
Modul 4 
MEMBUAT DOKUMEN SEDERHANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menggunakan perangkat lunak pengolah kata untuk 
menyajikan informasi Memahami penggunaan  

STANDART KOMPETENSI 

 
 
 
 
 
 
 

Membuat dokumen pengolah kata sederhana  

KOMPETENSI DASAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Membuat dokumen baru melalui menu File atau Toolbar 
• Menyimpan dokumen dalam media penyimpan 
• Membuka dokumen yang pernah dibuat dan disimpan 
• Melakukan format teks melalui menu atau toolbar 

INDIKATOR 

 
4.1. Membuat Dokumen baru 

 
Untuk membuat dokumen baru dapat anda lakukan dengan beberapa perintah antara lain. 

 Melalui menu File, New 
 Melalui ikon New 
 Melalui keyboard dengan perintah Ctrl+N 

 
Langkah-langkah membuat dokumen baru melalui menu File, New adalah sbb: 

 Klik menu File 

 Klik sub menu New   
 Klik Blank document yang ada di task Pane 

 
Sebagai latihan coba anda ketik dokumen di bawah ini 
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MOUSE     (tekan enter 2 kali) 
 
Mouse merupakan alat umum yang digunakan dalam lingkungan program window. Dengan 
mouse, anda dapat mengatur penuntuj (pointer) yang tampil di layer. Jika anda menggerakkan 
mouse, maka pointer akan berpindah sesuai gerakan anda. (tekan enter 2 kali) 
 
Mouse yang umumnya dipakai adalah mouse yang mempunyai dua atau tiga tombol. Masing-
masing tombol dapat diatur fungsinya, baik sebagai tombol primary atau secondary melalui 
control panel. (tekan enter 2 kali) 
 
Tombol mouse primary adalah tombol mouse yang sering digunakan. Umumnya adalah tombol 
yang sebelah kiri untuk anda yang menggunakan tangan kanan atau tombol kiri bila anda 
menggunakan tangan kiri. Jari telunjuk yang bedara pada tombol primary ini. 
 

 
4.2. Menyimpan Dokumen 
 

Dokumen yang telah anda ketik dapat anda simpan ke media penyimpan yang permanent baik 
ke harddisk, falsh disk maupun media penyimpan lainnya. Adapun untuk menyimpan dokumen 
dapat anda lakukan dari beberapa cara antara lain. 

 Melalui menu File, Save 
 Melalui menu File, Save As.. 
 Melalui ikon Save yang ada di toolbar 
 Melalui keyboard dengan perintah Ctrl+S 

 
4.2.1. Menyimpan melalui menu File, Save 

 
Perintah File, Save (Ctrl+S) digunakan untuk menyimpan dengan nama yang sama 
kemudian anda melanjutkan lagi pengetikan. Bila dokumen anda belum pernah 
disimpan anda dapat melakukan  langkah-langkah sbb: 

 Klik menu File, Save akan muncul gambar kotak dialog sbb : 

 
Gambar 31. Kotak dialog Save 

 
 Pada kotak File Name langsung anda ketik nama file yang anda inginkan missal : 

TUGAS-1 
 Pada pilihan Save in anda klik tanda panah kemudian anda pilih folder sebagai 

tempat untuk menyimpan dokumen anda mislnya My document 
 Klik Save untuk menyimpan 

 
4.2.2. Menyimpan dengan Perintah File, Save As 

 
Perintah File, Save As digunakan untuk menyimpan dengan memberikan nama yang 
lain. Untuk menjalankan perintah ini dapat anda lakukan langkah-langkah sbb: 

 Klik menu File, Save As 
 Pada kotak File Name langsung anda ketik nama file yang anda inginkan missal : 

TUGAS-2 
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 Pada pilihan Save in anda klik tanda panah kemudian anda pilih folder sebagai 
tempat untuk menyimpan dokumen anda mislnya My document 

 Klik Save untuk menyimpan 
 
 

4.3. Menutup Dokumen 
Bila anda ingin menutup dokumen yang sudah anda simpan anda dapat memilih menu File, 
Close atau anda mengklik tombol Close Window yang ada di pojok kanan atas sejajar dengan 
Menu Bar. 

 
4.4. Membuka Dokumen Yang Sudah Tersimpan  
 

Untuk membuka dokumen yang sudah pernah anda simpan dapat anda lakukan langkah-
langkah sbb: 

 Klik menu File, Open 
 Pada kotak dialog Open pada pilihan Look In silahkan anda klik kemudian pilih folder tempat 
fileyang anda buka 

 

Gambar 32.  kotak dialog Open File 
 

 Klik nama File yang anda buka misal TUGAS-2 

elain menggunakan perintah File, Open anda juga dapat menggunakan ikon Open yang ada 

4.5. eluar dari  Program Ms Word 

Bila anda sudah selesai dan ingin mengakhiri program maka anda dapat memilih menu File, 

 

4.7. Mengatur Format Font 
s Word adalah 

menu Format, pilih Font, 
k g

2.  Font anda klik drop down  

uruf 

5. 

 

 Klik Open yang ada di kotak dialog Open 
 
S
di toolbar ataupun menekan tombol Ctrl+O melalui keyboard. 
 
K

 

Exit. 

 

Hal yang menarik dari M
membuat dokumen dengan menggunakan 
variasi huruf yang berbeda. Penggantian 
huruf dapat anda lakukan sebelum atau 
sesusah anda mengetik. Untuk mengganti 
huruf dapat anda lakukan langkah-langkah 
berikut : 
1. Klik 

perhatikan gambar kota dialo  Font 
ditampilkan 
Pada pilihan

3 Pilih jenis huruf yang anda inginkan 
4. pada pilihan Size pilih ukuran h

yang anda inginkan 
klik Ok 

 
 

Gambar 33. dialog Font 
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Keterangan pada kotak dialog Font  

 Font      untuk memilih jenis huruf 

f 
uruf 

le 
bawah 

 

ada teks 
 

4.7.1. Menebalkan Huruf 
ruf dapat anda lakukan dengan cara mengklik ikon Bold yang 

Bold

 

 Font Style   untuk memilih style huruf 
 Size   untuk memilih ukuran huru
 Font Color   untuk memberi warna pada h
 Underline Sty  untuk memilih style garis bawah 
 Underline Color  untuk memberi warna pada garis 
 Striketrough  untuk mencoret teks dengan garis single 
 Doble Striketrough   untuk mencoret teks dengan garis dobel
 Superscript  untuk menaikkan teks / huruf 
 Subscript   untuk menurunkan teks/huruf 
 Shadows   untuk memberikan bayangan p

Untuk menebalkan hu
ada di toolbar atau dapat anda gunakan perintah Ctrl+B. 
Langkah-langkah menebalkan huruf sbb: 
1. Pilih teks yang akan ditebalkan 

2. Klik ikon        yang ada di toolbar atau tekan Ctrl+B 

 
4.7.2. Memiringkan Huruf 

balkan huruf sbb: 
c) 

2. Klik ikon Italic   

3. Klik disembarang tempat untuk menghilangkan tanda blok 

 Langkah-langkah mene
1. Pilih teks yang akan dibuat miring (Itali

   yang ada di toolbar atau tekan Ctrl+I 

 
4.7.3. Menggarisbawahi Huruf 

n huruf sbb: 
wah (Underline) 

2. Klik ikon Underline

3. Klik disembarang tempat untuk menghilangkan tanda blok 

Langkah-langkah menebalka
1. Pilih teks yang akan dibuat bergaris ba

      yang ada di toolbar atau tekan Ctrl+U 

 
4.8. Mengatur Format Teks 

 haruslah indah dan rapi, untuk itu anda harus mengaturnya. 

 
4.8.1. Perataan Dokumen 

liputi rata kiri (Align left) 

3. Klik disembarang tempat untuk menghilangkan tanda blok 

Dokumen yang anda ketik
Kegiatan pengaturan teks meliputi antara lain : 

 Perataan dokumen me dengan perintah Ctrl+L, rata 
tengah (Center)  dengan perintah Ctrl+E, rata kanan (Align right)  dengan 
perintah Ctrl+R, dan rata kiri dan kanan (Justify)   dengan perintah Ctrl . 
Langkah-langkah membuat teks rata kiri dan kanan sbb: 

+J

2. Klik ikon Justify    

1. Pilih teks yang akan dibuat rata kiri dan kanan 

  yang ada di toolbar atau tekan Ctrl+J 

Catatan :

3. Klik disembarang tempat untuk menghilangkan tanda blok 
 

Untuk membuat rata kiri, kanan dan center caranya sama yang membedakan ada 

 
4.9. Mengedit Data 

4.9.1.  Pergerakan kursor (titik sisip) 
 

Pekerjaan yang sering anda lakukan adalah harus memindah kursor (titik sisip) pada 

 

pada langkah ke 2 yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

bagian dokumen yang ingin dilihat ataupun diperbaiki. Bila anda melakukan hal ini 
dapat anda lakukan dari keyboard dengan pergerakan cepat dengan perintah sbb: 
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Perintah Kegunan / Fungsinya 
Tekan pan   Untuk pindah u karakter ah  atau ke kiri atau ke kanan sat
Tekan Ctrl  atau Ctrl  Untuk pindah satu kata ke kiri atau ke kanan 
Tekan tombol  atau  Untuk pindah satu baris ke bawah atau ke atas 
Tekan Ctrl  atau  Ctrl  tas Untuk pindah satu paragrap ke bawah atau ke a
Tekan Home atau End Untuk pindah ke awal baris atau ke akhir baris. 
Tekan Ctrl Home arau Ctrl End Untk pindah ke awah file atau ke akhir file 
  

 
 

4.9.2.  Memilih Teks 
 

Memilih teks merupakan kegiatan yang sangat penting. Dengan memilih teks ini 

 
Perintah Kegunaan Cara Melakukan 

banyaj yang dapat dilakukan. Bila anda ingin memilih teks yang ada di dokumen dapat 
anda lakukan dengan perintah yang ada di bawah ini : 

Double Click Memil Double Click inginkan ih satu kata  pada teks yang di
Click di 
Section Bar 

u Memilih satu baris Click pada Selection bar sampai sat
baris terpilih 

Drag 
selection bar 

Memilih beberapa baris n bar sampai beberapa baris Drag selectio
terpilih 

Triple Click Memilih satu paragraf li pada paragraf yang dimaksud Klik 3 ka
Ctrl A Memilih seluruh 

dokumen 
Tekan tombol ctrl A 

Drag k tertentu Klik dan tekan kemudian geser mouse Memilih te
pada tek yang akan dipilih 

Shift + Klik Memilih tek tertentu akan dipilih Klik di awal tek yang 
kemudian tekan dan tahan tombol shift 
kemudian Klik di akhir teks yang akan 
dipilih 

 
4.9.3.  Mengcopy Obyek 

 
Setelah kita mempelajari caranya memilih teks sekarang anda dapat mempelajarai 

da di toolbar 
 

Untuk mengcopy teks lakukan langkah-langkah sbb: 

mpat lain untuk meletakkan teks hasil copy 

 
4.9.4. Memindah Obyek 

 
Untuk memindah teks yang terpilih dapat dilakukan dari beberapa cara antara lain : 

a di toolbar 

ntuk mengcopy teks lakukan langkah-langkah sbb: 

tempat lain untuk meletakkan teks yang telah di cut 

 

bagaimana caranya mengcopy, memindah dan menghapus teks yang terpilih. Untuk 
mengcopy dapat dilakukan dari beberapa cara yaitu : 

 Menggunakan perintah Edit, Copy 
 Menggunakan perintah Ctrl+C 
 Menggunakan ikon Copy yang a

 Pilih teks yang akan di copy 
 Klik menu Edit, Copy 
 Pindahkan kursor ke te
 Klik menu Edit, Paste 

 Menggunakan perintah Edit, Cut 
 Menggunakan perintah Ctrl+X 
 Menggunakan ikon Cut yang ad

 
U

 Pilih teks yang akan di pindah 
 Klik menu Edit, Cut 
 Pindahkan kursor ke 
 Klik menu Edit, Paste 
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4.9.5.  Menghapus Obyek 
 

Untuk menghapus teks yang terpilih dapat dilakukan dari beberapa cara antara lain : 

ntuk mengcopy teks lakukan langkah-langkah sbb: 

at pada keyboard 
 

4.9.6. Menggunakan Undo dan Redo 
 

Microsoft Word menyediakan fasilitas Undo untuk membatalkan beberapa perintah 

 
4.10. Menggunakan Perintah Find and Replace 

Perintah Find adalah perintah yang digunakan untuk mencari kata tertentu secara cepat 

 
 Klik menu Edit, kemudian pilih Find (Ctrl+F) akan muncul gambar sbb : 

 
Gambar  34.  kotak dialog Find 

 
 Ketik kata “Perintah” pada kotak dialog pada pilihan Find what 

 klik Find Next sampai kata yang dicari habis Klik Ok 
 

Sedangkan perintah Replace digunakan untuk mencari sekaligus mengganti kata dengan 

 
Gambar  35.  kotak dialog Replace 

 
 Pada kotak dialog Find and Replace pada pilihan Find what silahkan ketik kata yang 

 hkan anda ketik kata penggantinya missal: “Yogyakarta” 

kata yang telah ditemukan 
ai dan klik Ok 

 

 Menggunakan Tombol Backspace 
 Menggunakan Tombol Del 

 
U

 Pilih teks yang akan di hapus 
 Tekan tombol Del yang terdap

yang terakhir dijalankan. Hal ini dimungkinkan untuk dijalankan bila terjadi kesalahan 
pada perintah yang dijalankan. Serta fasilitas Redo yang digunakan untuk 
mengembalikan lagi setelah di Undo. 

 

dalam sebuah dokumen. Misalnya anda ingin mencari kata “ Perintah “ untuk menjalankan 
perintah Find dapat anda lakukan langkah-langkah berikut ini : 

 Klik Find Next 
 Ulangin dengan

cepat dalam sebuah dokumen. Mislanya anda ingin mengganti kata “Yogja” menjadi kata 
“Yogyakarta”. Untuk melakukan hal ini lakukan langkah-langkah sbb: 

 Klik menu Edit, kemudian pilih Replace ( Ctrl+H) 

akan diganti misalnya “Yogja” 
Pada pilihan Replace with sila

 Klik Find Next untuk mencari 
 Klik Replace untuk mengganti 
 Selanjutnya Klik Find Next begitu seterusnya sampai seles
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Catatan :  
k Replace All bila anda ingin langsung mengganti semua kata yang ditemukan 

og 

h dokumen 
al dokumen 

hir dokumen 
 

4.11. Menggunakan Perintah Go to 

Perintah Go to digunakan untuk melihat  ke halaman tertentu secara cepat dimana halaman 

o ( Ctrl + G) 
 

 
Gambar  36.  kotak dialoh Goto 

 
 Pada pilihan Enter page number silahkan anda ketikkan nomor halaman yang akan 

 
i klik Close untuk menutuk kotak dialog 

 
.12. Mengatur Spasi 

eliputi spasi antar baris dan 

 
4.9.1. Mengatur Spasi Antar Baris 

spasi

akan diatur 

2.  Format, kemudian pilih 

3. p 

4. ian pilih ukuran spasi antar 

5. 
 

Gambar 37. Kotak dialog paragraf 
 

4.9.2. Mengatur Spasi Antar Paragrap 
antar baris 

ang akan diatur  
 pilih Paragraph  

 sebelum paragraf 

4. klik Ok 

 Kli
 Model pencarian juga dapat ditemtukan dengan mengklik More pada kotak dial

Find and Replace dengan pilihan sbb : 
o All Untuk mencari kata pada seluru
o UP Untuk mencari mulai dari posisi kursor ke aw
o Down Untuk mencari mulai dari posisi kursor sampai ke ak

 

tersebut mungkin akan anda cetak atau akan anda perbaiki. Untuk menjalankan perintah Go 
To dapat anda lakukan langkah-langkah sbb: 

 Klik menu Edit, kemudian klik pilihan Go T

anda tuju, misalnya halaman 7, anda ketik 7 
Klik Go To 

 Jika selesa
 

4
Pengaturan spasi m
spasi antar paragraf. 

Langkah-langkah mengatur  
antar baris adalah sbb : 
1. Pilih teks yang 

spasinya 
Klik menu
Paragraph akan muncul kotak 
dialog seperti gambar disamping 
Pada pilihan Line spacing klik do
down 
Kemud
baris. Misalnya 1,5 lines 
klik Ok 

Langkah-langkah mengatur spasi 
adalah sbb : 
1. Pilih teks y
2. Klik menu Format, kemudian
3. Pada pilihan Spacing silahkan anda isi 

Gambar 38. pengaturan spasi 
antar paragrap 

ukurannya pada pilihan 
Before digunakan untuk
After digunakan untuk sesudah paragraf. 
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4.13. Mengatur
Untuk mengatur indentasi dapat anda lakukan melalui ikon Increase atau Decrease yang 

Rule line dengan cara menggeser tanda yang ada di ruler line, 

 
    Gambar 39. kotak dialog format paragraf 

Langkah-langkah mengatur indentasi kiri adalah sbb: 
iatur indentasinya 

 Indentasi 

ada di toolbar. melalui 
Bahkan anda juga dapat mengaturnya melalui menu Format, Paragraph akan ditampilkan 
gambar kotak dialog paragraf 
 

 
4.13.1. Mengatur Indentasi Kiri 

1. Pilih paragraf yang akan d

2. Drag tanda Left Indent        yang ada di rule line 
 

Catatan :
Pada langkah ke 2 anda dapat menggunakan ikon Increase Indent    untuk 

menggeser ke kanan atau Decrease Indent    untuk menggeser kekiri. Atau 
anda juga dapat mengklik menu Format, Paragraph. 

Menggunakan Indentasi First Line 
 
4.13.2. 

Indentasi First Line ad asi dengan model baris pertama 

ntasinya 

Gambar 40 Spasi 
 

Atau pada langkah ke 2 anda dapat menDrag tanda First Line 

alah merupakan indent
pada awal paragraf masuk ke dalam. 
Langkah-langkah mengatur indentasi kiri adalah sbb: 
1. Pilih paragraf yang akan diatur inde
2. Klik menu Format, pilih Paragraph 
3. Pada pilihan Special pilih First Line 
4. klik Ok untuk mengakhirinya. 

Indent     
yang ada di rule line 
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4.13.3.  Menggunakan Hanging Indent 
Hanging Indent merupakan bentuk indentasi menggantung. Bentuknya kebalikan 

kan diatur indentasinya 

 

 tanda Hanging Indent   

dari indentasi first line. 
Langkah-langkah mengatur indentasi kiri adalah sbb: 
1. Pilih paragraf yang a
2. Klik menu Format, pilih Paragraph 
3. Pada pilihan Special pilih Hanging Indent 
4. klik Ok untuk mengakhirinya. 

 Atau pada langkah ke 2 anda dapat menDrag
yang ada di rule line 

 
4.14. Menyisi

Penyisipan obyek gambar dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas Insert – Picture. 
allery ataupun File gambar dari hasil scanner 

Fasilitas autoshapes merupakan fasilitas yang disediakan oleh word untuk 
un gambar menggambar dari bentuk 

: 

i toolbar drawing kemudian pilih kategori antara lain 

pes 

ers  dan banner 

3. n
4. isip eruba

n menggambar 
nan dan ke kiri 

einginan 

4.14.2. 
 

Microsoft ClipArt Gallery adalah obyek untuk menampilkan pilihan 
n. 

enu Insert – Picture - ClipArt atau klik ikon

pkan Obyek 

Bias gambar dari ClipArt G
 
4.14.1. Membuat Gambar dengan Autoshapes 

menggambar, baik menggambar bebas, ataup
yang telah disediakan. 
Langkah-langkah yang diperlukan untuk menggambar dengan memanfaatkan 
fasiitas Autoshapes sbb
1. Tempatkan titik sisip/kursor ditempat yang diinginkan 
2. Klik ikon Autoshapes d

• Line   untuk membuat garis 
• Connector  untuk menyambungkan garis 
• Basic Shapes untuk menggambar basic sha
• Block Arrows untuk menggambar panah 
• Flowchart  untuk menggambar Flowchart 
• Star and Bann untuk menggambar bintang
• Callouts  untuk menggambar callout 
Pilih bentuk gambar ya g diinginkan 
Setelah titik s  b h menjadi tanda plus 

5. Bawa titik sisip ke tempat dimana aka
6. Tekan dan tahan mouse, kemudian drag ke ka
7. Lepaskan mouse jika ukuran gambar sesuai dengan k
 
Menyisipkan Gambar ClipArt dan From File 

4.14.2.1. Menyisipkan gambar ClipArt 

gambar clipart yang telah disediaka
Langkah-langkah menyisipkan Langkah-Langkah menyisipkan gambar 
ClipArt : 

a. Klik m   yang terdapat 
pada toolbar Drawing 

b. Kemudian Klik ikon  disebelah kanan pada lembar 
kerja 

c. Kemudian pilih Office
Kemu

 Collections 
d. dian pilih salah satu category gambar 

 

g. kursor ke dokumen kemudian 

Misalnya Academy 
e. Klik kanan pada salah satu gambar yang

diinginkan 
f. Pilih Copy 

Pindahkan 
pilih Paste 
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    Gambar 41. Daftar Koleksi ClipArt 

 
4.14.2.2. Menyisipkan gambar dari file lain 

Ms word juga menyediakan fasilitas untuk mengambil gambar yang 
dihasilkan oleh foto digital maupun scanner ataupun gambar yang 
dihasilkan oleh program gambar.  
Untuk menyisipkan gambar dari file lain langkah-langkahnya sbb: 
1. Klik menu Insert, kemudian pilih Picture 
2. Pilih From File, maka akan muncul kotak dialog  
 

 
Gambar 42. Kotak dialog Insert from file 
 

Klik disini 

3. Tentukan Folder tempat file gambar disimpan 
4. Klik nama file gambar yang akan disisipkan 
5. Klik Insert 

 
 

4.14.3. Membuat Tulisan Indah dengan WordArt 
Microsoft menawarkan fasilitas WordArt yaitu fasilitas untuk membuat tulisan indah 
yang dapat disipkan dalam dokumen. Langkah-langkah untuk membuat wordArt 
adalah sbb: 

1. Klik menu Insert – Picture - WordArt atau klik ikon   yang terdapat pada 
toolbar Drawing, hingga muncul kotak dialog WordArt Gallery 

 

 
 Gambar 43. WordArt gallery 
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2. Pilih Bentuk Teks yang kita inginkan 
3. Klik Ok  akan muncul kotak dialog 
 

 
 Gambar 44.  Edit WordArt Text 
  
4. Pada tampilan di atas ketik teks yang kita inginkan misalnya PERCOBAAN 
5. Klik Ok 

 

 
 

4.14.4. Mengatur Ukuran WordArt 
Seperti pada obyek gambar lainnya ketika ukuran wordart yang kita buat tidak 
sesuai dengan yang kita inginkan, maka dapat merubah ukurannya. 
Langkah-langkah mengatur ukuran obyek WordArt : 
1. Klik obyek yang diinginkan 

2. Pilih menu Format, kemudian pilih submenu WordArt  
 

 

Gambar  45. kotak dialog format 
wordart 

 
3. Pada kotak dialog yang ditampilkan pilih Tab Size 
4. pada pilihan Scale isikan persentase yang diinginkan kedalam kotak isian 

Height dan Width misalkan keduanya diisi 75% 
5. Klik Ok 
 
Catatan : Pada Tab Colors and Lines untuk memberi warna pada obyek 
         Pada Tab Layout untuk meletakkan posisi obyek 
         Pilihan Rotation digunakan untuk memutar posisi obyek 
 

 
4.15. Format Halaman 

 
Kegiatan mengatur format halaman meliputi antara lain menentukan ukuran kertas, mengatur 
margin (kiri, kanan, atas dan bawah), serta pemberian nomor halaman  
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4.15.1. Mengatur Ukuran kertas 
Secara default Ms Word menggunakan jenis kertas Letter dengan ukuran 8.5 x 11 
inchi. Bila anda ingin mengganti dengan jenis kertas yang lain maka lakukan 
langkah-langkah sbb: 
1. Klik menu File, pilih Page Setup, perhatikan gambar kotak dialog page setup 

 
 
 
 

Gambar  46. kotak dialog page 
setup paper size  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Klik tabulasi Paper Size klik anak panah drop down pada pilihan Paper Size 
3. kemudian pilih jenis kertas yang anda butuhkan. Misalnya jenis A4 
4. Bila diperlukan Klik anak panah drop down pada Apply to dengan pilihan sbb: 

 Wholw document pengaturan margin akan diterapkan pada seluruh 
dokumen 

 This Point Forward pengaturan margin akan diterapkan mulai dari posisi 
kursor ke halaman berikutnya 

 This Section pengaturan margin akan diterapkan pada dokumen yang 
dipilih saja. 

5. Klik Ok 
 
Catatan :

Kusus untuk jenis kertas Folio bila di daftar jenis kertas tidak ada anda bias 
memilih Custom Size kemudian tinggi kertas ( Height ) anda ubah menjadi 
33,02 bila menggunakan cm atau anda ubah menjadi 13 bila menggunakan 
inchi. 

 
4.15.2. Mengatur Margin 

Margin atau batas pengetikan terdiri dari margin kiri (Left Margin), margin kanan 
(Right Margin), margin atas (Top Margin), dan margin bawah (Bottom Margin). 
Pengaturan margin dapat anda lakukan sebelum mengetik ataupun sesudah 
mengetik dokumen. Untuk mengatur margin ini dapat anda lakukan langkah-langkah 
sbb: 
1. Klik menu File, pilih Page Setup, perhatikan gambar kotak dialog page setup 

 

Gambar  47 kotak dialog page 
setu margin 
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2. Pada pilihan margin silahkan anda isikan batas-batas pengetikan pada Margin 
Top, Left, Bottom dan Right. 

3. Bila diperlukan silahkan anda isikan juga pilihan Gutter misalkan 0,2. Gutter ini 
berfungsi untuk memberikan jarak disebelah kiri supaya dapat dilakukan 
penjilidan. 

4. Bila diperlukan Klik anak panah drop down pada Apply to dengan pilihan sbb: 
 Whole document pengaturan margin akan diterapkan pada seluruh dokumen 
 This Point Forward pengaturan margin akan diterapkan mulai dari posisi 

kursor ke halaman berikutnya 
 This Section pengaturan margin akan diterapkan pada dokumen yang dipilih 

saja. 
5. Klik Ok 

 
4.15.3. Mengatur Orientasi Halaman 

Ms Word juga menyediakan fasilitas untuk merubah orientasi halaman. Hal ini 
diperlukan jika dokumen diketik dalam posisi Portrait tidak memungkinkan. Untuk 
merubah orientasi halaman anda dapat melakukan langkag-langkah sbb: 

 
1. Klik menu File, pilih Page Setup, perhatikan gambar kotak dialog page setup 

seperti di atas 
2. Klik tabulasi Paper Size 
3. Klik anak panah drop down pada pilihan Paper Size 
4. kemudian pada pilihan Orientation anda pilih : 

 Portrait bila akan dicetak dalam posisi tegak (berdiri) 
 Landscape bila akan dicetak dalam posisi melintang ( melebar ). 

 
Gambar 48.  Orientation Pencetakan 
 
5. Bila diperlukan Klik anak panah drop down pada Apply to dengan pilihan sbb: 

 Wholw document pengaturan margin akan diterapkan pada seluruh 
dokumen 

 This Point Forward pengaturan margin akan diterapkan mulai dari posisi 
kursor ke halaman berikutnya 

 This Section pengaturan margin akan diterapkan pada dokumen yang 
dipilih saja. 

 
Gambar 49  Pererapan pada dokumen 

 
6. Klik Ok 

 
4.16. Mencetak Dokumen 

Setelah kita melakukan pengeditan pada dokumen baik penggunakan ukuran kertas, margin, 
spasi, paragraf, header dan footer maupun pengaturan lainnya. Selannjutnya dokumen harus 
dicetak pada media kertas. Sebelum mencetak jangan lupa terlebih dahulu tampilkan 
dokumen pada layer dengan menggunakan fasilitas perintan Print Preview. Fasilitas perintah 
ini dapat kita lakukan melalui menu File – Print Preview ataupun melalui ikon Print Preview 

 yang terdapat pada toolbars Standart 
 
Langkah-Langkah Mencetak Dokumen melalui menu File – Print : 
1. Aktifkan dokumen yang akan dicetak 
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2. Pilih menu File kemudian pilih submenu Print   maka akan ditampilkan kotak dialog 
Print seperti gambar berikut : 

 

 
 

Gambar 50. kotak dialog 
print 

3. Ketik Halaman yang akan dicetak pada pilihan Page misalnya 1-9 
4. Klik Ok 
 
Keterangan dalam kotak dialog Print di atas 
-  Nama untuk memilih jenis printer yang digunakan untuk mencetak 
-  Page range untuk menentukan halaman yang akan dicetak 
-  All untuk mencetak seluruh dokumen 
-  Current page untuk mencetak yang dimulai dari posisi kursor/titik sisip berada 
-  Page untuk mencetak halaman tertentu misalnya 
 1-5 (berarti mencetak halaman 1 sampai 5) 
 1,3,5 (untuk mencetak halaman 1, 3 dan 5 saja) 
-  Selection untuk mencetak teks yang terpilih 
-  Number of copies untuk menentukan jumlah cetakan tiap halaman 
-  Print What pilih dokumen jika ingin mencetak dokumen 
-  Print dengan pilihan 

All pages in range untuk mencetak halaman ganjil maupun genap 
Odd pages untuk mencetak halaman ganjil saja 
Even pages untuk mencetak halaman genap saja 

-  Pages per sheet jumlah halaman yang tercetak pada tiap halaman kertas 
-  Scale to paper size untuk menentukan skala ukuran kertas yang akan digunakan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modul 4 Membuat  Dokument Sederhana dengan Pengolah Kata Halaman  : 43 



 
 
 

UJI KOMPETENSI  4 

 
A. Pilihlah satu Jawaban yang paling benar dengan cara melingkari pada huruf a, b, c dan d! 
 
1. Untuk membuka dokumen yang pernah 

disimpan dilakukan dengan perintah… 
a. Ctrl+O c. Ctrl+P 
b. Ctrl+N d. Ctrl+V 

2. Perintah yang digunakan untuk 
menyimpan dokumen dengan memberikan 
kesempatan untuk mengganti nama file 
adalah … 
a. Save c. Save Special 
b. Save As d.  Save we page 

3. Untuk memberikan nama file pada saat 
menyimpan dimasukkan pada pilihan …. 
a. Save c. File name 
b. Save in d. Save type As 

4. Untuk menutup dokumen menggunakan 
perintah … 
a. File – Close c. File – Save 
b. File – Exit d. File - New 

5. Untuk menyimpan dokumen pada media 
disket, maka pada pilihan Save In harus 
memilih …… 
a. Folder c. My Document 
b. 3 ½ Foppy d.  Local Drive 

6.  gambar di samping merupakan 
contoh dari indentasi yang disebut ….. 
a. First Line c. Hanging Indent 
b. Left Inden d. Right Inden 

7.  gambar di samping merupakan 
contoh indentasi yang disebut …… 
a. First Line c. Hanging Indent 
b. Left Inden d. Right Inden 

8. Pada bagian orientasi Portrait, digunakan 
untuk mencetak dokumen secara …. 
a. Ganda c. Vertikal 
b. Sejajar d. Horizontal 

9. Apabila ingin merubah paragraf berbentuk 
seperti Koran / berkolom, maka kita 
gunakan fasilitas perintah …. 
a. Format – Tab  
b. Format – column 
c. Format – paragraph 
d. Format – change case 

10. Jika kita ingin merubah paragraf yang 
berbentuk Koran dimulai dari posisi titik 
sisip berada maka pada kotak dialog 
Column pada pilihan Apply to kita pilih…. 
a. Selected text 
b. Selected section 
c. Whole document 
d. This point forward 

11. Fasilitas di ikon autoshapes yang 
digunakan untuk menggambar panah 
adalah….. 
a. Line c. Basic Shapes 
b. Block Arrow d. Connector 

12. Untuk dapat memutar obyek gambar 
secara bebar dapat digunakan fasilitas…. 
a. Order c. Free Rotate 
b. Flip Vertikal d. Flip Horizontal 

13. Bila kita ingin mencetak dokumen, pada 
kotak dialog print pilihan yang digunakan 
untuk mencetak dokumen hanya pada 
halaman ganjil saja adalah … 
a. Odd pages c. Current Pages 
b. Even pages d. Slection 

14. Pada saat kita mencetak dokumen 
kemudian ukuran kertasnya tidak 
mencukupi oleh sebab itu dokumen harus 
dicetak dengan ukuran lebih kecil. Untuk 
menentukan skala ukuran kertas yang 
digunakan pada kotak dialog Print 
pilihannya adalah … 
a. Odd pages c. Current Pages 
b. Even pages d. Scala to paper size 

15. Doble clik digunakan untuk memilih….. 
a. Satu huruf c. Satu baris 
b. Satu kata d. satu paragrap 

16. Untuk memutar obyek gambar 
menggunakan fasilitas perintah … 
a. Rotation c. Move 
b. Scala d. Width 

17. Untuk memberikan ruang pada dokumen 
yang dicetak untuk keperluan penjilidan 
fasilitas yangidgunakan pada kotak dialog 
pege setup adalah … 
a. Right c. Gutter 
b. Top d. Bottom 

18. Untuk mencari dan mengganti kata yang 
salah dengan menggunakan fasilitas …… 
a. Go to c. Select All 
b. Replace d. Find All 

19. Pada kotak dialog Find and Replace 
pilihan Replace diisi dengan …. 
a. Kata yang dicari 
b. Kata yang diganti 
c. Kata pengganti 
d. Kata yang salah 

20. Untuk mengatur jarak antar paragraf ada 
dua cara yaitu sebelum dan sesudah 
paragraf. Untuk mengatur spasi sebelum 
paragraf adalah…. 
a. After c. Hanging 
b. Before d. Line Spacing 
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B. Isilah titik pada soal di bawah ini ! 
 
1. Fasilitas Rotate digunakan untuk …………… 
2. Untuk menentukan jarak sebelum paragraph menggunakan …… 

3. Gambar di samping dibuat dengan menggunakan fasilitas ….. 
4. Berapa ukuran untuk kerta jenis Letter ….. 
5. Dokumen yang rata kiri dan kanan diatur dengan fasilitas ….. 
6. Fasilitas perintah yang digunakan untuk menyimpam dokumen dengan memberikan 

kesempatan untuk mengganti nama file adalah …. 
7. Pilihan Number of Copies pada kotak dialog Print digunakan untuk ….. 
8. Pada kotak dialog Font pilihan Superscript digunakan untuk …. 
9. Pilihan Line Spasing pada kotak dialog Paragrap digunakan untuk …. 
10. Tombol Ctrl  digunakan untuk ….. 
 
C. Jawablah pertanyann di bawah ini dengan benar! 
 
1. Jelaskan bagaiman prosedur untuk mengcopy obyek / teks yang terpilih! 

Jawab  : ___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 

 
2. Jelaskan bagaimana prosedur untuk memindah obyek / teks yang terpilih ! 

Jawab  : ___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 

 
3. Jelaskan bagaimana prosedur untuk mengganti jenis huruf melalui menu Format! 

Jawab  : ___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 

 
4. Jelaskan bagaimana prosedur untuk menyimpan dokumen ke disket! 

Jawab  : ___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 

 
5. Jelaskan bagaimana prosedur untuk mengatur margin ! 

Jawab  : ___________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Guru Orang Tua
Paraf NilaiCatatan Guru 
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