
BENTUK PENCETAKAN HURUF 

- Cetak Tebal  

Klik Tool Bold  

- Cetak Miring 

Klik Tool Italic  

- Ctak Bergaris Bawah 

Klik Tool Underline  
 
Untuk menghentikan agar perintah tersebut tidak berlanjut klik kembali perintah yang masih aktif 
(bekerja) 

MENGATUR SPASI Jarak Antar Baris (Line Spacing)   
 

� Spasi 1,5 
Klik Tool Line Spacing  
Klik 1,5 

� Spasi 2 
Klik Tool Line Spacing 
Klik 2.0 

� Dst 
� Pasi 1,25 (tidak terdapat dalam menu line spacing 

Klik Tool Line Spacing 
Klik More 
 

 
Pada kotak At ketikkan spasi yang anda kehendaki 
 

MENGATUR PARAGRAPH 

Ketikkan angka di sini 
misal 1,25. 1,8 dst 



 

 
a. Paragraph dengan baris pertama dan seterusnya se jajar 

Menentukan paragraph adalah yang penting dalam penulisan naskah. Pengetikan paragraph ada yang 
baris pertama dengan baris berikutnya sejajar , ada yang Pengetikan baris pertama menjorok ke 
dalam atau sebaliknya baris yang kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 

Langkah: 
� Ketik naskah sesuai apa adanya 

 
b. Paragraph baris pertama menjorok ke dalam 

Menentukan paragraph adalah yang penting dalam penulisan naskah. Pengetikan paragraph ada 
yang baris pertama dengan baris berikutnya sejajar, ada yang Pengetikan baris pertama menjorok ke 
dalam  atau sebaliknya baris yang kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 

Langkah Pertama: 
� Klik Format  
� Paragraph 
� Klik Kotak Special  
� Klik First Line  
� Klik OK 

Langkah Kedua: 
� Tekan Tombol Ctrl  (Tekan terus) 
� Tekan tombol M  
� Tekan Tombol Ctrl  dan Shift (tekan bersamaan dan jangan dilepas) 
� Tekan tombol T 
 

c. Paragraph baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 
Menentukan paragraph adalah yang penting dalam penulisan naskah. Pengetikan paragraph ada yang 

baris pertama dengan baris berikutnya sejajar, ada yang Pengetikan baris pertama menjorok 
ke dalam  atau sebaliknya baris yang kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 

Langkah Pertama: 



� Klik Format  
� Paragraph  
� Klik Kotak Special  
� Klik Hanging  
� Klik OK 

Langkah Kedua: 
� Tekan Tombol Ctrl  (Tekan terus) 
� Tekan tombol T 

 
DROP CAP 
Drop Cap adalah huruf pertama dari sebuah Paragraph yang ukurannya dibuat lebih besar dari karakter 
lainnya, dan pada umumnya dibuat di awal naskah. Contoh  : 
 

idak semua orang tua bisa memahami perasaan dan pola piker anaknya. Tidak bisa memahami 
ketakutan anak terhadap raksasa-raksasa yang ada di sekelilingnya. Pun, tidak semua ayah-ibu bisa 
memahami perbedaan karakter dasar anak dengan orang dewasa. Bahwa pikiran anak itu sempit, 

egois, dan kerap tak masuk akal, tak terbayangkan oleh mereka. Sehingga ketika anak mengeluarkan 
pendapat yang menurut mereka aneh, konyol dan keliru, langsung dianggap seperti berbuat kekeliruan yang 
disengaja. 

Menentukan paragraph adalah yang penting dalam penulisan naskah. Pengetikan paragraph ada 
yang baris pertama dengan baris berikutnya sejajar, ada yang Pengetikan baris pertama menjorok ke 
dalam  atau sebaliknya baris yang kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 
 
Langkah: 
1. Tempatkan kursor di paragraph yang akan dibuat Drop Cap 
2. Klik Menu bar Format 
3. Klik Drop Cup… 
 

 
Langkah: 
� Klik Kotak Dropped 
� Tentukan Jenis Hurufnya 
� Tentukan Berapa baris huruf pertama akan dibuat 
� Tentukan jarak Huruf Drop cup dengan huruf seterusnya 
 

MENCARI DAN MENGGANTI KATA 
Bila setelah dicetak ternyata ada beberapa kata yang salah, perlu diperbaiki. Cara untuk mencari dan 
mengganti kata dengan cepat adalah sebagai berikut : 
 
Mencari Kata 
1. Tekan Ctrl  
2. Tekan F 
 

T 

Ganti Jenis huruf Drop Cup 

Jarak baris Drop Cup 

Jarak Drop Cup dengan huruf seterusnya 

Klik Dropped 



 
Langkah: 
� Ketikkan kata yang akan dicari 
� Klik tombol Find Next 
 
Mengganti Kata dengan kata yang baru 
1. Tekan Ctrl  
2. Tekan F 
 
Langkah: 
� Ketikkan kata yang akan dicari 
� Klik tombol Find Next 
 

 
Langkah: 
� Ketikkan kata yang akan dicari/diganti di kotak Find what:  
� Ketikkan kata yang baru di kotak Replace with:  
� Klik tombol Replace atau 
� Klik tombol Replace All (untuk mengganti semua kata kita diganti Anda) 
 
MENCARI/MENUJU KEHALAMAN LAIN 
Mencari halaman lain berarti Anda mengetik lebih dari satu halaman: 

Langkah: 
� Tekan tombol G 

 



� Ketikkan halaman yang akan dicari/dituju 
� Klik Go To 
� Klik Close / tekan tombol Esc 
 

MEMBUAT KOLOM   
� Blok kalimat yang akan dibentuk kolom 
� Klik Tool Columns 

�  
� Sorot dua kolom atau lebih 
� Klik pada kolom terakhir 
 
Contoh Naskah 2 kolom 
 

Tidak semua orang tua bisa memahami 
perasaan dan pola piker anaknya. Tidak bisa 
memahami ketakutan anak terhadap raksasa-
raksasa yang ada di sekelilingnya. Pun, tidak 
semua ayah-ibu bisa memahami perbedaan 
karakter dasar anak dengan orang dewasa. 
Bahwa pikiran anak itu sempit, egois, dan kerap 

tak masuk akal, tak terbayangkan oleh mereka. 
Sehingga ketika anak mengeluarkan pendapat 
yang menurut mereka aneh, konyol dan keliru, 
langsung dianggap seperti berbuat kekeliruan 
yang disengaja. 

 

 

MEMBUAT TABEL  
Contoh table terdiri dari 4 kolom dan 3 baris 
 
    
    
    
 
 
Langkah:  
� Klik Tool Insert Table 

�  
� Sorot ke kanan 4 kolom dan ke bawah 3 baris 
 
MENAMBAH KOLOM 
� Tempatkan kursor pada kolom yang akan disisipkan/ditambahkan 
� Klik menu bar Table 
� Klik Insert 
 



�  
� Klik Columns to the right (menambah kolom di sebelah kanan kirsor) 
� Klik Columns to the Left (menambah kolom di sebelah kiri kirsor) 
 
 
 A B C 

1    
2    

 
 
 A B  C 

1     
2     

 
 
 
 
 
 
MENAMBAH BARIS 
� Tempatkan kursor pada sel table yang terkahir 
� Tekan tombol Tab 
 
 A B  C 

1     
2     
     

 
 
 
MELEBARKAN KOLOM/BARIS 
Melebarkan/mengecilkan Kolom  
� Tempatkan pointer mouse pada garis vertical hingga pointer mouse menjadi anak panah ke kanan dan 

kekiri 
� Drag/tekan terus sambil digeser ke kanan (melebarkan kolom) atau ke kiri (mengecilkan kolom) 
� Lepaskan mouse setelah ukuran sesuai 
 
Melebarkan/mengecilkan Baris  
� Tempatkan pointer mouse pada garis Horizontal hingga pointer mouse menjadi anak panah ke kanan 

dan kekiri 
� Drag/tekan terus sambil digeser ke kanan (melebarkan kolom) atau ke kiri (mengecilkan kolom) 
� Lepaskan mouse setelah ukuran sesuai 
 
MEMASUKKAN GAMBAR/FOTO 
Gambar atau foto yang akan Anda pasang sebaiknya sudah Anda masukkan terlebih dulu ke Komputer 
Anda. Jika foto belum disimpan ke computer Anda harus mengkopikannya atau menscannya terlebih dahulu. 
 
Langkah mengambil gambar 
� Klik menubar Insert  
� Klik menu Picture  > 
� Klik From File  …. 

Kolom yang baru di 
buat berada di sebelah 
kanan di mana kursor 
tadi ditempatkan 

Menambah kolom di 
sebelah kanan kolom B. 
Kursor harus di tempatkan 
disalah satu baris kolom B 

Tempatkan kursor di sel ini kemudian 
tekan tombol tab 



 
 

 
 
� Klik salah satu gambar yang akan Anda tempatkan 
� Klik anak panah Kolom Look in jika gambar yang Anda cari berada di drive lain  
�  

�  
� Klik drive atau Folder tempat Anda menyimpan File Foto/gambar 
� Klik Inser untuk mengakhiri perintah 



MENGUBAH UKURAN GAMBAR 
� Klik Gambar yang akan diubah ukurannya 

 
� Klik Salah satu kotak/lingkaran kecil yang berada di sudut kanan/kiri atas atau bawah dan tengah 
� Drag dan geser hingga ukuran sesuai 
� Lepaskan mouse 
 
WORD ART 
Adalah teks yang dapat dibentuk sesuai fariasi yang Anda inginkan 

    

 
LANGKAH 
� Klik menubar Insert  
� Klik menu Picture  > 
� Klik WordArt  …. 

 
� Klik Salah satu bentuk teks 
 

Klik dan drag Salah satu kotak kecil 
ini. Geser sesuai ukuran yang Anda 
inginkan 



�  

� Ketik langsung teks yang Anda buat 

 

� Klik OK 

 

� Jika akan mengubah ukuran lakukan seperti Anda akan mengubah ukuran Gambar/Foto 

 
BULLETS AND NUMBERING 
Bullets (Karakter Khusus) 

Langkah: 



� Klik Menubar Format 

� Klik Bullets and Numbering 

 

� Klik salah satu bullet yang akan anda pasang 

� Klik OK 

Contoh : 

� Bullet terpilih 1 

� Bullet terpilih 1 

� Bullet terpilih 2 

� Bullet terpilih 2 

� Bullet terpilih 3 

� Bullet terpilih 3 

� Dst 

Numbering (Penomoran) 

Langkah: 

a. Klik menubar Format 

b. Klik Menu Numbering 



 

c. Pilih salah satu penomoran  

d. Klik OK 

Contoh: 

1. Contoh Numbering1 

2. Contoh Numbering1 

1) Contoh Numbering2 

2) Contoh Numbering2 

I. Contoh Numbering3 

II. Contoh Numbering3 

III. Contoh Numbering3 

A. Contoh Numbering4 

B. Contoh Numbering4 

C. Dst. 

DIAGRAM 

� Klik Menubar Insert  

� Klik Klik Picture  

� Klik Organization Chart  



 

 

Langkah: 

� Klik Gambar Diagram 

� Klik OK 

 
� Klik di masing-masing kotak 



� Ketik isi kotak tersebut 

 

CHART/GRAFIK 

Langkah: 

� Klik Menubar Insert  

� Klik Picture  

� Klik Chart 

 

 

� Ganti judul dan Nilai yang tertera 

� Klik di tempat yang kosong untuk mengakhiri 

TEKS BOX (mengetik Teks dalam Kotak( 

Langkah : 

� Klik Menubar Insert  

� Klik Text Box…  

� Pointer Mouse berubah menjadi ┼ 



� Drag dan geser ke kanan/kebawah sesuai ukuran yang Anda butuhkan 

 

Gambar A Gambar B 

 

Gambar C 

Keterangan: 

� Jika gambar tampak seperti A dan B maka Anda tidak dapat mengetikkan di kotak tersebut 

� Klik di kotak tersebut Agar Anda dapat mengetikkan di dalam kotak tersebut (Lihat gambar C) kursor 

berada di dalam kotak 

� Jika akan mengubah ukuran kotak klik salah satu bulatan kecil yang berada di kana atau atas di sudt 

kanan bawah atas atau kiri bawah/atas tersebut 

 

MENGAMBIL KOTAK UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN GAMBAR 

� Klik Menubar Picture 

� Klik AutoShapes 

 

 

 



�  

� Pilih salah satu bentuk 

� Lakukan seperti Anda membuat Text Box  

� k 

Bentuk kotak yang 
Anda pilih 


