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Kata Pengantar

Dalam suatu kantor, perusahaan atau bahkan rumahan, penggunaan komputer memegang peranan yang

sangat penting. Mengapa penting? Jawabannya karena dengan komputer kita dapat menyelesaikan

berbagai pekerjaan dengan mudah, efektif dan efisien. Apapun itu bentuk tugasnya, baik itu laporan

pekerjaan di kantor, tugas PR dari sekolah, skripsi dan sebagainya dapat kita kerjakan melalui komputer

dengan hasil yang memuaskan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya  suatu keahlian dalam menguasai aplikasi komputer khususnya aplikasi

untuk perkantoran. Pada kelas Computer For Office Anda akan mempelajari berbagai aplikasi Office yang

sedang ngetrend di dunia. Antara lain:

�  Microsoft Word : digunakan untuk tugas-tugas pengetikan dokumen 

seperti skripsi, laporan pekerjaan, tugas paper 

sekolah, proposal dan sebagaianya.

� Microsoft Excell : digunakan sebagai pengolah angka dan pembuatan grafik

� Microsoft Power Point : digunakan untuk membuat materi presentasi

� Microsoft Access : digunakan untuk pengolahan database

� Internet : digunakan untuk mengakses situs-situs WWW dari seluruh 

dunia serta saling berkirim pesan lewat email.
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Setelah mengikuti pelatihan Computer For Office, peserta diharapkan mampu menggunakan aplikasi

komputer office di atas untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan mudah. Selain itu keahlian yang

telah diperoleh juga dapat dijadikan bekal sebagai tambahan credit point untuk melamar pekerjaan. 

Prerequisites (Knowledge)

Sebelum mengikuti kelas ini, peserta diasumsikan telah :

1. Mengetahui dasar pengetikan di keyboard

2. Menguasai dasar penggunaan mouse

Software requirement

Sebelum Anda memulai proses pembelajaran, berikut ini adalah beberapa program aplikasi yang dipakai di

dalam kursus Computer For Office :

1. Operating System : Microsoft Windows XP  (Win XP)

2. Program Microsoft Office XP (Office XP) :

- Word XP, digunakan sebagai pengolah kata dan pengetikan dokumen

- Excell XP, sebagai pengolah angka dan grafik

- PowerPoint XP, digunakan untuk membuat materi presentasi

- Access XP, sebagai pengolah database

3. Program Internet Explorer (IE) untuk mengakses internet
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1. Manajemen File Di Windows 

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Konsep media penyimpanan dalam komputer

• Menggunakan program Windows Explorer untuk melihat isi dari media penyimpanan

• Bekerja dengan file dan folder : copy, cut, paste, rename dan delete

• Mengenal Recycle Bin

1.1 Konsep media penyimpanan

Pengetahuan mengenai pengaturan file/dokumen di Windows sangatlah penting untuk dikuasai, karena

sebenarnya  kita  nantinya  akan  berinteraksi  dengan  berbagai  file  program  aplikasi  yang  digunakan.

Selain itu pada hakikatnya Windows dapat berjalan dengan baik dikarenakan oleh adanya file-file yang

mendukungnya sehingga komputer dapat kita kendalikan.

Pengaturan  file  ini  sangat  erat  hubungannya  dengan  perangkat/media  penyimpanan  yang  ada  di

komputer. Apabila kita bekerja dengan komputer (misalnya mengetik), biasanya hasil pekerjaan yang

kita  lakukan disimpan  dalam  bentuk  file  pada  media  penyimpanan  baik  itu  hardisk,  disket  maupun

CDROM.

                          

Gb.1.1 File biasanya disimpan di dalam media penyimpanan

Pada umumnya di setiap komputer terdapat media penyimpanan dimana di dalamnya dikenal istilah

Drive,  Folder dan  File. Media penyimpanan bisa diibaratkan sebagai sebuah lemari arsip, dimana di

dalam  lemari  tersebut  terdapat  laci  yang  bertingkat-tingkat  (drive)  dan  di  dalam  laci  terdapat  map

(folder) yang berisi berkas-berkas dokumen (file). 

Lemari Arsip Lingkungan Windows
Laci Drive

     Map      Folder / direktori

          Berkas dokumen            File

Tabel 1.1. Asosiasi media penyimpanan di dalam  kehidupan nyata dan di windows
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Di Windows kita dapat memakai program yang bernama Windows Explorer yang berfungsi untuk melihat

dan  mengelola  baik  itu  drive,  folder  maupun  file.  Dengan  Windows  Explorer  kita  dapat  mengatur  file,

menyimpan file, menghapus file, membuat folder, menghapus folder dan lain sebagainya. 

1.2 Mengaktifkan Windows Explorer  

Langkah yang digunakan untuk mengaktifkan atau menjalankan Windows Explorer adalah : Klik menu

Start > Program > Accessories >  Windows Explorer. Jendela tampilan Windows Explorer akan

terlihat seperti pada gambar 4.1.

Gb.1.2 Program Windows Explorer untuk melihat isi dari media penyimpanan

� Selain dengan cara dia atas, untuk mengaktifkan Windows Explorer dapat juga dilakukan dengan

cara  menempatkan panah mouse pada tombol Start, kemudian klik kanan, sehingga akan terlihat

menu shorcut. Kemudian klik pilihan Explorer

Tampilan jendela Windows Explorer (Gb.4.1) terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri yang

berisi  nama  drive,  folder  dan  subfolder.  Sedangkan  di  sebelah  kanan  merupakan  isi  dari  folder  atau

subfolder yang dipilih. Icon-icon yang tergambar dalam Windows Explorer menggambarkan kandungan isi

dari media penyimpanan (drive) baik itu hardisk, disket ataupun CDROM.
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Lambang Icon Keterangan

Drive Disket

Drive Hardisk

Drive CDROM

Lambang Icon Keterangan

Folder

File Dokumen

Microsoft Word

File Dokumen

Microsoft Excell

Tabel 1.2 Daftar Icon yang umum kita temui di Windows Explorer

Pada jendela Windows Explorer terlihat beberapa tombol toolbar seperti  berikut :

Toolbar Keterangan

Address : sebagai petunjuk posisi drive/folder aktif 

Back : digunakan untuk kembali ke drive atau folder sebelumnya

yang pernah dibuka

Forward : diguakan untuk menuju drive atu folder berikutnya yang

pernah dibuka

Up : digunakan untuk pindah ke satu level sebelumnya atau level di

atasnya

Search : digunakan untuk mempercepat pencarian file, folder, email

atau halaman Web di Internet.

Folders : digunakan untuk menampilkan atau menghilangkan

jendela explorer.

Views : digunakan untuk mengubah tampilan dari isi folder yang

dipilih

Tabel 1.3. Toolbar yang ada di Windows explorer

1.2.1 Mengeksplorasi Windows Explorer

Jendela Windows Explorer terbagi dua, yakni di kiri dan di kanan. 

� Jika kita mengklik icon folder di jendela sebelah kiri, maka isi folder tersebut akan terlihat di

jendela sebelah kanan.

� Pada jendela sebelah kiri, jika pada icon folder terdapat tanda plus  , itu pertanda di dalam

folder tersebut terdapat folder lagi. Dengan mengklik tanda   maka  folder yang ada di

dalamnya akan terurai ke bawah. Setelah terurai, icon plus berubah menjadi icon min . Jika

kita mengklik tanda min maka folder akan kembali tertutup ke posisi semula.

� Untuk membuka folder di jendela sebelah kanan, caranya adalah dengan men-double klik icon

folder tersebut.
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Gb.1.3 Klik untuk jendela sebelah kiri. Double Klik untuk jendela sebelah kanan.

1.3 Mengubah Bentuk Tampilan Isi Folder

Dalam keadaan normal, Windows Explorer menampilkan informasi atau keterangan singkat dari setiap

isi folder atau drive yang Anda pilih. Informasi tersebut antara lain berisi nama program aplikasi atau

dokumen, kapasitas dan nama aplikasi pembuat dokumen atau file tersebut. Langkah yang digunakan

untuk mengubah tampilan isi atau folder adalah sebagai berikut :

1. Klik menu bar View, pilihan perintah pada menu view akan terlihat di layar.

2. Tentukan salah satu pilihan berikut, misalnya Icons. Hasilnya akan seperti berikut
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Gb.1.4. Tampilan isi folder dalam bentuk Icons

Pada menu Bar View, Anda dapat memilih bentuk tampilan lainnya, yakni :

o Thumbnails : digunakan untuk menampilkan file gambar dalam bentuk gambar-gambar kecil.

o Tiles :  digunakan untuk menampilkan folder,  nama file dan ukuran file serta keterngan program

pembuat file tersebut dengan bentuk tampilan icon yang dihamparkan.

o Icons :  digunakan untuk  menampilkan folder  dan nama file  dengan bentuk  tampilan  icon yang

ukurannya agak besar.

o List : digunakan untuk menampilkan folder dan file dengan bentuk tampilan icon yang lebih kecil.

o Details : digunakan untuk menampilkan folder dan nama file dengan informasi lengkap, yaitu nama

file, ukuran, jenis file dan tanggal pembuatan/edit terakhir file tersebut.

1.4 Bekerja dengan Folder dan File 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di Windows Explorer kita dapat mengatur file, menyimpan

file, menghapus file, membuat folder, menghapus folder dan lain sebagainya. 

   1.4.1 Membuat Folder Baru

Langkah yang digunakan untuk membuat folder baru adalah :

1. Klik menu bar File > New > Folder. Secara otomatis folder baru (New Folder) akan muncul

2. Gantikan nama folder New Folder  dengan nama folder yang sesuai dengan keinginan.

Gb.1.5. Tampilan pembuatan folder baru

  1.4.2 Mengubah nama folder/file

           Langkah yang digunakan untuk mengubah nama folder/file adalah :
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1. Klik (pilih) icon folder/file yang akan diubah namanya

2. Klik menu bar : File > Rename. Maka icon folder/file tersebut akan berkedip-kedip.

3. Ketikkan nama folder/file yang baru. Kemudian tekan ENTER.

  1.4.3 Menghapus Folder/File

Langkah yang digunakan untuk menghapus folder/file yang tidak lagi dibutuhkan adalah :

1. Klik (pilih) icon folder/file yang akan Anda hapus.

2. Tekan tombol  Delete pada keyboard. Misalnya kita akan menghapus folder  Riset, maka di layar

akan muncul kotak dialog konfirmasi penghapusan (Gb.1.6). Klik Yes untuk menghapusnya. Klik No

untuk membatalkan.

   1.4.4 Mengcopy Folder/File

Langkah yang digunakan untuk mengcopy (menyalin) folder/file adalah sebagai berikut :

0. Pada jendela Windows Explorer, klik (pilih) icon folder/file yang akan dicopy

1. Klik Edit > Copy (Ctrl+C).

2. Di jendela Explorer sebelah kiri, pilih drive atau folder untuk menampung folder/file yang telah

dicopy.

3. Klik menu bar : Edit > Paste (Ctrl+V) untuk menempatkan folder/file hasil penyalinan.

1.4.5 Memindahkan (Cut) Folder/File

Cara untuk memindahkan folder/file  adalah sebagai berikut :

1. Pada jendela Windows Explorer, klik (pilih) icon folder/file yang akan Anda pindahkan

2. Klik menu bar Edit > Cut (Ctrl+X).

3. Pilih/klik drive atau folder untuk menampung hasil penyalinan folder/file yang telah di-cut.

4. Klik Edit > Paste (Ctrl+V) untuk menempatkan folder/file hasil peng-copian tersebut

Selain melalui menubar, perintah rename, delete, copy, cut dan paste dapat dilakukan dengan

melakukan klik kanan pada file/folder yang bersangkutan. Setelah itu pilih menu yang dibutuhkan ☺
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Gb 2.6a Klik Kanan dapat digunakan untuk mempercepat perintah rename, delete, copy, cut dan paste

1.4.6 Teknik Memilih Folder/File

Biasanya untuk melakukan proses copy, cut ataupun delete, kita diharuskan untuk memilih icon

folder/file-nya terlebih dahulu.  Untuk memilih file dapat digunakan salah satu dari cara berikut :

� Click : digunakan untuk memilih satu folder/file.

� Shift + Click : digunakan untuk memilih beberapa folder/file secara berurutan. Caranya  Klik icon

folder/file yang pertama, kemudian tekan tombol Shift (jangan dilepas), setalah itu klik icon

folder/file yang terakhir dipilih. Lepaskan tombol Shift.

� Ctrl+Click : digunakan untuk memilih beberapa folder/file secara bebas, dengan cara klik icon

folder/file tertentu, kemudian tekan tombol Ctrl bersamaan dengan Klik (Ctrl+Click) pada icon

folder/file lain.  Lakukan hal yang sama untuk memilih folder/file yang lainnya.

Proses pemilihan icon folder/file dengan menekan tombol Shift atau Ctrl di atas sangatlah ideal untuk

terapkan pada banyak file karena proses yang akan kita lakukan tidak akan banyak menghabiskan waktu.
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Gb.1.7 Pemilihan file dengan Shift+Klik

Gb.1.8 Pemilihan file dengan Ctrl+Klik

Untuk mengcopy, memindahkan dan menghapus  file hasil pemilihan di atas dapat dilakukan dengan cara

seperti pada point 1.4.2 sampai 1.4.4.
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1.4.7 Memindahkan folder/file dengan Click + Drag

Selain dengan cara CUT, kita pun dapat memindahkan folder/file dengan cara Klik + Drag. Caranya

adalah sebagai berikut :

1. Klik (pilih) icon folder/file yang akan dipindahkan

2. Drag (tekan+tahan+geser) icon yang dipilih tersebut dan arahkan mouse ke drive atau folder

tujuan.

3. Lepaskan mouse untuk mengakhiri.

1.4.8 Menyalin folder/file ke Floppy Disk (Disket)

Selain dengan cara Copy Paste, kita pun  dapat menyalin file ataupun folder ke suatu disket dapat

dilakukan sebagai berikut :

1. Klik (pilih) icon folder/file yang akan dipindahkan

2. Pada jendela Windows Explorer, pilih nama file atau folder yang akan Anda salin

3. Klik menu bar File > Send To > 3 ½ Floppy (A☺☺☺☺ . Hasilnya di layar akan terlihat proses duplikat

file ke disket. Perhatikan tampilan berikut :

Gb.1.9 Proses menyalin file dari hardisk ke disket

1.5 Mengenal Recycle Bin 

Recycle  Bin  merupakan salah  satu  fasilitas  standar  pada sistem operasi  Windows   yang  berfungsi

sebagai tempat mendaur ulang. Hal yang di daur ulang adalah file-file dan folder yang telah dihapus.

Proses  ini  sama  seperti  tempat  sampah.  Dengan  fasilitas  ini  Anda  dapat  menyelamatkan  atau

mengembalikan file atau folder yang pernah dihapus atau dihapus dengan tidak sengaja.

Anda dapat mengaktifkan atau melihat isi dari Recycle Bin sebagai berikut :

1. Di desktop, arahkan panah mouse pada icon Recycle Bin 

2. Double Klik icon Recycle Bin, sehingga akan muncul jendela Recycle Bin seperti pada Gb.1.10.
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Gb.1.10 Tampilan jendela Recycle Bin

1.5.1 Mengembalikan Folder/file yang dihapus

Apabila file atau folder yang Anda hapus ingin dikembalikan pada posisi dan alamat semula, maka

langkah yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pada jendela Recycle Bin , pilih icon file atau folder yang akan dikembalikan/diselamatkan pada

posisi semula.

2. Klik menu bar : File > Restore. Hasilnya file yang dipilih akan dikembalikan ke posisi semula. 

3. Apabila akan mengembalikan seluruh file atau folder yang terdapat pada Recycle Bin, maka klik link

Restore all items.

1.5.2 Mengosongkan Recycle Bin

Anda dapat menghilangkan seluruh isi yang terdapat pada Recycle Bin jika memang file atau folder

yang ada di dalamnya sudah benar-benar tidak diperlukan.  Langkah-langkahnya adalah :

1. Pada jendela Recycle Bin, klik link Empty the Recycle Bin.

2. Kotak dialog Confirm Multiple File Delete akan terlihat di layar

Gb.1.11 Kotak dialog konfirmasi penghapusan folder/file di Recycle Bin
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Klik tombol Yes apabila Anda yakin akan mengosongkan Recycle Bin

���� Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer)

1. Tanya   : Apakah di versi Windows sebelumnya ( misal Windows 98, 2000) ada perbedaan menu

dalam hal memanggil program Windows Explorer?

Jawab : Ya ada perbedaan jika dibandingkan dengan menu yang ada pada Windows XP. Namun

untuk perintah  Klik Kanan > Explore bisa diterapkan di Windows versi apapun. Jadi Anda bisa

menggunakan perintah ini agar bisa lebih fleksibel.

2. Tanya   : Apakah fungsi lainnya dari  Windows Explorer?

Jawab : Selain untuk melihat  data-data yang ada di komputer, Windows Explorer juga berperan

untuk  mengorganisasikan  file  dan  folder  yang  ada  di  dalam  komputer.  Penguasaan  Windows

Explorer adalah menjadi keharusan bagi siapapun yang selama hidupnya menggunakan komputer.

Karena tanpa penguasaan Copy � Paste, Delete, Rename dan operasi file lainnya, maka aktivitas

kita berkomputer akan seperti sayur tanpa garam. 

3. Tanya   : Apakah saya harus menyimpan semua data perkerjaan di  Folder My Documents ?

Jawab : Tidak harus. Anda bisa menyimpan dan mengorganisasikan file dan folder Anda di tempat

yang lain seperti drive  C: dan  D:.Namun si pembuat Windows telah mendesign sedemikian rupa

folder My Documents sebagai tempat Anda menyimpan data-data file hasil pekerjaan agar proses

penyimpanan dan pengaksesan data menjadi lebih mudah dan cepat.

���� Quiz

1. Di bawah ini adalah contoh media peyimpanan yang ada di komputer, kecuali :

a. Hardisk b. Disket c. Drive d. CD e. Flashdisk

2. Media penyimpanan dapat diibaratkan sebagai lemari arsip. Manakah asosiasi yang paling benar:

a. Laci = Folder, Map = File, Dokumen = Drive

b. Laci = File, Map = Folder, Dokumen = Drive

c. Laci = Drive, Map = File, Dokumen = Folder

d. Laci = Drive, Map = Folder, Dokumen = File

3. Perintah tercepat untuk memanggil program Windows Explorer

…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Urutkan kapasitas media penyimpanan dari yang terbesar s/d terkecil :

a. Disket – CD – Hardisk b.  Hardisk – Disket – CD

c.   Hardisk – CD – Disket d.  CD – Disket  – Hardisk
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5. Drive A: adalah lokasi media penyimpanan untuk:

a. Hardisk b. Disket c. CD d. Memory e. Flashdisk

6. Drive untuk hardisk biasanya dimulai dari drive:

a. A: b. B: c. C: d. D: e. E: 

���� Latihan

1.1 Jalankan program Windows Explorer. Ubahlah bentuk tampilan isi folder MyDocuments  berdasarkan 

a. Thumbnail

b. Tiles 

c. Icon

d. Detail

e. List

1.2 Jalankan Program Microsoft Word

a. Ketikkan nama, alamat, hobi dan tahun lahir Anda. 

b. Klik menu bar : File > Save, simpan hasil pekerjaan Anda  di folder MyDocuments. Pada bagian File

Name, Namai file tersebut dengan biodataku.

c. Klik Save.

1.3  Jalankan program Windows Explorer, lakukan tugas sebagai berikut :

a. Di dalam folder MyDocuments, buatlah satu folder baru. Namakan folder tersebut dengan nama

Anda sendiri. Folder tersebut adalah folder pribadi Anda.

b. Pindahkan (Cut) file latihanku (hasil latihan no.1) ke folder pribadi Anda.

c. Buatlah folder baru bernama folderku di dalam folder pribadi Anda.

d. Buatlah folder baru bernama Pascal  di drive C:

e. Copykan folder folderku dan file latihanku (di folder pribadi Anda) ke folder Pascal di drive C

f. Namai file latihanku di dalam folder Pascal menjadi myfile

g. Copykan file myfile  ke dalam disket.

h. Copykan folder Pascal  ke dalam disket.

i. Hapuslah folder Pascal yang ada di dalam disket

j. Hapus semua file yang ada di Recycle Bin
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2. Mengenal Microsoft Word

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Menjalankan Microsoft Word

• Mengenal bagian tampilan Microsoft Word seperti menubar, toolbar dan area pengetikan.

• Mengenal istilah-istilah yang dipakai di Microsoft Word 

• Melakukan pengetikan dokumen, menyimpan dokumen dan membuka dokumen.

• Menutup Dokumen

• Mengatur tampilan area pengetikan

2.1 Memulai Microsoft Word

Microsoft Word atau disebut dengan Word merupakan aplikasi pengolah kata (Word Processor) yang

akan membantu Anda mulai dari membuat surat, membuat laporan pekerjaan, mengirim fax, membuat

dokumen berbentuk surat kabar,  membuat tabel pada dokumen, membuat halaman web dan masih

banyak lagi dokumen bisnis serta dokumen pribadi yang dapat dikerjakan. Microsoft Word merupakan

bagian dari paket Microsoft Office (Excell, Power Point, Access, Outlook). 

Untuk menjalankan Word 2002 klik menu : Start > All Program > Microsoft Word  seperti pada

gambar 2.1. Atau cara lainnya yakni dengan men-double klik icon Microsoft Word yang ada di desktop

seperti terlihat pada gambar 2.2.
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Gb.2.1. Menjalankan Word melalui Start Menu

Setelah Anda melalui proses di atas, maka Word akan aktif dan tampilannya akan seperti pada gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Tampilan Microsot Word

2.2 Menggunakan Toolbar

Toolbar merupakan kumpulan bebrapa icon yang sering digunakan dalam proses editing dan mewakili

satu perintah atau operasi tertentu. Di bawah ini bebrapa toolbar yang akan sering kita gunakan.

Gb. 2.4 Toolbar standar

Gb. 2.5 Toolbar Formatting

Apabila toolbar tersebut tidak  muncul di layar, maka untuk memunculkan toolbar tersebut, pilih menu bar

View > Toolbars  (Klik pada menu yang dipilih sampai muncul tanda 	 ).

Istilah-Istilah yang Perlu Diketahui Selama Menjalankan Word

� Berkaitan Dengan Menu

- Icon : Tombol bergambar yang mewakili fungsi tertentu

- Nama Dokumen : Nama dari dokumen yang sedang aktif

- Menu bar : Menu yang berisis daftar sub menu ke bawah

- Toolbar : Baris menu yang berisi icon-icon untuk fungsi tertentu

- Scrollbar : Baris untuk menggeser dokumen baik vertikal maupun horizontal

� Berkaitan dengan penggunaan Mouse/Keyboard

- Click : Menekan tombol mouse kiri satu kali

- Double Click : Menekan tombol mouse kiri dua kali dengan cepat

- Block/sorot : Menandai daerah tertentu

- Drag : Menekan tombol mouse kiri terus-menerus sambil digeser ke daerah tertentu

- Cursor : Penujuk berkedip-kedip yang menujukkan posisi pengetikan

- Pointer : Penunjuk mouse yang tampil di layar

2.3 Mengetik Naskah

Setelah program Microsoft Word aktif, maka anda siap untuk menulis atau mengetik naskah/surat yang

hendak dikerjakan. Pada saat pengetikan, untuk berganti baris anda tidak perlu menekan ENTER

kecuali untuk berpindah ke paragraf baru.
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Untuk memindahkan cursor selain menggunakan mouse dapat juga menggunakan keyboard. Dibawah

ini adalah beberapa perintah untuk memindahkan cursor di Word.

Tombol Keyboard Keterangan
 � Memindahkan cursor satu karakter ke kiri atau ke kanan
�� Memindahkan cursor satu karakter ke atas atau ke bawah

Ctrl � Memindahkan cursor ke awal kata berikutnya

Ctrl  Memindahkan cursor ke awal kata sebelumnya

Ctrl � Memindahkan cursor ke awal paragraf sebelumnya

Ctrl � Memindahkan cursor ke awal paragraf 

Home Memindahkan cursor ke awal (ujung kiri baris)

End Memindahkan cursor ke akhir  (ujung kanan baris)

Page down Memindahkan cursor satu layar ke bawah

Page Up Memindahkan cursor satu layar ke atas

Ctrl Home Memindahkan cursor ke awal dokumen

Ctrl End Memindahkan cursor ke akhir dokumen

Shift �, Memblok teks dari kiri ke kanan atau sebaliknya

Ctrl + C Melakukan copy teks yang diblok

Ctrl + X Memindahkan (cut) teks yang diblok

Ctrl + V Menempelkan (paste) teks yang di-copy /di-cut

Tabel 2.1 Penggunaan tombol keyboard untuk cursor

2.4 Menyimpan Naskah ke Media Penyimpanan (Hardisk atau Disket)

Untuk menyimpan hasil tulisan/data ke hardisk atau disket caranya adalah :

1. Pilih di menu bar : File > Save. Hasilnya akan muncul jendela Save As seperti berikut :

Gb. 2.6 Kotak dialog untuk menimpan file

2. Ketik nama file pada kotak File Name, misalnya nama filenya : Dokumenku.

3. Klik tombol Save untuk menyimpan file tersebut. 

� Nama file  dari  naskah secara otomatis diambil  dari  baris  pertama dari  tulisan  yang ada.  Apabila

hendak diganti, klik pointer mouse di kotak File Name dan tulis nama file baru.
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� Agar data Anda tersimpan dalam folder sendiri, maka Anda harus membuat folder yang baru. Untuk

itu pilih  icon   (Create New Folder) di  jendela  Save As. Setelah itu akan mencul  jendela  New

Folder seperti berikut :

Gb. 2.7 Kotak dialog pembuatan folder baru

Pada kotak  Name,  ketikkan nama folder  baru,  misal namanya :  folderku.  Setelah itu  klik  OK.

Maka folder baru yang bernama folderku akan terbentuk.

� Untuk menyimpan file dengan nama lain, maka anda tinggal memilih menu bar : File > Save As,

kemudian ketikkan nama file yang baru dan tekan tombol Save.

2.5 Menutup Dokumen

Terdapat dua cara untuk menutup dokumen, yakni dengan cara :

 Mengklik icon Close, maka dokumen akan ditutup sekalian dengan Microsoft Word.

 Mengklik icon Close Window di kanan atas jendela word, maka dokumen akan ditutup

tanpa mematikan program Microsoft Word keseluruhan.

 

Gb. 2.8 Tombol Close dan Close Window

2.6 Menampilkan/Membuka Dokumen

Dokumen yang telah kita simpan dalam disk, dapat dibuka/ditampilkan kembali di layarguna dilakukan

editing (diubah atau diedit) sesuai dengan kebutuhan. Perintah yang digunakan untuk membuka

dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Klik Menu bar : File > Open, kemudian di layar akan terlihat jendela Open.

2. Klik folder tempat nama file yang akan dibuka, misalnya folder My Documents

3. Klik nama file yang kaan dibuka, kemudian klik tombol Open
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� Selain perintah tersebut di atas, anda dapat melakukannya dengan mengklik icon Open � pada

tollbar standard.

Gb.2.9 Kotak dialog untuk membuka dokumen

2.7 Menentukan Bentuk Tampilan

Dalam proses pengetikan, Microsoft Word menyediakan berbagai bentuk tampilan yang dapat Anda atur

sesuai dengan keinginan. Bentuk tampilan itu dimaksudkan untuk mempermudah Anda dalam mengedit

dokumen. Anda dapat memilihnya pada tombol di sisi kiri bawah :

Gb.3.0 Tombol-tombol pengatur tampilan dokumen

Sebagai latihan, silahkan Anda klik satu per satu tombol-tombol tampilan di atas. Dan lihat bagaimana

perbedaannya.  Penulis  sendiri  lebih  menyukai  tampilan  Print  Layout  View karena  tampilannya

memperlihatkan dokumen seperti hasil cetakan di printer. 
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���� Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer)

1. Tanya   : Di komputer yang saya pakai, kok ketika saya sedang ngetik selalu muncuk garis bergerigi

berwarna merah di bawah teks yang saya ketik. Mahluk apakah itu? Dan bagaimana caranya untuk

menghilangkan garis bergerigi tersebut?

Jawab : Garis bergerigi merah tersebut adalah merupakan suatu bentuk pengecekan spelling dan

grammar untuk kata-kata yang diketikkan dalam bahasa Inggris. Jika Anda menggunakan kata

bahasa Indonesia ketika mengetik, maka Word akan selalu menampilkan garis merah sebagai

pertanda bahwa kata yang anda ketikkan keliru Spelling & Grammarnya. Untuk me-nontaktif-kan

fasilitas ini, anda bisa masuk ke menu Tools > Option > Spelling & Grammar kemudian off-kan

fasilitas Check spelling as you type dan Check Grammar as you type. Hasilnya garis bergerigi

merah tidak akan muncul lagi ketika Anda ngetik. 

2. Tanya   : Bagaimana caranya untuk menampilkan garis bantu batas pengetikan pada area

pengetikan di Word ?

Jawab : Pertama-tama Anda dapat menset dulu opsi tampilannya menjadi area pengetikan menjadi

Print Layout View, setelah itu untuk menampilkan garis bantu batas pengetikkan adalah dengan

menset menu Tools > Option > View kemudian On-kan fasilitas Text Boundaries. Hasilnya garis

batas pengetikkan akan muncul di area pengetikan.

���� Quiz

1. Perintah untuk menjalankan microsoft Word :

a. Start > Program > Accessories b. Start > Klik Kanan > Explore

c. Start > Program > Microsoft Word d. Start > Program > Microsoft Excell

2. Posisi pengetikkan ditentukan oleh posisi

a. Pointer b. Cursor c. Huruf d. Kertas e. Layar

1. Tombol apakah yang digunakan untuk menghapus teks dari sebelah kanan ke kiri

a. SHIFT b. Backspace c. Delete d. Enter e. ALT

2. Tombol apakah yang digunakan untuk menghapus teks dari sebelah kiri ke kanan

a. SHIFT b. Backspace c. Delete d. Enter e. ALT

3. Tombol apakah yang digunakan untuk menurunkan kursor ke bawah dan menambah ruang kosong

a. SHIFT b. Backspace c. Delete d. Enter e. ALT

4. Perintah untuk menyimpan dokumen yang telah kita kerjakan :

a. File > Open b. File > Print… c. File >New… d. File > Save
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1. Perintah untuk membuka dokumen dari media penyimpanan :

a. File > Open b. File > Print… c. New… d. File > Save

2. Apa perbedaaan antara Save dan Save As

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Apa perbedaan antara tombol Close dengan tombol Close Window

................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..

���� Latihan   

2.1 Ketikkan naskah berikut ini sesuai dengan bentuknya! Simpan dan namai filenya dengan Lat2-1

TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERUSAHAAN

Teknologi Informasi (TI) telah menjadi suatu kebutuhan dala perusahaan maupun instansi, baik pemerintah
maupun swasta. Lebih-lebih pada perusahaan swasta yang berorientasi pada profit. Perkembangan TI ini
perlu dicermati dengan baik oleh mereka.

Hal  ini  terutama berlaku  bagi  perusahaan  yang  memang mengandalkan TI sebagai  landasan kerjanya.
Karena TI merupakan salah satu alternatif  agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja, kecepatan dan
efisiensi. Tanpa itu maka usahanya akan bergerak lambat atau bahkan kolaps.

Contoh nyata penggunaan TI dalam organisasi/perusahaan adalah pada Bank, Universitas atau Sekolah
tinggi.  Kalangan  perbankan  termasuk  yang  harus  memahami  perkembangan  TI  dan  harus  berusaha
menghadirkan TI tersebut bagi nasabahnya.Hal ini terlihat dari produk-prodk layanan perbankan, misalnya
ATM dan Internet Banking.

2.2 Ketikkan naskah berikut sesuai dengan bentuknya! Simpan dan namai filenya dengan Lat2-3

Nonton TV Via Ponsel 
Source From : www.koranit.com

Bukan sesuatu hal yang aneh lagi jika orang kini dapat berjalan sambil  menyaksikan acara TV.
Namun perlu di ingat, barang elektronik yang dibawa tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ukuran saku
celana alias sudah tidak praktis. Lantas bagaimana jika tanpa harus membawa peralatan besar namun kita
masih dapat menikmati siaran tv?. Hanya Samsung yang dapat menjawabnya dengan : SCH-X820.
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SCH-X820 merupakan telepon seluler pertama yang berhubungan dengan channel VHF/UHV tanpa
harus  menambah ukuran  telepon.  Lebih  dari  itu,  kualitas  gambarnya  lebih  jelas  dibanding  TV portable
karena SCH-X820 menggunakan 262.000 warna TFT-LCD. 

Jika  anda  tergiur  dengan  SCH-X820,  mungkin  anda  harus  sedikit  bersabar  untuk  memilikinya,
karena  Samsung  tipe  tersebut  untuk  saat  ini  masih  di  tujukan  bagi  market  di  Korea  dan  belum  ada
pemberitahuan lebih lanjut mengenai penjualan ke negara lain seperti Indonesia.
Spesifikasi :
1. Fasilitas saluran TV
2. Dapat menyaksikan tayangan TV secara horizontal maupun vertical.
3. Dapat menampung 50 frame saluran TV

2.3 Ketikkan naskah berikut ini sesuai dengan bentuknya! Simpan dan namai filenya dengan Lat2-2

Mailing List di Internet

Pada dasarnya  mailing  list  bekerja  dengan konsep yang  sangat  sederhana,  seorang pengguna
cukup mengirimkan email ke satu alamat mailing list untuk kemudian disebarkan ke semua member yang
berlangganan mailing list tersebut.

Bayangkan  bagi  seorang  yang  sedang  kesulitan  masalah  komputer  kemudian  mengirimkan
pertanyaan  melalui  email  ke mailing  list  para  hackers,  dapat  diharapkan bahwa  kemungkinan satu-dua
orang hacker mengetahui jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Akhirnya dengan segera solusi dari
masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dalam waktu yang singkat (mungkin diperlukan beberapa jam).

Jelas  di  sini  bahwa  mailing  list  merupakan  media  yang  lebih  bersifat  interaktif  &  proaktif
dibandingkan dengan web yang biasa ada di  internet.  Sifat  ini  menjadi  kunci utama untuk memperkuat
image & eksistensi sesorang / perusahaan diinternet keseluruhan.

3. Mengedit Naskah di Word

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Mengedit naskah pengetikan seperti mengubah jenis, ukuran, style dan warna huruf.

• Pengaturan indent paragraf

• Perataan Paragraf

• Pengaturan spasi paragraf

• Membuat penomoran dan pembutiran

• Melakukan copy dan paste teks

3.1 Memblok Huruf

Huruf  yang  anda  ketik  ke  dalam  naskah  dapat  diubah  tampilannya  dengan  terlebih  dahulu

mensorot/memblok huruf yang akan diubah dengan meggunakan mouse.

Contoh :
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Sebelum Sesudah Diblok
Nonton TV Via Ponsel Nonton TV Via Ponsel

Setelah huruf-huruf tersebut diblok maka langkah selanjutnya anda tinggal  memilih perubahan apa yang

akan anda lakukan terhadap huruf-huruf dia atas.

3.2 Mengubah Jenis Huruf

Untuk  mengubah  jenis  huruf,  pilihlah  Toolbar  Jenis  Huruf untuk

pilihan huruf  seperti  nampak pada gambar di  samping,  setelah itu

pilihlah  huruf  yang  anda  inginkan  (misalkan  Arial)  kemudian  klik

tombol  kiri  mouse.  Setelah  mouse  diklik  maka  huruf-huruf  yang

diblok di atas akan berubah jenisnya menjadi huruf jenis arial.

3.3 Mengubah Ukuran Huruf

Untuk mengubah ukuran huruf, pilihlah  Toolbar Ukuran Huruf yang terletak di sebelah

kanan  Toolbar  Jenis  Huruf.  Selanjutnya  pilihlah  ukuran  huruf  yang  Anda  inginkan

(misalkan 14) dan klik tombol kiri mouse. Setelah mouse diklik maka ukuran huruf yang

diblok akan berubah menjadi 14. 

3.4 Mengubah Gaya (Style) Huruf

Untuk mengubah gaya huruf, anda tinggal  menekan salah

satu tombol  B,  I,  U  seperti  pada gambar di sebelah,  dan

hasilnya akan tampak akan seperti contoh di bawah ini :

B (Tebal ) : Nonton TV Via Ponsel

I (Miring) : Nonton TV Via Ponsel

U (Garis bawah) : Nonton TV Via Ponsel

Efek huruf yang lainnya antara lain adalah Superscript dan Subscript. Tombol toolbarnya .

- SuperscriptSuperscript : E=MC2

- SubscriptSubscript : H2O

3.5 Mengubah Warna Huruf

Untuk  mengubah  warna  huruf  maka  tandai/blok  huruf-huruf  yang

akan  diubah  warnanya  dan  selanjutnya  tekan  tombol  panah  ke

bawah  (toolbar  pilihan  warna)  ,  pilih  warna  yang  diinginkan

sehingga hurufnya akan terlihat berwarna.
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3.6 Pengaturan Paragraf

Naskah yang kita ketik dapat kita atur penampilan paragrafnya  dengan mengatur batang-batang yang

ada pada mistar horizontal. 

Gb.3.1 Pengaturan paragraf

� First Line Indent : digunakan untuk menentukan posisi baris pertama dari suatu paragraf

� Hanging Indent : digunakan untuk menentukan paragraf menggantung (untuk baris ke-2 dan

seterusnya dalam suatu paragraf)

� Left Indent : digunakan untuk menentukan posisi perataan kiri dari baris kedua  dan baris

seterusnya dari suatu paragraf

� Right Indent : digunakan menentukan posisi perataan kanan dari suatu paragraf

� Left Margin : digunakan untuk menentukan batas pengetikan sebelah kiri

� Right Margin : digunakan untuk menentukan batas pengetikan sebelah kanan

Untuk mengatur hal tersebut di atas gunakan contoh berikut ini :

� Apabila First Line Indent anda pindahkan pada posisi 1 cm seperti pada gambar  3.1, maka baris

pertama dari paragraf tersebut akan menjorok ke dalam sejauh 1 cm.

� Apabila hanging indent  anda pindahkan ke posisi 1 cm (Gb.3.2), maka baris kedua dan

seterusnya akan menjorok ke dalam sejauh 1 cm. 

Gb.3.2 Contoh posisi hanging  indent

� Apabila  left  indent anda  pindahkan  ke  posisi  1cm,  first  line  indent dan  hanging  indent akan

mengikuti gerak left indent. Hasilnya baris pertama dan seterusnya akan menempati posisi sejauh

1cm.  
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Gb.3.3 Contoh Posisi left indent

3.7 Perataan Paragraf

Teks yang ada di dalam suatu naskah dapat disusun agar

rata kiri,  kanan, rata tengah atau rata kiri-kanan dengan

menggunakan  Toolbar  Perataaan seperti  disamping.

Meratakan  teks  bisa  dilakukan  per  paragraf  atau

beberapa paragraf.

 Satu Paragraf -  letakkan cursor pada paragraf yang akan diratakan kemudian klik toolbar perataan

yang diinginkan.

 Lebih dari satu paragraf -  tandai paragraf-paragraf yang akan diratakan (diblok) kemudian tekan

toolbar perataan yang diinginkan.

Contoh Rata Kiri atau dengan keyboard (CTRL+L)

Jika anda tergiur dengan SCH-X820, mungkin anda harus sedikit bersabar untuk memilikinya, karena

Samsung tipe tersebut untuk saat ini masih di tujukan bagi market di Korea dan belum ada pemberitahuan

lebih lanjut mengenai penjualan ke negara lain seperti Indonesia.

Contoh Rata Kanan atau dengan keyboard (CTRL+R)

Jika anda tergiur dengan SCH-X820, mungkin anda harus sedikit bersabar untuk memilikinya, karena

Samsung tipe tersebut untuk saat ini masih di tujukan bagi market di Korea dan belum ada pemberitahuan

lebih lanjut mengenai penjualan ke negara lain seperti Indonesia.

Contoh Rata Tengah atau dengan keyboard (CTRL+E)
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Jika anda tergiur dengan SCH-X820, mungkin anda harus sedikit bersabar untuk memilikinya, karena

Samsung tipe tersebut untuk saat ini masih di tujukan bagi market di Korea dan belum ada pemberitahuan

lebih lanjut mengenai penjualan ke negara lain seperti Indonesia.

Contoh Rata Kanan-Kiri atau dengan keyboard (CTRL+J)

Jika  anda  tergiur  dengan  SCH-X820,  mungkin  anda  harus  sedikit  bersabar  untuk  memilikinya,  karena

Samsung tipe tersebut untuk saat ini masih di tujukan bagi market di Korea dan belum ada pemberitahuan

lebih lanjut mengenai penjualan ke negara lain seperti Indonesia.

3.8 Mengatur Spasi Paragraf

Spasi merupakan jarak antar huruf secara vertikal. Spasi  dapat kita atur sesuai

dengan  keinginan.  Untuk  mengatur  spasi,  letakkan  cursor  pada  salah  satu

paragraf  kemudian  tekan  toolbar  spasi   dan  pilih  ukuran  spasi  yang

diinginkan.

Contoh Ukuran Spasi 1

Jika  anda  tergiur  dengan  SCH-X820,  mungkin  anda  harus  sedikit  bersabar  untuk  memilikinya,  karena

Samsung tipe tersebut untuk saat ini masih di tujukan bagi market di Korea dan belum ada pemberitahuan

lebih lanjut mengenai penjualan ke negara lain seperti Indonesia.

Contoh Ukuran Spasi 2.0

Jika  anda  tergiur  dengan  SCH-X820,  mungkin  anda  harus  sedikit  bersabar  untuk  memilikinya,  karena

Samsung tipe tersebut untuk saat ini masih di tujukan bagi market di Korea dan belum ada pemberitahuan

lebih lanjut mengenai penjualan ke negara lain seperti Indonesia.

3.9 Membuat Penomoran dan Pembutiran 

Apabila Anda ingin memberi nomor atau butir pada suatu paragraf yang terdiri dari satu atau beberapa

baris  maka  letakkanlah  cursor  pada  paragraf  tersebut  dan  klik  toolbar   untuk  penomoran.

Sedangkan untuk bullets/butir adalah toolbar .

Contoh Penomoran:

Spesifikasi yang dimiliki 

1. Fasilitas Saluran TV

2. Dapat menyaksikan tayangan TV secara horizontal maupun vertical.
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Contoh Pembutiran 1 :

Spesifikasi yang dimiliki :

•••• Fasilitas Saluran TV

•••• Dapat menyaksikan tayangan TV secara horizontal maupun vertical.

Contoh Pembutiran 2 :

Spesifikasi yang dimiliki :

☺ Fasilitas saluran TV

☺ Dapat menyaksikan tayangan TV secara horizontal maupun veritkal

3.10 Mengcopy Teks

Langkah yang digunakan untuk mengcopy/menyalin teks, kata, kalimat atau paragraf adalah sebagai

berikut :

1. Bloklah kata atau kalimat yang ingin anda copy

2. Klik menu bar : Edit > Copy (Ctrl+C)

3. Pindahkan kursor pada posisi yang sesuai untuk meletakkan teks hasil salinan tersebut

4. Klik menu bar : Edit > Paste (Ctrl+V). Hasilnya teks yang telah dicopy akan muncul.

Cara lain untuk melkukan hal di atas adalah dengan mengklik tombol toolbar .

���� Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer)

1. Tanya   : Apakah untuk mengedit suatu rentetan teks ataupun paragraf harus disertai dengan proses

penyorotan / blocking?

Jawab : Ya, bagusnya kita lakukan proses blocking sesuai dengan keperluan apakah itu per-bagian

ataupun perbaris. Namun jika ingin mengedit satu kata saja, anda tidak perlu memblok kata

tersebut. Cukup tempatkan kursor di tengah kata tersebut lalu kemudian lakukan pengeditan yang

diperlukan, misal ubah ukuran huruf atau style huruf.  

2. Tanya   : Apakah ada cara tercepat untuk memblok seluruh teks yang ada di dokumen?

Jawab : Ada, yakni dengan mengklik menu Edit > Select All (Ctrl+A).

 

Tutorial Computer For Office : Microsoft Office

Cut

Copy
Paste

xxxvi



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing and Make It Simple

3. Tanya   : Di komputer yang saya pakai, Microsoft Word-nya tidak menyediakan tombol untuk

mengubah ukuran spasi paragraf (line spacing). Adakah cara lain untuk mengubah spasi tersebut ?

Jawab : Ada, caranya yakni sorotlah paragraf yang ingin diubah spasinya, setelah itu klik kanan dan

pilih menu  paragraph…, hasilnya akan muncul jendela paragraph. Nah pada bagian line spacing

ubahlah ukuran spasi yang Anda inginkan misal 1.5, double atau yang lainnya.

4. Tanya   : Bagaimana langkah-lagkah untuk agar simbol yang kita masukkan dapat dijadikan srana

pembutiran (bullet) :

Jawab : Caranya adalah setelah Anda memasukkan simbol tersebut (melalui menu insert >

Symbol), tekan satu spacebar kemudian tuliskan nama butiran tersebut setelah itu klik tombol

Bullet & Numbering . Hasilnya simbol tersebut apabila di-Enter akan otomatis menjadi

pembutiran.

���� Quiz

1. Langkah untuk menyorot teks secara perbaris:

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tulis langkah-langkah untuk menyorot teks secara per-kata / per- kalimat:

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tuliskan langkah-langkah untuk menduplikasi (copy)  teks

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tulis langkah-langkah untuk membuat teks superscript (Misal C2) dan subscript (Misal H2O) :

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

���� Latihan

3.1 Ubahlah file yang berjudul Nonton TV Via Ponsel menjadi naskah yang persis seperti di bawah dengan

setting :

- Perataan paragraf : Justify

- Spasi : 1.5

- Judul : Hurufnya warna merah 

- Jenis huruf Arial, 10

Simpan filenya dengan nama Lat3-1
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Nonton TV Via Ponsel 

Source From : www.koranit.com

Bukan sesuatu  hal  yang  aneh  lagi  jika orang kini  dapat  berjalan  sambil  menyaksikan  acara TV.

Namun perlu di ingat, barang elektronik yang dibawa tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ukuran saku

celana alias sudah tidak praktis. Lantas bagaimana jika tanpa harus membawa peralatan besar namun kita

masih dapat menikmati siaran tv?. Hanya Samsung yang dapat menjawabnya dengan : SCH-X820.

SCH-X820 merupakan telepon seluler pertama yang berhubungan dengan channel VHF/UHV tanpa

harus  menambah ukuran  telepon.  Lebih  dari  itu,  kualitas  gambarnya  lebih  jelas  dibanding  TV portable

karena SCH-X820 menggunakan 262.000 warna TFT-LCD. 

Jika anda tergiur dengan SCH-X820, mungkin anda harus sedikit bersabar untuk memilikinya, karena

Samsung tipe tersebut untuk saat ini masih di tujukan bagi market di Korea dan belum ada pemberitahuan

lebih lanjut mengenai penjualan ke negara lain seperti Indonesia.

Spesifikasi Khusus :

1. Fasilitas Saluran TV

2. Dapat menyaksikan tayangan TV secara horizontal maupun vertical.

3. Dapat menampung 50 frame saluran TV

3.2. Buatlah naskah seperti di bawah, simpan filenya dengan nama Lat3-2.

1. Apa itu Internet?

1.1. Latar belakang munculnya Internet

1.2. Definisi Internet

1.3. Kegunaan Internet

2. Manfaat Internet

2.1. Siapa yang perlu memakai internet

2.2. Penggunaan Internet dalam perusahaan

2.3. Manfaat Internet bagi karyawan

3. Sistem Operasi Internet

3.1. Sistem operasi network

3.2. Web server

3.3. Web Browser

3.4. File HTML

3.5. File-file pendukung

3.3 Buatlah naskah lamaran seperti di bawah, simpan filenya dengan nama Lat3-3.

Sarini Arifah, S.E

Jl. Tarogong 42A/201A

Garut 40235

06 Oktober 2003
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Kepada 

Yth. Pimpinan PT. EC2 Abadi

Jl. Utan Kayu 46

Jakarta 10287

Dengan Hormat,

Hal : Lamaran Pekerjaan

Setelah membaca iklan di harian Pikiran Rakyat tangal 4 Oktober 2003, bahwa perusahaan

bapak membutuhkan karyawan sebagai tenaga administrasi manajemen, maka dengan ini saya

bermaksud untuk melamar pada posisi tersebut.

Saya berusia 22 tahun dan adalah lulusan dari Jurusan Manajemen Universitas Padjadjaran

tahun 2003. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang dimiliki, maka

saya yakin bahwa saya mampu dalam mengemban tugas di posisi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut saya lampirkan :

1. Foto copy ijazah terakhir

2. Daftar riwayat hidup

3. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

4. Copy sertifikat komputer dan bahasa Inggris

Atas perhatian dan kebijakan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Sarini Arifah, SE

Lampiran : 1 (satu) bendel

3.4 Buatlah naskah di bawah ini, simpan filenya dengan nama Lat 3-4.

Benua di dunia :

• Asia 

• Afrika

• Amerika

• Australia
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• Eropa

Makanan Favorit Bandung:

☺ Batagor

☺ Cimol

☺ Cendol

☺ Lumpia Basah

☺ Gehu

Calon Presiden RI 2004:

� Wiranto, SH

� Hj. Megawati SP

� Prof. Dr. Amien Rais

� H. Susilo BY

� Dr. Hamzah Haz

4. Format Dokumen

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Menentukan ukuran kertas

• Mengatur margin dan orientasi pencetakan

• Menyisipkan nomor halaman ke dokumen

• Membuat header dan footer
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• Menyisipkan gambar ke dokumen

• Membuat catatan kaki (footnote)

• Memformat kolom dokumen

• Membuat persamaan matematika

Dokumen yang Anda buat akan lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan manakala dokumen tersebut

Anda format sesuai dengan kebutuhan.

4.1 Menentukan Ukuran Kertas 

Langkah yang digunakan untuk mengatur ukuran kertas adalah :

1. Klik menu bar : File > Page Setup. Sehingga di layar akan muncul jendela Page Setup

2. Klik tab Paper

3. Tentukan jenis kertas pada pilihan Paper Size, misalnya jenis kertas A4. Apabila ukuran kertas

tidak sesuai maka gunakan Width untuk menetukan lebar kertas, dan Height untuk menentukan

tinggi kertas sesuai dengan kebutuhan Anda.

4. Pada Kotak Apply To,  pilih Whole Document untuk memberlakukan format tersebut pada seluruh

dokumen

Gb.4.1 Jendela Page Setup untuk menentukan ukuran kertas

5. Klik OK untuk menyetujui hasil perubahan di atas. 

4.2 Mengatur Margin dan Orientasi Pencetakan

Margin adalah jarak antara tepi pengetikan dengan tepi halaman kertas. Langkah yang digunakan untuk

mengatur margin dan orientasi pencetakan adalah sebagai berikut :

0. Klik Menu bar : File > Page Setup, sehingga muncul jendela Page Setup

1. Klik tab Margins 

2. Pada bagian Margins, tentukan jarak batas margin sesuai dengan kebutuhan :
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- Top : Digunakan untuk menentukan batas margin atas

- Bottom : Digunakan untuk menentukan batas margin bawah

- Left : Digunakan untuk menentukan batas margin kiri

- Right : Digunakan untuk menentukan batas margin kanan

- Gutter : digunakan untuk memberikan jarak tambahan untuk keperluan penjilidan

- Gutter Posistion : menentukan posisi gutter, apakah di kiri (left) atau di atas (Top)  

3. Tentukan jenis orientasi kertas pada bagian Orientation

- Potrait : Orientasi kertas dengan posisi tegak

- Lanscape : Orientasi kertas dengan posisi mendatar

                                    

Gb. 4.2 Jendela Page Setup untuk pengaturan margin dan orientasi kertas

4. Klik OK untuk memberlakuan perubahan yang dilakukan

4.3  Mencetak Naskah (Printing)

Langkah-langkah untuk mencetak naskah adalah sebagai

berikut :

0. Klik menu File > Print…

1. Maka akan muncul  Window  Print sesuai  printer

yang anda miliki seperti pada gambar di samping.

2. Pada  bagian  Page  Range,  pilih  halaman  yang

akan dicetak:

- All : Semua Halaman

- Current Page : Halaman yang sedang dilihat

sekarang

- Pages  :  masukkan nomor  /  range  halaman

yang ingin dicetak

3. Untuk  menyeting  pencetakan  naskah mulai  dari

Gb.4.2a Jendela untuk pencetakan
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jenis  kertas,  kualitas  cetakan;  klik  tombol

Properties.

4. Setelah  selesai  klik  tombol  OK,  maka  naskah

akan dicetak oleh printer anda.

4.4 Menyisipkan Nomor Halaman

Untuk menyisipkan nomor halaman pada suatu dokumen adalah sebagai berikut :

0. Klik menu bar : Insert > Page Numbers. Maka jendela Page Numbers akan muncul seperti ini

Gb. 4.3 Jendela Page Numbers untuk memberikan nomor halaman

1. Klik pilihan Position, maka akan terlihat pilihan :

- Top of Page (Header) : pemomoran halaman dicetak di bagian atas (pada posisi header)

- Bottom of Page (Footer) : penomoran halaman dicetak di bawah  (pada posisi footer)

2. Pada bagian Alignment, tentukan perataan dari nomor halaman yang Anda inginkan :

- Left : untuk menempatkan nomor halaman di sisi kiri  

- Center : untuk menempatkan nomor halaman di tengah

- Right : untuk menempatkan nomor halaman di sisi kanan.

- Inside : untuk menempatkan nomor halaman selang-seling dengan saling berdekatan

- Outside : untuk menempatkan nomor halaman selang-seling dengan saling berjauhan

3. Jika anda menceklis pilihan Show Number on First Page maka nomor halaman akan dimulai pada

halaman pertama(awal) sampai terakhir. Jika halaman awal tidak ingin diberi nomor halaman, maka

Anda harus mengosongkan ceklis Show Number on First Page 

4. Apabila Anda klik tombol Format, maka akan muncul jendela Page Number Format yang berfungsi

untuk mnentukan format penomoran halaman, awal penomoran halaman dan sebagainya.

Perhatikan tampilan berikut :
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Gb. 4.4 Jendela Page Number Format

- Number Format : digunakan untuk memilih bentuk penomoran

- Start at : digunakan untuk menentukan nomor awal yang diinginkan

4.5 Membuat Header dan Footer

Header dan footer adalah suatu keterangan teks tertentu yang terletak di atas (header) dan atau bawah

halaman (footer). Header akan dicetak pada margin atas (Top Margin), sedangkan footer akan dicetak

pada margin bawah (Bottom margin).

4.5.1 Membuat dan Menyunting Header atau Footer

Langkah yang digunakan untuk membuat header dan footer adalah sebagai berikut :

1. Klik menu bar View, kemudian klik pilihan Header and Footer. Layar penyuntingan header dan

footer akan terlihat jelas dan terdapat pembatas garis putus-putus, sedangkan naskah atau

dokumen akan terlihat suram/redup.

2. Tuliskan teks header yang akan dibuat pada area yang telah disediakan. Perhatikan Gb.4.5.

3. Apabila akan menuliskan teks pada posisi footer, klik tombol    Switch Between Header and

Footer  pada toolbar Header and Footer. Demikian juga sebaliknya untuk memindahkan kursor

pada header.

4. Klik tombol Close untu mengakhiri penulisan atau penyuntingan header dan footer

Gb.4.5 Tampilan Header dari Toolbar Header and Footer
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4.6 Menyisipkan Gambar ke Dokumen

4.6.1 Menyisipkan Clip Art ke Dokumen

Word menyediakan berbagai macam koleksi gambar yang bernama Clip Art. Langkah yang digunakan

untuk menyisipkan Clip Art adalah sebagai berikut :

1. Klik menu bar Insert > Picture > Clip Art. Setelah itu akan muncul jendela Insert Clip Art di sisi

kanan.

2. Klik tombol Search untuk menampilkan pilihan gambar  pada jendela Insert Clip Art. Tunggu

beberapa detik sehingga jendelanya menampilkan gambar-gambar Clip Art.

3. Kemudian klik/drag gambar yang dinginkan. Maka gambar akan masuk ke dokumen dimana cursor

berada.

Gb.4.6 Dokumen hasil pemasukkan Clip Art

4.6.2 Menyisipkan File Gambar ke Dokumen

Selain dari Clip Art, Anda bisa memasukkan gambar dari File gambar baik itu yang berformat JPG

maupun BMP ke dokumen. Untuk memasukkan file gambar caranya adalah :

1. Klik menu bar : Insert > Picture > From File, sehingga akan keluar jendela seperti di bawah

Gb.4.7 Jendela Insert Picture dari File

2. Pada bagian Look in pilih di folder mana gambar yang ingin kita masukkan ke dokumen.
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3. Klik gambar yang ingin dimasukkan ke dokumen

4. Klik tombol Insert,  maka gambar yang dipilih akan masuk ke dokumen.   

4.7 Membuat Catatan Kaki (Footnote) 

Footnote digunakan  untuk menyisipkan suatu referensi di dalam dokumen yang kita buat.  Footnote

biasanya dapat ditemukan pada laporan skripsi mahasiswa dimana hipotesis yang ia kutip dicantumkan

referensinya. Langkah yang digunakan untuk membuat footnote adalah :

1. Tempatkan kursor pada kutipan yang ingin dikasih footnote

2. Klik menu bar Insert > Reference > Footnote. Maka jendela Footnote and Endnote akan muncul.

Gb.4.8 Jendela Footnote and Endnote

3. Pada bagian Location pilih Footnote di posisi Bottom of Page

4. Klik tombol Insert untuk melihat hasilnya.

Gb. 4.9 Hasil penyisipan footnote
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4.8 Format Kolom

Untuk membuat dokumen berkolom seperti koran dan majalah dapat dilakukan dengan cara :

1. Sorot paragraf sesuai keinginan, misalnya paragraf pertama dan kedua. 

2. Klik menu bar : Format > Column, sehingga tampak tampilan  seperti gambar 4.10.

3. Pada pilihan Preset pilih bentuk kolom yang sesuai dengan kebutuhan :

- One : membuat satu kolom/default

- Two : membuat dua kolom sama lebar

- Three : membaut tiga kolom sama lebar

- Left : membuat dua kolom dengan lebar kolom yang kiri lebih kecil dari lebar kolom yang

kanan

- Right : membuat dua kolom dengan lebar kolom yang kanan lebih kecil dari lebar kolom

yang kiri

- Line Between : menentukan garis vertikal atau garis pemisah antar kolom

- Equal Column Width : lebar kolom yang dibuat akan sama antara satu dengan lainnya. 

- Apply To : Diberlakukan ke bagian mana format kolom yang telah disetting

				 Whole Document : diberlakukan pada seluruh dokumen 

				 Selected Text : hanya diberlakukan pada teks yang dipilih

				 This Point Forward : diberlakukan mulai dari posisi kursor  sampai akhir dokumen.

Gb. 4.10 Jendela Pengaturan Kolom halaman/paragraf

4.9 Membuat persamaan matematika dengan Microsoft Equation 

Di Word kita bisa menggunakan fasilitas Microsoft Equation untuk membuat simbol/persamaan

matematika. Untuk mengaktifkan Microsoft Equation adalah sebagai berikut :

1. Klik menu bar : Insert > Objek > Microsoft Equation

2. Maka di layar akan tampak kotak jendela sebagai berikut :
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Gb. 4.11 Menu-menu Microsoft Equation

Dengan Microsoft equation kita akan membuat rumus matematika sebagai berikut :

cabxy +−= 22

���� Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer)

1. Tanya   : Ketika saya melakukan Page Setup, ternyata satuan ukuran untuk margin bukanlah

centimeter, melainkan Inchi (“). Nah bagaimana caranya agar satuan pengukurannya adalah

centimenter? 

Jawab : Untuk megubha satuan pengukuran, Anda dapat masuk ke menu Tools > Option >

General. Setelah itu  pada bagian Measurement Unit pilihlah opsi Centimeter. Hasilnya satuan

pengukuran di dokumen berubah menjadi centimeter.

2. Tanya   : Ketika saya akan menulis rumus matematika lewat menu Insert > Object > Microsoft

Equation, eh ternyata list Microsoft Equation tidak ada, nah bagaimanakah caranya agar saya bisa

menggunakan Microsoft Equation?

Jawab : Kejadian di atas pertanda bahwa di Word  yang Anda pakai belum terinstal fasilitas

Microsoft Equation. Untuk itu Anda harus menginstall Microsoft Equation dengan cara memasukkan

CD Source Microsoft Word ke drive CDROM, Hasilnya secara otomatis akan muncul jendela

Microsoft Office Setup. Kemudian pilih menu Office Tools > Equation Editor. Setelah itu pilih

Opsi Run from My Computer. Baru kemudian klik tombol Update. Hasilnya Microsoft Equation

akan terinstal di Word Anda.

���� Quiz 

1. Dokumen yang telah kita buat, format margin dan ukuran kertasnya dapat kita atur melalui menu:

a. File > New b. File > Open c. File > Save

d. File > Page Setup d. File > Exit

2. Besarnya jarak untuk posisi pengetikan di sisi kiri, atas, kanan dan bawah dokumen disebut:

a. Kursor b. Pointer c. Paper d. Top e. Margin
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3. Orientasi dokumen untuk posisi berdiri (memanjang vertikal) disebut

a. Landscape b. Potrait c. Diagonal d. Horizontal e. Lateral

4. Menu yang digunakan untuk menyisipkan nomor halaman :

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Pengaturan penomoran halaman untuk posisi kanan atas :

a. Position = Buttom, Alignment = Left b. Position = Buttom, Alignment = Top

c. Position = Top, Alignment = Center d.   Position = Top, Alignment = Right

6. Menu yang digunakan untuk menyisipkan header dan footer 

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Menu yang digunakan untuk menyisipkan gambar Clip Art ke dokumen

…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Menu untuk menyisipkan gambar foto (JPG, BMP) ke dokumen

…………………………………………………………………………………………………………………….

9. Menu yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki (footnote)

……………………………………………………………………………………………………………………..

10. Menu yang digunakan untuk mengatur format dokumen sehingga bisa memiliki beberapa kolom

a. File > Page Setup b. Tools > Option d. Format > Column

e. Edit > Copy f. Edit > Paste

���� Latihan

4.1 Sebagai latihan coba teruskan di dokumen Nonton TV Via Ponsel, simpanlah dengan nama file

Lat4-1 . Aturlah ukuran Margin Kiri (3 cm), Kanan (2 cm), Atas (2 cm), Bawah (2,5 cm) dengan ukuran

kertas A4
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4.2 Copykan artikel yang berjudul Teknologi Informasi dalam Perusahaan dan artikel Mailing List di

Internet ke file Lat4-1. Copy kedua artikel tersebut dan tempatkan di halaman 2 kemudian buatlah

halaman 2 tersebut sehingga membentuk 2 kolom. Simpan (Save As) filenya dengan nama Lat4-2.

4.3 Buatlah persamaan matematika seperti di bawah. Simpan filenya dengan nama Lat 4-3  :

64
100

)800.4(2
==X = 8   

a

acb
x

2

42

2,1

−
=
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5. Bekerja dengan Tabel dan Drawing

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Membuat table

• Mengubah ukuran table

• Teknik blocking di table

• Menyisipkan baris dan kolom baru di table

• Menggabungkan (merge) sel yang ada di table

• Menggunakan Border and Shading

• Menggunakan toolbar drawing untuk menggambar

• Menggunakan Word Art untuk membuat huruf artistik
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Dalam membuat dokumen sewaktu-waktu kita pasti akan berurusan dengan penggunaan tabel. Di dalam

Microsoft Word terdapat fasilitas untuk membuat tabel.  Tabel pada Microsoft Word terdiri atas kolom

(Column) dan baris (Rows). Kotak yang ada di dalam tabel disebut sel (Cell). Di dalam sel inilah tempat

untuk menuliskan teks, angka, gambar dan sebagainya.

Gb.5.1 Contoh tabel  dengan 2 baris dan 3 kolom

5.1 Membuat Tabel

Membuat tabel berarti menyisipkan tabel pada lembar kerja. Dalam membuat tabel ini anda anda akan

menentukan jumlah kolom dan baris.  

5.1.1 Membuat Tabel Melalui Menu bar

Langkah yang digunakan untuk membuat tabel melalui menu bar adalah sebagai berikut :

1. Tempat cursor pada posisi dimana tabel tersebut akan disisipkan.

2. Klik menu bar :  Table > Insert > Table, maka akan muncul jendela Insert Table

Gb. 5.2 Jendela Insert Table

3. Tentukan jumlah kolom pada pilihan Number of coloumns, misalkan 3. Kemudian tentukan

jumlah baris pada pilihan Number of Rows, misalkan 5.

4. Pada bagian AutoFit Behaviour, beri tanda dengan ceklist pada satu bagian berikut ini :

- Fixed Coloumn width : merubah lebar kolom sesuai dengan keinginan. Pilih Auto untuk

menetukan lebar kolom secara otomatis.

- AutoFit to Contents : lebar kolom secara otomatis menyesuaikan dengan isi sel tabelnya

- AutoFit to Window : lebar kolom secara otomatis akan menyesuaikan dengan ukuran window

apabila dokumen dilihat dari web browser

5. Klik tombol OK untuk melihat hasilnya.
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5.1.2 Membuat tabel melalui toolbar

Cara lain untuk bisa membuat tabel adalah dengan melalui tombol toolbar Insert Table . Caranya:

1. Tempatkan kursor pada posisi dimana tabel tersebut akan disisipkan

2. Klik tombol Insert Table  pada toolbar

3. Seret pointer mouse ke bawah (untuk menentukan jumlah baris) dan ke kanan (untuk menetukan

jumlah kolom). Perhatikan tampilan berikut untuk membuat tabel melalui toolbar

Gb. 5.3 Tampilan pembuatan tabel 2x3 melalui toolbar

4. Klik tombol kiri mouse. Maka tabel yang dibuat akan langsung terlihat

Gb.5.4 Tampilan hasil proses pembuatan tabel

5.2 Memindahkan kursor

Untuk memmindahkan kursor di dalam tabel  dapat menggunakan tombol-tombol berikut :

• � atau   : Memindahkan kursor ke sel sebelah kiri atau kanan

• � atau � : Memindahkan kursor ke sel bagian bawah atau atas

• Tab : Ke sel berikutnya
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5.3 Mengubah ukuran tabel

Langkah yang digunakan untuk mengubah ukuran tabel adalah sebagai berikut:

1. Tempatkan kursor dan pointer mouse pada sembarang sel, sehingga tampilan tabel akan seperti

gambar 5.5.

2. Draging ke bawah dan ke kiri atau ke kanan untuk mengubah ukuran tabel.

Gb.5.5 Mengubah ukuran tabel dengan mouse

5..4 Mengubah lebar kolom 

Cara yang paling mudah untuk mengubah lebar kolom adalah langsung Anda lakukan melalui tabel

yang bersangkutan. Caranya :

1. Tempatkan mouse pada kolom yang akan Anda ubah, sehingga tampilan pointer mouse akan

berupa anak panah dua arah 

2. Drag mouse ke kanan maupun ke kiri untuk mengubah lebar kolom sesuai kebutuhan.

Gb.5.5 Mengubah ukuran kolom dengan drag

5.5 Mengubah tinggi baris

1. Tempatkan mouse pada baris yang akan Anda ubah sehingga tampilan mouse akan berupa anak

panah ke atas dan ke bawah 

2. Drag mouse ke atas atau ke bawah untuk mengubah tinggi baris

Gb.5.5 Mengubah ukuran  baris dengan drag
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5.6 Menyorot baris dan kolom di tabel

Untuk menyorot sel yang ada di dalam baris atau kolom tabel caranya adalah sebagai berikut :

5.6.1 Menyorot baris tabel

1. Tempatkan pointer mouse di luar tabel dimana posisi mouse sejajar dengan baris yang akan di

sorot

2. Klik mouse, sehingga baris tersebut akan tersorot (Gb. 5.6)

3. Drag mouse untuk menyorot baris berikutnya  

Gb. 5.6 Menyorot baris tabel

5.6.2 Menyorot Kolom di tabel

1. Tempatkan pointer mouse tepat di atas kolom yang akan disorot hingga muncul kursor 

2. Klik mouse, sehingga kolom tersebut akan tersorot

3. Drag mouse untuk menyorot kolom berikutnya

Gb. 5.7 Menyorot kolom sel

5.7 Menyamakan lebar kolom atau tinggi baris secara otomatis

Langkah yang digunakan untuk menyamakan lebar kolom atau tnggi baris agar sama secara otomatis

untuk seluruh sel yang dipilih/sorot adalah  sebagai berikut :

1. Sorot tabel dengan mengklik tanda  di kiri atas tabel

2. Klik menu bar Table > Autofit > Distribute Columns Evenly ( Untuk menyamakan lebar kolom),

atau klik menu bar Table > Autofit > Distribute Rows Evenly (untuk menyamakan tinggi baris)

5.8  Menyisipkan baris baru

Jika tabel yang dibuat masih kekurangan baris, maka Anda bisa menyisipkan baris yang baru baik di

bawah maupun di atasnya. Caranya adalah :

1. Tempatkan cursor di bawah di bawah tabel yang ada
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2. Klik menu bar Table > Insert > Rows Above. Maka akan muncul kotak dialog Insert Rows.

Gb.5.8 Kotak dialog Insert Rows

3. Tentukan jumlah baris baru yang akan dibuat, misalnya 3.

4. Klik tombol OK, maka jumlah baris kana bertambah seusai dengan jumlah baris yang anda tuliskan

dalam kotak dialog di atas

Gb.5.9 Tabel hasil penambahan baris baru

Apabila Anda akan melakukan penghapusan terhadap terhadapa baris tertentu, maka langkah yang

dilakukan adalah :

1. Sorot baris yang akan dihapus

2. Klik menu bar : Table > Delete > Rows

3. Hasilnya baris yang disorot akan dihapus seketika

5.9 Menyisipkan Kolom Baru

Anda pun dapat menyisipkan kolom baru ke dalam tabel, caranya :

1. Sorot salah satu kolom yang sekiranya akan bersebelahan dengan kolom yang baru. Lihat gambar

di bawah.

Gb.5.10 Penyorotan kolum
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2. Klik menu bar : Table > Insert > Column to the left (Kolom baru akan ditempatkan di kiri kolom

yang disorot), atau menu bar Table > Insert > Column to the right (Kolom baru akan ditempatkan

di sebelahkanan kolom yang disorot). Hasilnya akan sebagai berikut :

Gb. 5.11 Hasil penambahan kolom

5.10 Menggabung beberapa sel

Mengabung sel ini hanya dapat dilakukan pada baris atau kolom yang berdekatan dalam suatu tabel.

Langkah yang digunakan untuk menggabung bebrepa sel adalah sebagai berikut :

1. Sorot beberapa sel yang akan digabung, misalnya dua sel atau tiga sel yang berdekatan. Lihat

gambar di bawah.

Gb.5.12 Penyorotan sel

2. Klik menu bar : Table > Merge Cells. Hasilnya adalah sebagai berikut

Gb.5.13 Hasil peggabungan sel

5.11 Mengatur garis pembatas tabel (Border)

Kita bisa mengatur border (garis pembatas) tabel apakah akan diperlihatkan ataupun tidak. Cara untuk

mengaturnya adalah sebagai berikut :

1. Sorot seluruh bagian tabel

2. Klik panah toolbar outside border , sehingga akan tampil toolbar turunannya sebagai berikut : 
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3. Klik bentuk border yang kita inginkan dari salah satu toolbar turunan di atas

5.12 Border and Shading

Kita dapat mengatur style border dari toolbar border baik untuk teks biasa maupun untuk tabel.

Caranya adalah dengan mengklik menu bar : Format > Border & Shading. Maka akan muncul

jendela seperti di bawah :

5.13 Menggunakan Toolbar Drawing

Fasilitas drawing (menggambar) pada Microsoft Word dapat ditampilkan atau disembunyikan dengan

mengklik tombol Drawing  pada toolbar. Dengan fasilitas drawing ini Anda dapat leluasa bekerja

dengan garis, kotak, variasi teks dan lain sebagainya.

Gb.5.15 Toolbar Drawing
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5.13.1 Membuat garis/lines

Langkah yang digunakan untuk membuat garis antara lain :

1. Klik icon garis  pada toolbar drawing, sehingga pointer mouse berubah menjadi 

 

Gb. 5.16 Tampilan Drawing canvas / Area pembuatan objek

2. Tampatkan pointer mouse tersebut pada drawing canvas / lembar dokumen; kemudian klik, tahan

dan geser (draging) sampai posisi yang diinginkan

3. Akhiri dengan melepas tombol mouse

� Apabila akan membuat garis lurus secara vertikal atau horizontal, tekan tombol Shift bersamaan

dengan proses pembuatan garis tersebut.

� Agar dalam proses menggambar lebih terasa bebas, kita bisa menyembunyikan kotak Drawing

Canvas. Caranya :

a. Klik menu bar Tools > Options

b. Klik Tab General, kemudian hilangkan ceklist pada Automatically create drawing canvas

when inserting autoshape

c. Klik tombol OK

5.13.2 Membuat textbox

Textbox merupakan kotak yang bisa diisi baik itu oleh teks, gambar maupun objek yang lainnya. Langkah

yang digunakan untuk membuat texbox antara lain :

1. Klik Icon textbox  pada toolbar drawing, sehingga pointer mouse berubah menjadi 

2. Lakukan draging  sampai posisi yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian lepaskan mouse

3. Pada text tersebut, ketik kata-kata yang diinginkan. Lihat gambar 5.17.
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Gb. 5.17 Tampilan setelah hasil pembuatan textbox

� Cara yang digunakan untuk mengubah ukuran textbox,

Tempatkan pointer mouse pada bulatan kecil seperti di bawah :

 

5.13.3 Memilih objek

Langkah yang digunakan untuk memilih objek adalah sebagai berikut :

0. Klik salah satu objek yang ada

1. Tekan tombol Shift dan jangan dilepas, kemudian klik objek yang lainnya.

2. Lakukan klik terhadap objek yang lain masih dengan tombol Shift ditekan. Demikian juga

seterusnya apabila objek yang dipilih lebih dari satu.

� Untuk memilih objek, dapat juga dilakukan dengan menggunakan tombol select object .

Perhatikan gambar berikut ini :
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Gb. 5.18 Draglah mouse pada objek untuk memilih objek-objek tersebut

5.14 Word Art

Kita dapat membuat berbagai bentuk teks yang berifat artistik dengan fasilitas WordArt. Langkah

yang dilakukan adalah :

1. Tempatkan kursor pada posisi yang sesuai

2. Pada toolbar drawing, klik icon WordArt  sehingga muncul jendela sebagai berikut :

Gb. 5.19 Jendela pemilihan style huruf di WordArt

3. Pilih salah satu style, kemudian klik OK. Maka akan muncul jendela sebagai berikut

Gb. 5.20 Ketikkan text yang diinginkan

4. Ketikkan text jendela tersebut dan kemudian klik OK. Maka Anda akan langsung melihat hasilnya

misal seperti di bawah :
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Gb.5.21 Contoh hasil WordArt

���� Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer)

1. Tanya   : Bagaimanakah caranya agar saya bisa mengisi beberapa sel yang ada di table dengan

warna tertentu, misal kuning ?

Jawab : Pertama-tama Anda harus memblok sel mana saja yang ingin diisi dengan warna tersebut.

Setelah itu klik menu Format > Border & Shadding. Kemudian klik tab Shading. Silahkan pilih

warna yang akan diisikan kemudian klik tombol OK. Hasilnya warna background agar ter-

aplikasikan pada sel yang diblok.

2. Tanya   : Bagaimanakah caranya agar teks yang ada di adalam table bisa berdiri :

Jawab : Caranya blok dulu teks yang akan diberdirikan, setelah itu klik menu :

Format > Text Direction . Hasilnya teksnya itu akan menjadi berdiri.

3. Tanya   : Apabila saya sudah membuat teks artistik dengan menggunakan Word Art, dan saya ingin

menganti style Word Art-nya, bagaimanakah caranya?

Jawab : Pertama-tama Anda harus klik dulu objek teks Word Art tersebut, kemudian pada toolbar

Word Art pilih tombol Word Art gallery. Setelah itu akan muncul style Word Art lainnya, tinggal Anda

pilih saja mana yang sesuai dengan kesukaan.

���� Quiz

1. Istilah baris dalam tabel dinamakan:

a. Column b. Sel c. Rows d. Cursor e. Pointer

1. Tombol yang digunakan untuk memindah-midah kursor di dalam sel tabel adalah tombol :

a. Delete b. Space Bar c. Backspace d. Panah

2. Judul dalam setiap kolom disebut
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a. Sel b. baris c. Atribut d. Cursor e. Spacebar

3. Tuliskan langkah untuk menyisipkan baris baru di tabel

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tuliskan langkah untuk menyisipkan kolom baru di tabel

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Tuliskan langkah untuk menghapus baris di tabel

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Tuliskan langkah untuk menggabung (merge) sel :

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Berapa jumlah titik acuan  dalam objek yang digunakan untuk mengubah ukurannya :

…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Cursor salib panah                digunakan untuk

a. Mengubah ukuran objek b. Menghapus objek c. Memindahkan objek

10. Cursor dwi panah          digunakan untuk 

a. Mengubah ukuran objek b. Menghapus objek c. Memindahkan objek

���� Latihan

5.1 Buatlah dokumen seperti di bawah, kemudian simpan filenya dengan nama Lat5-1.

PT. CITRA INDO PERKASA 
Jl. Soekarno Hatta 105 Bandung 20235 � (022) 6059999

06 Oktober 2003

Yth. PT. Art Media

Jl. Raya Lembang 23

Bandung 40391

Faktur

No : 21/F-2/03

PO : 36/KAI/03

Untuk pembelian barang-barang sebagai berikut :

No. Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total Harga

1 Processor Pentium 4 2 2.700.000 5.400.000

2 Printer Canon  MPC200 1 2.000.000 2.000.000
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3 Monitor LG 17” Flatron 1 1.250.000 1.250.000

4 Mainboard Asus CUV4X-D 1 1.500.000 1.500.000

C
a
ta
ta
n
:

Barang yang sudah dibeli tidak dapat

ditukar atau dikembalikan

Terima Kasih

Sarini Arifah, S.E.

Subtotal

Potongan 20%

Subtotal

PPN 10%

Jumlah Total 

  

5.2 Teruskan pada Dokumen Nonton TV Via Ponsel dengan tampilan dokumen seperti di bawah. Simpan

filenya dengan nama Lat5-2.

Source From  www.koranit.com

Bukan sesuatu  hal  yang  aneh  lagi  jika orang kini  dapat  berjalan  sambil  menyaksikan  acara TV.

Namun perlu di ingat, barang elektronik yang dibawa tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ukuran saku

celana alias sudah tidak praktis. Lantas bagaimana jika tanpa harus membawa peralatan besar namun kita

masih dapat menikmati siaran tv?. Hanya Samsung yang dapat menjawabnya dengan : SCH-X820.

SCH-X820 merupakan telepon seluler pertama yang berhubungan dengan channel VHF/UHV tanpa

harus  menambah ukuran  telepon.  Lebih  dari  itu,  kualitas  gambarnya  lebih  jelas  dibanding  TV portable

karena SCH-X820 menggunakan 262.000 warna TFT-LCD. 

Jika anda tergiur dengan SCH-X820, mungkin anda harus sedikit bersabar untuk memilikinya, karena

Samsung tipe tersebut untuk saat ini masih di tujukan bagi market di Korea dan belum ada pemberitahuan

lebih lanjut mengenai penjualan ke negara lain seperti Indonesia.

Spesifikasi Khusus :

1. Fasilitas Saluran TV

2. Dapat menyaksikan tayangan TV secara horizontal maupun vertical.

3. Dapat menampung 50 frame saluran TV

Daftar produsen ponsel besar di dunia
N

o

Nama Produsen Negara Total Penjualan

1 NOKIA Finlandia 20.000.000

2 Sony Erricson Jepang + Swedia 7.000.000

3 Motorola Amerika Serikat 5.000.000

4 Siemens Jerman 4.500.000
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5 Samsung Korea 3.000.000

6 Philips Belanda 1.000.000

7 Alcatel Prancis 750.000

8 LG Korea 500.000

Tren perkembangan ponsel di dunia
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6. Menggunakan Microsoft Excel

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Mengenal tampilan dan fitur-fitur Excel

• Memasukkan data ke lembar kerja Excel

• Memformat data di sel

• Menggunakan rumus untuk otomatisasi perhitungan

• Menggunakan fungsi-fungsi utama Excel : SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, dan MIN.

Excell merupakan program yang banyak digunakan sebagai pengolah angka. Excell digunakan untuk

melakukan perhitungan-perhitungan dalam bentuk tabel. Program ini banyak digunakan oleh kalangan

mahasiswa ataupun kantoran, misalnya untuk menyimpan dan mengolah data statistik dan keuangan. Untuk

menjalankan Microsoft Excell, klik menu : Start > Program > Microsoft Excell, hasil tampilannya akan

nampak seperti pada gambar 6.1.
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Gb.6.1 Lembar kerja Excell

Bagian penting yang harus difahami pada tahap awal adalah definisi sel dan Range.

• Sel : koordinat / titik temu antara baris dan kolom, misal A1

• Range : gabungan beberapa sel misal,  A3:C6 

(Tanda : mengandung arti sampai dengan) 

Gb.6.2 Contoh sel, range dan atribut

6.1 Menggerakkan penunjuk sel 

Pada saat pertama kali Excell dibuka, penunjuk sel berada pada sel A1. Untuk menggerakkan  petunjuk

sel dapat dilakukan dengan mengklik mouse atau dengan menggunakan tombol yang terdapat di

keyboard.

Tombol Keterangan
��� Pindah ke kiri, kanan, atas, bawah

Enter Pindah ke sel bawah
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Pg Dn Pindah satu layar ke bawah

Pg Up Pindah satu layar ke atas

Home Penujuk sel pindah ke kolom A

Tabel 1.1 Tombol keyboard untuk menggerakkan penujuk sel

6.2 Memasukkan data ke lembar kerja

Data yang dimasukkan ke dalam Excell dapat berupa teks, nilai, rumus, tanggal, jam dan lain-lain.

Untuk memasukkan data ke dalam suatu sel :

1. Pilih sel untuk data

2. Ketikkan data (teks/angka)

3. Tekan tombol Enter atau (  � � � )

6.3 Memperbaiki kesalahan ketik

Cara untuk memperbaiki kesalahan ketik :

1. Klik alamat sel yang akan dibetulkan. Kemudian tekan tombol F2

2. Betulkan data yang ada langsung dari sel tersebut

3. Enter apabila telah selesai

� Selain cara di atas, kita pun dapat membetulkannya yakni dengan mendouble klik alamat sel yang

ingin diperbaiki. Kemudian ketikkan data yang ingin dimasukkan.

6.4 Duplikat / Copy Data

Langkah yang digunakan untuk melakukan copy ke tempat lain adalah :

1. Sorotlah range data mulai dari sel A1 sampai C5

2. Klik menu bar : Edit > Copy (Ctrl+C). Atau Klik icon copy  di tolbar.

3. Kliklah mouse pada alamat sel dimana data akan dipindahkan

4. Klik menu bar Edit > Paste, untuk menempelkan data hasil pengcopyan.

� Untuk memindahkan data (Cut) ke alamat sel yang lain, maka kita tinggal mengklik menu bar :

Edit > Cut (Ctrl+X)

� Dengan metode Copy/Cut di atas, kita pun dapat menyalin/memindahkan data dan grafik dari

Excell ke Dokumen Microsoft Word.

Gb.6.3 Proses duplikasi data
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6.5 Menyisipkan data

Menyisipkan data berfungsi untuk menyediakan tempat kosong untuk suatu data, baik pada posisi baris

ataupun kolom.

6.5.1 Menyisipkan Baris

Langkah yang digunakan untuk menyisipkan baris baru ke rentetan data yang sudah ada adalah :

1. Pilih baris yang akan disisipkan, misalnya baris 3 sampai baris 4 (lihat Gb. 6.4a).

2. Klik menu bar: Insert > Rows. Hasilnya nampak pada Gb. 6.4b.

         

Gb. 6.4a Pemilihan baris yang akan disisipkan Gb. 6.4b Hasil penyisipan baris baru

� Sebaliknya untuk menghapus baris adalah dengan memilih baris yang akan dihapus, kemudian klik

menu bar Edit > Delete.

6.5.2 Menyisipkan Kolom

Langkah yang digunakan untuk menyisipkan kolom baru ke rentetan data yang sudah ada adalah 

1. Pilih kolom yang akan disisipkan, misalnya kolom A dan kolom B  (lihat Gb. 6.5a).

2. Klik menu bar Insert > Column. Hasilnya nampak pada Gb. 5.5b.
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Gb. 6.5a Pemilihan kolom yang akan disisipkan Gb. 6.5b Hasil penyisipan kolom

� Sebaliknya untuk menghapus kolom adalah dengan memilih kolom yang akan dihapus, kemudian

kilk menu bar Edit > Delete.

6.6. Fasilitas Undo dan Redo

Apabila melakukan kesalahan dalam memberikan perintah terhadap data, maka dapat dilakukan

pembatalan terhadap perintah tersebut dengan menggunakanperintah Undo atau Redo.

 Undo : berfungsi untuk membatalkan perintah yang telah dikenakan pada data

 Redo : berfungsi untuk membatalkan perintah Undo.

 

6.7 Format Data di Sel

Kita dapat mengatur bentuk format angka pada sel-sel yang berisi data, baik itu data mengenai mata

uang, tanggal, waktu dan lain sebagainya. Namun alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengatur

setting lokasi (regional setting) tempat komputer kita ini dipakai, yakni Indonesia. Dengan demikian

angka dan tanggal dapat dengan mudah disesuaikan ketika proses pemasukkan data.

Cara untuk mengubah regional setting adalah :

1. Di Windows, klik menu bar : Start > Settings > Control Panel

2. Klik atau Double klik icon Regional & Languange Setting . Hasilnya akan muncul jendela

Regional and Languange Options

3. Di bagian Standard and Format, klik panah ke bawah dan pilih Indonesian
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Gb. 6.6a Jendela Regional and Languange Setting

4. Klik OK untuk mengakhiri

Selanjutnya untuk mengubah format data secara langsung dari sel, maka kita bisa menggunakan salah

satu fasilitas penting yang bernama  Format cell. Berikut ini adalah beberapa penerapan yang sering

digunakan dalam memformat data di sel.

6.7.1 Format Angka

1. Pilih/Sorot alamat sel yang akan diubah format angkanya

2. Klik menu bar : Format > Cells…. Maka akan muncul jendela Format Cells.

3. Klik Tab Number, kemudian di situ akan muncul berbagai kategori format angka. Pada bagian

Category, kita pilih Number kemudian ceklist-lah bagian Use 1000 Separator

Gb. 6.6b Format Cell untuk mengatur format data

4. Tekan OK untuk melihat hasilnya (Gb. 6.7).  
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Gb.6.7a Sebelum diformat Gb. 6.7b Hasil pengaturan format angka 

� Untuk menambahkan simbol mata uang Rp ataupun $, kita dapat mengaturnya dalam jendela

Format Cells dengan memilih Category : Accounting, kemudian pilih simbol Rp.

6.7.2 Format tanggal

Kita dapat menformat tanggal sesuai dengan kebutuhan. Caranya adalah sebagai berikut :

1. Pilih/Sorot alamat sel yang akan diubah format angkanya

2. Klik menu bar : Format > Cells…. Maka akan muncul jendela Format Cells.

3. Klik Tab Number. Pada bagian Category  klik Date, kemudian pilih format tanggal yang sesuai

dengan kebutuhan Anda.

4. Klik OK untuk mengakhiri.

6.7.3 Format perataan (alignment)

Langkah yang digunakan untuk memformat alignment adalah :

1. Sorot range yang akan diformat, misal A1:C1

2. Klik menu bar Format > Cells

3. Klik Tab Alignment, kemudian pada bagian text alignment pilih 

    - Horizontal Alignment : perataan secara horizontal, misal dipilih Center

    - Vertical Alignment : perataan secara vertical, misal dipilih : Top

 Gb. 6.8 Format perataan sel
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4. Pada bagian text control, tandai dengan ceklist misal untuk pilihan Wrap Text yang berfungsi untuk

pelipatan kata yang panjang ke bawah

5. Klik tombol OK

                     

Gb. 6.9 Awal Gb.6.10 Setelah dilakukan proses alignment

� Kita dapat menggabung sel-sel yang dipilih dengan cara menekan tombol merge sel  di toolbar

6.7.4 Pembingkaian (bordering) data

Agar tampilan pencetakan (print) dokumen excell lebih elegan, alangkah baiknya kita memberikan

bingkai (border) pada range sel yang berisi data. Caranya adalah :

1. Pilih/sorot range  sel yang akan diberikan bingkai

2. Klik tanda panah pada toolbar borders  , sehingga muncul toolbar turunannya seperti di bawah :

Gb. 6.11 Turunan toollbar border

5. Pilih bentuk bingkai sesuai keinginan Anda. Setelah itu lihat hasilnya.

                

� Dengan mengklik toolbar Print Preview , maka kita dapat melihat tampilan hasil cetaknya

setelah diprint
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6.8 Menggunakan rumus 

Tanda atau simbol yang digunakan untuk proses operasi perhitungan dalam Excell adalah :

Operasi Simbol Operator

Perkalian *

Pembagi /

Tambah +

Kurang -

Pangkat ^

Tabel 1.2 Penggunaan operator perhitungan

Misalkan simbol di atas hendak digunakan untuk menghitung total harga yang ada di excell seperti pada

Gb. 6.3. Maka untuk menulis rumus/formula/fungsi dalam Excell harus diawali  dengan menggunakan

tanda = 

 

Gb. 6.14 Contoh penerapan formula di Excell

Kita dapat menyalin (copy) pola perhitungan  di atas untuk produk-produk di bawahnya. Caranya adalah :

1. Pindahkan pointer ke sel D3 (dimana rumus pertama kali dipakai)

2. Arahkan pointer mouse ke ujung kanan bawah sel yang dipilih (sel D3) sehingga muncul tanda

pointer  +  seperti terlihat pada gambar di bawah :

Gb. 6.15 Proses untuk menghitung secara otomatis

3. Drag mouse ke bawah sampai alamat kolom D5. Setelah itu secara otomatis akan nampak hasil

perkalian pada kolom di bawahnya yang mengikuti pola perkalian sel  D3. 
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Gb.6.16 Proses Drag

Gb.6.17 Hasil perhitungan setelah drag berakhir

6.9 Menggunakan Fungsi 

Fungsi merupakan suatu rumus yang sudah siap pakai di Excell dan berfungsi untuk membantu dalam

proses perhitungan.

6.9.1 SUM 

Fungsi SUM digunakan untuk mengetahui jumlah total dari sel-sel yang berderetan.  Cara penulisan

fungsi tersebut adalah :  =SUM(sel ke-1: sel ke-N)

Misal kita akan menjumlahkan jumlah total yang harus dibayar pada contoh daftar belanjaan terdahulu

yakni menjumlahkan data-data dari sel D3 sampai D5. Caranya :

1. Klik alamat sel yang akan diisi fungsi, misal di D7.

2. Ketikkan rumus  =SUM(D3:D5)

3. Tekan Enter. Hasil penjumlahannya akan langsung terlihat pada sel tersebut.

Gb.6.18 Hasil penerapan fungsi SUM

� Cara lain yang cukup singkat dalam memakai fungsi SUM adalah sebagai berikut :

2. Klik alamat sel  berisi data pertama yang akan dijumlahkan (D3)

3. Sorot range sel dari sel data pertama sampai sel data terakhir . Lihat Gb. 6.8.
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Gb.6.19 penyorotan rentetan sel

4. Lepaskan sorotan mouse pada jajaran alamat sel yang kosong (D7).

5. Klik tombol toolbar autosum , maka hasil penjumlahannya akan langsung terlihat. 

Gb.6.20 Hasil penjumlahannya

� Apabila panah di toolbar autosum diklik maka akan terlihat toolbar turunannya seperti di bawah ini :

- SUM : Fungsi Penjumlahan rentetan data

- Average : Menghitung nilai rata-rata

- Count : Menghitung banyaknya data

- Max : Menentukan data yang paling besar

- Min : Menentukan data yang paling kecil 

6.9.2 Average

Fungsi Average digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari range data yang dipilih.  Cara penulisan

fungsi tersebut adalah :  =Average(sel ke-1: sel ke-N).

6.9.3 Count

Fungsi Count digunakan untuk mengetahui banyaknya data dari range data yang dipilih.  Cara

penulisan fungsi tersebut adalah :  =Count(sel ke-1: sel ke-N).

6.9.4 Max

Fungsi Max digunakan untuk mengetahui nilai data tertinggi dari range data yang dipilih.  Cara

penulisan fungsi tersebut adalah :  =Max(sel ke-1: sel ke-N)
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6.9.5 Min

Fungsi Min digunakan untuk mengetahui nilai data terendah dari range data yang dipilih.  Cara

penulisan fungsi tersebut adalah :  =Min(sel ke-1: sel ke-N)

���� Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer)

1. Tanya   : Setelah saya membuat dokumen di Excel dan mau mencetaknya, ternyata garis batas di

kotaknya tidak tercetak. Bagaimanakah caranya agar garis batas kotak selnya dapat tercetak di

printer?

Jawab : Pertama-tama Anda harus memblok area sel yang akan diberikan garis batas. Setelah itu

Anda tinggal pilih menu yang ada di toolbar border   dan pilih style border yang seluruhnya isi

.

2. Tanya   : Bagaimanakah saya dapat membuat suatu  urutan bilangan yang memiliki pola 1 ,2 ,3 atau

bilangan genap 2, 4, 6  di sel excel tanpa perlu repor-repot mengetik angkanya satu persatu?

Jawab : 

a. Masukkan misal di sel A1 bilangan pertama : 1

b. Masukkan di sel A2 bialngan kedua : 2

c. Sorot sel A1 dan A2

d. Tempatkan  mouse di sudut kanan bawah hasil pensorotan sehingga lambang kursor menjadi

seperti salib +

e. Drag area bloking tersebut ke bawah sampai angka yang diinginkan.

Anda pun dapat menerapkan cara ini untuk pola urutan bilangan misal kelipatan dua, tiga dan lain

sebagainya.

3. Tanya   : Apakah saya bisa memindahkan atau meng-copy-kan data-data yang ada di sel Excel ke

dokumen Microsoft Word?

Jawab : Tentu saja bisa. Anda tinggal sorot daerah sel yang mengandung data-data yang ingin

dipindahkan. Kemudian klik menu Edit > Copy. Setelah itu bukalah dokumen wordnya, baru

lakukan proses Edit > Paste. Hasilnya data dari sel Excel akan dicopykan ke dokumen Word. 

���� Quiz

4. Kumpulan lembar kerja yang ada di dokumen microsoft excell disebut:

a. Formula Bar b. sel Aktif c. Kolom d. Sheet e. Scrollbar
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5. Cara yang paling tepat untuk mengedit teks yang ada di sel excell adalah dengan:

a. Menekan tombol delete b. Mendoble klik sel tersebut c. Mendrag sel

tersebut

d. Membackspace sel tersebut e. Klik menu Edit > Copy

6. Tuliskan langkah untuk memformat sel, misal menjadi format mata uang :

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Tuliskan rumus untuk menjumlahkan seluruh data yang ada pada range sel B1 s/d B10

……………………………………………………………………………………………………………………..

8. Tulislah rumus untuk mencari nilai rata-rata pada  range sel B1 s/d B10

…………………………………………………………………………………………………………………….

9. Tulislah rumus untuk mencari nilai data tertinggi yang ada pada range sel B1 s/d B10

…………………………………………………………………………………………………………………….

10. Tulislah rumus untuk mencari nilai data terendah yang ada pada range sel B1 s/d B10

…………………………………………………………………………………………………………………….

���� Latihan

6.1 Buatlah data pembelian seperti di bawah, serta jumlahkan total harga yang harus dibayar. Simpan

filenya dengan nama : Lat6.  Ubah nama sheetnya menjadi Penjualan Komputer.

6.2 Buatlah Daftar Belanja Bulanan sebagai berikut pada sheet 2 di file Lat6. Ubah nama sheetnya menjadi

Daftar Belanja
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Ubahlah format angka data di atas menjadi seperti di bawah :

6.3 Di dalam sheet 3 file Lat6, buatlah daftar nilai seperti di bawah (bagian kiri).

Kemudian atur border-bordernya sehingga apabila diprint preview akan membentuk format seperti

gambar di kanannya. Ubah nama sheetnya menjadi Daftar Nilai.

                

Cetak hasilnya di printer.

6.4 Di dalam sheet 4 file  Lat6, buatlah daftar  keuangan di bawah ini dan ubah nama sheetnya menjadi

Keuangan Harian.
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Print Preview
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Kemudian Copy-kan data di atas ke Dokumen Microsoft Word. Kemudian lihat hasilnya!

7.  Excell Lanjutan

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Mengurutkan data

• Membuat grafik 2D dan 3D

• Menggunakan fungsi Excel lanjutan : IF, COUNTIF, SUMIF

7.1 Mengurutkan data

Langkah yang digunakan untuk mengurutkan data adalah sebagai berikut :

0. Sorot range data yang ingin diurutkan.

1. Klik toolbar :

-  Sort Ascending : digunakan untuk mengurutkan data (baik angka maupun huruf) secara

menaik.

-  Sort Descending : digunakan untuk mengurutkan data (baik angka maupun huruf) secara

menurun.

2. Setelah itu muncul jendela Sort Warning. Tekan tombol Sort untuk melihat hasilnya.
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Gb.7.1 Awal     Gb.7.2 Sort Asceding berdasarkan harga satuan

      

Gb.7.3 Sort Descending berdasarkan harga satuan       Gb. 7.4 Sort Ascending berdasakan nama produk

7.2 Membuat grafik

Grafik merupakan salah satu fasilitas Excell yang berfungsi untuk memperlihatkan data dalam bentuk

gambar. Grafik pada Excell mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan jenis laporan yang ditampilkan.

Kita dapat memilih model grafik apa yang diinginkan apakah  2-D atau 3-D, tergantung spesifikasi data yang

ingin digrafikkan.  

7.2.1 Grafik 2-D (X-Y)

Misal data yang akan dibuat grafiknya adalah sebagai berikut :

Gb.7.5 Data yang akan dibuat grafiknya

Langkah yang digunakan untuk membuat grafiknya adalah :

1. Tentukan range data yang akan dibuat grafik, misal sorot range A2:B8.

2. Klik menu bar : Insert > Chart, atau klik icon Chart Wizard  di toolbar. Hasilnya akan terlihat

jendela Chart Wizard sebagai berikut :
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3. Pilih tipe grafik yang sesuai. Kemudian tekan tombol Next>. Hasilnya akan nampak sebagai berikut 

4. Klik Next> sehingga akan nampak jendela sebagai berikut : 
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Tekan dan tahan tombol ini
untuk meliihat tampilan grafik
yang dipilih 

Kategori grafik

Jenis pilihan
grafik

Klik pilihan ini untuk
menentukan range data

Rows : Jika range data yang
diambil berbentuk baris (rows)
Columns : Jika range data
yang diambil berbentuk kolom

Gb.7.6 Tampilan hasil pemilihan grafik

Sumbu X (X-axis)

Judul grafik
(Chart Title)

Sumbu Y (Y-axis)

Gb.7.6 Pemilihan grafik

Gb.7.7 Tampilan untuk memasukkan keterangan grafik

Label Grafik
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5. Sampai sini anda bisa langsung melihat tampilan grafiknya dengan menekan tombol Finish. Jika kita

mengklik tombol Next>, maka akan muncul jendela terakhir sebagai berikut :

6. Klik Finish untuk mengakhiri. Hasilnya akan nampak grafik sebagai berikut :

Data peserta kursus tahun 2002
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Gb.7.9 Hasil akhir grafik dari data yang diambil

7.2.2 Grafik 3D (X-Y-Z)

Di bawah ini akan diperlihatkan bagaimana cara membuat grafik 3-D sesuai data yang ada. Untuk

membuatnya setidaknya harus ada tiga komponen data. Misal data yang akan digrafikkan adalah sebagai

berikut :

Gb.7.10. Data yang akan dibuatkan grafiknya

Caranya adalah sebagai berikut :

1. Tentukan range data yang akan dibuat grafik, misal sorot range A3:E8.
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Gb.7.8 Pilih mau di sheet mana grafik ditempatkan

Grafik ditempatkan sesuai
pilihan, mau di sheet mana

Grafik ditempatkan di sheet baru

Komponen data grafik :

- Program (Sumbu X)

- Bulan (Sumbu Y)

- Jumlah (Sumbu Z)
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2. Klik icon Chart Wizard  di toolbar. Hasilnya akan terlihat jendela Chart Wizard seperti Gb. 7.6.

3. Pada jendela tersebut, pilihlah :

- Chart type : Column

- Chart sub-type : 3-D Column

Kemudian klik Next >. Hasilnya akan nampak jendela

Seperti Gb. 7.12

4. Klik Next > sehingga akan muncul jendela untuk 

    untuk memasukkan label grafik (Gb.7.13)

    - Chart title : Jumlah peserta kursus

    - Sumbu  X : Program

 - Sumbu Y : Bulan

 - Sumbu Z : Jumlah

Gb. 7.13 Jendela pemasukkan label grafik

5. Klik Finish  untuk melihat hasil akhirnya (Gb. 7.14)
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Gb.7.11 Pilih Sub-type 3-D Column

Gb.7.12 Tampilan grafiknya
Sumbu Z Sumbu X Sumbu Y
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Gb. 7.14 Hasil akhir grafik 3-D jumlah peserta kursus 

� Apabila keterangan grafik tidak lengkap, kita harus memperbesar ukurannya (resize) sehingga

keterngan grafiknya terlihat semua. 

� Untuk mengubah style & ukuran huruf yang ada di grafik, caranya adalah :

- Klik daerah grafik (Chart Area)

- Pilih jenis dan ukuran huruf yang sesuai pada toolbar font 

� Untuk mengatur tampilan grafik 3-D dengan merotasikannya. Caranya adalah :

1. Klik Chart Area grafik

2. Klik kanan mouse, kemudian klik menu  3-D View. Maka akan muncul kotak sebagai berikut 
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Gb.7.15 Jendela untuk mengatur tampilan grafik 3-D
Mengembalikan tampilan
grafik sesuai standar

Mengatur tinggi /
 kemiringan

Mengubah rotasi
tampilan grafik

Mengatur
perspektif grafik
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3. Klik Apply untuk melihat perubahannya. Klik OK  untuk menyetujui dan mengakhiri proses

pengaturan grafik. 

� Mengubah rotasi juga dapat dilakukan secara langsung pada grafik yang bersangkutan dengan

cara :

1. Tempatkan pointer mouse pada pojok grafik (corners), sehingga mouse membentuk simbol

plus.

2. Klik + tahan (Drag), kemudian geser sesuai dengan kebutuhan. Maka tampilan grafik akan

berubah.

7.2.3 Data grafik diambil dari beberapa range

Dalam kasus sehari-hari, pembuatan grafik terkadang data diambilkan dari seluruh range yang ada

seperti pada penjelasan di atas, namun tidak jarang membuat suatu grafik dengan data yang

dilibatkan tidak dalam satu range, melainkan beberapa range yang tidak berdekatan.

Misalnya membuat grafik garis (line) dengan menampilkan perbandingan antara jumlah peserta bulan

februari dan april. Pembuatan grafik ini tidak melibatkan satu range, melainkan data pada range yang

terpisah. Langkah yang digunakan untuk pembuatan grafik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tentukan range data yang akan dibuat grafik, misal sorot range A4:A9, kemudian tekan tombol

Ctrl dan sorot range C4:C9, serta tekan kembali tombol Ctrl dan sorot range E4:E9. Lembar kerja

akan terlihat seperti berikut :  
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Tepatkan mouse pada simbol ini untuk
mengubah rotasi grafik. Kemudian Drag
sesuai kebutuhan.

Gb.7.16 Pengaturan tampilan grafik dengan drag
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Gb. 7.17 Penyorotan data dari range yang berbeda 

2. Klik menu bar : Insert > Chart…

3. Klik tab Standard Types, kemudian pada Sub-type Chart Types pilih jenis grafik Line (Gb.7.18).

Kemudian klik tombol Next >. Hasilnya akan muncul jendela seperti pada Gb. 7.19.  

4. Klik Next >, sehingga akan nampak jendela seperti pada Gb. 7.20. Masukkan Label grafiknya.

5. Klik Finish untuk melihat hasil akhirnya (Gb. 7.21) 

                               

Gb. 7.18 Pemilihan jenis grafik Gb. 7.19 Tampilan grafik dari range data

Gb. 7.20 Pengaturan label grafik
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Gb. 7.21 Grafik dari dua range yang berbeda.

7.2.4 Pembuatan grafik PIE (Lingkaran).

Grafik PIE digunakan untuk menampilkan satu data dengan prosentase suatu nilai. Grafik ini

membutuhkan dua range data yaitu data label dan data nilai. Misalnya akan membuat grafik prosentase

jumlah peserta kursus hanya bulan Februari untuk seluruh program. Langkah yang digunakan adalah

sebagai berikut :

0. Tentukan range data yang akan dibuat grafik, misal sorot range A4:A9, kemudian tekan tombol Ctrl

dan sorot range C4:C9. Lembar kerja akan terlihat sebagai berikut :

Gb. 7.22 Range data untuk grafik PIE

1. Klik Menu bar: Insert > Chart…

2. Pada jendela Chart Wizard – Step 1, pilih jenis grafik PIE dan tentukan pula pilihan grafik lingkaran

pada pilihan Chart sub-type.

3. Pada jendela Chart Wizard – Step 2, tentukan data range  dan pembentukan grafik (series). Kita

tidak menentukan data range mengingat sebelumnya telah melakukan pemilihan range data.

Kemudian klik Next >.

4. Pada jendela Chart Wizard – Step 3, pada bagian 

- Klik tab tiles, kmudian pada Chart Tiltle ketikkan judul grafiknya. Misalnya Grafik Peserta

Kursus Bulan Februari. 

- Klik tab Legend dan hilangkan tanda ceklist pada pilihan Show Legend untuk menghilangkan

tampilan keterngan grafik
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- Klik tab Data Labels. Pada bagian label Label Contains,  berilah tanda ceklist pada Category

Name dan  Percentage. 

5. Klik Next > untuk menuju ke jendela Chart Wizard – Step 4,  atau klik tombol Finish  untuk

mengakhiri  proses pembuatan grafik. Grafik akan terlihat sebagai berikut :

Data peserta kursus bulan Februari
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Komputer Bisnis

17%

 Gb.7.23 Grafik PIE dari range data yang dipilih

7.3 Fungsi Excell Lanjutan

7.3.1 Fungsi Logika IF

Fungsi logika IF banyak berperan dalam menentukan skenario penyelesaian masalah.  Fungsi IF

mempunyai bentuk umum :

=IF(test logika, nilai jika benar,  nilai jika salah)

Fungsi logika IF ini menggunakan operator relasi :  =, <, >, <=, >= dan <> dan  juga menggunakan

operator logika AND, OR, NOT. Misalnya sebagai berikut :

� Apabila nilai >=60, maka dinayatakan LULUS.

� Apabila nilai <60, maka dinyatakan GAGAL.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan penggunaan logika IF adalah :

=IF(Nilai>=60, LULUS, GAGAL) . 

Apabila fungsi IF diterapkan dalam lembar kerja adalah sebagai berikut :

 Gb.7.24 Penggunaan fungsi IF sederhana

���� Fungsi IF bercabang
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Fungsi IF ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa tes logika yang

bertingkat. Misalnya kita akan menentukan kriteria penilaian nilai ujian sebagai berikut :

Nilai ujian Huruf Keterangan
75-100 A Luar biasa

65-74 B Baik

55-64 C Kurang

45-54 D Sangat Kurang

<45 E Tidak lulus

• Formula yang digunakan untuk menentukan grade nilai :

=IF(B2>74;"A";IF(B2>64;"B";IF(B2>54;"C";IF(B2>44;"D";"E"))))

• Formula yang digunakan untuk menentukan keterangan nilai :

=IF(B2>74;"Luar Biasa";IF(B2>64;"Baik";IF(B2>54;"Kurang";IF(B2>44;"Sangat Kurang";"Tidak

Lulus"))))

Berikut ini adalah adalah contoh lembar kerjanya :

Gb.7.25 Penggunaan fungsi IF untuk menentukan grade nilai

Gb.7.26 Penggunaan fungsi IF untuk keterangan nilai
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7.3.2 COUNTIF

Fungsi  COUNTIF ini digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat pada range

tertentu berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu. Bentuk umum dari fungsi SUMIF adalah

=COUNTIF(range : criteria).

- Range : digunakan untuk menentukan range yang dievaluasi atau diuji

- Criteria : digunakan untuk menentukan kriteria atau kondisi tertentu yang akan dihitung.

Kriteria ini dapat berupa huruf, angka atau rumus.

Misalnya sebagai berikut :

Gb.7.27 Penggunaan fungsi COUNTIF

7.3.3 SUMIF

Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan seluruh data angka (numerik) dari sederetan angka,

khusus untuk angka yang memenuhi kondisi atau kriteria tertentu. Bentuk umum dari fungsi SUMIF

adalah :

=SUMIF(range, criteria,  sum_range)

- Range :  digunakan untuk menentukan range yang akan dievaluasi atau diuji

- Criteria : digunakan untuk menentukan kriteria atau kondisi tertentu yang akan dihitung.

Kriteria ini dapat berbentuk huruf, angka atau rumus.

- Sum_range : digunakan untuk menentukan range data yang akan dijumlahkan atau

dihitung

Misal pada lembar kerja berikut akan dihitung jumlah keseluruhan dari masing-masing jenis barang

yang terjual, yakni : Printer, Monitor dan Keyboard.

Tutorial Computer For Office : Microsoft Office

Formula yang digunakan untuk mencari jumlah

pelamar SMU :

= COUNTIF(B3:B10;D4)  atau 

= COUNTIF(B3:B10;”SMU”)  

Formula yang digunakan untuk mencari jumlah

pelamar D3 :

= COUNTIF(B3:B10;D5)  atau 

= COUNTIF(B3:B10;”D3”)  

Formula yang digunakan untuk mencari jumlah pelamar S1 :

= COUNTIF(B3:B10;D6)  atau 

= COUNTIF(B3:B10;”S1”)  
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Gb.7.28 Penggunaan fungsi SUMIF

���� Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer)

1. Tanya   : Bagaimana caranya agar pada grafik yang kita buat, value (nilai) dari grafiknya dapat

ditampilkan?

Jawab : Pertam-tama klik batang atau garis grafik yang ingin ditampilkan data valuenya. Kemudian

Klik kanan > Format Data Series... setelah itu pilih tab Data Labels. Baru kemudian pada bagian

Label Contains ceklist-lah opsi Value. Hasilnya nilai akan muncul pada grafik.  

2. Tanya   : Ketika saya membuat grafik 3D seperti pada gambar 7.16, ternyata tidak semua keterangan

bulan dan program dapat ditampung baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Bagaimanakah caranya

agar semua keterangannya dapat tertampilkan?

Jawab : Permasalahan di atas dikarenakan daerah grafik 3D yang Anda buat terlalu kecil. Solusinya

anda dapat memperbesar kotak area grafik tersebut. Setelah itu klik salah satu label di sumbu X

dan ubah ukuran hurufnya menjadi lebih kecil misalkan 8 (via toolbar ukuran huruf). Demikian cara

yang sama juga diterapkan untuk sumbu Y dan Z. alhasil grafik 3D Anda dapat menampilkan

seluruh keterangan yang diinginkan seperti pada gambar 7.16.
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3. Tanya   : Ketika saya akan mem-print preview dokumen excel yang hendak diprint, eh ternyata data

grafik yang ada di dokumen tidak mencukupi alias terpotong. Nah bagaimana caranya agar ketika

dokumen excel tersebut diprint, tidak ada daerah yang terpotong?

Jawab : ada dua solusi yang bisa anda pilih untuk menyelesaikan problem ini. Anda tinggal pilih

cara mana yang paling cocok. 

Cara pertama : Anda harus memperkecil grafik tersebut dan memposisikannya ke arah yang lebih

kiri sehingga tidak memotong batas area printing.

Cara Kedua : Anda dapat men-set pada menu File > Page Properties agar dokumen cukup pada

satu halaman dengan memilih (meng-on-kan) bagian Scalling : Fit To 1 Page.  Setelah itu klik OK.

Hasilnya ketika dokumen di-printpreview, tidak akan ada lagi daerah yang terpotong.

���� Quiz

1. Proses pengurutan data dari yang terkecil ke yang terbesar disebut :

a. Sort Ascending b. Sort Descending c. Sort Planning d. Sort Editing

2. Langkah-langkah yang digunakan untuk membuat grafik data

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Cara yang paling tepat untuk mengedit properti yang dimiliki oleh grafik adalah:

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Arti dari rumus =COUNTIF(B3:10;”Sarjana”) adalah

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Arti dari rumus =SUMIF(B2:B6; “Printer”;C2:C6) adalah

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Arti dari rumus =IF(B2>=60;”LULUS;”GAGAL”) adalah

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Arti dari rumus =IF(B2>74;"Luar Biasa";IF(B2>64;"Baik";IF(B2>54;"Kurang";IF(B2>44;"Sangat

Kurang";"Tidak Lulus"))))  adalah

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tuliskan langkah agar dokumen yang kita buat ketika diprint tidak terpotong
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…………………………………………………………………………………………………………………….

���� Latihan

7.1 Bukalah file Lat6 dan masuklah ke lembar kerja Daftar Nilai. Lalu lakukan proses pengurutan (sort) baik

menaik (asceding) ataupun menurun (descending) berdasarkan atribut : 

• NIS 

• NAMA 

• NILAI

7.2 Di Dokumen yang baru, buatlah grafik 2-D Data peserta kursus seperti di bawah dan simpan filenya

dengan nama Lat7. Ubah nama Sheet1 tersebut menjadi Kursus 2-D.
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7.3 Di Sheet2 dokumen Lat7, buatlah grafik 3-D Data peserta kursus seperti di bawah. Ubah nama Sheet2

menjadi Kursus Bulanan. Copykan data dan grafiknya ke dokumen di Microsoft Word.
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7.4 Masih di sheet Kursus Bulanan, buatlah grafik yang diambil dari beberapa range data di atas  untuk

bulan Februari dan April, seperti di bawah ini  :

7.5 Masih di Sheet Kursus Bulanan, buatlah grafik berjenis PIE untuk data peserta kursus bulan Februari

seperti di bawah :
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Data peserta kursus bulan Februari
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Komputer Bisnis

17%

7.6 Di Sheet3, buatlah data pelamar seperti di bawah dengan menggunakan fungsi COUNTIF. Ubah nama

Sheet3 menjadi Fungsi COUNTIF

7.7 Di Sheet4, buatlah data penjualan seperti di bawah dengan menggunakan fungsi SUMIF. Ubah nama

Sheet4 menjadi Fungsi SUMIF.
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7.8 Di Sheet5, buatlah data daftar nilai di bawah ini dengan menggunakan fungsi IF. Ubah nama Sheet5

menjadi Fungsi IF.

7.9 Di Sheet6, buatlah data keterangan daftar nilai di bawah ini dengan menggunakan fungsi IF berganda.

Ubah nama Sheet6 menjadi IF Berganda.

7.10 Di Sheet7, buatlah grafik dari persamaan matematika berikut ini. Ubah nama Sheet7 menjadi

Matematik. Kemudian Copy-kan data dan grafik di atas ke dokumen Microsoft Word.

         

Grafik Persamaan y=x^2+2x+1
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8. Menggunakan Power Point

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Mengenal fitur-fitur Power Point

• Membuat slide presentasi dengan memanfaatkan template yang tersedia

• Memasukkan gambar ke slide presentasi

• Memasukkan efek transisi dan animasi ke slide presentasi

Microsoft PowerPoint merupakan program yang banyak digunakan dalam presentasi dengan menggunakan

komputer,  atau sebagai  media untuk membuat  presentasi  yang selanjutnya  bisa dicetak dan digunakan

dalam OHP.  Untuk  menjalankan PowerPoint  kliklah menu :  Start  >  Program > Microsot PowerPoint.

Hasilnya akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gb. 8.1 Tampilan aplikasi PowerPoint 
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8.1 Membuat slide presentasi  dengan menggunakan template yang tersedia

Cara gampang untuk membuat slide untuk materi presentasi adalah dengan memanfaatkan fasilitas

desain template yang sudah disediakan oleh power point. Dari situ kita bisa memilih desain template

yang cocok dengan selera kita. Caranya adalah sebagai berikut :

1. Klik menu bar: File > New…. Maka di sisi kanan akan muncul Taskpane.

2. Di Taskpane, kliklah menu From Design Template. Hasilnya di taskpane akan muncul berbagai

macam desain template menarik yang dapat kita pilih sesuai keinginan (Gb.8.8).

Gb.8.8 Hasil pemilihan salah satu template slide presentasi

3. Setelah itu kita tinggal masukkan isi dari materi presentasi ke dalam slide tersebut.

� Untuk menambah slide baru caranya adalah dengan mengklik menu bar : Insert > New Slide

(Ctrl+M). Maka slide baru akan muncul.

� Untuk menghapus slide, kita tinggal memilih/mengklik slide nomor berapa yang akan di-delete,

kemudian tekan tombol keyboard Delete.

8.2 Menampilkan slide presentasi secara penuh (Full Screen)

Untuk menampilkan secara penuh (full screen) slide presentasi yang telah dibuat yakni dengan cara

menekan tombol F5 atau dengan mengklik menu bar Slide Show > View Show (F5). Untuk berpindah
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dari slide yang satu ke slide berikutnya tinggal mengklik mouse sebelah kiri atau menekan tombol

Spacebar ataupun Enter. Tekan Esc untuk keluar dari mode full screen kembali ke layar pengeditan.  

8.3 Memasukkan gambar ke slide

Seperti halnya Word, kita pun dapat memasukkan gambar baik dari clip art maupun dari file. Caranya

adalah :

1. Klik menu bar : Insert > Picture > Clip Art…. Setelah itu di taskpane akan muncul jendela Insert

ClipArt.

2. Klik tombol Search. Hasilnya akan daftar gambar-gambar clip art yang dapat kita pilih sesuai

dengan dengan keinginan.

3. Klik atau drag gambar yang dipilih tersebut, maka gambar akan langsung dimasukkan ke dalam

area slide. 

� Untuk memasukkan gambar dari file, caranya adalah dengan mengklik menu bar : Insert >

Picture > From File. Setelah itu kita dapat memilih file gambar mana yang akan dimasukkan ke

slide. 

8.4 Memasukkan efek transisi ke setiap pergantian slide

Kita dapat memasukkan efek animasi sehingga proses pergantian slide menjadi lebih menarik dan

interaktif. Caranya adalah :

1. Klik menu bar : Slide Show > Slide Transition…. Hasilnya di taskpane akan muncul jendela Slide

Transition.
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Gb.8.9 Pemilihan efek transisi antar slide

2. Di taskpane tersebut, pilih salah satu efek transisi yang sesuai dengan keinginan. Misal Blind

Horizontal.

3. Klik tombol Apply To All Slide agar efek transisi berlaku untuk seluruh pergantian slide.

4. Klik tombol Slide Show  untuk melihat hasilnya.

� Jika kita ingin agar pergantian slide berjalan dengan sendirinya (tanpa mouse klik), maka kita dapat

mengaturnya di bagian Automatically After, kemudian tentukan berapa detik delay waktu yang

diinginkan. Misal jika kita kasih 3 detik, maka pergantian slide + efek transisi akan berjalan setelah

waktu 3 detik. Demikian seterusnya sampai slide berakhir.

8.5 Menyimpan hasil pekerjaan ke file

Untuk menyimpan hasil pekerjaan kita ke file, caranya adalah sebagai berikut :

0. Klik menu bar : File > Save, maka akan tampil jendela Save As sebagai berikut :

   

Gb.8.10 Proses penyimpanan dokumen hasil pekerjaan

1. Pada bagian File name, ketikkan nama file yang sesuai. 

2. Klik Tombol Save untuk menyetujui proses penyimpanan. Klik Cancel  untuk membatalkan proses

penyimpanan.

� Jikalau nantinya kita ingin menampilkan presentasi tanpa harus membuka program PowerPoint, maka

kita harus menyimpan file PowerPoint yang kita buat kita dengan tipe PowerPoint Show (*.pps).

Caranya yakni pada bagian Save as type, kita harus memilih PowerPoint Show (*.pps).
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Gb 8.11 Proses penyimpanan agar dokumen presentasinya  dapat langsung ditampilkan  

(tanpa harus membuka program PowerPoint)

���� Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer)

1. Tanya   :  Bagaimanakah  agar  saya dapat  mempunyai  slide  presentasi  yang berbeda-beda  jenis

templatenya?

Jawab : Pertama-tama Anda dapat menentukan dulu salah satu template utamanya.  Setelah itu

buatlah beberapa slide presentasi misal sampai 5 slide. Nah misal di slide yang ke-3 ingin anda

ubah style templatenya. Caranya adalah klik slide yang ke-3 tersebut setelah itu Klik kanan > Slide

Design. Setelah itu di sebelah kanan akan muncul jendela Slide Design. Nah arahkan pointer ke

template yang jenisnya berbeda kemudian klik tombol panahnya (lihat gambar di bawah). Kemudian

klik menu  Apply to selected slides. Alhasil  di slide yang ke-tiga kita akan mempunyai template

yang berbeda dengan template yang utama.

2. Tanya   : Apakah kalau saya menyimpan dokumen power point dengan opsi Save as Type : Power

Point Show (*.pps), saya bisa mengeditnya kembali di Power Point? 

Jawab : Bisa. Anda tinggal membuka file tersebut dengan memakai menu File > Open. Alhasil file

tersebut dapat anda ubah-ubah kembali.

���� Quiz

1. Lembaran-lembaran materi presentasi disebut :

a. Sheet b. Slide c. Title d. View e. Paper

Tutorial Computer For Office : Microsoft Office

Pilih type : 
PowerPoint Show (*.pps)

cii



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing and Make It Simple

2. Untuk membuat materi presentasi berdasarkan topik-topik materi yang disediakan, caranya:

a. Klik New > Blank Presentation b. Klik New > From Design Template

c. Klik New > From Auto content Wizard d. Klik New > Choose Presentation

3. Untuk membuat slide presentasi dengan design template yang telah disediakan, caranya:

a. Klik New > Blank Presentation b. Klik New > From Design Template

c. Klik New > From Auto content Wizzard d. Klik New > Choose Presentation

4. Tulislah langkah-langkah untuk menambah materi slide presentasi

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Langkah yang digunakan untuk menjalankan slide presentasi shg tampilannya menjadi fullscreen:

a. Mengklik menu File > Print Preview… b. Mengklik Menu File > Open

b. Menekan tombol F5 d. Menekan tombol Enter

6. Tuliskan langkah untuk memasukkan efek transisi ke dalam setiap pergantian slide

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Tuliskan langkah untuk memasukkan efek animasi ke dalam setiap slide

……………………………………………………………………………………………………………………

8. Tuliskan langkah untuk mencetak slide presentasi menjadi 2 slide per halaman

…………………………………………………………………………………………………………………….

9. Tuliskan langkah untuk membuat slide presentasi agar bisa langsung dibuka (tanpa power point)

…………………………………………………………………………………………………………………….

☺☺☺☺ Latihan

8.1 Buatlah slide presentasi seperti di bawah ini. Kemudian simpan filenya dengan nama Lat8-1.
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8.2 Buatlah slide presentasi seperti di bawah. Kemudian simpan filenya dengan nama Lat8-2. Petunjuk :

- Gunakan Design Tempate yang telah tersedia

- Di pergantian slide, pakailah salah satu efek transisi yang anda sukai.

- Tampilkan presentasinya dengan tanpa membuka program PowerPoint.
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9. Mengenal Database Microsoft Access

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Konsep dan penggunaan database

• Membuat database baru

• Membuat tabel data

• Membuat form

• Membuat query
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• Membuat report

Microsoft  Access  merupakan  bagian  dari  Microsoft  Office  yang  digunakan  sebagai  program  aplikasi

database. Fungsi utamanya adalah untuk menampung data yang jumlahnya sangat banyak (ribuan / jutaan

data) untuk kemudian diolah dan dianalisis secara lebih lanjut. Di access kita bisa  membuat table data,

memasukkan data, membuat tampilan data (form), menyaring data (query),  penyusunan laporan (report)

sampai dengan pembuatan program (Makro). 

Dalam  kehidupan  kita  sehari-hari  akan  banyak  kita  temukan  penggunaan  database  dari  yang  paling

sederhana sampai dengan yang cukup kompleks, seperti  database alamat relasi,  katalog perpustakaan,

daftar  mahasiswa,  daftar  gaji,  daftar  invoice,  dsb.  Inilah  yang  dimaksud database .  Untuk menjalankan

Access caranya adalah dengan mengklik menu : Start > Program > Microsoft Access.

Gb.9.1 Tampilan Program Microsoft Access.

9.1 Membuat Database Baru

Setelah menjalankan Access, untuk membuat database baru adalah sebagai berikut :

1. Pada Jendela taskpane (di sebelah kanan), klik menu Blank Database. Setelah itu akan muncul

jendela File New Database.(Gb.9.2).

2. Pada bagian File Name, ketikkan nama file databasenya misal Database Murid . Kemudian pada

bagian Save In , pilih folder untuk menyimpan database tersebut. Setelah itu klik tombol Create.

Hasilnya akan muncul jendela lembar kerja seperti Gb.9.3.
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Gb.9.3 Jendela File New Database

Gb.9.4 Lembar kerja Database Murid

9.2 Membuat Table Data

Semua data yang dicatat pada Database Acess akan disimpan dalam bentuk table. Di dalam satu

database bisa terdiri dari satu sampai puluhan tabel data. Baris pertama table disebut field, baris kedua

dan seterusnya disebut Record. Access menyediakan dua cara untuk membuat table database,

pertama menggunakan wizzard dan yang kedua dengan membuat sendiri secara manual. Kali ini kita

akan pakai cara yang kedua, karena nama-nama field dapat kita tentukan sendiri.

Misal kita akan membuat table bernama biodata di dalam database murid. Caranya adalah sebagai

berikut :

1. Double Klik menu Create Table in Design View, sehingga akan muncul tampilan jendela seperti

Gb. 9.5. 
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2. Kemudian isi nama fieldnya pada kolom Field Name dan tipe data yang akan ditampung pada kolom

Data Type.

Gb. 9.5 Design View table Biodata

  

Tipe data dalam Acces diantaranya :

Text Digunakan untuk menampung data teks atau kombinasi teks dan angka

(tidak untuk perhitungan), dengan panjang maksimum 255 karakter.

Memo Untuk menampung teks atau kombinasi teks dan angka dengan panjang

lebih dari 65.535 karakter

Number Untuk menampung data numerik yang digunakan untuk perhitungan

matematik, dengan format byte, integer, long integer hingga double

Date/Time Untuk menampung tanggal dan jam dari tahun 100 s/d 9999, dengan

format general, long date, medium, short.

Currency Untuk menampung data angka finansial / mata uang, perhitungan akurat

sampai dengan 15 digit dan empat angka di belakang koma

AutoNumber Untuk menampung data angka urut yang dibuat oleh Access. Filed ini

tidak dapat diperharui

Yes/No Untuk menampung data logika yang berisi dua kemungkinan

OLE Object Untuk menampung data yang dihubungkan dengan program lain seperti

Microsoft Excel, Microsoft Word, Grafik, sounds, dll. 

Hyperlink Digunakan untuk hyperlink Address

Lookup Wizard Untuk menentukan/memilih nilai field dari table atau form lain

Tabel 9.1 Tipe data di Access

3. Isikan Description dengan keterangan dari field tersebut.

4. Isikan item isian dalam Field Properties  seperti field size,format, input mask, dll. (lihat table 9.2)

Field Size Digunakan untuk field teks dan numerik untuk mengatur panjang

maksimum data

Format Untuk mengatur tampilan data, misalnya filed tanggal akan ditampilkan

5/2/00 atau 5 februari 2000

Tutorial Computer For Office : Microsoft Office cx



http://isal.wordpress.com :: Learning By Doing and Make It Simple

Decimal Places Untuk menampung data numerik yang digunakan untuk perhitungan

matematik, dengan format byte, integer, long integer hingga double

Input mask Untuk mengatur karakter yang dimasukkan, misalnya filed nomor

telepon akan ditetapkan (( ) -       ), maka dalam input mask ditetapkan 

(000) 000-000

Caption Untuk menampilkan atribut sebagai pengganti nama field

Default Value Untuk menampilkan isi standar dari field tersebut, misalnya karena

sebagian besar siswa berasal dari Bandung, maka Default Value field

kota diisi Bandung.

Validation Rule Untuk menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam mengisi data,

misalnya bahwa kode pos harus 5 digit, tanggal lahir tidak bisa lebih

besar dari hari ini, dll.

Validation Text Untuk menampilkan pesan yang ditampilkan jika data yang dmasukkan

tidak sesuai syarat dalam validation rule, contoh :

 “Kode pos harus 5 Digit” 

Required Untuk menetapkan apakah filed tersebut harus diisi atau boleh

dikosongkan, Yes = harus diisi, No = boleh dikosongkan.

Allow Zero Lenght Untuk menentapkan apakah field text atau memo harus diisi atau dapat

dikosongkan. 

Indexed Untuk menetapkan apakah field diindeks, jika diindeks apakah

diperbolehkan ada duplikasi nilai-nilai field atau tidak.

Tabel 9.2 Field Properties

5. Ulangi langkah 1 (pertama) untuk mengisi field lainnya.

6. Jika semua field sudah dimasukkan, tekan tombol Save yang terdapat pada toolbar.

7. Tulis nama table  (Contoh : Biodata).

8. Hasilnya table biodata telah terbentuk (Gb.9.6). Nah untuk memasukkan data tinggal double klik

menu table biodata tersebut sehingga nampak pada Gb.9.7.

� Karena field nis  harus unik (jangan ada duplikat), maka pada design view jadikanlah field tersebut

sebagai primary key dengan menekan tombol primary key  di toolbar.
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Gb.9.6 Table Biodata telah terbentuk

Gb.9.7 Tampilan Table Biodata beserta Recordnya

9.3 Membuat Form

Form merupakan antarmuka / interface antara user dan database yang telah kita buat. Dengan

menggunakan form , user dapat memasukkan, menampilkan, mengedit, menghapus dan menambahkan

data dari  / untuk sebuah table tanpa mengakses langsung dari table. 

Untuk dapat membuat form, dari jendela lembar kerja pilihlah tabular forms dan double klik menu

Create Form in Design View. Hasilnya akan nampak jendela Form Wizard seperti pada Gb.9.8.
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Gb.9.8 Jendela Form Wizard untuk memilih field yang akan digunakan dalam form

Untuk memindahkan field yang ada di bagian Available Field  ke Selected Field caranya yakni dengan

menekan tombol > (untuk memindahkan satu-satu) atau dengan menekan >> (untuk memindahkan

seluruh field). Kemudian klik tombol Next >. Setelah itu akan nampak jendela berikutnya (Gb.9.9).

Gb.9.9 Pilih layout form yang akan dipakai
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Pilih style  yang diinginkan :

Kemudian Klik Next >. Setelah itu akan

nampak jendela berikutnya (Gb.9.10).

Gb.9.10 Jendela untuk memilih style Form

Pilih layout / tampilan  yang diinginkan :

• Columnar

• Tabular

• Datasheet

• Justified

• PivotTable

• PivotChart

Kemudian Klik Next >. Setelah itu akan

nampak jendela berikutnya (Gb.9.10).
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Gb.9.12 Form Biodata Murid

9.4 Membuat Query

Query dalam Acces umumnya digunakan untuk melakukan proses penyaringan data, mengatur

pengurutan data, serta menggabungkan data dari beberapa tabel dan mengambil data yang diperlukan.

Pengunaan query akan terasa manfaatnya jika data yang kita punyai sudah mencapai puluhan atau

bahkan sampai ribuan record.  

9.4.1 Query Untuk Menyaring Data

Misal kita ingin melakukan query untuk mensortir atau menyaring data di table biodata untuk siswa

yang tinggal di Bandung saja. Caranya adalah sebagai berikut :

1. Pada tabular Queries, double klik menu Create Query in Design View. 

2. Pada jendela Show Table , klik tombol Add kemudian klik tombol Close.

3.  Pada jendela Query1: Select Query, aturlah menjadi seperti di bawah ini :

Tutorial Computer For Office : Microsoft Office

Ketikkan title untuk form database tersebut.

Misal Form Biodata Murid.

Kemudian Klik Finish untuk melihat hasilnya

di Gb.9.12.

Gb.9.11 Tahap terakhir pembuatan form
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Gb.9.13 Proses Pengaturan Query Untuk Menyaring Siswa yang hanya berasal dari Bandung

4. Tekan tombol Save , kemudian namai querynya dengan : Query Siswa dari Bandung

5. Untuk melihat hasilnya, di toolbar tekanlah tombol View . Tampilannya akan seperti pada Gb.

9.14.

Gb.9.14 Table Hasil Pemilihan Query

Berikut adalah contoh penyortiran lainnya (beserta design Query dan Hasilnya).

Gb.9.15 Design View Untuk menyaring Siswa dengan sumbangan >=4000.000
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Gb.9.16 Table Hasil penyaringan query untuk siswa dengan sumbangan >=4000.000

Kita dapat melakukan kriteria penyaringan dengan menggunakan ekspresi. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat dari table berikut :

Field Ekspresi Untuk Criteria Menampilkan
Nama Like “A*” Menampilkan nama yang diawali “A”, seperti: Awang, Agus,

Anti

Nama Like “*i” Menampilkan nama yang diakhiri “i”, seperti: Adi, Anti, Ari.

Kota Not “Bandung” Menampilkan kota selain Bandung

Tanggal #11/08/78# Menampilkan data yang memiliki tanggal 11/08/1978

Tanggal Between #01/05/78# And

#31/12/78#

Menampilkan data yang bertanggal antara 01/05/1978

sampai 31/12/1978

Sumbangan >=4000000 Menampilkan data dengan sumbangan >= 4000000

9.5 Membuat Report

Report digunakan untuk membuat laporan dari table atau query yang sudah dibuat. Report dapat dibuat

berdasarkan kualifikasi tertentu sesuai kebutuhan pemakai informasi. Misal kita akan membuat report

dari table biodata mahasiswa. Caranya adalah sebagai berikut :

1. Pada tabular Report, double klik menu Create Report y Using Wizard. Hasilnya akan muncul

tampilan seperti pada Gb.9.20.

Gb.9.20 Pilih field mana saja yang akan dimasukan ke dalam report
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2. Pada jendela report Wizard, pilih field mana saja yang akan dimasukkan ke dalam report dengan

menggunakan tombol > (untuk memilih satu-satu), atau dengan tombol >> (untuk memilih seluruh

field). Hasil pemilihannya akan nampak pada Gb.9.21.     

Gb.9.21 Hasil pemilihan field yang akan dibuat report

3. Klik tombol Next >,  Hasilnya akan muncul jendela berikutnya Gb.9.22.  Di jendela tersebut kita

disuruh memilih berdasarkan field apa report  akan dikelompokan. Jika tidak ingin ada

pengelompokkan langsung saja klik Next >. Hasilnya kan nampak jendela seperti Gb.9.23.

   

4. Pada Gb.9.23 kita disuruh memilih berdasarkan field mana record akan diurutkan. Misal kita pilih

beradasarkan field nis.   Kemudian Klik tombol Next > hingga muncul jendela seperti Gb.9.24.
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Gb.9.24 Jendela pemilihan tata letak (layout) repot.

5.   Pada Gb.9.24 kita disuruh mekakukan pengaturan tata letak report. Misal kita pilih  Layout

Columnar dan Orientation Portrait. Kemudian klik tombol Next >. Hasilnya akan muncul jendela

untuk pemilihan style report seperti pada Gb. 9.25.

Gb.9.25 Jendela pemilihan Style

6.  Misal pada Gb.9.25, kita pilih style Corporate. Kemudian Klik tombol Next >. Hasilnya akan tampil

jendela seperti gambar 9.26.
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Gb. 9.26 Jendela terakhir dalam proses pembuatan report

7. Pada jendela terkahir di atas, ketikkan title reportnya. Misal : Report Biodata Murid. Kemudian klik

tombol Finish. Hasilnya report akan segera terbentuk seperti pada Gb. 9.27.

Gb.9.27 Tampilan Akhir Report Biodata Murid

���� Pertanyaan & Jawaban (Question & Answer)

1. Tanya   : Untuk menyimpan data yang sangat banyak, mengapa kita disarankan untuk

menyimpannya di dalam database (access) daripada di Microsoft Word ataupun Excel?

Jawab : Alasan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah datanya itu sendiri. Pada umumnya

data seperti nomor rekening bank ataupun biodata murid disimpan dalam bentuk table-table data.

Nah bayangkan kalau datanya sudah mencapai ribuan atau bahkan jutaan baris. Kita dapat

menyimpannya di word atau excel, tapi ada satu kelemahan yakni data akan lambat diakses dan

sulit untuk diolah (dilakukan penyaringan) sesuai yang kita inginkan. Nah solusinya kita harus

menyimpannya di dalam databases akan bisa mudah diakses (di-search) dan bisa diolah sesuai

format yang kita inginkan. Nah dari situ datanya bisa kita convert baik itu ke Word maupun ke Excel.
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2. Tanya   : Apakah dalam setiap table harus ada primary key-nya?

Jawab : Tidak mesti. Primary key diberikan pada kolom yang harus unik atau tidak boleh ada data

yang sama didalamnya. Contohnya pada kolom Nomor Induk Siswa (NIS). Ingat NIS murid yang

satu dengan murid yang lain diharuskan berbeda meskipun murid tersebut kembar. Tujuan

diberikannya atribut primary key adalah untuk menjamin validitas data yang dimasukkan. Jadi

jikalau ada data yang sama, maka database akan langsung menolak pemasukkan data tersebut.

Nah jika kasusnya pada table yang anda buat tidak memerlukan kolom yang bersifat primary key,

maka Anda tidak usah memberikannya. Sah-sah aja kok!

���� Quiz

1. Sebutkan keunggulan-keunggulan menyimpan data di dalam database dibanding di file biasa

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tuliskan langkah-langkah untuk membuat database baru

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Misal kita mempunyai tabel nasabah seperti di bawah. Lengkapi tipe data apa saja yang paling cocok

untuk kolom-kolom tersebut

No_Rekening Nama Tgl_lahir Alamat Phone Saldo

… … … … … …

4. Apa yang dimaksud Primary Key

...............................................................................................................................................................

5. Apa fungsi utama dari table

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Apa fungsi utama dari query

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Apa fungsi utama dari report

…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Tulis kriteria query untuk menyaring data teks yang berawalan “a”

…………………………………………………………………………………………………………………….

9. Tulis kriteria query untuk menyaring data teks yang berakhiran “i”

…………………………………………………………………………………………………………………….

10. Tulis kriteria query untuk menyaring data teks yang berawalan “a”
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…………………………………………………………………………………………………………………….

11. Tulis kriteria query untuk menyaring data bilangan yang lebih besar 2000 dan lebih kecil 3000

…………………………………………………………………………………………………………………….

☺☺☺☺ Latihan

9.1 Buatlah satu database bernama Pascal, dengan tabel-tabel seperti gambar di bawah :

9.2 Buatlah form Biodata Karyawan sehingga nampak seperti di bawah :

9.3 Buatlah Querynya sehingga nampak seperti di bawah :
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9.4 Buatlah Report dari query Gaji di atas sehingga nampak seperti di bawah :
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10. Bermain Internet

���� Apa yang akan Anda pelajari dari bab ini :

• Sejarah dan manfaat internet

• Aplikasi internet

• Menjelajah (browsing) internet

• Menggunakan situs pencari (search engine) di internet

• Membuat dan menggunakan email di internet

• Mengikuti grup diskusi (mailing list) di internet

Internet  adalah  jaringan  komputer  raksasa  yang  menghubungkan  jutaan  komputer  di  seluruh  dunia.

Pemanfaatan internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat dunia,

diantaranya :

1. Berkirim pesan ke seluruh dunia via Email (Electronic Mail).

2. Mengakses berita dan ilmu pengetahuan terbaru (Browsing).

3. Ngobrol via intenet (chatting)

4. Telepon dan video conferencing via Internet.

Teknologi Internet lahir sekitar pada tahun 1970 yakni diawali saat departemen pertahanan Amerika Serikat

membuat  proyek  yang  dikenal  dengan  ARPA  (Advance  Research  Project  Agency).  Tujuannya  adalah

membentuk suatu jaringan komputer yang dapat menghubungkan para ilmuwan dan professor di berbagai

universitas  untuk  bertukar  informasi  secara  bebas.  Lambat  laun  kemudian  teknologi  internet  mulai

diterapkan untuk publik  dan akhirnya berkembang pesat.  Sampai sekarang kurang lebih sekitar 1 milyar

orang di seluruh dunia telah terhubung dengan internet.

Gb.10.1 Ilustrasi Jaringan Internet yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia
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Anda bisa mengakses internet baik di Warung Internet (Warnet) maupun melalui komputer pribadi yang ada

di rumah. Prasyarat agat suatu komputer bisa terhubung ke internet antara lain :

1. Modem

Di komputer harus dipasang modem yang berfungsi mentrasfer data dari internet via jaringan

telepon. Kecepatan transfer modem biasanya dinyatakan dengan satuan bits per second (bps). 

2. Adanya jaringan telepon

3. Registrasi ke provider.

Provider dapat diartikan sebagai penyedia jasa akses intenet. Provider ini juga dikenal dengan

istilah ISP (Intenet Service Provider). Kita dapat berlangganan akses intenet melalui provider

dengan membayar iuran bulanan. Contoh provider yang beroprasi di indonesia antara lain

TelkomNet, Centrin, RadNet, IndosatNet dan CBN. 

10.1 Aplikasi Internet

Beberapa fasilitas yang biasa digunakan orang dalam mengakses internet antara lain :

Fasilitas Fungsi yang dapat dilakukan Program yang dipakai
WWW 

(World Wide

Web)

Untuk memanggil dan menayangkan informasi

termasuk teks, suara, gambar dan video dari

suatu situs/website.

Intenet Explorer (IE),

Netscape Navigator,

Opera

Email
Mengirim pesan atau surat elektronik dengan

orang lain di seluruh dunia.

Via Web dengan IE atau

dengan program Outlook

Express

Chatting
Untuk ngobrol jarak jauh melalui teks pada waktu

bersamaan
mIRC, ICQ

FTP 

(File Transfer

Protocol)

Untuk mengirim file dari satu komputer ke

komputer lain
CuteFTP, BulletProof FTP

Tabel 10.1 Berbagai fasilitas yang ada di internet

10.2 Browsing dengan Internet Explorer

Browsing merupakan salah satu kegiatan dalam menjelajah internet yang fungsinya antara lain untuk

mengunjungi suatu website, mengakses berita, mencari informasi lewat search engine, mendownload

file, serta mengirim email. Program yang digunakan yakni Internet Explorer. 

Untuk mengaktifkan Internet Explorer yaknis dengan mengklik icon bergambar  baik yang ada di

desktop maupun yang ada di start menu. Jika melalui  start menu, klik :  Start > Internet.  Program

Internet explorer akan aktif seperti tampilan di bawah ini :
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Gb.10.2 Tampilan Internet Explorer (IE)

Untuk mengunjungi suatu website / situs internet

1. Klik  pointer mouse pada address bar IE

2. Ketikkan alamat  situs  yang  ingin  Anda  kunjungi,  misal  :  www.yahoo.com,  kemudian tekan tombol

ENTER di keyboard atau klik Tombol GO di IE.

3. Tunggu barang 3 detik, maka kita akan melihat tampilan situs Yahoo seperti pada gambar berikut 

Gb.10.3 Tampilan Situs Yahoo

4. Klik link-link sesuai informasi yang diinginkan 
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Beberapa toolbar penting yang sering digunakan di dalam internet explorer, antara lain :

• Back : digunakan untuk kembali ke halaman situs sebelumnya

• Forward : digunakan untuk menuju halaman berikutnyayang pernah dibuka

• Stop : Digunakan untuk menghentikan/membatalkan proses pemanggilan situs

• Home : Digunakan untuk kembali ke situs yang pertama dibuka (tampilan awal)

• History : Digunakan untuk menampilkan jendela yang berisi daftar halaman yang telah diakses.

Selain yahoo, di bawah ini adalah beberapa alamat situs yang menarik untuk dikunjungi :

Nama Situs Alamat Situs Keterangan
Media Cetak Kompas www.kompas.com Situs berita dan email gratis 

Plasa www.plasa.com Situs hiburan dan email gratis

Lyrics www.lyrics.com Situs hiburan dan lirik lagu favorit

Detik www.detik.com Situs berita dan email gratis

ITB www.itb.ac.id Situs Institut Teknologi Bandung

NASA www.nasa.gov Situs badan Antariksa NASA

TelkomNet www.telkom.net Penyedia akses internet berlangganan dan email gratis

Tabel 10.2 Alamat situs terkenal di internet

Mengapa alamat WWW di atas memiliki perbedaan? Alasannya adalah bahwa setiap alamat dari suatu situs

internet menujukkan identitas dari pemilik situs tersebut.  Identitas dari suatu situs baik itu daerah maupun

jenis usahanya dapat kita ketahui dari tabel 10.3 di bawah ini : 

Situs Berakhiran Keterangan Contoh
.COM COMMERCIAL : Menunjukkan  situs  komersial www.microsoft.com

www.sony.com 

.NET NETWORK : Menunjukkan situs jaringan atau internet www.telkom.net 

.ORG ORAGANIZATION : Menunukkan situs suatu

organisasi nirlaba

www.greenpeace.org

.ID INDONESIA : Situs yang  berkedudukan di Indonesia  www.tvri.co.id 

.UK

.MY

.DE

.SG

United Kingdom : Situs berkedudukan di Inggris

MALAYSIA

DEUTCH : Jerman

SINGAPORE 

www.yahoo.co.uk 

www.raihan.com.my 

www.gmx.de 

www.mtv.com.sg 

10.2.1 Browsing Efektif di Internet Explorer

Untuk mencari informasi di internet, kita dapat mengunjungi berbagai situs secara bersamaan di jendela

IE yang berbeda. Caranya adalah sebagai berikut :

1. Aktifkan Internet Explorer, sehingga di layar terlihat jendela Internet Explorer
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2. Pada Addres bar, ketikkan alamat situs misal  www.yahoo.com

3. Sambil menunggu informasi dari situs kompas, kita dapat mengaktifkan  IE kembali dengan

mengklik menu File > New > Window, sehingga di layar akan nampak jendela IE yang kedua.

4. Pada jendela IE yang kedua, di address barnya ketikkan alamat situs lainnya, misal

www.google.com. Tampilannya kedua jendela IE tersebut akan seperti pada gambar 8.4.

Jikalau ada situs lain yang ingin dikunjungi, maka ulangi langkah nomor 3. demikian seterusnya.

Gb.10.4 Browsing dua situs sekaligus

10.2.2 Menggunakan Situs Search Engine (Mesin Pencari)

Search engine merupakan situs yang dirancang khusus untuk menyimpan katalog dan menyusun daftar

alamat berdasarkan topik tertentu. Dengan search engine ini anda dengan mudah dapat menemukan

alamat situs  sesusai kata kunci  yang anda isikan atau anda dapat memilih suatu topik tertentu dengan

mudah.

Pada saat ini telah banyak situs search engine, bahkan hampir kebanyakan situs menyediakan fasilitas

search dalam mencari suatu topik tertentu. Bebrapa situs search engine yang cukup terkenal adalah

sebagai berikut :

Keterangan Alamat situs / website
Yahoo! www.yahoo.com

Google www.google.com 

Lycos www.lycos.com

Infoseek www.infoseek.com

MSN www.msn.com

Hotbot www.hotbot.com 

AOL www.aol.com 

Tabel 10.3 Alamat situs Search Engine terkenal di dunia
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Gb. 10.5 Tampilan Search Engine Yahoo

10.3 Electronic Mail (Email)

Electonic Mail yang disingkat dengan Email merupakan salah satu fasilitas yang banyak digunakan

dalam dunia internet.  Email berfungsi untuk mengirimkan pesan dalam bentuk teks dan gambar dari satu

komputer ke komputer lain dalam suatu jaringan global internet. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengiriman surat pada Email adalah sebagai berikut :

• Terdaftar  pada  salah  satu  penyedia  email,  misalnya  ISP  atau  pada  website  tertentu  yang

menyediakan fasilitas email.

• Alamat tujuan dari surat yang dikirimkan tersebut

• Isi surat

Ciri  dari  suatu  alamat  email  adalah  mengandung  tanda  @  ,  contohnya  adi@yahoo.com  atau

iwan@plasa.com. Tanda @ menunjukkan sebagai pemisah antara nama pemilik email  dan  alamat situs

tempat email itu berada.

iwan@plasa.com
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10.3.1 Email Gratis (Free Email)

Kita  bisa  memiliki  alamat  email  secara gratis  di  internet.  Beberapa alamat situs  yang menyediakan

fasilitas email gratis yang dibaca melaui web antara lain :

Alamat Situs Bahasa yang dipakai
www.plasa.com Indonesia

www.telkom.net Indonesia

www.yahoo.com Inggris

www.hotmail.com Inggris

Tabel 10.4 Alamat situs penyedia email gratis

☺ Sebagai latihan, coba anda kunjungi salah satu situs di atas dan buatlah satu alamat email, kemudian

kirimkan pesan ke alamat email teman anda.

 

Beberapa istilah penting yang perlu diketahui dalam mengirim email :

• To (Kepada) : diisi dengan alamat email tujuan, misalnya faisal@telkom.net 

• Subjek (Perihal) : diisi dengan maksud atau tema surat, misalnya : Terima Kasih. Anda dapat

menuliskan subjek yang lain, misal : Salam Kenal, Lamaran Kerja dan sebagainya.

• CC (Carbon Copy) : diisi dengan alamat email dari orang kedua, ketiga dan seterusnya yang ingin

menerima email yang dikirim. Misalnya CC diisi dengan alamat-alamat email  : rina@yahoo.com,

doni@telkom.net, yusup@plasa.com, jimi@koranit.com . Jadi email yang dikirim akan diterima oleh

rina, doni, yusup dan jimi. Mereka juga akan mengetahui siapa saja yang menerima email ini.

• BCC (Blank Carbon Copy) : sama seperti CC, bedanya mereka yang dikirim email melalui BCC

tidak mengetahui ke siapa saja email ini dikirim.

• Attachement (Sisipan) : diisi dengan file baik gambar maupun dokumen yang yang ingin dikirim

bersama email. 

10.3.2 Mailing List (Grup Diskusi)

Mailing list (milis) adalah suatu kelompk atau komintas yang menggunakan email untuk saling

berdiskusi dan mengutarakan pendapat. Hal ini mereka lakukan dengan cara mengirim email ke alamat

milis yang bersangkutan  sehingga semua anggota milis bisa membacanya. Kemudian tegantung dari

anggota milis yang lain, apakah mereka akan mengirimkan pendapatnya mengenai isi email tersebut. 

Salah satu situs terkenal tempat berbagai milis berkumpul adalah www.yahoogroups.com . Di

yahoogroups kita bisa bergabung dengan milis yang sesuai dengan ketertarikan kita. Beberapa milis

yang cukup aktif antara lain :

Alamat Milis Topik Diskusi
sabili@yahoogroups.com Politik

mailplus@yahoogroups.com Diskusi – konsultasi tentang komputer/ IT

Indoprog-vb@yahoogroups.com Diskusi – konsultasi pemrograman Visual Basic

ngakak@yahoogroups.com Humor of the day

daarut-tauhiid@yahoogroups.com Manajemen Qolbu Aa Gym

warnet@yahoogroups.com Komunitas Warung Internet
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Tabel 10.5 Alamat mailing list yang paling aktif

Untuk mengikuti suatu milis, kita tinggal mengirimkan email kosong ke alamat milis dengan ditambah

kata  -subscribe di tujuan emailnya. Misal kita ingin mengikuti milis mailplus, maka kita tinggal

mengirim email kosong  ke alamat : mailplus-subscribe@yahoogroups.com . Beberapa saat kemudian

akan ada jawaban dari mailplus yang mengkonfirmasi apakah anda ingin bergabung atau tidak. Jika

ya, maka anda tinggal mereply email tersebut. Setelah itu akan ada email balasan lagi yang

menyatakan bahwa anda telah bergabung dengan milis mailplus.

Jika ingin berdiskusi atau menanyakan suatu pertanyaan ke seluruh anggota milis, anda tinggal

mengirimkan email dengan alamat mailplus@yahoogroups.com. Jika anda ingin keluar dari

keanggotaan milis tersebut, anda tinggal mengirimkan email ke alamat : 

mailplus-unsubscribe@yahoogroups.com . Simple bukan!. Selamat mencoba.

���� Pertanyaan & Jawaban

1. Tanya   : Apakah saya bisa secara langsung mendengarkan musik ataupun menonton video lewat

internet?

Jawab : Bisa. Namun anda harus memiliki akses internet berkecepatan tinggi. Jika anda masih

menggunakan akses dial-up lewat TelkomNet ataupun mengaksesnya di warnet-warnet yang

murah dan berkecepatan rendah, maka aksesnya akan sangat lambat sekali. Jadi pada umumnya

akses internet di Indonesia masih sebatas untuk browsing, chatting dan download. Belum sampai

ke online streaming karena terbatasnya kecepatan bandwidth akses.

2. Tanya   : Apakah yang dimaksud dengan download?

Jawab : Download merupakan aktivitas untuk mengambil suatu file dari intenet untuk disimpan di

dalam komputer kita. Jenis-jenis filenya beraneka ragam mulai dari file program, musik sampai file

video. Beberapa situ besar dunia yang menyediakan beraneka macam aplikasi program yang

dapat didownload antara lain www.download.com , www.simtel.net , www.zdnet.com  dan

www.tucows.com .

3. Tanya   : Apakah yang dimaksud dengan chatting?

Jawab : Chatting adalah aktivitas ngobrol via internet lewat teks. Jadi salah seorang mengetikkan

pesan lewat teks kemudian dikirimkan ke lawan bicaranya setelah itu lawan biacanya pun akan

mengirimkan teks jawabanya. Demikian seterusnya saling berbalas-balasan. Nah kita dapat

melakukan chatting dengan menggunakan beberapa program  seperti mIRC, Yahoo Messanger

ataupun ICQ. 
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���� Quiz

1. Di bawah ini adalah beberapa contoh pemanfaatan internet, kecuali:

b. Berkirim pesan ke seluruh dunia via Email (Electronic Mail)

c. Mengakses berita dan ilmu pengetahuan terbaru (Browsing)

d. Ngobrol via intenet (chatting)

e. Nonton VCD 

2. Agar komputer kita di rumah bisa berkomunikasi dengan jaringan intenet, maka harus dipasang alat

tambahan yang bernama:

a. Video Card b. Modem c. LAN Card d. Memory e. CD ROM

3. Aktifitas mengakses suatu alamat situs www disebut

a. Email b. Chatting c. Hacking d. spamming        e.

Browsing

4. Untuk mengakses suatu alamat situs www digunakan program

a. Windows Explorer b. Internet Explorer  c. MiRC d. Email e. Telnet

5. Tuliskan dua alamat situs www yang paling terkenal sebagai situs pencari (search engine)

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Tuliskan dua alamat www yang menyediakan layanan email gratis

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Apa perbedaan antara CC dan BCC

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Apa fungsi attachement di email

…………………………………………………………………………………………………………………….

9. Misal, jika kita ingin bergabung dengan mailing list  ngakak@yahoogroups.com , maka alamat tujuan

untuk mendaftar keanggotaan mailing list tersebut adalah:

a. ngakak@yahoogroups.com b. ngakak-subscribe@yahoogroups.com 

c. ngakak-unsubscribe@yahoogroups.com d. ngakak-nomail@yahoogroups.com

10. Jika kita sudah terdaftar sebagai anggota mailing list ngakak, maka alamat posting diskusinya adalah

a. ngakak@yahoogroups.com b. ngakak-subscribe@yahoogroups.com 

c. ngakak-unsubscribe@yahoogroups.com d. ngakak-nomail@yahoogroups.com
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11. Untuk keluar dari keanggotaan mailing list ngakak, maka alamat postingnya adalah

…………………………………………………………………………………………………………………….

���� Latihan

10.1 Coba kunjungi situs-situs internet di bawah ini :

a. www.plasa.com

b. www.kompas.com 

  c. www.astaga.com 

10.2 Buatlah account email pribadi di www.plasa.com  sehingga anda mempunyai email

namaanda@plasa.com 

10.3 Dengan menggunakan email pribadi Anda, kirimkan sebuah surat sederhana ke alamat ini :

- To : ke alamat email rekan sekelas

- CC : hilmann@telkom.net , firebird97@telkom.net

- BCC : faisalr@telkom.net , ical@koranit.com   

-

10.4 Dengan menggunakan alamat email pribadi, daftarlah ke salah satu mailing list di bawah ini :

- ngakak@yahoogroups.com    

- mailpus@yahoogroups.com  
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