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PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Berhubung buku teks mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Kelas VII penuh dengan teori-teori sehingga sering tidak efektif 

untuk siswa dalam mengaplikasikannya dalam praktek di laboratorium 

komputer, maka saya merasa perlu menyusun pedoman praktik mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas VII dalam bentuk 

modul praktik

Modul praktik ini saya susun sesederhana mungkin namun tetap 

mengacu kepada kurikulum yang berlaku (Permendiknas Nomor 22 Tahun 

2006), sehingga akan mempermudah siswa dalam melakukan praktik di 

laboratorium komputer dan sekaligus dapat tercapai target kurikulum. 

Karena dengan tercapainya target kurikulum berarti merupakan rintisan 

awal mengiringi Rencana Strategis Pemerintah dalam bidang pendidikan 

yaitu “ Education based on ICT ”  (Pendidikan berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi) sebagai inovasi pendidikan menyambut tahun 

2020, bahkan sebagai ciri khas pendidikan di Indonesia, diperluas dengan 

program “Education based on ICT and integrated with The Faith 

and Piety “ (Pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan 

berintegrasi dengan Iman dan Takwa). 

Selamat belajar, semoga sukses.

Wassalam,

Penulis,

Susanto SHI
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LEMBAR PENGESAHAN

Modul Praktik Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas 

VII karangan sdr. Susanto SHI, guru mata pelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Kelas VII SMP Negeri 2 OKU, disahkan pemakaiannya 

mulai tahun ajaran 2008/2009 oleh Kepala SMP Negeri 2 OKU.

Disahkan di Baturaja

Pada Tanggal 1 Agustus 2008

Kepala SMP Negeri 2 OKU,

Mardiana, BA.

NIP 131124531
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DAFTAR ISI

Bagian I Mengenal Hardware Komputer

Bagian II Menghidupkan dan Mematikan Komputer

Bagian III Membuka dan Menutup Program Aplikasi Komputer

Bagian IV Mempraktikkan Program Aplikasi Microsoft Office Word

1. Mengatur Halaman

2. Memformat Teks (Justify, Paragraph, Spacing, Blocking, Erasing)

3. Memformat Huruf (Font Type, Font Size, Font Emphasis, Superscript, 

Subscript, Font Color, Highlight)

4. Membuat Tabel

5. Menyisipkan Objek (Word Art, Picture)

6. Meng-copy Teks

7. Menyimpan dan Membuka Dokumen

8. Mencetak dokumen
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MATA PELAJARAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Jenjang SMP Kelas VII

==================================================

Modul ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ada 2 SK dan 7 KD yang hendak dicapai dalam modul ini, yaitu :

1.   Standar Kompetensi : Mengenal operasi dasar peralatan komputer

Kompetensi Dasar: 

1.1 Mengaktifkan komputer sesuai prosedur 

1.2 Mematikan komputer sesuai prosedur 

1.3. Melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistematis

2.   Standar Kompetensi : Mempraktikkan keterampilan dasar komputer

Kompetensi Dasar: 

2.1. Mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer

2.2. Mengidentifikasi berbagai perangkat lunak program aplikasi

2.3. Mempraktikkan program aplikasi Microsoft Office Word
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BAGIAN - I

MENGENAL HARDWARE KOMPUTER

                     
          MONITOR KEYBOARD MOUSE
(Untuk menampilkan data yang           (Untuk memasukkan/mengetikkan data     (Untuk memindahkan/
dimasukkan ke CPU melalui                  berupa angka maupun fungsi ke CPU)    menempatkan kursor
keyboard)              dengan cepat)        

                       
          CPU     PRINTER LCD MONITOR
(Untuk memproses data yang           (Untuk mencetak data/lembar            (Sama seperti Monitor, utk 
dimasukkan melalui keyboard)               kerja ke kertas)         menampilkan data)

                  
               SCANER NOTE BOOK / LAPTOP
(Untuk membaca data pada kertas/objek (Komputer berbentuk tas atau buku)
lalu memasukkannya ke dalam CPU utk
ditampilkan pada Monitor)

HARDWARE LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMPUTER

            
                SPEAKER USB CABLE CORD (KABEL USB)
(Untuk mengeluarkan/mengeraskan suara) (Kabel penghubung)
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CARA MEMEGANG MOUSE

Selanjutnya apabila disebut / ditulis KLIK, maksudnya adalah tekan jari 

telunjuk satu kali pada bagian kiri mouse

CARA MEMPERGUNAKAN KEYBOARD

       Kiri kanan

- Usahakan dapat menggunakan 10 jari (sesuai dengan mengetik 
sistem 10 jari)

- Jari tangan kiri untuk mengetik/menekan tombol yang ada di bagian 
kiri, dan jari tangan kanan untuk mengetik/menekan tombol yang 
ada di bagian kanan.
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POSISI DUDUK YANG BENAR

UNTUK KESEHATAN DALAM BERKOMPUTER

Badan tegak lurus (900 terhadap paha), demikian juga lengan atas 

terhadap lengan bawah (tangan yang ke keyboard), jarak mata terhadap 

layar monitor minimal 60 cm bila monitornya 17 inch dan minimal 40 cm 

bila monitornya 14 a 15 inch, serta diupayakan ada filter screen (kaca 

gelap tambahan yang diletakkan menutupi layar monitor), posisi monitor

yang terbaik adalah pada posisi dimana kepala kita tegak lurus apabila kita 

melihat monitor tersebut.
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BAGIAN - II
MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN KOMPUTER

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHIDUPKAN KOMPUTER :

1) Periksa semua kabel dari CPU ke Monitor / Keyboard / Mouse / Printer / 
    Speaker harus sudah terhubung semua, demikian pula kabel penghu-   
    bung ke Stavolt / Stabilzer of Voltage (bila menggunakan Stavolt) 

2) Hubungkan kabel ke sumber listrik

3) Tekan tombol POWER (baik yang ada pada Monitor maupun pada CPU)

4) Setelah itu tunggu sampai layar monitor terbentang sempurna, dan 
antivirus telah selesai men-scaning agar komputer dapat berkerja 
dengan aman dan normal/stabil. Tampak pada gambar berikut :

Tombol POWER pada Monitor biasanya 
terdapat di samping kiri Monitor pada 
bagian paling bawah, atau di bagian 
depan di sebelah kiri atau kanan.

Tombol POWER pada CPU biasanya 
terdapat di bagian depan CPU pada 
bagian tengah (atas ataupun bawah)
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LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMATIKAN KOMPUTER :

Mematikan komputer tidak boleh asal cabut, karena akan 
mempercepat kerusakan pada komputer, baik hardware (alat) maupun 
software (program). Oleh karena itu, ikutilah prosedur yang benar dalam 
mematikan komputer, yaitu sbb :
1) Tutup semua aplikasi kalau masih ada aplikasi yang masih terbuka 
    (WORD, EXCELL, POWER POINT, ataupun lainnya) sehingga tampilan 
     akan tampak seperti tampilan pertama, yaitu sbb :

2) Klik START, maka akan tampil sbb :

lalu klik TURN OFF atau SHUT DOWN, maka akan tampil sbb :
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Kllik TURN OFF atau SHUT DOWN lagi, lalu tunggu sampai komputer 

benar-benar telah mati (tandanya : lampu POWER pada CPU telah mati, 

atau tampilan pada monitor telah lenyap).

Kemudian matikan STAVOLT (bila menggunakan STAVOLT), barulah 

cabut/lepaskan kabel yang tersambung ke sumber listrik.

Jangan lupa menutup komputer anda dengan plastic cover agar aman dari 

debu atau percikan air, karena debu atau percikan air dapat mempercepat 

kerusakan komputer.
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BAGIAN - III

MEMBUKA DAN MENUTUP PROGRAM

APLIKASI KOMPUTER

Cara membuka program aplikasi komputer (WORD, EXCEL, 

POWER POINT atau lainnya) :

1) Klik pada START 

maka akan tampil sbb :
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2) Dengan menggerakkan mouse, tepatkan kursor pada All Programs, 
maka akan tampil sbb :

3) Tepatkan kursor pada Microsoft Office, maka akan tampil sbb :

Lalu klik pada salah satu program aplikasi komputer (Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point, atau lainnya). 
Misalkan kita klik pada Microsoft Office Word , maka akan tampil sbb :
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Sampai di sini berarti program aplikasi komputer yakni Microsoft Office 

Word sudah terbuka dan siap dioperasikan untuk pengetikan ataupun 

pengaturan halaman dan hal-hal lain yang sesuai dengan fungsinya.

Demikian  pula halnya bila kita klik pada Microsoft Office Excel  maka 

akan tampil program aplikasi komputer Microsoft Office Excel:  Atau kita 

klik pada Microsoft Office Power Point maka akan tampil program aplikasi 

komputer Microsoft Office Power Point.
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Cara menutup program aplikasi komputer (WORD, EXCEL, POWER 

POINT atau lainnya) setelah dibuka :

Misalkan yang kita buka adalah program aplikasi Microsoft Office Word , 

maka untuk menutup program tersebut kita lakukan langkah-langkah sbb :

1) Klik  FILE, lalu klik EXIT. (Atau dapat juga klik pada tanda silang yang 

    terdapat pada sudut kanan paling pojok), maka akan muncul kotak sbb :

2) Klik NO jika kita tidak ingin menyimpan hasil kerja kita, dan aplikasipun 

tertutup secara otomatis (kembali tampil ke bentangan 

semula/WINDOWS).

Namun bila kita bermaksud menyimpan hasil kerja kita, maka kita klik YES, 

maka akan tampil gambar sbb :
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3) Klik pada kotak kosong/bagian biru se arah FILE NAME, lalu ketikkan nama file 

(umpamanya SMP Negeri 2 OKU) (kalau kotaknya sudah berisi tulisan, maka kita hapus 

dulu tulisan tersebut). Kemudian kita klik SAVE. Maka hasil kerja kita telah tersimpan dalam 

folder MY DOCUMENT di dalam hardisk komputer.

Namun apabila kita hendak menyimpannya di tempat yang lain, maka sebelum klik SAVE, kita klik dulu 

tanda panah kecil se arah MY DOCUMENT, maka akan muncul suatu tampilan tempat penyimpanan, kita 

klik salah satu (umpamanya local disk D:), maka hasil kerja kita akan tersimpan pada local disk D, tidak 

pada MY DOCUMENT. Untuk menyimpan dalam disket, sebelum menyimpan masukkan dulu disket, lalu 

klik dulu 31/2 floppy A., baru kemudian klik SAVE.

Maka aplikasi sudah tertutup dengan baik, dan monitor akan menampilkan bentangan awal (WINDOWS).
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Jika kita ingin menyimpan hasil kerja kita tanpa menutup aplikasi, maka 
yang harus kita lakukan adalah sbb :
1) Klik FILE, lalu klik SAVE, maka akan tampil kotak dialog

2) Klik pada kotak kosong/bagian biru se arah FILE NAME, lalu ketikkan nama file 
(umpamanya SMP Negeri 2 OKU) (kalau kotaknya sudah berisi tulisan, maka kita hapus 
dulu tulisan tersebut). Kemudian kita klik SAVE. Maka hasil kerja kita telah tersimpan dalam 
folder MY DOCUMENT di dalam hardisk komputer.
Namun apabila kita hendak menyimpannya di tempat yang lain, maka sebelum klik SAVE, 
kita klik dulu tanda panah kecil se arah MY DOCUMENT, maka akan muncul suatu 
tampilan tempat penyimpanan, kita klik salah satu (umpamanya local disk D:), maka hasil 
kerja kita akan tersimpan pada local disk D, tidak pada MY DOCUMENT. Untuk menyimpan 
dalam disket, sebelum menyimpan masukkan dulu disket, lalu klik dulu 31/2 floppy A., baru 
kemudian klik SAVE.

Demikian pula halnya kalau kita hendak menutup program aplikasi lain yang sudah kita buka. Langkahnya sama.
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BAGIAN - IV

MEMPRAKTIKKAN PROGRAM APLIKASI

MICROSOFT OFFICE WORD

9. Mengatur Halaman

Pertama kali dibuka lembar kerja Microsoft Office Word akan menampilkan halaman standar 
ukuran kertas A4 dan margin (batas kanan, kiri, atas, bawah ukuran standar). Untuk mengubahnya sesuai 
dengan yang kita kehendaki maka dilakukan langkah-langkah sbb :
1) Klik pada FILE, maka akan tampil sbb :

2) Klik pada PAGE SETUP, maka akan tampil kotak dialog sbb :
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Selanjutnya :

(a) Untuk memilih atau mengatur jenis/ukuran kertas yang akan dipakai, 

lakukan langkah-langkah sbb :

1) Klik pada PAPER, sehingga akan tampil sbb :

2) Klik pada tanda panah kecil searah A4 (blok BIRU) di bawah PAPER SIZE 

untuk memilih  jenis/ukuran kertas secara langsung. Jenis/ukuran kertas 

yang tersedia dalam komputer ialah :

A5 = 14,8 cm x 21 cm

A4 = 21 cm x 29,7 cm

B5 = 18,2 cm x 25,7 cm

Letter = 21,59 cm x 27, 94 cm

Legal = 21,59 cm x 35,56 cm

Comm.Env.#10 = 10,48 cm x 24,13 cm

DL Env. = 11 cm x 22 cm

4 x 6 in = 10,16 cm x 15,24 cm

5 x 7 in = 12,7 cm x 17,78 cm

Custom size = ukuran lain sesuai dengan yang kita kehendaki

3) Klik pada jenis/ukuran kertas yang dikehendaki.

  A4                          
A5
A4
B5
Letter
Legal
Comm.Env.#10
DL Env.
4 x 6 in
5 x 7 in
Custom size
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Bila kita memilih CUSTOM SIZE berarti ukuran kertas yang kita inginkan 

akan kita atur sendiri, tidak terikat pada ukuran yang sudah ada. 

Langkah-langkahnya adalah sbb :
1) Klik pada tanda panah kecil searah WIDTH untuk mengatur lebar kertas, 
atau klik pada tanda panah kecil searah HEIGHT untuk mengatur tinggi 
kertas. (Ingat : tanda panah ke atas untuk menambah angka/ukuran, dan 
tanda panah ke bawah untuk mengurangi angka/ukuran)

2) Setelah muncul angka yang kita kehendaki, selanjutnya klik OK.

(b) Untuk mengatur MARGINS (batas area teks terhadap tepi kertas), lakukan langkah-langkah berikut :
1) Klik pada MARGINS, maka akan tampil sbb :
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lalu klik pada tanda panah kecil yang mengarah ke atas untuk menambah 

angka/ukuran dan klik pada tanda panah kecil yang mengarah ke bawah 

untuk mengurangi angka/ukuran :

 se-arah TOP : untuk mengubah batas atas teks terhadap tepi kertas 
        bagian atas.

 se-arah BOTTOM : untuk mengubah batas bawah teks terhadap tepi 
        kertas bagian bawah.

 se-arah RIGHT : untuk mengubah batas kanan teks terhadap tepi kertas 
        bagian kanan.

 se-arah LEFT : untuk mengubah batas kiri teks terhadap tepi kertas 
        bagian kiri.

Setelah itu kita klik OK.

(c) Untuk mengatur posisi kertas apakah tegak ataukah tidur/melintang, klik pada 

PORTRAIT untuk memilih bentuk kertas tegak,  atau klik pada LANDSCAPE untuk memilih 

bentuk kertas tidur, seperti  terlihat pada gambar sbb:

Lalu klik OK.

PORTRAIT LANDSCAPE



Created by Susanto SHI, SMPN 2 OKU

10. Memformat Teks

Sebelum memformat teks, kita lihat dulu apakah pada toolbar sudah 
tampil toolbar formatting . Jika belum (seperti terlihat pada gambar di 
bawah),

maka lakukan langkah sbb :

 Klik VIEW, tepatkan kursor pada TOOLBARS, tarik kursor ke kanan, lalu 

klik pada FORMATTING, 

sehingga toolbar tampak sbb (menampilkan formatting toolbar) :

Namun kalau formatting toolbar sudah tampil maka kita dapat langsung memformat teks.
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Petunjuk umum mengetik :

 Spasi antar huruf = tekan tombol spasi (tombol yang paling panjang) 
     pada keyboard.

 Pindah baris = tekan tombol ENTER pada keyboard.

Cara mengetik satu huruf besar ialah dengan menekan tombol SHIFT pada 

keyboard, bersamaan dengan itu tekan huruf yang dikehendaki.

Bila menghendaki huruf besar semua, maka tekan tombol CAPS LOCK pada 

keyboard satu kali lalu lepaskan. Tanda CAPS LOCK telah aktif adalah 

lampu kuning pada sudut kanan atas keyboard menyala (yang berada di 

tengah, bukan yang di kiri atau di kanan).

Bila menghendaki huruf kecil kembali maka tombol CAPS LOCK harus 

ditekan kembali satu kali (lampu kuning tadi mati).

Contoh memformat teks :

Ketiklah beberapa kalimat, langsung tanpa diformat, tanpa di-ENTER 

walaupun pindah baris, terus saja, kecuali judul. Seperti berikut ini.

Kalimat paling atas (SMP Negeri 2 OKU) adalah judul, karena itu posisinya 

harus di tengah, maka untuk menegahkan judul lakukan langkah sbb :

Klik pangkal huruf S pada kalimat SMP Negeri 2 OKU, lalu klik center pada 

toolbar, maka akan tampil sbb :
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Kalimat SMP Negeri 2 OKU terletak ..... SD Negeri 15 OKU  adalah satu paragraf/alinea, 
karena itu baris pertama harus masuk/menjorok ke dalam minimal 5 spasi. Demikian juga 
kalimat SMP Negeri 2 OKU terdiri ..... lapangan upacara  adalah satu paragraf/alinea lain, 
karena itu harus terletak pada baris berikutnya, tidak menyatu dengan kalimat sebelumnya, 
dan baris pertamanya juga harus masuk/menjorok ke dalam minimal 5 spasi. Maka untuk 
memindahkan baris tersebut, klik pangkal huruf S pada kalimat SMP Negeri 2 OKU terdiri 
..... lalu tekan tombol ENTER pada keyboard. Sedangkan untuk membuat kalimat pertama 
baris pertama suatu paragraf/alinea agar masuk/menjorok ke dalam minimal 5 spasi, klik 
pada pangkal hurufnya lalu tekan tombol TAB pada keyboard  atau tekan tombol spasi 
sebanyak 5 kali. Sehingga akan tampil sbb :
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Agar suatu teks terlihat bagus dan rapi, maka harus rata kiri dan rata 

kanan, caranya :

 Klik pada ujung teks yang akan dibuat rata kiri dan rata kanan, lalu klik 

JUSTIFY, maka teks akan tampak sbb :

Untuk menghapus teks dapat dilakukan dengan cara :

a) Jika kursor diletakkan di akhir huruf pada suatu teks, maka untuk 

menghapus tekan saja tombol BACKSPACE (      ) sebanyak huruf yang 

akan dihapus. (Kalau 3 huruf berarti 3 kali, 5 huruf berarti 5 kali, dst).

b) Jika kursor diletakkan di depan/pangkal huruf pada suatu teks, maka 
untuk menghapus tekan saja tombol DEL sebanyak huruf yang akan dihapus.
Tampak kalimat UPACARA dihapus sbb :
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Pada contoh teks di atas spasi/jarak antar baris adalah 1 spasi. Untuk 

mengubah, maka langkah yang dilakukan adalah sbb :

 Blokir teks yang akan diubah spasinya.

    Cara blokir ialah : klik pada pangkal huruf teks yang akan diblokir, tahan 

(jangan dilepas) sambil gerakkan mouse sehingga warna blokir 

(biasanya tampil warna hitam) menutupi sampai ke ujung/akhir huruf 

pada teks yang diblokir, lalu lepas.

 Selanjutnya klik tanda panah kecil pada line spacing TOOLBAR maka 

akan tampil sbb :

 Setelah itu klik pada spasi yang diinginkan ( 1,0   1,5   2,0   2,5   3,0  )

Misalnya kita klik pada 1,5  maka akan teks tampil sbb :
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11. Memformat Huruf 

Memformat huruf (dalam komputer huruf dinamakan font ) meliputi : 

mengubah jenis huruf (font kinds), ukuran huruf (font size), bentuk huruf 

(font type), dan warna huruf (font color). Kita ambil contoh ketikan teks di 

atas, dalam bentuk aslinya sbb :

Teks di atas mempunyai jenis huruf TIMES NEW ROMAN, ukuran 12, 

bentuk standar, warna hitam. Umpama akan kita ubah menjadi jenis huruf 

LUCIDA HANDWRITING, ukuran 10, bentuk ITALIC, warna BIRU. Maka 

yang harus kita lakukan pertama-tama adalah menampilkan dulu 

FORMATING TOOLBAR, kalau sudah ada maka kita dapat langsung 

melakukan format huruf, yaitu sbb :

1) lakukan blokir pada semua huruf yang akan diformat
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2) Untuk mengubah jenis huruf, klik tanda panah kecil pada font (searah 

TIMES NEW ROMAN), maka akan muncul berbagai macam jenis huruf, lalu 

klik pada jenis huruf yang dikehendaki (contoh LUCIDA HANDWRITING).

3) Untuk mengubah ukuran huruf, klik tanda panah kecil pada font size 

(searah 12), maka akan muncul berbagai macam ukuran huruf, lalu klik 

pada ukuran huruf yang dikehendaki (contoh 18).

4) Untuk mengubah bentuk huruf, klik pada font type yang kita inginkan 

(contoh ITALIC).

5) Untuk mengubah warna huruf, klik tanda panah kecil pada font color 

(searah A), maka akan muncul berbagai macam warna huruf, lalu klik pada 

warna yang dikehendaki (contoh BIRU).

Maka hasilnya adalah sbb :
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12. Membuat Tabel

Untuk membuat tabel (umpamanya akan membuat jadwal pelajaran) maka 

yang dilakukan adalah :

1) Klik pada TABLE

Maka akan tampil sbb :

Tepatkan kursor pada INSERT, maka akan tampil sbb :
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Kemudian klik pada Table, maka akan tampil sbb :

Number  of   columns menyatakan berapa kolom yang akan kita buat pada tabel, maka 

langsung ketikkan angka, atau Klik pada tanda panah kecil ke atas untuk menambah 

angka, dan tanda panah kecil ke bawah untuk mengurangi angka.

Number of rows menyatakan berapa baris yang akan kita buat pada table, maka langsung 
ketikkan angka, atau Klik pada tanda panah kecil ke atas untuk menambah angka, dan 
tanda panah kecil ke bawah untuk mengurangi angka.
Setelah itu klik OK, maka pada contoh gambar di atas akan tampil sbb :
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Untuk mengatur lebar kolom, tepatkan kursor pada garis batas kolom sampai muncul tanda 
tambah dengan tanda panah kecil ke kiri dan ke kanan, lalu geser ke kanan atau ke kiri (ke 
arah mana pelebaran kolom kita kehendaki).

Kita coba geser kea rah kanan maka ia akan tampak sbb :

Demikian juga untuk kolom yang lain. Sedangkan untuk baris, tinggal 

menepatkan kursor pada garis batas baris lalu digeser kearah bawah atau 

atas (ke arah mana pelebaran baris akan kita kehendaki).

 Untuk menghapus tabel, caranya kita blokir bagian tabel yang akan 

    dihapus, lalu klik pada TABLE, tepatkan kursor pada DELETE, kemudian 

    kita:

(- ) klik pada TABLE jika seluruh tabel akan kita hapus,

(- ) klik pada COLUMN jika yang akan kita hapus hanya kolom tertentu,

(- ) klik pada ROWS jika yang akan kita kita hapus hanya baris tertentu,

(- ) klik pada CELLS jika yang akan kita hapus hanya sel tertentu
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13. Menyisipkan Objek 

Objek yang akan disisipkan berupa WORDART (tulisan bergaya). Untuk 
menyisipkan objek berupa WORDART dilakukan langkah sbb :
Klik INSERT, tepatkan kursor pada PICTURE, geser kursor ke kanan lalu 
klik pada WORDART.

Maka akan tampil berbagai macam variasi tulisan bergaya sbb :

Klik gaya tulisan yang dikehendaki, lalu klik OK, maka akan tampil sbb :
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Ketik kalimat yang dikehendaki, maka akan tampil sbb :

lalu klik OK, maka akan tampil sbb :

Untuk mengubah ukuran tulisan dapat dilakukan langkah sbb :

Klik pada tulisan maka akan tampil sbb :
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Lalu tepatkan kursor pada titik hitam sampai muncul tanda panah dua arah, klik dan tahan mouse (jangan 
dilepas), lalu tarik kursor ke arah pembesaran atau pengecilan yang dikehendaki, kemudian lepas klik :
 Titik hitam di pojok : untuk pembesaran atau pengecilan ke semua arah sesuai dengan rasio aslinya.
 Titik hitam di tengah (bawah ataupun atas) : untuk pembesaran atau pengecilan secara vertikal
 Titik hitam di tengah (samping kiri ataupun kanan) : untuk pembesaran atau pengecilan secara 
horizontal

Contoh pembesaran dengan memanfaatkan titik hitam pojok :

Setelah ditarik ke arah sudut kanan bawah maka akan tampil sbb :

14. Meng-copy Teks

Cara meng-copy teks adalah sbb :
 Blokir teks yang akan di-copy
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 Klik EDIT, lalu klik COPY
 Klik kursor pada tempat kosong untuk meng-copy
 Klik EDIT, lalu klik PASTE

Maka hasilnya adalah sbb :

Blokir teks 
yg akan di-
copy

Tempat teks 
hsl copy
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15. Menyimpan dan Membuka Dokumen

a) Menyimpan hasil kerja

Setelah pengetikan teks selesai, apabila kita bermaksud 
menyimpannya di hardisk komputer, maka yang kita lakukan adalah :
 Klik FILE, lalu klik SAVE

Maka akan tampil kotak dialog sbb :

Selanjutnya klik pada kotak kosong/bagian biru searah FILE NAME, lalu ketikkan nama file 
(umpamanya SMP Negeri 2 OKU) (kalau kotaknya sudah berisi tulisan, maka kita hapus 
dulu tulisan tersebut). Kemudian kita klik SAVE. Maka hasil kerja kita telah tersimpan dalam 
folder MY DOCUMENT di dalam hardisk komputer.
Namun apabila kita hendak menyimpannya di tempat yang lain, maka 
sebelum klik SAVE, kita klik dulu tanda panah kecil se arah MY DOCUMENT, 
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maka akan muncul suatu tampilan tempat penyimpanan, kita klik salah 
satu (umpamanya local disk D:), maka hasil kerja kita akan tersimpan pada 
local disk D, tidak pada MY DOCUMENT. Untuk menyimpan dalam disket, 
sebelum menyimpan masukkan dulu disket, lalu klik dulu 31/2 floppy A., 
baru kemudian klik SAVE.

B) Membuka kembali hasil kerja
Hasil kerja yang sudah disimpan, dapat kita buka dengan cara sbb :

1) Buka aplikasi tempat penyimpanan (WORD, EXCEL atau POWER POINT)
2) Klik FILE, lalu klik OPEN, maka akan tampil kotak dialog OPEN
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Apabila kita menyimpannya di folder MY DOCUMENT, maka langsung kita 

klik nama filenya, lalu klik OPEN.

Namun apabila kita menyimpannya di tempat penyimpanan lain, maka kita

klik dulu tanda panah kecil searah MY DOCUMENT, lalu klik nama tempat 

penyimpanannya (umpama local disk D:), (Jangan lupa : Bila kita 

menyimpannya di disket (31/2 floppy A), masukkan disket terlebih dahulu 

ke drive yang ada pada CPU)

maka akan tampil sbb :
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Lalu klik nama filenya (SMP Negeri 2 OKU), kemudian klik OPEN, maka file 

tersebut akan terbuka (umpama isinya sbb) :

16. Mencetak dokumen

Cara mencetak hasil kerja ke kertas :

1) Pastikan kabel printer telah terhubung ke CPU, dan POWER printer 

telah ON (hidup). (Namun sebelumnya software printer harus sudah 

ter-install di hardisk / CPU).
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2) Buka dokumen yang akan dicetak (umpama SURAT KUASA).

3) Klik FILE, lalu klik PRINT, maka akan tampil kotak dialog PRINT.
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Jika kita ingin mencetak seluruh halaman yang ada dalam dokumen 

berjudul SURAT KUASA sebanyak satu kali pencetakan, maka langsung 

saja klik OK. Namun bila kita hanya ingin mencetak halaman 1 saja maka 

klik pada kotak kosong se-arah PAGES, lalu kita ketik 1.   Bila yang kita 

kehendaki adalah halaman 1 sampai 7, maka ketik 1-7. Bila yang kita 

kehendaki adalah halaman 1, 4 sampai 6, dan 9, maka ketik 1,4-6,9

(tanpa spasi). Jika kita menghendaki pencetakan halaman tersebut 

sebanyak 3 kali ulang, maka kita klik tanda panah kecil se-arah NUMBER 

OF COPIES (panah ke atas untuk menambah angka, dan panah ke bawah 

untuk mengurangi angka). Kita klik sampai angka 3. Terakhir kita klik OK, 

maka pencetakanpun berlangsung.

SELESAI
SELAMAT BELAJAR DENGAN TEKUN DAN RAJIN


