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MICROSOFT WORD 

Oleh: Haryana Cerah *) 

 

A. Mengenal Ms. Word 

Microsoft Office Word atau disingkat Ms. Word merupakan program aplikasi pengolah kata 

(word processor) yang berjalan di atas Windows. Program aplikasi ini digunakan untuk mengolah data 

seperti membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat 

tabel pada dokumen dan lan-lain. Ms. Word yang perlu Anda tahu dalam Praktikum Komputer ini 

adalah Ms. Word 2003, Ms. Word 2007 dan Ms. Word 2010.  

 
 

 
 

Ms. Office 2003 

Ms. Office 2007 

Setiap versi Ms. Word 

memiliki tampilan yang berbeda-

beda tetapi sebenarnya eksekusi 

perintahnya adalah sama. 

Kelebihan yang dimiliki masing-

masing versi terletak pada jenis 

huruf (font), kemudahan, menu 

yang ditampilkan dan lain 

sebagainya. Untuk dapat 

mengetahuinya lebih banyak 

tentang Ms. Word masing-

masing versi dapat Anda 

tanyakan pada Google. 

Banyak orang yang mau 

berbagi informasi mengetani Ms. 

Word ini di Google. Minimalnya 

Anda tahu cara menggunakan 

ketiga versi Ms. Word tersebut 

agar Anda terbiasa dengan 

pekerjaan Anda sehari-hari. Jika 

Anda masih merasa kesulitan 

menggunakan komputer, 

silahkan tanyakan pada dosen 

pembimbing Anda. 
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B. Membuat Surat Lamaran 

Sebagai latihan awal dalam Praktikum Komputer ini, coba Anda ketiklah sebuah surat lamaran 

beserta CV berikut ini dengan ketentuan yang dijelaskan di bawahnya: 

Surat Lamaran  
Nomor : Istimewa  
Lampiran : - 
Perihal : Lamaran Kerja 
 

Kepada Yth 
Rektor IAIN “SMH” Banten  
c.q. Kepala Biro AUAK 
di –  

    Serang  
 
Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : HARYANA 
TTL : Pandeglang, 06 Juni 1984 
Pendidikan  : Sarjana (S-1) 
Jurusan  : TBI 
Lulusan  : 4 November 2010  
IPK terakhir : 3,68 
Nomor HP : 0859 2006 4966 

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi Tenaga Alumni Staf TBI 
pada institusi yang Bapak Pimpin. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya 
lampirkan: 

1. Surat Lamaran Kerja 
2. Photo copy KTP  
3. Photo copy Ijazah S-1  
4. Photo copy Transkrip Nilai S-1  
5. Pas photo ukuran 3 x 4 berwarna 5 lembar 
6. Curriculum Vitae  
7. Surat pernyataan  

Besar harapan saya agar Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan surat permohonan ini. 
Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. 

 
Serang, 30 Januari 2012 

Hormat saya 
 
 

Haryana 
 

Ms. Office 2010 

Dalam Praktikum Komputer 

ini sebaiknya Anda membuat sebuah 

folder khusus yang disimpan di 

harddisk komputer atau di flashdisk 

Anda. Hal ini memudahkan Anda 

menyimpan dan mengorganisasikan 

file-file yang ditugaskan dalam 

Praktikum Komputer ini. Kemudian 

file-file tersebut harus Anda 

kirimkan melalui email kepada 

dosen pembimbing Anda masing-

masing. 
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Curriculum Vitae 
DATA PRIBADI 
Nama  : HARYANA, S.Pd.I 
TTL : Pandeglang, 06 Juni 1984  
Jenis Kelamin :  Laki-laki 
Agama  : Islam  
Status  : Lajang  
Alamat  : Kp. Kaduranca RT/RW 001/004 Desa Sukamanah  

Kec. Menes Kab. Pandeglang Banten 42262 Indonesia  
No. HP : 0859 2006 4966 
Hobi  :  Futsal dan blogging  
Motto  : “You are What You Think”  

 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 
Formal : [1992-1998] Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Menes  

[1998-2001] SMP Muhammadiyah Menes  
[2001-2004] SMAN 4 Pandeglang, Jurusan IPA 
[2004-2005] Ar-Rahman School of Business, Jurusan Teknisi 

    Manajemen Informatika 
[2006-2010] Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” 

    Banten, Jurusan Tadris Bahasa Inggris (IPK 3,68) 
[2011-present] Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta 

Informal : [2007] Pelatihan Perkoperasian di KOPMA IAIN “SMH” Banten  
[2007] Pelatihan Manajemen Koperasi di KOPMA IAIN “SMH” Banten 
[2010] Kuliah Kerja Nyata  

PRESTASI 
`  [2010] dianugerahi sebagai “Lulusan Terbaik” dengan IPK 3,68 di 

         IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 
 

 PENGALAMAN ORGANISASI 
  [2006-2008] Anggota Terbaik Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  

   Komisariat Tarbiyah IAIN “SMH” Banten  
[2007-2008] Kabid Internal Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 

   IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten  
[2007-2010] Pengurus dan Divisi Komputer Koperasi Mahasiswa  

   (KOPMA) IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 
[2008-2009] Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)  

   IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten  
PENGALAMAN BEKERJA 
  [2004-2005] Tenaga Pengajar Komputer di VICCI Computer Serang 

[2005-2006] Tenaga Pengajar Komputer di Al-Irsyad Tech Serang 
[2007-2010] Tenaga Pengajar Komputer di KOPMA IAIN “SMH” Banten  
[2008-2009] Tenaga Pengajar Komputer di harus07 Serang 
[2008-2009] Guru B. Inggris di harus07 Serang 
[2009-2009] Guru B. Inggris di SMPN 2 Pabuaran  
[2010 - 2011] Tutor pelatihan TOEFL: structure section  
[2010 - 2011] Guru B. Inggris dan Komputer di SMK Farmasi  

      “Intan Husada” Kota Serang 
[2010-sekarang] Tenaga Magang Alumni IAIN “SMH” BAnten  
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KARYA-KARYA 
 Buku = * English for Medical Professionals, 2010 

* How to make your own book, 2010 
* A Concise English for College Students Jilid 1, 2010 
* A Concise English for College Students Jilid 2, 2011 

 

 

Setelah Anda mengetik surat lamaran dan CV tersebut, gunakanlah huruf Arial Narrow, jenis 

font = 11, spasi 1.5, kertas A4 dan margin 4 (Top), 3 (Bottom), 4 (Left), 3 (Right). Kemudian 

simpanlah file tersebut dengan format berikut: 001_nama anda_surat lamaran seperti: 

001_haryana_surat lamaran pada folder Anda di drive kompuer atau masukkan ke dalam flesdisk. 

 

C. Membuat Tabel 

Tabel adalah himpunan elemen-elemen data yang diorganisasikan menggunakan model kolom 

vertikal dan baris horizontal, dan pembuatan tabel disesuaikan dengan kebutuhan. Anda mungkin 

sering melihat bentuk-bentuk tabel dalam kehidupan sehari-hari misalnya absensi siswa, daftar barang, 

kalender dan lain sebagainya.  

Sebagai latihan kedua ini, cobalah buat tabel berikut ini pada Ms. Word: 
ABSENSI MAHASISWA 

PRAKTIKUM KOMPUTER 

No. NIM Nama Mahasiswa 
Pertemuan/Tgl/Bln Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 S I A 
1 2011001 Haryana                   

2 2011002 Wahyunia                  

3 2011003 Teguh Firmansyah                  

4 2011004 Taufik Badri                  

5 2011005 Aldi Nugraha                  
 
Catatan:                                                                                                       Serang, 26 Januari 2012 
* Praktikum komputer dilaksanakan selama 14 kali                                                   Fasilitator 
  pertemuan 

                Haryana Cerah 

Untuk dapat menggabungkan dua kolom menjadi satu kolom (seperti pada kolom No. NIM, 

dan Nama Mahasiswa) yaitu dengan cara memblok kedua kolom tersebut lalu klik kanan dan pilih 

Merge Cell. Mudah bukan? Lakukan sesuai gambar di atas. Sedangkan agar teks No. NIM, dan Nama 

Mahasiswa berada tepat di tengah-tengah kolom dapat dilakukan dengan cara memblok kolom-kolom 

tersebut lalu klik kanan, pilih Cell Alignment > Align Center. Sangat mudah bukan? Kerjakan dengan 

baik! Tabel di atas harus dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Kertas Legal dengan Height = 33 

 Margin = 2 (Top), 1 (Bottom), 2 (Left), 1 (Right) 

 Orientation = landscape (untuk mendapatkan kertas tertidur) 

 Simpan di folder Anda masing-masing dengan format 002_nama anda_tabel seperti: 

002_haryana_tabel. 
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D. Membuat Footnote dan Endnote 

Dalam kehidupan akademik, seorang mahasiswa atau dosen sudah selayaknya membuat karya 

tulis. Karya tulis yang disusunnya tidak akan terlepas dari hasil bacaan yang pernah peroleh dari 

berbagai sumber. Ketika seorang mahasiswa atau dosen ingin merujuk pada apa yang dibacanya, maka 

sudah menjadi kewajiban untuk bisa mencantumkan sumber yang dirujuk dengan menggunakan 

fasilitas footnote atau endnote. Footnote ada catatan tambahan yang terletak di bawah halaman kertas 

pada setiap sumber yang dirujuk. Footnote bisa berisi tentang informasi buku yang dirujuk atau juga 

bisa berisi tentang informasi tambahan mengenai ide yang disampaikan di dalam sebuah teks. 

Perhatikan contoh berikut: 

Menulis: Mudah Dilakukan? 
Oleh: Haryana Cerah 1 

            Banyak orang beranggapan bahwa menulis adalah proses yang dihasilkan dari bakat dan bawaan sejak 
lahir. Akan tetapi hanya sebagian kecil saja yang beranggapan bahwa menulis itu mudah dan dapat dilakukan 
dengan cara berlatih setiap hari. Dalam artikel ini setidaknya ada tiga cara yang dapat Anda lakukan agar Anda 
mampu menulis dengan baik. Cara tersebut antara lain: membaca sumber yang ingin Anda tulis, menuliskan 
informasi yang telah Anda baca, dan meminta orang lain untuk membaca tulisan Anda. 

           Hal pertama yang harus dilakukan ketika Anda hendak menulis adalah dengan cara membaca sebanyak 
mungkin sumber yang ingin Anda tulis. Hal ini membantu Anda dalam menyusun informasi yang  akan Anda tulis. 
Cara membaca pun harus disesuaikan dengan waktu yang Anda perlukan. Anda juga harus membagi waktu agar 
Anda tidak terlalu larut dalam bacaan Anda. Bersikap proporsional ketika membaca merupakan kunci efektif 
ketika Anda mulai menulis. 

          Cara kedua yang dapat Anda lakukan adalah Anda menuliskan informasi yang telah Anda baca ke dalam 
tulisan Anda. Tulisan tersebut bisa juga Anda share(bagi) kepada orang lain melalui media jejaring sosial 
seperti facebook, twitter,wordpress ataupun website pribadi Anda. Cara kedua ini akan membantu Anda 
mengorganisir setiap informasi yang Anda serap dari hasil bacaan Anda. 
 
          Terakhir yang dapat Anda lakukan adalah dengan cara memberikan hasil tulisan Anda kepada orang lain. 
Orang lain bisa terdiri dari teman, kakak, guru, atau orang yang ahli di bidang yang sedang Anda tulis. Dengan 
memberikan hasil tulisan Anda kepada orang lain, niscaya Anda akan mendapat masukan (feed back) yang 
bermanfaat. Biasanya Anda akan menganggap bahwa tulisan Anda itu paling bagus di mata Anda. Hal itu wajar 
dan di situlah letak subjektifitas Anda begitu tinggi. Dengan cara memberikan tulisan Anda kepada orang lain, 
Anda akan lebih percaya diri untuk menulis apapun yang Anda inginkan. 

            Semua cara di atas adalah teori belaka, sedangkan yang perlu Anda lakukan adalah Anda mencoba 
berlatih dan berlatih tanpa henti setiap harinya. Latihan yang banyak dan teratur akan menghasilkan tulisan baik 
dan enak dibaca. Sekali lagi bahwa menulis dapat dilakukan dengan cara membaca informasi sebanyak 
mungkin, menuliskan informasi tersebut dan memberikan tulisan Anda kepada orang lain. Semoga bermanfaat. 2 

1 Haryana Cerah adalah nama pena dari Haryana yang bekerja sebagai penulis lepas. 
2 http://haryanacerah.wordpress.com/category/academic-writing/ 

 
 

Perhatikan dengan seksama contoh di atas. Footnote no. (1) dan (2) merupakan informasi 

tambahan dari teks yang ditulis. Jika footnote no. (1) menerangkan siapakah penulisnya, maka footnote 

no. (2) menerangkan tentang dari mana asal tulisan itu diambil atau dirujuk. Jelas bukan? Untuk dapat 

membuat footnote dapat dilakukan dengan cara memilih REFERENCES > Insert FOOTNOTE (pada 

Ms. Word 2007/2010): 
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Sebelum Anda memilih REFERENCE > INSERT FOOTNOTE, sebaiknya tentukan dulu teks 

mana yang akan Anda beri footnote. Jangan sembarang memberikan footnote, khawatir informasi yang 

Anda rujuk tidak relevan dengan apa yang sebenarnya.  

Endnote adalah catatan akhir dari sebuah teks. Jika footnote terletak di bawah halaman kertas 

yang dirujuk, maka endnote akan mengambil posisi pada bagian akhir sebuah halaman. Misalnya saja 

Anda mengetik 10 halaman dalam sebuah tulisan, maka letak endnote akan berada pada halaman ke-

11, tidak seperti footnote yang letaknya selalu berada di bawah setiap halaman yang dirujuk.  

Latihan berikutnya untuk pembuatan Footnote dan Endnote adalah coba Anda meng-copy 

sebuah tulisan yang berhubungan dengan belajar komputer pada Google. Paste-lah hasil copy-an Anda 

ke Ms. Word, lalu Anda simpan dengan format 003_nama anda_footnote dan endnote seperti 

003_haryana_footnote dan endnote.  

 

E. Mengetahui Fungsi Shortcut keys di Ms. Word 

Berikut ini akan diberikan tombol-tombol kombinasi keyboard yang mana akan mampu 

mempermudah pekerjaan Anda ketika Anda menggunakan Ms. Word. Setiap tombol di dalam keyboard 

memiliki fungsi tersendiri, misalnya dengan menekan kombinasi Ctrl + S, maka secara otomatis Anda 

akan melakukan proses penyimpanan data pada komputer, sangat mudah dilakukan dibandingkan kita 

harus menggerakkan mouse lalu mengarahkannya ke icon SAVE . 

Berikut ini kegunaan tombol-tombol kombinasi keyboard yang Anda perlukan. Kombinasi 

tersebut dikenal dengan istilah shortcut keys. 

FUNGSI KOMBINASI KEYBOARD PADA MICROSOFT WINDOWS XP 
CTRL + A Mengeblok/memilih semua teks 
CTRL + B Bold (Membuat teks tebal) 
CTRL + C Copy (Mencopy teks/gambar) 
CTRL + D Menampilkan kotak Font (Pengaturan ukuran teks dan jenis teks) 
CTRL + E Membuat teks rata tengah. 
CTRL + F Menampilkan kotak Find & Replace – (Find). 
CTRL + G Menampilkan kotak Find & Replace – (Go to). 
CTRL + H Menampilkan kotak Find & Replace – (Replace). 
CTRL + I Membuat teks miring. 
CTRL + J Membuat teks rata kanan kiri. 
CTRL + K Untuk membuat Hyperlink. 
CTRL + L Membuat teks rata kiri. 
CTRL + M Fungsi Tab. 
CTRL + N New (Membuat halaman kerja baru (membuka Ms.Word baru) 
CTRL + O Open (Membuka dokumen yang telah ada) 
CTRL + P Print (Melakukan Perintah print). 
CTRL + Q Membuat teks rata kiri. 
CTRL + R Membuat teks rata kanan. 
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CTRL + S Save (Menyimpan ulang dokumen yang sudah tersimpan). 
CTRL + T Mengatur letak baris kedua dan baris beriktnya dalam paragraph. 
CTRL + U Memberi garis bawah pada teks. 
CTRL + V Paste. 
CTRL + W Exit (keluar dari halaman kerja MS. Word). 
CTRL + X Cut (memotong). 
CTRL + Y Perintah yang merupakan akibat dari aktifitas yang baru saja 

terlaksana di MS.Word 
CTRL + Z Undo (Kembali/Membatalkan). 
CTRL + F1 Menampilkan Menu Help. 
CTRL + F2 Menampilkan ukuran lembar kerja. 
CTRL + F3 Menghapus tek/gambar yang dipilih. 
CTRL + F4 Menutup Ms.Word 
CTRL + F5 Refresh. 
CTRL + F6 Membuka Ms. Word lain yang sedang aktif. 
CTRL + F7 Mengatur posisi lembar kerja MS. Word 
CTRL + F8 Mengatur tampilan lebar & tinggi lembar kerja MS. Word 
CTRL + F9 Memberikan kurung kurawal pada teks yang dipilih. 
CTRL + F10 Mengatur ukuran lembar kerja dengan ukuran normal. 
CTRL + F12 Save As (Menyimpan dokumen Ms.Word). 
CTRL + 1 Mengatur spasi 1 (single) 
CTRL + 2 Mengatur spasi 2 (double) 
CTRL + } Memperbesar ukuran huruf 
CTRL + { Mengecilkan ukuran huruf 
CTRL + Shift + F Mengganti font 
CTRL + F2 File Print preview 
CTRL + Shift + A Membuat teks uppercase (kapital semua) 
CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW Select forward, word-by-word: 
CTRL+SHIFT+LEFT ARROW  Select backwards, word-by-word: 
CTRL+SHIFT+DOWN ARROW  Select down, line-by-line: 
CTRL+SHIFT+UP ARROW  Select up, line-by-line: 
Shift + F3 Merubah teks ke Kapital atau biasa 
Shift F10 :Membuka menu pintas, sama seperti mengklik kanan. 
Shift Delete menghapus permanen 
Shift + Tab juga dapat Anda gunakan untuk berpindah dari satu tab ke tab 

lainnya. 
ALT + ENTER (Menampilkan properti untuk item yang dipilih) 
ALT + TAB (Switch antara open items) 
ALT + ESC (Cycle melalui item dalam urutan yang mereka telah dibuka) 
ALT + Spacebar (Tampilan menu Sistem untuk jendela aktif) 
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ALT + huruf bergaris bawah dalam nama menu (Menampilkan menu yang 
sesuai) 

ALT + F4 (Close item yang aktif, atau keluar dari program aktif) 
ALT + ENTER (Menampilkan properti dari objek yang dipilih) 
ALT + Spacebar (Buka menu shortcut untuk jendela aktif) 
ALT+double-click Properties 
ALT+Print Screen Mencopy gambar desktop/layer/aplikasi. 
ALT + F4 Menutup Ms.Word atau aplikasi lain selain Ms.Word. 
 
Keterangan 
1. Tombol ALT berfungsi bila penggunaannya dipasangkan dengan tombol 

lainnya seperti F4 misalnya yang berguna untuk ShutDown atau menutup 
Windows Program yang sedang aktif. 

2. Tombol CTRL akan berfungsi bila penggunaannya dipasangkan dengan 
tombol lainnya seperti tombol C atau disebut juga CTRL-C akan berguna 
untuk menyalin saatu objek yang ditunjuk ke dalam clipboard, yang nantinya 
dapat disalinkan pada area kerja yang ditentukan dengan menggunakan 
CTRL-V. 

3. Tombol F1 – F12 adalah tombol fungsi yang pemanfaatannya disesuaikan 
dengan sistem operasi atau aplikasi. Misal, F1 biasanya digunakan untuk 
menampilkan menu Help yang akan memberikan penjelasan mengenai 
aplikasi yang sedang berjalan. 

4. F1 
Hampir selalu digunakan sebagai bantuan tombol, hampir setiap program ini 
akan membantu membuka layar saat ini tombol yang ditekan. 
Windows Key + F1 akan membuka Microsoft Windows pusat bantuan dan 
dukungan. 
Buka Task Pane. 
F2 
Dalam Windows umumnya digunakan untuk mengubah nama yang disorot 
atau file icon. 
Ctrl + Alt + F2 untuk membuka dokumen baru dalam Microsoft Word. 
Ctrl + F2 menampilkan pratinjau cetak jendela Microsoft Word. 
F3 
Seringkali membuka fitur pencarian untuk berbagai program termasuk 
Microsoft Windows. 
Shift + F3 akan mengubah teks dalam Microsoft Word dari atas ke bawah 
kasus atau huruf besar pada awal setiap kata. 
F4 
Terbuka menemukan jendela. 
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Ulangi terakhir dilakukan tindakan (Word 2000 +) 
Alt + F4 akan menutup program sedang aktif di Microsoft Windows. 
Ctrl + F4 akan menutup jendela yang terbuka di jendela yang sedang aktif 
dalam Microsoft Windows. 
F5 
Dalam semua modern browser Internet akan menekan F5 refresh atau 
reload halaman atau dokumen jendela. 
Buka menemukan, mengganti, dan pergi ke jendela Microsoft Word. 
Mulai tayangan slide dalam PowerPoint. 
F6 
Pindahkan kursor ke Address bar di Internet Explorer dan Mozilla Firefox. 
Ctrl + Shift + F6 terbuka buka ke dokumen Microsoft Word. 
F7 
Biasanya digunakan untuk periksa ejaan serta gramatika memeriksa 
dokumen Microsoft dalam program seperti Microsoft Word, Outlook, dll 
Shift + F7 menjalankan Thesaurus memeriksa pada kata disorot. 
Ternyata pada sisipan browsing di Mozilla Firefox. 
F8 
Fungsi tombol * untuk memasukkan Windows startup menu, biasanya 
digunakan untuk masuk ke Windows Safe Mode. 
F9 
Pengukuran yang Membuka toolbar dalam Quark 5.0. 
F10 
Pada Microsoft Windows mengaktifkan menu bar di aplikasi yang terbuka. 
Shift + F10 sama kanan pada icon yang disorot, file, atau link Internet. 
F11 
Modus layar penuh dalam semua modern browser Internet. 
F12 
Buka Simpan sebagai jendela Microsoft Word. 
Shift + F12 menyimpan dokumen Microsoft Word. 
Ctrl + Shift + F12 mencetak dokumen Microsoft Word. 

5. Tombol ESC (Escape) adalah tombol yang kegunaanya sama dengan 
pilihan CANCEL, yaitu untuk membatalkan satu tahap pekerjaan. 

6. Tombol Enter adalah tombol yang kegunaanya sama dengan pilihan tombol 
OK, yaitu untuk menyatakan bahwa operasi yang dilakukan betul dan 
selesai. Enter juga dapat berarti menyisipkan baris kosong atau baris baru 
pada proses pemasukan text. 

7. Tombol TAB berarti pindah ke field atau daerah isian atau pilihan 
berikutnya. Pada saat proses pengetikan, TAB berarti lompat ke 
penghentian TAB (tab-stop) terdekat. 
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8. Tombol Arah berfungsi menggerakan penunjuk karakter (kursor) sesuai 
arah anak panah bersangkutan. 

9. Menekan tombol Backspace akan mengakibatkan karakter (huruf) disebelah 
kiri kursor terhapus. 

10. Tombol Delete menghapus karakter(huruf) disebelah kanan atau ditempat 
dimana kursor berada akan terhapus. 

11. Tombol Home memindahkan kursor  ke awal baris dimana kursor berada. 
12. Menekan tombol End akan mengakibatkan kursor berpindah ke akhir baris 

dimana kursor berada. 
13. Menekan tombol Page Up akan mengakibatkan kursor berpindah ke atas 

sejauh satu layar dari kursor berada. 
14. Menekan tombol Page Down akan mengakibatkan kursor berpindah ke 

bawah sejauh satu layar dari kursor berada. 
(diadaptasi dari: http://zefyarlinda.wordpress.com/2011/02/21/fungsi-kombinasi-keyboard-pada-microsoft-windows-xp/) 

 

F. Membuat Tulisan Arab 

Jika Anda seorang pemula dalam menggunakan huruf Arab pada komputer, ada cara mudah 

agar Anda menghafal tulisan Arab tersebut yaitu dengan cara terus berlatih menuliskan teks Arab yang 

Anda inginkan. Tetapi jika Anda sudah mahir, maka penulis akan langsung memberikan konversi 

tulisan Arab tersebut pada keyboard yang Anda miliki, berikut gambar beserta konversi huruf Arab-

nya: 

 
Perlu diingat bahwa tidak semua komputer dapat mengakses font Arab yang akan Anda 

gunakan. Install terlebih dahulu jenis bahasa yang Anda inginkan pada komputer. Jika Anda sudah 

pernah menginstal font Arab, maka akan tampil di taskbar di sebelah kanan seperti gambar berikut ini, 

kemudian pilih AR – Arabic (Saudi Arabia). 
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Untuk latihan mengetik Arab, coba tulis surat Al-Fatihah berikut ini dengan baik dan benar, 

simpan filenya dengan format 004_nama anda_tulisan arab seperti: 004_haryana_tulisan arab. 

الرمحن ) 2(احلمد هللا رب العاملني ) 1(اهللا الرمحن الرحيم  بسم
) 5(اياك نعبد واياك نستعني ) 4(مالك يوم الدين ) 3(الرحيم 

غري  الصراط الذين انعمت عليهم  )6(اهدنا الصراط املستقيم 
 )7(املغضوب عليهم وال الضالني 

 

Jika Anda belum mampu membuat tulisan Arab, silahkan tanyakan kepada pembimbing Anda. 

Jangan pernah sungkan untuk terus bertanya, karena hanya dengan bertanyalah Anda akan semakin 

tahu kekurangan Anda. 

 

G. Contoh soal UJIAN 

Soal ujian yang akan diberikan pada materi Ms. Word ini antara lain: 

1. Fungsi page setup: paper size, margin, dan orientation  

2. Fungsi shortcut key pada keyboard 

3. Membuat surat lamaran dan CV tentang diri Anda 

4. Penggunaan footnote dan endnote  

5. Menuliskan teks Arab sebanyak 5 baris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

Catatan kecil tentang Praktikum Komputer yang dibuat oleh Haryana Cerah ini disusun untuk 

keperluan mahasiswa semester III Fak. Tarbiyah dan Adab yang sedang melaksanakan Praktikum 

Komputer. Semoga dengan adanya catatan kecil ini bisa membantu penulis untuk bisa berbagi dengan 

ilmu yang telah dimiliki. Mohon doa agar penulis dapat mewujudkan semua impiannya. Amin  


