

 Tempatkan kursor pada kolom jumlah 

 Klik menu layout, formula ketik rumusnya (misal : 2000*10) pada 

bagian number formula pilih #.##0 

 Klik ok untuk melaksanakan perintah tersebut dan untuk jumlah yang 

lain rumusnya harus dituliskan lagi. 

 Mengisi kolom total 

Langkahnya : 

 Tempatkan kolom pada baris total 

 Klik menu layout, formula, bisa dituliskan =SUM[ABOVE], jika yang 
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dijumlahkan dari kiri ke kanan. 

 Klik ok untuk melakukan perintah tersebut. 

q. Menyisipkan gambar (Clip Art) 

Clip Art adalah gambar yang telah disediakan untuk disisipkan pada naskah 

atau dapat diambil dari file lain. Untuk menyisipkan gambar langkahnya sebagai 

berikut: 

1) Klik Insert  Picture / Clip Art 

2) Task pane insert clipt art akan muncul disebelah kanan 

3) Tentukan lokasi pencarin data pada search in dan macam file media yang 

akan dicari pada results should be, kemudian klik go untuk memulai 

pencarian. 

r. Menyisipkan wordart 

Word Art adalah fasilitas untuk membuat membuat tulisan artistic dengan 

berbagai bentuk yang telah disediakan. Langkahnya: 

1) Klik Insert, Word Art 

2) Klik salah satu pilihan dari WordArt gallery. 

3) Ketik teks yang akan dibuat WordArt  

4) Klik Ok 

5) Toolbar wordart akan muncul otomatis jika wordart diaktifkan. Gunakan 

toolbar wordart untuk mengubah isi teks, model, dan lain-lain. 

 

Gambar 4.37 jendela WordArt Galery 

s. Menyisipkan Grafik (Chart) 

Chart atau Grafik adalah presentase angka dalam bentuk gambar atau 

symbol. Grafik juga dapat dibuat berdasarkan data dalam tabel,langkahnya: 

1) Klik Insert, Chart 

2) Pilih bentuk grafik yang diperlukan 

3) Klik OK 

4) Isikan data 

5) Untuk kembali ke dokumen normal klik di luar grafik 

Untuk mengubah jenis atau bentuk grafik langkahnya : 

1) Klik ganda grafik tersebut 

2) Klik chart, klik chart type 

3) Pilih standart type/Custom type 

4) Pilih bentuk grafik, klik OK 

Untuk memberi keterangan grafik dapat dilakukan dengan cara : 

1) Klik dua kali grafik tersebut 

2) Klik chart, klik chart option 
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3) Title, judul dari sebuah grafik 

 Chart Title  : Judul grafik bagian 

 Category (X) axis : Judul keterangan sumbu x 

 Series (Y) axis : Judul keterangan sumbu y 

 Value (Z) axis  : Judul keterangan sumbu z 

t. Menggunakan mail merge 

Mail Merge adalah fasilitas yang terdapat pada Microsoft Word yang 

digunakan untuk membuat surat kepada beberapa penerima dengan isi surat 

yang sama. Langkahnya : 

1) Klik Mailings, Start Mail Merge (Step by Step Mail Merge Wizard..) 

2) Tentukan macam dokumen yang akan dibuat (Step 1 of 6) 

3) Tentukan type dokumen yang akan dibuat (dokumen yang dikerjakan / 

digunakan sebagai template dokumen) (step 2 of 6) 

4) Tentukan data yang akan diisikan sebagai alamat yang akan dituju pada 

dokumen dengan pilih, misal type a new list (membuat daftar baru), Create, 

masukkan data sebagai alamat yang akan dituju kemudian simpan alamat 

yang telah dimasukkan. (Step 3 of 6) 

5) Masukkan field alamat yang telah dibuat / disimpan tadi kedalam dokumen 

dengan klik mailing insert merge field sesuai dengan keperluan. (Step 4 of 6) 

6) Klik Preview Results untuk melihat hasil sementara dan next record / last 

record untuk melihat data berikutnya. (Step 5 of 6) 

7) Jika selesai untuk pengaturan alamat dan format Surat, klik Finish& Merge 

untuk mencetak hasil dari mail merge yang dibuat tadi. (Step 6 of 6) 

u. Membuat rumus persamaan dengan menggunakan Microsoft Equation 

Editor. 

Equation editor adalah salah satu program aplikasi bantu dalam MS. Word 

yang sangat membantu dalam penulisan persamaan-persamaan atau rumus 

matematis yang tidak dapat ditulis langsung dalam MS. Word biasa. Untuk 

mengaktifkan dapat dilakukan dengan langkah: 

1) Klik Insert, Equation     

2) Masukkan / ketikan rumus dengan memasukkan symbol yang ada pada 

ribbon equation tool  

3) Klik sembarang untuk mengakhiri penulisan rumus matematika. 

C. MENCETAK DOKUMEN 

Semua dokumen yang kita buat pasti pada akhirnya akan kita cetak. Untuk mencetak 

dokumen, komputer harus memiliki printer dan harus sudah terinstal pada windows. 

Berikut langkah mencetak dokumen: 

1. Lihat preview dari dokumen dengan fasilitas Print Preview. Klik OB  Print Preview 

(Ctrl + F2). 

2. Jika dokumen sudah siap untuk dicetak, maka cetak dokumen dengan klik OB  

Print. (Ctrl + P) 

3. Pada pilihan Page Range, anda dapat memilih halaman yang akan dicetak. 

 All, untuk mencetak semua halaman 

 Current Page, untuk mencetak halaman yang ditampilkan pada layar. 
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 Page, untuk mencetak halaman tertentu. 

 Selection, untuk mencetak halaman / teks yang diseleksi. 

4. Untuk mententukan jumlah cetak per halaman, masukkan jumlahnya ke dalam 

number of copies. 

5. Untuk menentukan jenis kertas, pewarnaan tampilan dan kualitas cetakan, anda 

bias menggunakan menu Properties. 

6. Untuk mencetak dokumen, klik OK. 

 

 

..:: “SELAMAT BELAJAR” ::.. 
 


