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KKaattaa  PPeennggaannttaarr  

Dahulu, literasi atau kemelekhurufan dalam arti kemampuan seseorang/masyarakat 

dalam membaca dan menulis, merupakan suatu indikator kemajuan masyarakat. 

Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga arus 
globalisasi yang membawa beragam perubahan dengan begitu cepat, indikator 

kemajuan tersebut kini dianggap tidak lagi memadai. Pesatnya kemajuan Teknologi 

Informasi, TI, merupakan salah satu di antara perkembangan teknologi yang sangat 

luar biasa. Dan kemampuan mendayagunakan teknologi ini, atau literasi informasi, kini 

dianggap sebagai salah satu indikator kemampuan atau kemajuan masyarakat. 

Teknologi informasi ini bahkan diyakini sebagai salah satu teknologi kunci bagi 

gelombang kelima perubahan ekonomi saat ini.  

 

Di sisi lain, kemajuan teknologi ini merupakan masalah serius bagi mereka yang tidak 

mampu mendayagunakannya. Masalah tersebut dapat berupa: 1) melebarnya 

kesenjangan digital (digital devide), yang pada gilirannya mengakibatkan kesenjangan 

daya saing di arena persaingan global; 2) terisolasinya sekelompok masyarakat dari 

masyarakat informasi. Bagi negara seperti Indonesia yang sedang berupaya keras 
untuk dapat bangkit dari keterpurukan akibat krisis ekonomi, masalah-masalah ini 

dapat menambah rumit upaya bangkit yang memang tidak mudah. 

 

Seperti kita ketahui, bahwa penyebaran komputer dan internetdua bagian penting 

dari teknologi informasidi Indonesia masih jauh ketinggalan. Masih banyak sekolah 

baik SLTP maupun SLTA yang belum mempunyai perlengkapan komputer dan akses 
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internet. Sedangkan biaya penggunaan warnet (warung internet) masih relatif cukup 
mahal bagi para pelajar sekolah-sekolah tersebut, terutama bagi mereka dari kalangan 

keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Kita tidak bisa menutup 

mata terhadap kenyataan ini. Teknologi informasi tidak akan diperlukan dalam suatu 

masyarakat apabila masyarakat itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui 
nilai atau keuntungan dari TI itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan rendahnya 

permintaan terhadap produk-produk TI dan pada akhirnya menjerumuskan Indonesia 

ke dalam keterbelakangan pada era teknologi informasi ini.  

 

Dalam rangka membantu meningkatkan literasi informasi masyarakat, sejak tahun 

2000, Indonesian Education Promoting Foundation (IEPF) dengan segala 

keterbatasannya memulai suatu kegiatan peningkatan literasi informasi dengan 
menyelenggarakan kursus gratis pengenalan TI dan membagikan kupon gratis 

pemakaian warnet satu minggu satu kali 2 jam untuk setiap pelajar. Kegiatan ini 

terutama berusaha membantu para pelajar SLTP/SLTA yang mempunyai keinginan kuat 
untuk belajar TI. Kursus gratis pengenalan TI ini diharapkan dapat meringankan beban 

pelajar dalam mendapatkan pendidikan dasar TI.  

 

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kinerja kegiatan ini, IEPF melakukan 

suatu proyek dengan nama kegiatan, Information Sharing for Indonesian Children 

(ISIC). Proyek ini menyelenggarakan kursus gratis singkat pengenalan TI yang 

diadakan juga dalam rangka mengisi liburan sekolah dengan lebih bermanfaat. Proyek 

ISIC perdana dilakukan di Bali, 28 Juni – 10 Juli 2004, disponsori oleh International 

Communication Foundation (ICF) – Japan, dan direncanakan akan diselenggarakan 

pada musim-musim liburan sekolah di kota-kota lain di masa yang akan datang. Proyek 

ini terutama ditujukan untuk para pelajar SLTP/SLTA yang sampai saat ini belum atau 
kurang dapat menikmati nilai dan keuntungan TI karena sekolah mereka belum 

mempunyai perlengkapan komputer dan akses internet. 

 

Seperti yang kita ketahui pula, bahwa bagi mereka yang belum mengenal TI, mungkin 

single media seperti surat (huruf atau gambar saja) atau telepon (suara saja) 

merupakan media utama untuk berkomunikasi. Melalui kursus pengenalan ini, mereka 

diharapkan dapat menyentuh atau menikmati teknologi informasi, dimana mereka 

dapat berkomunikasi secara multimedia. Pada gilirannya pengenalan TI ini diharapkan 

dapat memberikan mereka cita-cita dan harapan-harapan baru di tengah krisis seperti 

sekarang ini.  
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Melalui buku panduan singkat ini, proyek ISIC berusaha memberikan pengetahuan 
dasar mengenai TI. Buku panduan ini dibagi menjadi dua bagian: Bagian I 

memperkenalkan komputer, sistem pengoperasian Windows dan Internet (WWW, Web 
Based Mail, Internet Relay Chatting), sedangkan Bagian II memperkenalkan program 

aplikasi dasar pengolah kata (word processor) dan lembar kerja elektronik 

(spreadsheet). 

Pengenalan TI ini diharapkan mampu menambah sedikit bekal pengetahuan bagi para 

pelajar SLTP/SLTA baik pada saat nanti mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi maupun pada saat mencari pekerjaan. Lebih dari itu, proyek ini 

diharapkan juga dapat melakukan kontribusi dalam: 1) mengurangi masalah 

kesenjangan digital (digital devide) dan 2) meningkatkan saling pengertian antara 

negara maju dan negara berkembang. 

Semoga bermanfaat. 

Bandung, Mei 2004 

Penyunting 

 

F. H. 
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MMEENNGGEENNAALL  KKOOMMPPUUTTEERR  

1.1 Apa Itu Komputer?  

Komputer berasal dari kata computare dalam Bahasa Latin atau compute dalam Bahasa 

Inggris, yang berarti menghitung. Pada mulanya, komputer yang sekarang kita kenal, 
memang dikembangkan untuk membantu kita menghitung persoalan-persoalan 

matematik. Namun, seiring dengan perkembangannya yang begitu pesat, kini 

komputer memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa. 
Saat ini komputer telah masuk dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan kita.  

Komputer digunakan untuk mengelola data, baik di perusahaan-perusahaan yang besar 

maupun yang kecil. Komputer digunakan untuk merancang suatu produk di pabrik-

pabrik manufaktur. Komputer juga digunakan di kassa supermarket untuk membaca 
kode barang belanjaan. 

Secara umum, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronika yang: 

 dapat menerima, mengolah kemudian menghasilkan data, 

 mempunyai ketepatan dan kecepatan dalam mengolah data dan  
 dapat melakukan serangkaian pekerjaan melalui perintah/program untuk 

memecahkan suatu masalah. 

Supaya komputer dapat digunakan untuk menerima, mengolah dan menghasilkan data, 

maka komputer harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. 
Secara umum, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk 

satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Adapun elemen-elemen yang 

membentuk suatu sistem komputer adalah: 
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1. Perangkat Keras (hardware) yaitu peralatan komputer itu sendiri. 

2. Perangkat Lunak (software) yaitu program yang berisi perintah-perintah 

untuk melakukan suatu pekerjaan mengolah data. 

3. Perangkat Otak (brainware) yaitu manusia dan ilmu pengetahuannya, yang 

mendayagunakan sistem komputer itu sendiri. 

1.2 Perangkat Keras 

Struktur perangkat keras suatu komputer dapat digambarkan secara sederhana seperti 

dalam Gambar 1.1 di bawah ini.  

Alat-alat I/O
(I/O Devices)

Memori
(Memory)

CPU
(Central Processing Unit)

 

Gambar 1.1  Struktur perangkat keras komputer. 

Seperti yang terlihat dalam gambar tersebut, perangkat keras komputer secara garis 

besar terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: 

1. CPU (Central Processing Unit), merupakan otak sistem komputer yang 

memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu: ALU (Arithmetical Logical 
Unit) sebagai pusat pengolah data, dan CU (Control Unit) sebagai pengendali 

kerja komputer.  
Kecepatan kerja CPU biasanya ditentukan oleh kecepatan clock dari 

Control Unit-nya. Misalnya, jika CPU memiliki frekuensi clock 400 MHz, 

berarti waktu yang diperlukan untuk melakukan satu perintah:  

T = 1/f = 1/(400 x 106 Hz), = 0,25 x 10-8 detik.  

2. Memori (memory), berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi dua: 

 Memori utama atau primer (primary or main memory), tempat di mana 

program dan data disimpan ketika processor sedang aktif 

menggunakannya. Program atau data yang sedang digunakan itu 
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biasanya disalin dari memori sekunder ke memori utama sehingga 

processor dapat berinteraksi dengannya. Memori utama merupakan 

bagian yang paling dekat dengan processor, sehingga perintah-perintah 

dari program atau data ke processor dapat berjalan dengan sangat cepat. 

Memori utama biasa juga disebut RAM (Random Access Memory), dan 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

 Volatil atau cepat hilang (data ada selama komputer bekerja. Ketika 
komputer dipadamkan, data yang disimpannya juga hilang) 

 Kecepatan tinggi 

 Akses random atau acak 

 Mahal 
 Kapasitas rendah 

 Memori sekunder (secondary memory), tempat di mana program atau 

data disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa contoh 

memory sekunder adalah: hard disk, floppy disk, CD-ROM dan lain-lain. 
Memori sekunder mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:  

 Tidak cepat hilang (hilang apabila secara fisik alatnya memang rusak 

atau akibat virus komputer) 
 Kecepatan rendah 

 Murah 

 Kapasitas tinggi 

3. Alat-alat I/O (Input/Output devices), merupakan bagian yang berfungsi 

sebagai penghubung antara komputer dengan lingkungan di luarnya sehingga 

bisa memasukkan atau mengeluarkan data. Alat-alat I/O ini sesuai dengan 

namanya dibagi menjadi dua: alat-alat masukan (input devices) dan alat-alat 

keluaran (output devices). Beberapa contoh alat-alat masukkan adalah: 

 Keyboard, mempunyai bentuk seperti tuts mesin ketik. Keyboard yang 

umum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: function key, alphanumeric 
keyboard dan numeric keypad. 

 Mouse, seperti apa yang tertulis, alat ini mirip tikus, fungsinya untuk 

memindahkan kursor dan melakukan perintah-perintah. 
 Microphone, atau mic yaitu alat untuk memasukkan data suara. 

 Scanner dan camera, alat untuk memasukkan data citra atau gambar. 

 Bar code reader, alat pembaca bar code seperti yang kita lihat di 

supermarket. 

Adapun beberapa contoh alat-alat keluaran adalah: 
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 Monitor, berbentuk seperti layar TV, sering juga disebut CRT (Cathode 
Ray Tube). Alat ini digunakan untuk melihat hasil dari perintah yang 

diberikan pada komputer. 

 Printer, Suatu piranti yang berfungsi sebagai alat pencetak data, baik itu 

berupa tulisan maupun citra. 

 Speaker, alat yang berfungsi untuk mengeluarkan data dalam bentuk 

suara atau bunyi. 

1.3 Perangkat Lunak 

Secara garis besar, perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu: 

1. Sistem Pengoperasian (Operating System): Kumpulan program-program 

yang bertugas sebagai pengatur kerja komputer secara mendasar. Contohnya: 

MS-Windows, Linux dan MacOS. 

2. Utilitas (Utility): Program siap pakai untuk membantu atau mendukung 

sistem pengoperasian dalam hal-hal tertentu. Misalnya: Norton Utilities, PC-

Tools, atau program-program anti virus. 

3. Aplikasi (Application Software): Program siap pakai untuk melakukan 

pengolahan data yang spesifik atau tertentu. Secara garis besar perangkat 

lunak aplikasi dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 

 Pengolah Kata (Word Processor): Komputer dapat kita anggap sebagai 

suatu mesin tik canggih yang dapat mengolah kata atau kalimat, menulis 

surat, laporan, buku atau dokumen-dokumen lain. Beberapa pengolah 

kata yang umum digunakan adalah: Micrososft Word, OpenOffice Writer 
dan Word Perfect. 

 Lembar Kerja Elektronik (Spreadsheet): Komputer dapat kita anggap 

sebagai lembar kerja elektronik yang dapat melakukan penghitungan, baik 

angka maupun kolom yang memuat banyak data angka. Contoh pengolah 
angka adalah: Microsoft Excel, OpenOffice Calculator, Lotus123 dan lain-

lain. 

 Pengolah Data (Data Base), Untuk mengelola data majemuk (baik 

berupa angka maupun huruf) secara mudah, rapih dan cepat. Contohnya: 

DataBase, FoxBase dan Microsoft Access. 

 Pengolah Citra atau Grafik (Image or Graphics Processing): Untuk 

mengolah citra, atau gambar baik 2 maupun 3 dimensi. Misalnya, Adobe 
Photoshop, GIMP, Corel Draw, AutoCAD dan lain-lain. 
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4. Bahasa Pemrograman (Programming Language): Bahasa komputer yang 

digunakan untuk membuat suatu program untuk mengolah data secara lebih 

spesifik. Biasanya kita menggunakan bahasa komputer untuk mengolah data di 

mana kita tidak dapat menemukan perangkat lunak aplikasi yang sesuai atau 

terlalu mahal. Contoh bahasa pemrograman komputer adalah: Fortran, Basic, 
Visual Basic, C, C++, Visual C++ dan lain-lain. 

1.4 Perangkat Otak 

Perangkat otak atau brainware adalah manusia dan ilmu pengetahuannya yang 

mendayagunakan komputer. Perangkat otak ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, 

yaitu:  

1. Operator: Orang yang menangani pekerjaan rutin dan bertugas menjalankan 

program yang sudah jadi. 

2. Programmer: Orang yang membuat program komputer dengan 

menggunakan bahasa pemrograman. 
3. System Analyst: Orang yang melakukan analisa mengenai suatu 

permasalahan suatu sistem komputer, kemudian mencari jalan keluar dengan 

membuat perencanaan/rancangan sistem komputer. 
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22    
MMEENNGGEENNAALL  MMIICCRROOSSOOFFTT  WWIINNDDOOWWSS  

Microsoft Windows merupakan suatu sistem pengoperasian komputer pribadi (Personal 

Computer, PC) yang paling umum digunakan. Microsoft Windows dikembangkan 

sebagai suatu sistem penggunaan komputer bergrafik atau GUI (Graphical User 

Interface) untuk sistem pengoperasian yang sebelumnya telah dikembangkan oleh 

Microsoft yaitu, MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). Bab ini mencoba 

memperkenalkan Windows secara singkat. Windows 98 kami jadikan bahan bahasan 

karena: 1) dari buku-buku pelajaran komputer untuk SLTP/SLTA dan dari pengalaman 
kami dari warnet ke warnet, Windows 98 merupakan sistem pengoperasian yang 

banyak digunakan, 2) Pada dasarnya cara penggunaan sistem pengoperasian Windows 

tidak jauh berbeda di antara versi yang berbeda.  

2.1 Sekilas Sejarah Microsoft Windows 

Versi pertama Microsoft Windows, versi 1.0, dikeluarkan pada tahun 1985. Namun 

karena fungsinya yang kurang baik, versi ini kurang banyak dikenal. Windows 1.0 lebih 
merupakan pengembangan dari MS-DOS, bukan merupakan suatu sistem 

pengoperasian yang lengkap. 

Kemudian pada tahun 1987, Microsoft mengeluarkan Windows version 2. Versi ini lebih 
banyak dikenal terutama karena versi ini datang dengan aplikasi Word untuk pengolah 

kata dan Excel untuk lembar kerja elektronik. Kemudian perusahaan lain juga mulai 

membuat program aplikasi yang bisa dijalankan dalam komputer bersistem Windows, 

satu di antaranya adalah Aldus Pagemaker (Aplikasi yang sebelumnya hanya dapat 
digunakan di Macintosh). Dan inilah awal dari kesuksesan Microsoft. 
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Microsoft kemudian meraih sukses besar dengan Windows 3.0 yang dikeluarkan pada 

tahun 1990. Windows 3.0 mulai menyediakan fasilitas multikerja (multitasking). Dua 

tahun kemudian menyusul versi 3.1. Pada tahun 1993 Microsoft mengeluarkan juga 

Windows NT 3.1 yang selain dapat di pakai untuk komputer peribadi juga dapat 

digunakan sebagai sistem pengoperasian untuk komputer server. Pada tahun 1995, 

Windows 95 keluar sebagai pengembangan dari Windows 3.11 untuk sistem 

pengoperasian komputer pribadi, yang kemudian pada tahun 1998 dengan sedikit revisi 

menjadi Windows 98 yang dikeluarkan pada tahun 1998. Pada tahun 1996 Microsoft 
mengeluarkan Windows NT 4.0.  

Pada tahun 2000, Microsoft memperkenalkan Windows ME (Millennium Edition), yang 

tidak lain dari Windows 98 dengan lebih banyak aplikasi di dalamnya. Selain itu pada 

tahun yang sama Microsoft juga mengeluarkan Windows 2000 (atau dikenal juga 
sebagai NT 5) yang dikenal lebih stabil dari versi-versi Windows sebelumnya. 

Penggabungan teknologi Windows NT/2000 dan Windows 3.1/95/98/ME melahirkan 

Windows XP (eXPerience) yang dikeluarkan pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 
2003, Microsoft mengeluarkan Windows Server 2003, yang merupakan upgrade dari 

Windows XP khusus untuk server.  

Versi berikut dari Windows, dengan nama kode pengembangan “Longhorn” diharapkan 

dapat dikeluarkan pada tahun 2006. 

2.2 Windows 98 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Windows 98 merupakan pengembangan 
dari Windows 3.x dan 95. Setelah kita tinjau sekilas mengenai sejarah perkembangan 

Microsoft Windows, bagian berikut dalam bab ini akan mencoba membahas Windows 

98 secara khusus.   

2.2.1 Keunggulan dan fasilitas Microsoft Windows 

Keunggulan dan fasilitas yang akan banyak ditemui pada Windows 98 di antaranya : 

1. Kita dapat setiap saat menggunakan seluruh kemampuan Microsoft Windows 

98 dengan klik Start guna menjalankan program aplikasi, membuka dokumen, 
mengatur konfigurasi, mencari data, menggunakan fasilitas multimedia dan 

sebagainya. 



 

 11

2. Kita dapat memanfaatkan fasilitas multimedia yang terdiri dari Video CD, 
Compact Disk, Radio bahkan TV sambil asyik mengetik atau mengerjakan 

sesuatu dengan komputer. 

3. Microsoft Windows 98 dilengkapi dengan fasilitas multithreading dan 

multitasking sehingga kinerja multi kerja lebih responsif. Dengan fasilitas ini, 

kita dapat menjalankan beberapa program aplikasi secara bersama-sama 

dalam satu layar. 

4. Banyak sekali program aplikasi yang dapat kita gunakan mulai dari pengolah 
kata dan angka, pengolah data, program grafik dan lainnya. 

2.2.2 Perangkat keras yang dibutuhkan 

Berikut ini spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan Microsoft 

Windows 98: 

 Komputer: Komputer dengan microprocessor 80486 atau yang lebih tinggi. 

Misalnya Pentium II yang dilengkapi dengan sistem dasar “pasang dan pakai” 

(Plug and Play BIOS). 

 Memori: Memor (RAM) 16 MB, agar lebih efektifa gunakan 32-64 MB 

 Hard Disk: Hard disk dengan kapasitas memory minimal 450 MB, dan 

kapasitas memori tersisa 50 MB. 

 Display: Monitor SVGA (Super Video Graphic Array) atau yang mempunyai 

resolusi lebih tinggi. 

 Drives: CD- Rom drive dianjurkan mempunyai kecepatan minimal 8X. 

 Disk Drive: Minimal sebuah floppy disk drive dengan ukuran 3,5” high density. 
 Peripherals atau perlengkapan sekitar: Microsoft Mouse atau yang kompatibel. 

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas multimedia perlu ditambahkan Sound Card yang 

dilengkapi dengan speaker atau headphones. Sedangkan untuk memanfaatkan internet 

diperlukan suatu NIC (Network Interface Card). 

2.3 Mengaktifkan Komputer 

2.3.1 Menghidupkan komputer 

1. Tekan tombol power pada CPU dan Monitor. 

2. Komputer akan melakukan starting dan kemudian mengeluarkan logo Microsoft 
Windows 98. 
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3. Tunggu beberapa saat, hingga keluar tampilan utama Microsoft Windows pada 
layar (desktop). 

2.3.2 Menggunakan mouse 

Beberapa macam cara menggunakan mouse: 

 Klik (click): Menekan tombol mouse sebelah kiri yang berarti memilih. 

 Klik 2x (double click) : Menekan tombol mouse sebelah kiri 2 kali berturut-

turut tanpa jeda waktu yang berarti membuka atau mengaktifkan. Dalam 

aplikasi pengolah kata, double klik berarti memilih satu kata. 

 Klik 3x (tripple click): Menekan tombol mouse sebelah kiri 3x berturut-turut 

tanpa jeda waktu untuk memilih satu paragraf dalam aplikasi pengolah kata. 

 Tarik (drag): Menekan tombol mouse sebelah kiri kemudian mengeserkannya 

tanpa melepas. Hal ini berarti memilih atau memblok suatu objek dan 

memindahkannya. 

 Lepas (drop): Melepaskan tekanan tombol mouse setelah kita melakukan 

“tarik” atau drag seperti tersebut di atas.  

 Klik kanan (right click): Menekan tombol mouse sebelah kanan yang berarti 

menampilkan shortcut menu. 

Beberapa bentuk penunjuk (pointer) mouse yang akan biasa kita temui dalam tampilan 

layar monitor dapat dilihat dari Tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1  Bentuk penunjuk (pointer) mouse. 

Bentuk pointer Makna 

 
Penunjuk biasa. 

 
Proses sedang berjalan di belakang (background). 

 
Keadaan menunggu. 

 
Memilih suatu area atau blok. 

 
Memilih teks. 

 
Tidak bisa digunakan. 
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Mengubah ukuran suatu objek atau jendela. 

 
Memindahkan suatu objek. 

 
Memilih link. 

 

2.3.3 Menjalankan program-program aplikasi 

1. Klik tombol Start yang berada di sudut kiri bawah desktop.  

2. Pilih menu program yang ada dengan cara menggerakkan penunjuk mouse. 

3. Klik mouse sebelah kiri pada program yang akan dijalankan. 

Keterangan: 
 Program: Berisi program-program aplikasi, seperti Microsoft Word, Excel, 

Power Point dan lain sebagainya. 

 Favorites: Fasilitas untuk koneksi langsung dengan situs internet favorit kita. 

 Document: Berisi file dokumen (data) yang pernah dibuat atau dibuka. Klik 
sekali untuk membukanya. 

 Settings: Berisi ub menu program, antara lain: 

 Control Panel: Mengubah konfigurasi komputer. 
 Printers: Menambah/mengubah driver jenis printer. 

 Dan lain-lain. 

 Find: Fasilitas layanan untuk mencari/menemukan file.  

 Help: Menu pertolongan mengenai seluk beluk Microsoft Windows 98. 
 Run: Menjalankan program secara manual, baik program berbasis Windows 

atau DOS. 

 Shut Down: Keluar dari Microsoft Windows 98, mematikan atau memulai lagi 

mengaktifkan (Restart). 
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Gambar 2.1   Menjalankan program aplikasi pada Windows. 

2.3.4 Mematikan komputer 

Cara mematikan komputer yang sesuai dengan prosedur Windows adalah sebagai 

berikut: 

1. Tutup semua program aplikasi yang masih aktif. 
2. Klik tombol Start, klik Shut Down (lihat Gambar 2.2). Windows akan 

memberikan suatu tampilan seperti yang terlihat pada Gambar 2.3. 

3. Klik Shut Down.  

4. Klik OK. 
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Gambar 2.2  Cara mematikan komputer (1). 

 

Gambar 2.3  Cara mematikan komputer (2). 
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2.4 Bagian-Bagian Dasar Windows 

2.4.1 Desktop 

Desktop pada windows ditunjukkan dalam Gambar 2.4 di bawah ini. 

Icon

Baris Kerja
(Taskbar)

Desktop

Tombol Start
(Start Button)

Icon

Baris Luncur Cepat
(Quick  Launch Bar)

 

Gambar 2.4  Desktop. 

Desktop mempunyai bagian-bagian seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2  Bagian-bagian desktop 

Nama Bagian Keterangan 

Kertas Dinding     

(Wallpaper) 

Kertas Dinding adalah gambar yang menempel di atas 

desktop. Windows menyediakan Kertas Dinding untuk 

tampilan desktop. Selain Kertas Dinding yang tersedia, 
kita dapat juga membuat gambar sendiri atau 

mengambilnya dari internet sesuai dengan keinginan 

kita. 
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Icon Icon adalah gambar-gambar kecil yang mempunyai 

nama yang terletak di atas desktop. Tujuan dari icon 
ini adalah untuk memudahkan kita dalam 

mengaktifkan suatu program aplikasi. Biasanya icon 

ini kita pasang untuk program-program yang sering 
kita gunakan. Icon ini dapat kita tambah dan kita 

kurangi sesuai dengan kebutuhan. Keadaan awal 

(default) desktop biasanya mempunyai paling tidak 

icon-icon di bawah ini:  

 My Computer, memungkinkan akses ke 

dalam computer kita. Kita dapat mengakses 

hard disk, Control Panel dan bagian-bagian lain 

dari computer kita melalui My Computer. 
 My Document, merupakan suatu folder 

standar Windows tempat semua data kita 

secara otomatis akan disimpan apabila kita 
tidak menentukan folder atau tempat pada 

saat kita menyimpannya.  

 Internet Explorer, digunakan untuk 

mengaktifkan browser Internet Explorer. 
 Network Neighborhood, jika kita bekerja 

pada sebuah network atau jaringan komputer, 

icon ini menampilkan komputer-komputer yang 

ada pada jaringan tersebut. 
 The Recycle Bin, ketika kita menghapus data 

baik berupa file atau folder, sebelum data 

tersebut dihapus secara permanen, data 
tersebut akan di simpan terlebih dahulu di 

Recycle Bin. 

Tombol Start                

(Start Button) 

Tombol untuk memulai setiap pekerjaan. Tombol 

Start berisi banyak menu mulai dari menu untuk 

mematikan komputer, menampilkan folder, mengatur 
konfigurasi komputer sampai untuk mengaktifkan 

suatu program.  

Baris Luncur Cepat    

(Quick Launch Bar) 

Untuk mengaktifkan program secara cepat. Biasanya 

program yang sering kita gunakan kita simpan di sini. 
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Baris Kerja              

(Taskbar) 
Pada umumnya, Baris Kerja atau Taskbar ialah baris 

panjang yang terletak pada bagian bawah dari 

desktop. Tombol Start, Quick Launch Bar, tombol 

program-program yang sedang aktif, dan tampilan 

waktu terletak pada baris Kerja ini. 

2.4.2 Jendela atau window 

Apa yang disebut dengan jendela atau window ditunjukkan pada Gambar 2.5. Pada 

jendela inilah kita mengolah data baik itu berupa data huruf, angka maupun citra. 

Menu
(Menu)

Baris-baris Tool
(Toolbars)

Baris Alamat
(Address Bar)

Menutup
(Close)

Membesarkan
(Maximize)

Mengecilkan
(Minimize)

Mengembalikan
(Restore)

Icon Kendali
(Control Icon )

Area Kerja
(Work Area)

Baris Judul
(Title Bar )

Pengatur Ukuran
(Size Control)

Baris Status
(Status Bar)

Batas
(Border)

Icon Drive

 

Gambar 2.5  Jendela atau window. 

Jendela atau window ini mempunyai bagian-bagian seperti dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.3  Bagian-bagian jendela atau window  

Nama Bagian Fungsi 

Icon Kendali              

(Control Icon) 

Menyediakan menu yang memungkinkan kita untuk 

mengembalikan, memindahkan, mengubah ukuran 

atau menutup sebuah jendela.  

Batas                         

(Border) 
Memisahkan jendela dari desktop. Menggerakkan 
batas jendela berarti mengubah ukuran jendela. 
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Baris Judul                    

(Title Bar) 

Menampilkan nama program atau file yang dijalankan. 

Tombol Mengecilkan 

(Minimize Button) 

Menghilangkan jendela secara sementara dari 

dekstop. Selama jendela dikecilkan, nama jendela 

tersebut akan tampak di Baris Kerja (Taskbar). 

Tombol Membesarkan 

(Maximize button) 

Membuat jendela tersebut memenuhi keseluruhan 
layar desktop. 

Tombol Mengembalikan 

(Restore Button) 

Mengembalikan jendela yang telah dibesarkan ke 

ukuran semula. 

Tombol Menutup            

(Close Button) 

Menutup jendela. 

Menu                              

(Menu) 

Menampilkan menu program. Kita mengirimkan 

perintah-perintah ke dalam program menggunakan 

menu ini.  

Baris-baris Tool           

(Toolbars) 
Mengirimkan perintah-perintah ke program. Baris-
baris Tool pada umumnya berada di bawah. 

Area Kerja                   

(Work Area) 

Hampir keseluruhan pekerjaan kita dilakukan pada 

bagian ini. Area Kerja terletak pada bagian tengah 

Jendela. 

Baris Status                  

(Status Bar) 
Memberikan informasi mengenai program yang kita 
jalankan. 

 

Jika kita membuka beberapa jendela pada waktu yang bersamaan, jendela yang 

terfokus adalah jendela yang berada paling atas. Kita hanya dapat berinterkasi dengan 
jendela yang terfokus ini. 

Untuk mengubah fokus jendela terdapat 3 cara yaitu:  

1. Klik dimana saja pada jendela yang akan kita fokuskan. 

2. Tekan Alt+Tab tanpa melepasnya, lalu pilihlah jendela yang ingin kita 
fokuskan. 
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3. Semua jendela yang sedang aktif ditampilkan pada baris kerja. Klik tombol 
jendela yang berada di baris kerja untuk memberi fokus pada jendela tersebut. 

Untuk menggerakkan sebuah jendela pada desktop anda, klik kiri pada baris judul 

jendela tersebut tanpa melepaskannya, lalu gerakan jendela. 

2.4.3 File dan folder 

File adalah sebuah data yang disimpan pada disk. Data tersebut dapat berupa tulisan, 

gambar, kumpulan instruksi program, suara dan lain-lain. File dalam Sistem 

Pengoperasian Windows diwakili oleh icon yang berbeda bentuknya tergantung jenis 

data atau perangkat lunak pengolahnya. Sedangkan folder adalah sebuah icon yang 

bentuknya seperti koper/tas dan warnanya kuning untuk bentuk yang standar. 

Gambar 2.6  memperlihatkan bentuk file dan folder. 

Contoh Folder

Contoh File

 

Gambar 2.6  File dan folder pada Sistem Pengoperasian Windows. 

Nama lain dari folder adalah directory. Dengan adanya folder/directory, file-file dapat 

kita atur dan kita kelompokkan sehingga tidak berceceran di sana-sini sehingga mudah 

bagi kita untuk mencarinya pada saat kita memerlukannya. Misalnya file-file tugas kita 

simpan dalam sebuah folder yang diberi nama TUGAS, khusus untuk file surat kita 

simpan dalam sebuah folder SURAT, dan seterusnya.  
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Semua file dan folder tersimpan dalam drive. Drive ini dapat berupa partisi hard disk, 

floppy disk atau CD-ROM. Dalam Sistem Pengoperasian Windows, biasanya drive A 

digunakan untuk floppy disk, drive C dan D untuk hard disk dan drive E untuk CD-

ROM. Drive dalam Windows 98 berbentuk icon seperti terlihat dalam Gambar 2.5 
pada halaman 17. 

2.5 Mengolah File/Folder  

2.5.1 Menuju file/folder 

Cara pertama (My Computer): 

1. Aktifkan My Computer dengan cara klik 2x iconnya. 
2. Jelajah dengan jalan klik 2x drive dilanjutkan dengan folder-folder, hingga kita 

sampai pada file/folder yang kita tuju. 

Cara kedua (Explore 1): 

1. Klik kanan My Computer, menu seperti Gambar 2.7 di bawah ini akan 
tampil. 

 

Gambar 2.7  Menu klik kanan untuk My Computer.  

2. Klik Explore. Jendela Explorer akan tampil seperti Gambar 2.8, dan kita 

dapat menjelajah baik folder maupun drive untuk menuju ke file/folder yang 

kita inginkan. 
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Gambar 2.8  Tampilan jendela Explorer. 

Cara ketiga (Explore 2): 

1. Klik kanan Start, menu seperti Gambar 2.9  di bawah ini akan muncul. 

 

Gambar 2.9  Menu klik kanan untukStart. 

2. Klik Explore. Jendela Explorer (Lihat Gambar 2.8) akan tampil dan kita dapat 

menjelajah baik drive maupun folder untuk menuju ke file/folder yang kita 
inginkan. 
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2.5.2 Mengganti nama file/folder 

1. Aktifkan My Computer. 

2. Tentukan file/folder yang akan diganti namanya. 

3. Klik kanan file/folder yang akan diganti namanya. 

4. Menu klik kanan akan tampil seperti Gambar 2.10 di bawah ini: 

 

Gambar 2.10 Menu klik kanan untuk file/folder. 

5. klik Rename. 

6. Maka kursor akan berada di dalam nama file tersebut, gantilah nama tersebut 
dengan mengetiknya langsung. 

7. Tekan tombol Enter atau klik di luar file/folder untuk mengakhiri. 

2.5.3 Menghapus file/folder 

Cara pertama: 

1. Aktifkan program My Computer. 

2. Tentukan file/folder yang akan dihapus. 

3. Klik kanan file/folder yang akan dihapus. 
4. Menu klik kanan akan muncul seperti Gambar 2.10 di atas, klik Delete. 

5. Tampil suatu dialog peringatan seperti Gambar 2.11 di bawah ini. 

6. Jika klik Yes maka file/folder tersebut akan dihapus dan dikirimkan ke Recycle 

Bin (tong sampah), jika klik No maka penghapusan file dibatalkan. File yang 
tersimpan di Recycle Bin dapat dikembalikan selama Recycle Bin belum 

dikosongkan. 
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Gambar 2.11  Peringatan hapus file. 

Cara  kedua: 

1. Aktifkan program My Computer. 

2. Tentukan file/folder yang akan dihapus. 
3. Tekan Delete pada keyboard. 

2.5.4 Menyalin file/folder 

Misalkan pada drive C di dalam folder ASAL ada file/folder yang akan kita salin ke drive 

D  di dalam folder TUJUAN. Cara menyalinnya adalah sebagai berikut: 

1. Aktifkan My Computer. 

2. Klik 2x drive C. 

3. Jendela drive C beserta seluruh isinya akan tampil. Carilah folder ASAL, 

kemudian klik 2x  untuk melihat isinya. 
4. Klik kanan file/folder yang akan disalin, kemudian klik Copy. Jika file/folder 

yang akan disalin jumlahnya banyak, tekan terlebih dahulu tombol CTRL 

(jangan dilepas), kemudian klik satu persatu file-file/folder-folder yang akan 
disalin. Setelah itu klik Edit pada menu, lalu klik Copy. 

5. Klik tanda panah ke bawah pada ujung kanan baris alamat untuk mengubah 

drive ke drive D.  

6. Klik drive D. 
7. Jendela drive D beserta seluruh isinya akan tampil. Carilah folder TUJUAN, 

kemudian klik 2x untuk melihat isinya. 

8. Klik Edit pada menu sekali lagi, kemudian klik Paste. Animasi proses 

penyalinan akan tampil. 

Kita juga bisa menandai file sekaligus (secara berurut) dengan menekan tombol SHIFT 

terlebih dahulu (jangan dilepas), kemudian kliklah batas file yang akan disalin. Setelah 

file-file ditandai, barulah klik Edit pada menu, kemudian klik Copy. 
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2.5.5 Memindahkan file/folder 

Kita juga dapat memindahkan file/folder dari folder yang satu ke folder yang lain, atau 

dari drive yang satu ke drive yang lain. Caranya sama dengan cara menyalin file/folder 

seperti diterangkan di atas tetapi dengan mengganti perintah Copy dengan Cut.  

2.5.6 Membuat folder baru 

Cara pertama: 

1. Klik kanan pada desktop atau area kerja kosong pada sebuah jendela, tempat 

di mana kita akan membuat folder baru. 
2. Menu klik kanan akan keluar seperti Gambar 2.12 di bawah ini. 

 

Gambar 2.12  Menu klik kanan untuk desktop atau area kerja kosong. 

3. Setelah pilih New (tak perlu di klik), menu yang lain akan tampil di samping 

menu ini (mungkin di kanan mungkin juga di kiri), kemudian klik Folder. 
4. Folder baru akan tampil dengan nama “New Folder”. 

5. Gantilah nama tersebut dengan nama yang kita inginkan, misalnya 

“FolderBaru”. 

6. Tekan Enter atau klik di luar folder tersebut untuk mengakhiri.  

Cara kedua: 

1. Tentukan drive atau folder di mana kita akan membuat folder baru ini. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara kedua (Explore 1) atau ketiga (Explore 2) dari 
cara menuju file/folder.  

2. Klik File pada menu, pilih New lalu klik Folder. 
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3. Dalam drive atau folder yang dipilih tersebut pada No. 1 akan tampil folder     
baru dengan nama “New Folder”. 

4. Gantilah nama tersebut dengan nama yang kita inginkan.  

5. Tekan Enter atau klik di luar folder tersebut untuk mengakhiri.  

2.6 Memformat Drive (Floppy Disk dan Hard Disk) 

Setiap drive baru baik itu floppy disk maupun hard disk, harus diformat terlebih dahulu 

sebelum digunakan. Tujuan memformat adalah untuk menyusun track dan sector pada 

drive. Kalau drive itu kita ibaratkan buku tulis yang kosong tanpa garis-garis untuk 

menulis, maka proses memformat adalah pekerjaan membuat garis-garis tersebut 

sehingga kita dapat lebih mudah menulisnya. Misalkan kita akan memformat floppy 
disk 3½"  1.44 MB, maka caranya adalah sebagai berikut: 

1. Catatan: Memformat berarti menghapus seluruh data yang ada pada disk 

tersebut, hati-hati! 
2. Masukan floppy disk tersebut ke drive A. 

3. Klik 2x icon My Computer, jendela My Computer akan tampil seperti yang 

diperlihatkan dalam Gambar 2.5 pada halaman 17. 
4. Klik kanan 3½ Floppy (A), menu klik kanan akan tampil seperti Gambar 2.13. 

5. Kemudian dialog Format akan tampil berikutnya seperti Gambar 2.14. 

6. Ada 3 cara memformat yaitu, 1) Quick (erase) untuk memformat dengan 
cepat artinya hanya menghapus data yang ada, dilakukan untuk drive yang 

sebelumnya pernah diformat, 2) Full untuk memformat secara sempurna 

artinya selain menghapus juga membuat track atau sector baru dan 3) Copy 

sistem file only untuk memformat dan menyaliln file-file system. 
7. Setelah kita selesai memilih jenis format, isi kotak Label dengan nama yang 

kita inginkan. 

8. Klik Start untuk memulai. Tunggu hingga pesan 'Format Results' tampil 
yang berarti proses format selesai. 

9. Klik Close. 

10. Kembali ke dialog Format, klik Close. 
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Gambar 2.13  Menu klik kanan untuk drive. 

 

Gambar 2.14  Dialog format. 

 

2.7 Beberapa Fasilitas dalam Windows 98 

2.7.1 Mencari/menemukan file (Find) 

1. Klik tombol Start, pilih Find, Klik File or Folders (lihat Gambar 2.15). 
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2. Dialog Find akan tampil dengan menu seperti pada Gambar 2.16. 
3. Isilah dialog tersebut: 

 Named: Nama file yang akan dicari, Contoh (*.doc, *.xls) untuk 

menemukan semua file data Microsoft Word dan Microsoft Excel. 

 Containing text: Teks yang tercantum dalam files yang akan kita cari. 
 Look in: Pilihan drive tempat file tersebut dicari. 

4. Centang Include subfolders agar komputer mencari file/folder pada drive 

beserta folder di dalamnya. 

5. Klik Find Now untuk mulai pencarian 
6. Jika file yang dicari ditemukan, komputer akan menampilkan file tersebut.  

7. Klik tombol close pada jendela kanan atas untuk keluar dari tampilan Find. 

(Atau dapat juga dilakukan dengan cara: klik File pada menu lalu klik Close) 

Catatan:  
 Klik 2x file yang ditemukan, jika file tersebut ingin dijalankan/dibuka. 

 

Gambar 2.15  Cara mencari files atau folders. 
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Gambar 2.16  Tampilan Find. 

2.7.2 Control Panel (Konfigurasi Komputer) 

1. Klik tombol Start.  
2. Pilih Setting, klik Control Panel.  

3. Maka jendela Control Panel akan terbuka seperti Gambar 2.17 di bawah ini. 

 

Gambar 2.17  Jendela Control Panel. 

Pada Jendela Control Panel terdapat icon-icon sebagai berikut:  

 Add New Hardware: Menambah perangkat keras baru ke dalam komputer. 

Artinya kita menginstall perangkat lunak driver ke dalam sistem pengoperasian 

agar perangkat keras yang baru kita pasang dapat di pakai. 
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 Add/Remove Programs: Menambah/mengurangi program-program yang 
dapat digunakan pada sistem pengoperasian Windows 98. 

 Date/Time: Mengatur tanggal dan waktu. 

 Keyboard: Mengatur konfigurasi keyboard. 

 Display: Mengatur tampilan layar. 
 Fonts: Menambah/mengurangi koleksi fonts (huruf-huruf) pada sistem.  

 Mouse: Mengatur konfigurasi mouse. 

 Printer: Mengatur jenis printer yang digunakan.  

 Regional Setting: Mengatur sistem metrik menurut negara yang dipilih. 
 Dan lain-lain. 

2.7.3 Mengubah tanggal dan waktu 

1. Klik 2x icon Date/Time. 
2. Dialog Date/time Properties akan tampil seperti Gambar 2.18 di bawah 

ini.  

 

Gambar 2.18  Dialog Date/Time Properties untuk mengubah  tanggal dan waktu. 

3. Tentukan tanggal dan waktu pada dialog tersebut, dengan cara meletakkan 

penunjuk mouse pada bagian yang akan diubah, kemudian klik tombol atas 

untuk menambah atau bawah untuk mengurangi. 

 Date: Mengubah tanggal, bulan dan tahun. 
 Time: Mengubah jam, menit dan detik. 

4. Klik OK. 



 

 31

2.7.4 Mengatur tampilan desktop/layar 

1. Klik 2x icon Display atau Desktop Themes pada Microsoft Windows 98.  

2. Maka akan tampil dialog Display Properties seperti terlihat pada Gambar 

2.19. 

3. Tampilan tersebut mempunyai 6 tab, 4 di antataranya yang biasa digunakan 

adalah Background, Screen Saver, Appeareance dan Setting. 

 Background (Gambar latar belakang pada desktop) 

 Pattern: Patrun atau arsiran. 
 Wallpaper: Gambar latar belakang. 

 Center: Meletakkan gambar di tengah layar. 

 Tile: Meletakkan gambar bersambung seperti ubin. 

 Stretch: Memperbesar gambar seluas layar desktop. 

 

 

Gambar 2.19  Dialog  Display Properties untuk merubah latar belakang desktop. 

 Screen Saver (Tampilan ketika komputer tidak digunakan dalam waktu 
yang ditentukan, minimal 1 menit) 

 Setting: Mengatur konfigurasi Screen Saver. 

 Preview: Melihat tampilan Screen Saver. 

 Password protected: Melindungi Screen Saver dengan password, 

sehingga privacy kita terjaga karena orang lain tidak akan dapat 

mengakses komputer kita selama kita berada jauh dari komputer kita. 
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 Wait: Mengatur waktu tampilnya Screen Saver. 

 Energy saving features of monitor: Mengatur (menghidupkan atau 

mematikan) monitor kita untuk menghemat energi (listrik).  

 Appearance (Warna desktop dan menu) 

 Scheme: Pilihan warna desktop. 
 Item: Memilih bagian-bagian menu yang akan diwarnai. 

 Font: Jenis huruf akan ditampilkan pada bagian-bagian menu. 

 Size: Ukuran huruf/font. 
 Color: Memilih warna bagian menu item yang dipilih. 

 Bold: Menebalkan huruf. 

 Italic: Memiringkan huruf. 

 Save As: Menyimpan informasi file berisi informasi warna desktop. 
 Delete: Menghapus file yang berisi warna desktop. 

4. Klik Apply atau OK untuk mengakhiri. 
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33    
MMEENNGGEENNAALL  IINNTTEERRNNEETT  

3.1 Apa Itu Internet? 

3.1.1 Definisi Internet 

Jaringan komputer (computer network) adalah suatu sistem di mana komputer yang 

satu berhubungan secara elektronik (baik dengan kabel komunikasi biasa maupun 

fiber-optic) dengan komputer yang lain sehingga dapat saling tukar informasi. 

Gambar 3.1 di bawah ini memberikan suatu ilustrasi mengenai jaringan komputer.  

 

Gambar 3.1  LAN (Local Area Network), sebuah contoh jaringan komputer. 

Internet atau internetwork (antar jaringan) adalah sebuah sistem jaringan komputer 

yang mendunia atau global, yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-
jaringan komputer di seluruh dunia (lihat Gambar 3.2). Ada yang mengatakan bahwa 

internet kepanjangan dari international network, ada juga yang mengatakan 

interconnected network. Terlepas dari mana yang benar dari kedua kepanjangan ini, 
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inter dalam Bahasa Inggris berarti antar, di antara atau saling, seperti dalam kata 

international (antar bangsa), intercity (antar kota), interact (saling melakukan aksi, 

bergaul). 

 

Gambar 3.2  Internet, jaringan komputer global. 

3.1.2 Apa  yang dapat dilakukan dengan Internet 

Dengan menggunakan internet kita dapat mendapatkan pelayanan-pelayanan 

pertukaran informasi sebagai berikut1: 

1. Mencari dan menyediakan informasi melalui WWW (World Wide Web atau 

“The Web”). 

2. Surat menyurat dengan setiap orang di mana saja di dunia dengan sangat 

cepat melalui email (electronic mail). 

3. Berkomunikasi, dapat dalam bentuk chatting (berkomunikasi dengan media 

tulis dan suara secara langsung) maupun dalam bentuk teleconferencing 

(berkomunikasi dengan media citra dan suara). 

4. Mengirimkan dokumen, gambar atau foto dalam bentuk file melalui ftp (file 
transfer protocol). 

 
1  Buku ini hanya membahas No. 1, 2 dan sebagian pada No. 3. 
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5. Mengendalikan komputer yang satu dari komputer yang lain atau remote 
access melalui telnet.  

3.2 WWW (World Wide Web) 

The World Wide Web (WWW atau W3) atau lebih sering disebut "The Web" adalah 

jaringan informasi dalam komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dalam "the Web" 

dapat berkomunikasi satu sama lain melalui standar komunikasi yang disebut HTTP 

(Hyper Text Transfer Protocol).  

3.2.1 Cara kerja WWW 

Cara kerja WWW dapat diilustrasikan secara sederhana seperti gambar di bawah ini. 

INTERNET

Web Client
Melihat informasi 

dengan web browser.

Web Server
Menyediakan informasi
pada halaman web.

URL:
Alamat di mana 
halaman web tersimpan.

 

Gambar 3.3  Cara Kerja WWW. 

Secara ringkas cara kerja WWW adalah sebagai berikut:  

1. Informasi disimpan dalam dokumen yang disebut halaman web (web page).  

2. Halaman web adalah file yang disimpan dalam komputer yang disebut 

penyedia web (web server). Halaman web mempunyai alamat yang disebut 

URL  (Uniform Resource Locator: Penunjuk Sumber yang Seragam). 
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3. Komputer lain dalam web yang melakukan akses terhadap halaman web 

disebut pengguna web (web client).  

4. Pengguna web melakukan akses atau browsing 2  terhadap halaman web 

dengan perangkat lunak yang disebut web browser. Browsers yang saat ini 

banyak digunakan adalah Internet Explorer dan Netscape Navigator. Browsers 

lainnya adalah Mozilla dan Opera3.  

3.2.2 Cara browser melakukan akses 

Browser melakukan akses terhadap halaman web dengan mengirimkan sebuah request 
atau permintaan. Permintaan ini adalah standar permintaan HTTP yang berisikan 

alamat halaman web atau URL seperti contoh di bawah ini. 

http://www.iepf.net/index.html 

Suatu organisasi penyedia web biasanya mempunyai tempat khusus di internet yang 

disebut website atau dalam Bahasa Indonesia disebut situs. Misalnya, ITB (Institut 

Teknologi Bandung) dan Microsoft masing-masing mempunyai alamat situs: 

http://www.itb.ac.id/ 

http://www.microsoft.com/ 

Setiap halaman web berisi perintah-perintah penampilan yang disebut "tag HTML". 

Browser menampilkan halaman web dengan cara membaca perintah-perintah ini. Di 
bawah ini adalah contoh tag HTML untuk menampilkan sebuah paragraph. 

<p>This is a Paragraph</p> 

Standar dan ketentuan-ketentuan halaman web ini ditetapkan oleh W3C (World Wide 

Web Consortium). Standar web itu di antaranya adalah HTML, CSS dan XML. Standar 

HTML yang paling baru adalah XHTML 1.0. 

 
2  Berasal dari kata browse dalam Bahasa Inggris yang artinya melihat-lihat. Kata-kata lain yang sering 

dipakai ketika kita melihat-lihat atau menjelajah halaman web adalah surfing, exploring atau navigating. 
3  Buku ini memperkenalkan cara browsing internet dengan menggunakan Internet Explorer. 
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3.3 Browsing dengan Internet Explorer 

Halaman-halaman web merupakan sumber informasi yang sangat kaya. Mereka tidak 

saja memuat informasi dalam teks, tapi juga dalam gambar-gambar, musik atau suara 

bahkan dalam bentuk video. Kita akan dibuatnya betah untuk melakukan browsing 

berjam-jam. Apabila kita hendak mencari informasi dari halaman web, kita harus 
merencanakan halaman web mana saja yang akan kita kunjungi atau membatasi 

informasi yang akan kita akses, karena apabila kita tidak berencana kita akan 

tenggelam ke dalam lautan informasi yang maha luas. Dalam sub-bab ini kita akan 

coba melakukan browsing internet/web dengan menggunakan Internet Exlporer. 

3.3.1 Tampilan Internet Explorer 

Internet explorer mempunyai tampilan seperti gambar di bawah ini.  

Menu
(Menu)

Baris Judul
(Title Bar)

Tombol Standar
(Standard Button)

Baris Alamat
(Address Bar)

Baris Penggulung
(Scrolling Bar)

Isi Halaman Web
(Web Page Content) 

Baris Status
(Status Bar)

 

Gambar 3.4  Tampilan jendela Internet Explorer. 

Seperti yang terlihat dalam Gambar 3.4, Internet Explorer mempunyai bagian-bagian 

utama yang berfungsi untuk mengirim perintah-perintah kita terhadap halaman web 
yang sedang kita buka. Fungsi dari bagian-bagian tersebut terangkum dalam Tabel 

3.1 di bawah ini. 
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Tabel 3.1  Bagian-bagian jendela Internet Explorer. 

Nama Bagian Fungsi 

Baris Judul                    

(Title Bar) 

Menampilkan nama halaman web yang tengah kita 

kunjungi.  

Menu                              

(Menu) 

Menampilkan menu. Kita mengirimkan perintah 

perintah ke dalam program menggunakan menu ini.  

Tombol standar             

(Standard Button)  

Terdiri dari icon-icon standar yang akan sering 

digunakan pada saat kita mengakses internet: 

  Kembali (Back): Kembali ke halaman 

sebelumnya yang telah diakses. 

  Maju (Forward): Bila telah kembali ke 

halaman sebelumnya dengan Button Back, 

maka untuk maju ke halaman berikutnya 

gunakan tombol ini. 

 Berhenti (Stop): Tombol ini digunakan untuk 

menghentikan proses penampilan situs web 

yang telah diketik pada address bar. 

 Menyegarkan (Refresh): Digunakan untuk 

mengulangi kembali penampilan situs web. 

 Rumah (Home): Digunakan untuk kembali ke 

halaman awal dari internet explorer. 

 Cari (Search): Digunakan untuk menampilkan 

jendela pencarian yang disediakan oleh 

internet explorer. 

 Favorit (Favorites): Digunakan untuk daftar 

alamat situs web yang kita sukai (sering 

dikunjungi) agar memudahkan kita untuk 

membukanya kembali. 

 Sejarah (History): Tombol ini digunakan 

untuk melihat daftar alamat situs yang pernah 

dikunjungi. 

Baris Alamat            

(Address Bar)  

Digunakan untuk mengetikkan alamat situs yang akan 

dikunjungi. 
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Baris Status                

(Status Bar) 

Berfungsi untuk menampilkan alamat dari hyperlinks 

yang sedang disorot atau proses akses halaman web. 

 

 

Gambar 3.5  Tombol standar Internet Explorer. 

3.3.2 Cara browsing 

1. Klik 2x icon Internet Explorer:  

 
2. Tulis URL atau alamat situs pada baris alamat (address bar).  

3. Tekan Enter atau klik tombol Go yang berada di sebelah kanan baris alamat.  

 
4. Tunggu beberapa saat hingga halaman tampil secara keseluruhan dengan 

sempurna dan tertulis Done di baris status (status bar). 

 Catatan: Jika kita sedang mengarahkan petunjuk mouse pada suatu kata, 

kalimat atau icon, atau gambar dan bentuk mouse berubah menjadi gambar 

tangan yang sedang menunjuk, maka kata, kalimat, icon atau gambar 

tersebut dapat di klik dan akan membawa kita ke halaman yang lain. Inilah 

yang disebut hyperlink. Atau sering juga disingkat link.  

5. Kita sekarang dapat menjelajah situs tersebut dengan klik hyperlink yang ada 

pada halaman tersebut. Jika ingin membuka halaman baru dengan halaman 
yang sama, dapat dilakukan dengan cara: klik File pada menu, klik New, dan 

klik Window. Atau dengan Menekan tombol Ctrl+N. 

6. Jika sudah selesai, Internet Explorer ditutup dengan cara: klik File pada menu 

kemudian klik Close. Atau dapat juga dilakukan dengan klik tombol tanda 
silang di kanan atas jendela Internet Explorer. 

 



40 

3.3.3 Menyimpan halaman yang aktif 

Untuk menyimpan informasi yang diperoleh dari suatu situs, dapat dilakukan dengan 

cara: 

1. Klik File pada menu, lalu klik Save As…, dialog Save Web Page akan tampil. 

2. Tentukan lokasi penyimpanannya, apakah di hard disk atau di floppy disk. 
3. Pada kotak Save as type, pilih web page, html only jika ingin menyimpan 

teksnya saja atau pilih web page complete untuk menyimpan seluruh isi web 

site, termasuk image (ukuran file menjadi besar). 
4. Klik tombol Save untuk melakukan proses penyimpanan. 

 

3.3.4 Menyimpan sebagian informasi  

1. Bloklah terlebih dahulu data yang akan disimpan, dengan cara klik di awal data 
yang akan disimpan dan tarik mouse ke akhir data. 

2. Pilih Edit dan Klik Copy (tekan Ctrl+C). 

3. Aktifkan Word. 
4. Pilih Edit pada menu Word, lalu klik Paste (tekan Ctrl+V). 

Maka data yang diblok akan berpindah ke format Word, kita bisa melakukan 

pengeditan seperlunya, simpanlah hasil pengeditan tersebut sebagaimana anda 

menyimpan dokumen Word biasa. 

3.3.5 Menyimpan gambar/citra 

1. Klik kanan gambar/citra yang akan disimpan. 

2. Klik pilihan Save Picture As…. 

3. Tentukan tempat penyimpanan file tersebut. 
4. Pada Save as type, tentukan jenis file yang akan disimpan. 

5. Klik tombol Save untuk melakukan proses penyimpanan. 

 

3.3.6 Mencari informasi dengan mesin pencari… 

Seperti telah dikemukakan di atas, internet merupakan sumber informasi, mulai dari 

hal-hal kecil seperti gosip selebritis sampai pada hal-hal yang besar seperti Tera 

Project. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan informasi tersebut. Di antara berjuta 

bahkan mungkin lebih informasi yang ada di internet, tentu tidak begitu mudah juga 

bagi kita untuk mencari informasi tertentu yang spesifik. Dalam hal ini, kita dapat 
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menggunakan mesin pencari (Search Engine) untuk mencari informasi yang kita 

perlukan. 

Banyak sekali situs yang berfungsi sebagai mesin pencari di internet saat ini, 

diantaranya adalah:  

www.google.com 

www.yahoo.com  

www.hotbot.com  

www.incari.com  

www.incite.com  

www.searchindonesia.com  

www.looksmart.com  

www.altavista.com 

dan lain-lain  

Sepengetahuan penulis di antara sekian banyak mesin pencari, yang saat ini paling 
banyak digunakan dan termasuk di antara mesin pencari yang handal adalah Google 

dan yahoo!. Jadi penulis sarankan penggunaan mesin pencari tersebut pada saat kita 

memerlukan informasi dari internet.  

Adapun cara menggunakan mesin pencari ini adalah sebagai berikut (misalkan kita 
menggunakan Google):  

1. Aktifkan Internet Explorer. 

2. Pada baris alamat ketikan:  

www.google.com 

3. Tekan tombol Enter pada keyboard atau klik Go di sebelah baris alamat, 
tunggu hingga situs Google tersebut tampil. 

4. Setelah situs Google tampil, ketikan kata kunci misalnya “cinta indonesia” pada 

kotak pencarian, lalu tekan ENTER atau klik Google Search. Lihat Gambar 
3.6. 

5. Tunggu beberapa saat, maka mesin pencari google akan menampilkan daftar 

situs dan link yang menggunakan kata “cinta indonesia”, seperti terlihat dalam 

Gambar 3.7. 
6. Gunakan baris penggulung untuk menggeser layar ke bawah, klik daftar link 

yang anda inginkan, maka anda akan dibawa menuju ke alamat link tersebut. 
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Gambar 3.6  Mencari “cinta indonesia” melalui Google. 

 

Gambar 3.7  Hasil pencarian Google. 



 

 43

3.4 Memulai Email dengan Web Based Mail 

Kita akan belajar menggunakan email atau electronic mail berbasis web (Web Based 

Mail). Banyak sekali organisasi atau perusahaan yang menyediakan fasilitas mail  

berbasis web secara gratis. Di antaranya adalah, Yahoo!, Hotmail, Lycos dan lain-

lain. Kita akan coba menggunakan Yahoo!.  

Sebelum menggunakan fasilitas email Yahoo! terlebih dahulu kita harus memiliki 

account di Yahoo! dengan cara mendaftar terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Mendaftar di Yahoo! 

1. Aktifkan Internet Explorer. 

2. Ketik alamat di bawah ini: 

http://mail.yahoo.com 

3. Halaman web akan tampil seperti Gambar 3.8 di bawah ini.  

 

Gambar 3.8  Sign Up pada Yahoo! Mail. 

4. Kemudian klik SIGN UP NOW. 

5. Halaman web berikutnya tampil seperti Gambar 3.9 di bawah ini. 
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Gambar 3.9  Sign Up pada Yahoo! Mail yang gratis. 

6. Kemudian klik SIGN UP NOW yang ada di bawah tulisan Free Yahoo! Mail 

pada kolom yang paling di bawah. 

7. Formulir akan tampil seperti Gambar 3.10. 

8. Isi formulir tersebut. Gambar 3.11 memperlihatkan contoh formulir yang 
telah di isi. 

9. Klik Submit This Form, setelah formulir tersebut di atas kita isi dengan 

lengkap. 
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Gambar 3.10  Formulir pendaftaran Yahoo! Mail. 
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Gambar 3.11  Contoh pengisian formulir Yahoo! Mail. 

 



 

 47

3.4.2 Membuka email 

1. Aktifkan Internet Explorer. 

2. Ketik alamat di bawah ini: 

http://mail.yahoo.com 

3. Halaman web akan tampil seperti Gambar 3.12. 

4. Masukkan Yahoo! ID dan Password, lalu tekan Sign In. Halaman web 
berikutnya akan tampil seperti Gambar 3.13. 

5. Setelah itu klik Check Mail atau langsung klik Inbox. Halaman web 

berikutnya akan tampil seperti gambar 3.14. 

6. Klik judul (Subject) mail yang akan kita buka. 

 

 

 

Gambar 3.12  Sign In Yahoo! Mail. 
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Gambar 3.13  Halaman web Yahoo! Mail setelah Sign In. 

 

 

Gambar 3.14  Tampilan kotak surat  (inbox) pada Yahoo! Mail. 
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3.4.3 Mengirim email 

1. Klik Compose. Halaman web berikutnya akan tampil seperti Gambar 3.15 di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.15  Menulis surat pada Yahoo! Mail. 

2. Isi kepala surat (mail heading) pada baris-baris yang tersedia yaitu: 

 To: {Alamat email yang dituju} 

 Cc: {Carbon Copy, alamat lain untuk mengetahui keberadaan email ini}     

Bcc: {Back Carbon Copy, alamat lain untuk mengetahui keberadaan 
balasan email ini} 

 Subject: {Perihal, judul email ini} 

 Attachments: {Lampiran berupa file-file, kalau ada} 
3. Ketik isi surat. 

4. Setelah selesai,  klik Send untuk mengirimnya. 

Apabila kita menerima email dan ingin mengirimnya dengan cepat kita dapat 

menggunakan tombol Reply untuk jawaban atau Forward untuk meneruskan email 
tersebut kepada orang lain. 

3.5 Mencoba Chatting 

Chatting atau ngobrol dalam bentuk teks via internet merupakan salah satu fasilitas 

internet yang paling banyak disukai oleh kawula muda untuk berkomunikasi secara 
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tertulis dan real time dengan siapa saja di seluruh dunia yang terhubung ke internet. 

Dengan chatting, kita bisa berkomunikasi dengan teman, pacar, atau siapa saja yang 

berada jauh dari kita. Kita bebas menggunakan apa saja yang kita kuasai, bisa bahasa 

Jepang, Inggris, Jerman, Perancis atau bahasa lain. 

Untuk dapat menggunakan fasilitas ini, kita harus menginstall perangkat lunak untuk 

chatting yang disebut IRC (Internet Relay Chat). IRC merupakan suatu sistem yang 

memungkinkan orang di seluruh dunia menggunakan media internet sebagai sarana 

untuk saling berkomunikasi dengan cara mengetikkan pesan dari keyboard komputer.  

Di dalam IRC tersedia banyak  ruangan chat (chat room) atau channel yang terdiri dari 

bermacam-macam topik pembicaraan. Tidak ada batasan berapa orang yang boleh 

memasuki suatu channel tertentu. Dan setiap orang juga bebas untuk keluar dari 
channel tertentu. Salah satu software yang paling banyak digunakan saat ini adalah 

mIRC yang diciptakan oleh Khaled Mardam-Bey. mIRC adalah program pengguna IRC 

untuk sistem pengoperasian Windows.  

3.5.1 Memulai chatting 

Langkah-langkah untuk memulai chatting: 

1. Klik 2x icon mIRC seperti gambar di bawah ini. 

 
2. Atau Klik Start, kemudian pilih Program. Pilih mIRC kemudian klik 

mIRC324.  

3. Dialog mIRC Options akan tampil seperti Gambar 3.16. 
4. Kemudian isi dialog tersebut seperti di bawah ini: 

 Full Name: Diisi dengan nama kita. 

 Email Address: Diisi dengan alamat email kita. 

 Nickname: Diisi dengan nama samaran kita untuk berbicara di internet. 
 Alternative: Diisi dengan nama samaran alternatif. 

 Centang pilihan Invisible mode jika nama kita tidak ingin dilihat orang 

lain. 

Catatan: Kita boleh mengisi data di atas, dengan nama atau email palsu jika 
memang tidak ingin diketahui oleh orang lain. 

 
4  Jika muncul about IRC, sebelum layar ini, keluarlah dari layar tersebut dengan klik tombol menutup (X) 

yang terdapat pada bagian atas kanan jendela tersebut. 
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5. Klik Servers pada kolom Category di bagian kiri dialog, untuk memilih server 
IRC. Dialog mIRC Options akan berubah menjadi seperti Gambar 3.17. 

6. Klik tombol Connect to Server. 

 Jika gagal tersambung, Cobalah ulangi No. 6 sekali lagi atau pilih server 

yang lain dengan cara seperti No. 5. 
 Jika berhasil tersambung, jendela akan tampil seperti Gambar 3.18. 

7. Klik Join untuk bergabung dengan channel pilihan anda, misalnya #jakarta, 

maka akan tampil jendela berikut seperti dalam Gambar 3.19. 

8. Double klik salah satu nama orang (nick) yang akan kita ajak chatting, misal 
orang dengan nick Bani, maka akan tampil jendela khusus untuk percakapan 

dengan Bani, dan ketiklah salam perkenalan: hai, hi, hallo atau konnichiwa 

atau salam-salam lainnya seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 3.20. 
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Gambar 3.16 Dialog option mIRC. 

 

Gambar 3.17  Dialog option mIRC untuk menentukan server. 
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Gambar 3.18  Tampilan jendela mIRC bila berhasil tersambung. 

 

Gambar 3.19  Tampilan jendela mIRC di sebuah channel. 
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Gambar 3.20  Jendela mIRC khusus untuk perorangan. 

Sambil menunggu jawaban, kita boleh mengajak yang lain untuk chatting dengan kita. 

Jika ada jawaban, maka nickname-nya akan berwarna merah pada daftar orang yang 

Kita ajak chatting. 

3.5.2 Etika chatting 

Dalam chatting, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, diantaranya : 

 Jangan pernah memberikan informasi pribadi, seperti nomor telepon, alamat 
rumah, dan lain-lain kepada orang yang belum anda kenal. 

 Jangan pernah berjanji untuk bertemu dengan seseorang, walaupun yang satu 

kota dengan kita, kalau kita tidak benar-benar mengenal orang tersebut. 

 Jangan pernah mengetik percakapan dengan menggunakan HURUF BESAR, 
karena akan dianggap sebagai teriakan atau marahan. 

 Jangan pernah menggunakan kata-kata yang tidak senonoh (tidak sopan), 

karena hal ini membuat anda akan ditendang oleh operator channel tersebut, 

sehingga anda tidak bisa bergabung lagi. 
 Jangan pernah melayani teman chatting yang menggunakan kata-kata kasar 

atau tidak sopan. 



 

BAGIAN II:  

PENGANTAR OFFICE 
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44    
MMEENNGGEENNAALL  MMIICCRROOSSOOFFTT  WWOORRDD  

Microsoft Word merupakan salah satu perangkat lunak aplikasi untuk Pengolah Kata 

(Word Processor) yang memiliki kemampuan WYSIWG (What You See Is What You 

Get), yaitu tampilan dokumen yang nampak di layar akan sama hasilnya dengan hasil 

cetakan dokumen di Printer (kertas).  

Supaya lebih singkat, dalam diskusi selanjutnya pada bab ini, kita akan pakai istilah 
“Word” untuk Microsoft Word.  

4.1 Mengaktifkan Word 

4.1.1 Memulai Word 

Kita dapat memulai atau menjalankan program aplikasi Word dengan klik 2x icon 

Microsft Word yang terdapat di atas desktop seperti gambar di bawah ini, 

 

atau kalau icon tersebut tidak ada di atas desktop, lakukan langkah berikut ini (Lihat 

Gambar 4.1): 

1. Klik tombol Start. 

2. Pilih Program. 
3. Kemudian klik Microsoft Word.  
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Gambar 4.1  Cara mengaktifkan Microsoft Word. 

4.1.2 Bagian-bagian dasar Word 

Bagian-bagian dasar Word yang perlu kita ketahui terangkum dalam Tabel 4.1 di 

bawah ini. Sedangkan bagian-bagian tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Table 4.1  Bagian-bagian dasar jendela Word. 

Nama Bagian Fungsi 

Icon Kendali                

(Control Icon) 

Menyediakan menu yang memungkinkan anda untuk 
mengembalikan, memindahkan, mengubah ukuran 

atau menutup program Word.  

Baris Judul                      

(Title Bar) 

Menampilkan nama dokumen yang sedang kita edit. 

Menu                                  

(Menu) 

Menampilkan menu seperti File, Edit, View, Insert, 

Format, Tools, Table, Window dan Help. Kita 

mengirimkan perintah-perintah ke dalam dokumen 

menggunakan menu ini. Menu ini dapat dipilih dengan 
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mouse atau menggunakan tombol kombinasi 

ALT+huruf. Huruf di sini adalah bagian dari menu 
tersebut yang bergaris bawah. Misalkan kita akan 

memilih menu Edit, maka tekanlah ALT jangan 

dilepas lalu tekan huruf E pada keyboard. 

Baris-baris Tool           

(Toolbars) 
Mengirimkan perintah-perintah ke dalam dokumen 
dengan cepat. Baris Tool pada umumnya berada di 

bawah menu. Baris-baris tool ini terdiri dari: baris 

tool standar untuk membuat dokumen baru, 

menutup, mencetak dan lain-lain, baris tool format 
untuk mengatur tata letak tulisan, dan baris tool 

lainnya.  

Tombol Menutup Dokumen 

(Document Close Button) 

Icon X di bawah tombol menutup program yang 

berfungsi menutup suatu dokumen.. 

Area Kerja                    

(Work Area) 

Hampir keseluruhan pekerjaan kita dilakukan pada 

bagian ini. Area Kerja terletak pada bagian tengah 

jendela. 

Baris Penggulung       

(Scroll Bar) 

Untuk menggeser layar ke kiri atau ke kanan gunakan 

baris penggulung mendatar (Horizontal Scroll bar) 

sedangkan untuk menggeser layar ke atas atau ke 

bawah gunakan baris penggulung tegak (Vertical 

Scroll bar). 

Garis Mistar Mendatar 

(Ruler) 

Memperlihatkan batas pinggir kiri dan kanan serta 

batas-batas indentasi. 

Tombol Tampilan           

(View Button) 

Mengubah tampilan jendela dokumen dengan cepat. 

Tampilan dokumen ini dapat berupa Normal View 

untuk tampilan biasa, Web Layout View untuk 

tampilan seperti halaman web, Print Layout View 

untuk tampilan ketika dokumen dicetak, Outline View 
untuk tampilan garis besar. 

Baris Status                

(Status Bar) 

Memberikan informasi mengenai dokumen yang kita 

edit, seperti halaman, letak kursor dan lain-lain. 
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Baris Tool Standar
(Toolbars Standard)

Baris Tool Format
(Toolbar Formatting)

Penggaris
(Ruler)

Baris Penggulung
(Scroll Bar)

Menu
(Menu)

LEMBAR KERJA 
(Work Area)

Baris Judul
(Title Bar)

Icon Kendali
(Control Icon)

Mengecilkan
(Minimize)

Membesarkan
(Maximize)

Menutup Program
(Close Program)

Menutup Dokumen
(Close Document)

Tombol Tampilan
(View Button)

Baris Status
(status Bar)

 

Gambar 4.2  Bagian-bagian dasar Word. 

4.1.3 Membuat dokumen baru 

1. Klik File pada menu, klik New seperti Gambar 4.3.  
2. Dialog New akan tampil seperti Gambar 4.4. 

3. Pilih jenis dokumen yang kita inginkan. Untuk dokumen biasa, cukup pilih 

Blank Document. Klik OK. 

Langkah tersebut di atas dapat juga dilakukan secara cepat: klik icon New Blank 
Document yang terdapat pada baris tool standar seperti gambar di bawah ini.  

 

Atau dengan cara menekan Ctrl+n atau Alt+F+N pada keyboard. 
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Gambar 4.3  Cara membuat dokumen baru. 

 

 

Gambar 4.4  Dialog New untuk membuat dokumen baru. 
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4.1.4 Menyimpan dokumen  

1. Klik File pada menu, klik Save. 

2. Dialog Save As akan tampil seperti Gambar 4.5 di bawah ini. 

 

Gambar 4.5  Dialog Save untuk menyimpan dokumen. 

3. Selanjutnya tentukan nama dokumen lalu klik tombol Save pada bagian kiri 

bawah dialog tersebut.  

Cara tersebut di atas dapat dilakukan dengan klik icon Save yang terdapat pada baris 
tool standar seperti gambar di bawah ini. 

 

Atau dengan menekan Ctrl+S atau Alt+F+S pada keyboard. 

Apabila dokumen yang telah kita simpan hendak kita simpan lagi dengan nama yang 

lain, Ulangi cara di atas tetapi dengan klik Save As setelah klik File pada menu. 

4.1.5 Menutup suatu dokumen  

Cara menutup suatu dokumen adalah sebagai berikut: 

1. Simpan dokumen yang kita tulis. 

2. Pilih salah satu langkah berikut untuk menutup suatu dokumen:  

 Klik File pada menu, klik Close. 
 Klik tombol menutup dokumen (X) yang berada di sudut kanan atas jendela 

Word yang sejajar dengan menu (di bawah tombol menutup program). 
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4.1.6 Mengakhiri Word 

Setelah kita selesai bekerja dengan Word, kita dapat mengakhirinya dengan cara 

berikut: 

1. Simpan dokumen yang kita tulis.   

2. Pilih salah satu langkah berikut untuk mengakhiri Word: 
 Klik File pada menu, klik Exit. 

 Klik tombol menutup program (X) yang berada di sudut kanan atas jendela 

Word yang sejajar dengan baris judul. 
 Klik dua kali icon kendali yang berada di pojok kiri atas jendela sebelah kiri 

baris judul.  

 Tekan Alt+F4 pada keyboard.  

3. Tunggu sampai jendela Word tertutup. 

4.1.7 Membuka dokumen 

1. Klik File pada menu, klik Open. 

2. Dialog Open akan tampil seperti Gambar 4.6 di bawah ini. 

 

Gambar 4.6  Dialog Open untuk membuka dokumen. 

3. Tentukan drive/folder tempat dokumen tersebut berada. Pilih dokumen yang 

dimaksud. Klik tombol Open pada bagian kanan bawah dialog tersebut. 

Cara tersebut di atas dapat juga dilakukan dengan klik icon Open pada baris tool 

standar seperti gambar di bawah ini. 

 

Atau tekan Ctrl+O atau Alt+F+O pada keyboard. 
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4.1.8 Menggunakan baris-baris tool 

Untuk menggunakan salah satu tombol baris tool, cukup kita lakukan dengan klik 

tombol tool yang kita inginkan. Apabila diperlukan, kita dapat menampilkan atau 

menyembunyikan baris-baris tool sesuai dengan kebutuhan. Caranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Klik View pada menu, Klik Toolbars. (Atau dapat juga dilakukan dengan cara 

klik kanan pada baris tool di mana saja). 

2. Menu baris tool akan keluar, di sana ada: Standard, Formatting, AutoText dan 
lain-lain. 

3. Klik baris tool yang ingin kita tampilkan atau yang ingin kita sembunyikan. 

Sedangkan bila kita ingin menambah atau mengurangi kelengkapan tombol pada baris 

tool yang ada, klik tombol Add or Remove Buttons pada baris tool standar yang 
paling kanan yang berbetuk tanda panah kecil ke bawah, kemudian klik tombol tool 

yang ingin tambahkan atau yang ingin kita kurangi. 

4.2 Menyunting Dokumen 

4.2.1 Menentukan font atau jenis huruf 

Cara menentukan Font (jenis huruf), adalah: 

1. Blok tulisan yang telah ada (atau letakkan kursor di awal tulisan bila tulisan 

belum di tik). 

2. Klik menu Format, pilih Font. 

3. Selanjutnya klik tab Font, lalu tentukan: 
 Font: Memilih jenis huruf. 

 Font style: Memilih gaya tulisan: Reguler, Italic, Bold dan Bold Italic.  

 Size: Memilih ukuran huruf. 

 Font color: Memilih warna huruf. 
 Underline style: Memilih jenis garis bawah. 

 (none): Tidak ada garis bawah/untuk menghapus garis bawah. 

 Words Only: Garis bawah tunggal hanya pada kata tidak pada spasi.  
 Single: Garis bawah tunggal. 

 Double: Garis bawah ganda. 

 Thick: Garis bawah tunggal tapi lebih tebal. 

 Dotted: Garis bawah titik. 
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 Wave: Garis bawah bergelombang. 
 Dan lain-lain seperti terlihat pada tampilan dialog Font. 

 Effect: Memilih efek pencetakan. 

 Strikethrough: Coret tunggal. 

 Double Strikethrough: Coret ganda. 
 Superscript: Huruf kecil di atas seperti pangkat, seperti ini 107. 

 Subcript: Huruf kecil di bawah seperti index, seperti ini x1. 

 Shadow: BBeerrbbaayyaanngg. 

 Outline: . 
 Emboss: BBBeeerrrbbbeeennntttuuukkk   pppaaahhhaaatttaaannn.  

 Engrave: BBBeeerrrbbbeeennntttuuukkk   uuukkkiii rrraaannn. 

 Small caps: HURUF BESAR SEMUA DENGAN TINGGI TETAP (ANTARA HURUF 

KAPITAL/KECILNYA). 

 All caps: HURUF BESAR SEMUA TINGGI SAMA. 

 Hidden: Menyembunyikan tulisan. 

4. Bila sudah klik OK.  

Atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan baris tool format (lihat Gambar 4.3) 

untuk mengatur gaya huruf yang sederhana seperti di bawah ini. 

1. Blok tulisan yang telah ada (atau letakkan kursor di awal tulisan bila tulisan 

belum di tik). 
2. Klik tool Font  pada baris tool format untuk menentukan jenis huruf. 

3. Klik tool Font Size untuk menentukan ukuran huruf. 

4. Klik B I U untuk menentukan gaya huruf dengan B : Tebal, I : Miring dan U : 
digarisbawahi. 

5. Klik tool Highlight untuk memberi warna dibelakang tulisan (seperti stabillo). 

6. Klik tool Font Color untuk merubah warna tulisan. 
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Tebal 
(Bold)

Miring
(Italic)

Garis Bawah
(Underline)

Rata Kiri
(Align Left)

Rata Kanan
(Align Right)

Rata Kiri Kanan 
(Justify), seperti  
kalimat ini.

Tengah
(Center)

Jenis Huruf
(Font)

Ukuran Font
(Font Size)

Highlight

Warna Font
(Font Color)

1. Daftar Bernomor
2. (Numbered List)

 Daftar Tak Bernomor
 (Unnumbered List)

 

Gambar 4.7  Baris tool format. 

4.2.2 Mengatur paragraf (alignment) 

Mengatur tatanan paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut: 

1. Klik Format pada menu, klik Paragraph. Dialog Paragraph akan tampil 

seperti Gambar 4.8. 

2. Tentukan tatanan paragraf seperti yang kita inginkan. 
 Alignment: Mengatur perataan paragraf. Pada option ini terdapat 4 

pilihan, yaitu: 1) Rata kiri (Left),  2) tengah (Centered),  3) Rata kanan 

(Right) dan 4) Rata kiri kanan (Justified).  

 Indentation: Mengatur indent dari batas tulisan. 

 Left: Menentukan indent paragraph dari batas kiri halaman. 

 Right: Menentukan indent paragrah dari batas kanan halaman. 

 Special: Menentukan jenis paragraph, apakah rata (none), melekuk ke 
dalam (first line) atau menggantung (hanging) sedangkan jaraknya 

ditentukan pada option by yang terletak di sebelah kanan option ini. 

 Spacing: Mengatur spasi antara paragraf. 
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 Before: Digunakan untuk mengatur spasi sebelum paragraf di mana 
sekarang kursor terletak. 

 After: digunakan untuk mengatur spasi setelah paragraf di mana 

sekarang kursor terletak. 

 Line Spacing: Menentukan lebarnya spasi baris dalam paragraf. 
3. Klik OK bila sudah. 

 

Gambar 4.8  Dialog Paragraph untuk mengatur tatanan paragraf. 

Mengatur tantanan paragraf yang sederhana dapat juga dilakukan dengan cara 

tersebut di bawah ini: 

1. Gerakkan kursor ke paragraf yang diinginkan (pada bagian manapun asal 

masih dalam daerah paragraf tersebut). 
2. Pilih salah satu cara di bawah ini (lihat juga Gambar 4.7): 

 Tekan Ctrl+L pada keyboard untuk bentuk paragraf rata kiri atau klik tool 

rata kiri pada baris tool format. 

 Tekan Ctrl+E pada keyboard untuk bentuk paragraf tengah atau klik tool 
tengah pada baris tool format. 

 Tekan Ctrl+R pada keyboard untuk bentuk paragraf rata kanan atau klik 

tool rata kanan pada baris tool format. 

 Tekan Ctrl+J pada keyboard untuk bentuk paragraf rata kiri kanan atau klik 
tool rata kiri kanan pada baris tool format. 

Di bawah ini adalah contoh tatanan paragraf. 
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Ini adalah contoh tatanan paragraf. 

Paragraf ini di tata menjadi suatu 
paragraf yang rata kiri.  

Ini adalah contoh tatanan paragraf. 

Paragraf ini di tata menjadi suatu 
paragraf yang rata kanan. 

Ini adalah contoh tatanan paragraf. 

Paragraf ini di tata menjadi suatu 

paragraf yang rata tengah. 

Ini adalah contoh tatanan paragraf. 

Paragraf ini di tata menjadi suatu 

paragraf yang rata kiri kanan. 

 

4.2.3 Drop Cap…menjatuhkan huruf pertama 

Pada umumnya digunakan untuk menandai awal sebuah paragraf yang penting, seperti 

kita lihat di buku-buku cerita. Caranya adalah sebagai berikut: 

1. Letakkan insert point pada awal paragraf. 

2. Klik Format pada menu, klik Drop Cap…. 

3. Dialog Drop Cap akan tampil. Tentukan tatanannya seperti yang kita 

inginkan: 
 Position: Menentukan jenis Drop Cap yang diinginkan. 

 Font: Menentukan jenis huruf. 

 Lines to drop: Menunjukkan berapa baris huruf pertama kita akan kita 
jatuhkan.  

 Distance from text: Menunjukkan jarak drop cap dari teks. 

4. Klik OK. 

4.2.4 Gunting, salin dan rekat 

Pada saat kita menyunting sebuah dokumen, kadang kala kita perlu memindahkan atau 

menyalin bagian dokumen baik itu berupa tulisan maupun gambar. Bagian dokumen 

tersebut mungkin dari dokumen lain atau dari dokumen yang sedang kita sunting, lalu 

ingin merekatnya ke dalam dokumen yang sedang kita sunting. Cara memindahkan 
atau menyalin bagian dokumen tersebut adalah sebagai berikut:  

Memindahkan atau menyalin: 

1. Pilih bagian dokumen.  

 Untuk tulisan dengan cara membloknya (Klik mouse lalu tarik, atau klik 2x 

untuk memilih satu kata, klik 3x untuk memilih satu paragraf).  
 Untuk gambar cukup dengan klik 1x. 
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2. Klik Edit pada menu, klik salah satu menu di bawah ini sesuai dengan 
keperluan kita: 

 Cut: Menggunting/menghapus tulisan yang sedang diblok. 

 Copy: Menyalin tulisan yang sedang diblok. 

Merekat tulisan: 

1. Setelah kita menggunting atau menyalin bagian dokumen seperti yang 

diterangkan di atas. Letakkan kursor pada tempat di mana kita hendak 
merekat bagian dokumen tersebut. 

2. Klik Edit pada menu, klik salah satu menu di bawah ini sesuai dengan 

keperluan kita: 

 Paste: Merekat bagian dokumen yang telah kita gunting/salin.  
 Paste Special…: Merekat secara khusus terutama untuk bagian dokumen 

yang kita gunting atau kita salin dari program lain selain Word. 

 Paste As Hiperlink: Merekat dan membuatnya hyperlink seperti halaman 

Web yang bisa diklik. 

Selain klik Edit pada menu, Cut, Copy dan Paste  dapat juga di tampilkan dengan 

cara klik kanan pada bagian dokumen yang bersangkutan. 

4.2.5 Temukan dan ganti 

Pada saat kita menyunting sebuah dokumen, kadang kala kita perlu mencari suatu kata 

tertentu dan menggantinya dengan kata lain yang lebih baik, atau kita ingin 

memindahkan kursor kita ke bagian dokumen yang kita kehendaki. Cara adalah sebagai 
berikut: 

1. Klik Edit pada menu, lalu klik Find atau Replace. Atau dapat juga dengan 

menekan Ctrl+F untuk find dan Ctrl+H untuk Replace.  

2. Dialog Find and Replace akan tampil. Pilih tab menu yang kita inginkan:  
 Find: Untuk mencari suatu kata/kalimat pada dokumen yang sedang kita 

sunting. 

 Replace: Untuk mencari suatu kata/kalimat dan menggantinya dengan 

suatu kata/kalimat yang kita kehendaki pada dokumen yang sedang kita 
sunting. 

 Go to: Untuk memindahkan kursor ke bagian dokumen yang kita 

kehendaki. 
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4.3 Mengatur Halaman Dokumen 

Halaman dokumen pada Word dapat kita atur semau kita. Sub-bab ini menjelaskan 

cara mengatur halaman dokumen pada Word. 

4.3.1 Mengatur margin atau pinggir 

Margin atau jarak dokumen dari pinggir kertas dapat diatur dengan cara sepeti berikut: 

1. Klik File pada menu, lalu klik Page Setup…. Atau tekan Alt+F+U pada 

keyboard. 

2. Dialog Page Setup akan tampil seperti Gambar 4.9 di bawah ini. 

 

Gambar 4.9  Dialog Page Setup untuk mengatur halaman dokumen. 

3. Selanjutnya pilih menu tab Margins. 
4. Tentukan:  

 Top: Jarak pinggir atas.  

 Bottom: Jarak pinggir bawah.  
 Left: Jarak pinggir kiri.  

 Right: Jarak pinggir kanan.  

 Header: Kepala dokumen, biasanya judul bab atau nomor halaman.  

 Footer: Kaki surat, biasanya nomor halaman.  
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 Apply to: Menentukan daerah yang diatur.  
5. Bila sudah klik OK. 

4.3.2 Mengatur ukuran kertas 

1. Klik File pada menu, lalu klik Page Setup…. Atau tekan Alt+F+U pada 

keyboard. 
2. Dialog Page Setup akan tampil seperti Gambar 4.9 di atas. 

3. Selanjutnya pilih menu Paper Size, lalu tentukan: 

 Paper size (ukuran kertas) sesuai dengan kertas yang ada di pasaran 
seperti A4, B5 dan lain-lain, atau kita tentukan sendiri: 

 Width: Lebar kertas. 

 Height: Tinggi kertas.  

 Orientation untuk menentukan bentuk kertas secara: 
 Portrait: Memanjang. 

 Landscape: Melebar. 

 Apply to: Menentukan daerah yang diatur.  

4. Bila sudah klik OK. 

4.3.3 Mengatur sumber kertas (Paper Source) 

1. Klik File pada menu, lalu klik Page Setup…. Atau tekan Alt+F+U pada 

keyboard. 
2. Dialog Page Setup akan tampil seperti Gambar 4.9 di atas. 

3. Selanjutnya pilih tab Paper Source, lalu tentukan jenis kertas (apakah 

Amplop, Continues, atau default/kertas per satu lembar) atau di mana kertas 

hendak disimpan di printer (tergantung jenis printer).  
 First Page : Menentukan halaman pertama saja. 

 Other page: Menentukan pada halaman ke dua dan selanjutnya. 

 Apply to: Menentukan daerah yang diatur.  

4. Bila sudah klik OK. 

4.3.4 Mengatur tata letak 

1. Klik File pada menu, lalu klik Page Setup…. 

2. Dialog Page Setup akan tampil seperti Gambar 4.9 di atas. 
3. Selanjutnya pilih tab Layout, lalu tentukan: 

 Section start: untuk menentukan awal bagian/section layout yang kita 

tentukan (apakah tiap halaman baru atau kolom baru dan lain-lain). 

 Headers dan Footers: Untuk menentukan tampilnya kepala kaki halaman. 
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 Vertical Aligment: Untuk menentukan letak dokumen secara vertikal: 
 Top: Menepi ke atas. 

 Center: Di tengah. 

 Justified: Rata atas bawah. 

 Bottom: Menepi ke bawah. 
 Line Number…: Menentukan/menampilkan nomor baris pada dokumen 

dokumen yang kita buat, baik itu di layar maupun di kertas saat di cetak. 

 Borders…: Menentukan batas dokumen: kosong, bergaris atau lain-lain.  

 Apply to: Menentukan daerah yang diatur.  
4. Bila sudah klik OK. 

4.4 Mencetak Dokumen 

4.4.1 Mencetak dokumen di layar 

Sebelum kita mencetak dokumen yang telah kita sunting pada printer yang 

sebenarnya, kita lebih baik memastikan tata letak dokumen kita pada layar. Hal ini 
dapat dilakukan pada Word dengan menggunakan fasilitas Print Preview. Caranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Klik File pada menu.  
2. Klik Print Preview.  

Atau tekan Alt+F+V pada keyboard. Atau klik tool Print Preview pada baris tool 

standar seperti gambar di bawah ini. 

 

4.4.2 Mencetak dokumen di kertas 

1. Klik File pada menu, lalu klik Print…. Atau tekan Ctrl+P pada keyboard. 

2. Dialog Print akan tampil seperti Gambar 4.10.  
3. Tentukan kriteria pencetakan dokumen yang dikehendaki: 

 Printer 

 Name: Diisi dengan nama printer yang terpasang pada komputer. 

 Page Range: Digunakan untuk menentukan halaman dokumen yang akan 
dicetak dengan pilihan: 

 All:  Untuk mencetak seluruh halaman dokumen. 
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 Current page: Untuk mencetak halaman dokumen yang sedang aktif 
(tempat di mana sekarang kursor berada). 

 Pages: Apabila akan mencetak halaman dokumen tertentu. Caranya 

dengan mengetik langsung nomor halaman yang akan kita cetak. 

Misalnya, jika kita ingin mencetak halaman 2, 3 dan 7, maka pada 
baris putih di sebelah Pages kita isi 2,3,7. Apabila kita ingin mencetak 

dari halaman 2 sampai 10, maka kita isi 2-10. 

 Print what: Diisi Document jika kita hendak mencetak dokumen yang kita 

sunting. 
 Print: Untuk memilih sistem pencetakan.  

 All pages in range: Untuk mencetak semuanya. 

 Odd pages: Untuk mencetak halaman ganjil saja. 
 Even pages: Untuk mencetak halaman genap saja. 

 Copies: Digunakan untuk menentukan jumlah salinan yang hendak dicetak: 

4. Number Copies: Untuk menentukan jumlah salinannya. 

5. Bila sudah klik OK. 

 

Gambar 4.10  Dialog Print. 
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4.5 Belajar Word Selanjutnya 

4.5.1 Apabila kita kesulitan dalam Word 

Apabila kita mengalami kesulitan dengan Word, kita dapat memanfaatkan fasilitas 

Microsoft Word Help. Pilih salah satu cara di bawah ini untuk menggunakan fasilitas 

Microsoft Word Help. 

 Klik Help pada menu, lalu klik Microsoft Word Help, atau 

 Tekan F1 pada keyboard, atau 

 Klik tombol Microsoft Word Help pada baris tool standar. 

4.5.2 Ingin tahu lebih banyak tentang Word 

Apabila kita ingin tahu lebih banyak tentang Word atau istilah-istilah yang dipakai, kita 

dapat memanfaatkan What’s This? pada menu Help. Caranya adalah sebagai berikut: 

1. Klik Help pada menu, lalu klik What’s This?.  
2. Penunjuk mouse akan berubah bentuk menjadi tanda panah yang disertai 

simbol tanda tanya seperti gambar di bawah ini. 

 
3. Klik bagian Word yang kita ingin ketahui. 
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55    
MMEENNGGEENNAALL  MMIICCRROOSSOOFFTT  EEXXCCEELL  

Microsoft Excel (disingkat Excel) merupakan program aplikasi spreadsheet (lembar kerja 

elektronik) canggih yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Excel 

akan membantu kita dalam hal menghitung, memproyeksikan, menganalisa dan 

mempresentasikan data baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Excel menyediakan 

berbagai bentuk grafik: mulai dari bentuk Kolom (Column), Baris (Bar), Garis (Line), 

dan lain-lain. 

Beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan dari program aplikasi Excel ini diantaranya 

adalah : 

 Dapat mempresentasikan data dengan cepat. 

 Dapat menampilkan grafik yang menarik dari data. 

 Cara membuat tabel lebih mudah. 

 Menyediakan berbagai fungsi perhitungan yang siap pakai. 
 Dan lain-lain. 

5.1 Mengaktifkan Excel 

5.1.1 Memulai Excel 

Kita dapat memulai atau menjalankan program aplikasi Word dengan klik 2x icon 

Microsft Excel yang terdapat di atas desktop seperti gambar di bawah ini. 
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Apabila icon tersebut tidak ada di atas desktop, lakukan langkah berikut ini (Lihat 
Gambar 5.1): 

1. Klik Start yang ada di Taskbar. 

2. Pilih Program. 

3. Kemudian klik Microsoft Excel. 

 

Gambar 5.1  Cara mengaktifkan Microsoft Excel. 

5.1.2 Bagian-bagian dasar Excel 

Bagian-bagian dasar Excel yang perlu kita ketahui terangkum dalam Tabel 5.1 di 

bawah ini. Sedangkan bentuk bagian-bagian tersebut dalam jendela Excel dapat dilihat 

pada Gambar 5.2. Seperti halnya Windows atau Word, perangkat-perangkat lunak 

buatan Microsoft mempunyai bagian-bagian dasar yang mempunyai fungsi yang sama. 
Oleh karena itu bagian-bagian yang sama dengan Windows atau Word tidak akan 

dibahas lagi dalam bab ini. 
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Tabel 5.1  Bagian-bagian dasar jendela Excel. 

Nama Bagian Fungsi 

Baris-baris Tool           

(Toolbars) 

Sama seperti yang telah dijelaskan pada Word namun 

tool-tool pada Excel mempunyai nama dan fungsi 
yang berbeda. Misalnya, baris tool standar excel 

mempunyai bentuk seperti:  

 

Sedangkan baris tool format mempunyai bentuk 
yang sama dengan Word.  

Awal Baris                      

(Row Heading)    

Penunjuk lokasi baris pada lembar kerja yang aktif. 

Awal baris juga berfungsi sebagai salah satu bagian 

dari penunjuk sel. Baris dalam Excel ditandai dengan 
angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jumlah baris yang 

disediakan oleh Excel adalah 65.536 baris. 

Awal Kolom                    

(Column Heading)   

Penunjuk lokasi kolom pada lembar kerja yang aktif. 

Sama halnya dengan awal baris, awal kolom berfungsi 
sebagai salah satu bagian dari penunjuk sel Kolom 

ditandai dengan abjad A–Z dan gabungannya. Setelah 

kolom Z, kita akan menjumpai kolom AA, AB s/d AZ 

lalu kolom BA, BB s/d BZ begitu seterusnya sampai 
kolom terakhir yaitu IV (berjumlah 256 kolom).  

Penunjuk sel                    

(Cell Pointer)    

Penunjuk sel yang aktif. Sel adalah perpotongan 

antara kolom dengan baris. Sel diberi nama menurut 

posisi kolom dan baris. Misalnya, sel A1 berarti 
perpotongan antara kolom A dengan baris 1. 

Baris Rumus           

(Formula Bar) 

Tempat kita untuk mengetik rumus-rumus yang akan 

kita gunakan nantinya. Dalam Excel pengetikkan 

rumus harus diawali dengan tanda “=” . Misalnya, kita 

ingin menjumlahkan nilai yang terdapat pada sel A1 
dengan B1, maka pada baris rumus kita ketik 

=A1+B1. 
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Menu
(Menu)

Baris Tool Standar
(Standard Toolbar)

Penunjuk Sel
(Cell Pointer)

Baris Rumus
(Formula Bar)

Awal Kolom
(Column Heading)

Baris Penggulung
(Scroll Bar)

Awal Baris
(Row Heading)

LEMBAR KERJA 
(Worksheet Area)

Baris Tool Format
(Formatting Toolbar)

Tab Lembar Kerja
(Sheet Tab)

 

Gambar 5.2  Bagian-bagian dasar Excel. 

5.1.3 Membuat/menyimpan/menutup/membuka lembar kerja 

Membuat atau menyimpan atau menutup atau membuka lembar kerja pada Excel, 

pada dasarnya sama dengan cara yang dijelaskan pada Word. Oleh karena itu bahasan 

mengenai hal-hal ini tidak akan diulangi dalam bab ini. Para pembaca dipersilakan 
melihat bahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai Word. 

5.2 Bekerja dengan Excel  

Dalam Excel kita akan sering berhubungan dengan kata Sel (cell) dan Julat (range)5. 

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa sel adalah perpotongan antara kolom 

dengan baris. Sedangkan julat adalah gabungan dari beberapa sel. Misalnya kumpulan 
sel A1 sampai dengan C10 disebut sebagai julat A1:C10, kita juga bisa menyebutnya 

dengan julat C10:A1 (lihat Gambar 5.3 berikut).  

 
5  Buku lain mungkin memakai istilah jangkauan, cakupan atau lingkup untuk menerjemahkan kata range. 

Buku ini memakai istilah julat berdasarkan Istilah Teknologi Informasi Bahasa Indonesia dari: 
http://ilmukomputer.com:81/bukuputih/istilah-ti-indonesia.txt 
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Gambar 5.3  Sel dan julat dalam Excel. 

5.2.1 Mengenal jenis data pada Excel 

Sebelum melangkah lebih jauh dengan Excel, ada baiknya terlebih dahulu kita 
mengenal jenis data dalam Excel itu sendiri. Jenis data dalam Excel adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Alfanumerik (Alphanumerics): Adalah jenis data berupa teks seperti 

huruf (A–Z, a–z), simbol (*, ^, $, %, #, @, dll) dan angka (0–9) yang tidak 

akan diolah secara matematik. Data jenis ini, dalam Excel akan dibuat rata kiri 

dan selalu didahului oleh label awal berupa tanda kutip satu (‘) yang 

diberikannya secara otomatis. Jika data yang dimasukkan adalah data angka 
tetapi kita ingin menganggapnya sebagai alfanumerik, maka kita harus 

mengetik label awal ini sebelum data tersebut, seperti: ‘234 untuk 234 

alfanumerik. 

2. Data Numerik/Angka (Numerics): Adalah data yang terdiri dari angka (0–

9), waktu dan tanggal yang dapat diolah secara matematik. Penulisan jenis 

data ini tidak boleh didahului oleh label awal. Data numerik ini akan 

ditampilkan rata kanan oleh Excel. 
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3. Data Rumus (Formula): Adalah jenis data yang terdiri dari rumus-rumus, 

seperti perkalian, pembagian, penjumlahan serta fungsi matematika lainnya. 

Data rumus merupakan jenis data yang terpenting dalam Excel, karena akan 

selalu digunakan dalam pengolahan data. 

5.2.2 Menggerakkan penunjuk sel 

Penunjuk sel (Cell Pointer) berfungsi untuk menunjuk sel aktif. Yang dimaksud dengan 

sel aktif ialah sel yang akan dilakukan suatu operasi tertentu. Untuk menggerakan 

penunjuk sel dengan mouse dapat dilakukan dengan cara klik sel yang diinginkan. 
Untuk sel yang tidak kelihatan kita dapat menggunakan baris penggulung untuk 

menggeser layar hingga sel yang dicari kelihatan, lalu klik sel tersebut. Untuk keadaan 

tertentu kita lebih baik menggunakan keyboard. Tabel 5.2 berikut memberikan daftar 

tombol pada keyboard yang digunakan untuk menggerakan penunjuk sel.  

Tabel 5.2  Menggerakkan penunjuk sel dengan keyboard 

Tombol  Fungsi  

    Pindah satu sel ke kiri, atas, kanan atau bawah.  

Tab  Pindah satu sel ke kanan.  

Enter  Pindah satu sel ke bawah.  

Shift+Tab  Pindah satu sel ke kiri.  

Shift+Enter  Pindah satu sel ke atas.  

Home  Pindah ke kolom A pada baris yang sedang dipilih.  

Ctrl+Home  Pindah ke sel A1 pada lembar kerja yang aktif. 

Ctrl+End  Pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan.  

PgUp  Pindah satu layar ke atas.  

PgDn  Pindah satu layar ke bawah.  

Alt+PgUp  Pindah satu layar ke kiri.  

Alt+PgDn  Pindah satu layar ke kanan.  

Ctrl+PgUp  Pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar berikutnya.  

Ctrl+PgDn  Pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar 

sebelumnya.  
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5.2.3 Memilih area kerja  

Memilih sel 

Memilih sel cukup dengan klik pada sel yang dituju (lihat pembahasan sebelumnya).  

Memilih julat 

Untuk memilih/mengaktifkan suatu julat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

 Menggunakan Mouse 

1. Klik dan tahan mouse di awal julat (Ingat: jangan klik di bagian kanan 

bawah, karena bagian ini mempunyai fungsi lain). 

2. Geser mouse sampai ke akhir julat. 
3. Lepaskan tombol mouse. 

 Menggunakan Keyboard 

1. Letakkan penunjuk sel di awal julat. 

2. Tekan tombol Shift dan sorot julat dengan menggunakan tanda panah. 

Memilih baris dan kolom 

Isi suatu kolom dan baris dapat kita pilih secara keseluruhan dengan klik awal kolom 
atau awal baris pada bagian yang diinginkan. Misalkan kita ingin memilih seluruh isi 

kolom A, maka cukup dengan klik huruf A yang terletak di awal kolom (column 

heading). Begitu juga halnya dengan baris. Jika ingin memilih lebih dari satu kolom 

atau baris yang berdekatan dapat dilakukan dengan cara klik awal kolom/baris (jangan 

dilepas), geser mouse ke akhir kolom/baris yang dipilih, kemudian lepas. 

5.2.4 Menghapus data pada sel/julat  

Untuk menghapus data di suatu sel atau julat tertentu, dapat dilakukan dengan cara ; 

1. Pilih sel atau julat yang datanya akan dihapus. 

2. Klik menu Edit pada menu, pilih Clear, klik Contents Del atau langsung klik 

tombol Delete pada keyboard. 

Dengan langkah di atas, format dan komentar sel tidak akan terhapus. Yang dimaksud 

dengan format sel/julat adalah garis tabel, bayangan, warna dan lain-lain selain dari isi 

sel itu sendiri. Sedangkan komentar adalah tulisan yang dimasukkan pada suatu sel, 

jika penunjuk sel diarahkan ke sel tersebut, maka komentar akan tampil. 
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Cara menghapus format sebuah sel adalah:  

 Klik Edit pada menu, pilih Clear, klik Formats. 

Cara menghapus komentar sebuah sel adalah: 

 Klik Edit pada menu, pilih Clear, klik Comments.  

Dan untuk menghapus seluruh data pada sel (isi, format dan komentar): 

 Klik Edit pada menu, pilih Clear, klik All. 

5.3 Rumus dan Fungsi 

5.3.1 Menggunakan rumus  

Menggunakan rumus (formula) pada Excel dapat digunakan dengan cara: 

1. Menggunakan angka: Rumus secara mutlak langsung diisi dengan angka-
angka.  

 Contoh: Untuk menentukan nilai dari 7-2x3-2=……, pada sel kita ditulis 

“=7-2*3-2” (tanpa tanda kutip) setelah menekan tombol enter maka yang 
tampil pada sel adalah hasil dari 7-2x3-2 yaitu –1. 

 Contoh: Untuk menentukan nilai dari 2x72=……, pada sel kita ditulis 

“=2*7^2 ” (tanpa tanda kutip)  setelah menekan tombol enter maka yang 

tampil pada sel adalah hasil dari 2x72 yaitu 98. 
2. Menggunakan referensi sel: Rumus diisi dengan alamat sel tertentu yang 

telah mempunyai nilai. 

 Contoh: Untuk menentukan hasil penjumlahan dari isi sel A2 dan A3 maka 

ditulis “=A2+A3” (tanpa tanda kutip). 
 Contoh: Untuk menentukan hasil penjumlahan dari isi sel A2 dan 2xA3 

maka ditulis “=A2+2*A3” (tanpa tanda kutip). 

5.3.2 Menggunakan fungsi  

Rumus-rumus yang telah tersusun pada program Excel dibuat dalam bentuk fungsi-

fungsi khusus. Fungsi-fungsi tersebut terbagi menjadi fungsi-fungsi financial, logika, 

fungsi matematika dan trigonometri dan lain-lain. Kita pelajari beberapa fungsi yang 

sering digunakan dalam perhitungan-perhitungan umum. Cara menulis fungsi sama 
dengan cara menulis rumus, yaitu dimulai dengan tanda sama dengan (=). 
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Fungsi Matematika 

Yang termasuk fungsi matematika dalam Excel di antaranya: 

1. SUM: Digunakan untuk menentukan nilai jumlah beberapa sel. 
 Fungsi SUM ditulis seperti: =SUM(sel awal:sel akhir). 

 Contoh: Untuk menentukan nilai jumlah dari sel A7 sampai dengan D10: 

=SUM(A7:D10) 

2. MIN: Digunakan untuk menentukan nilai terkecil dari beberapa sel. 
 Fungsi MIN ditulis seperti: =MIN(sel awal:sel akhir). 

 Contoh: Untuk menentukan nilai terkecil dari sel A7 sampai dengan D10:  

=MIN (A6:D10) 

3. MAX: Digunakan untuk menentukan nilai terbesar dari beberapa sel.  
 Fungsi MAX ditulis seperti: =MAX(sel awal:sel akhir). 

 Contoh: Untuk menentukan nilai terbesar dari sel A7 sampai dengan D10: 

=MAX (A7:D10) 
4. AVERAGE: Digunakan untuk menentukan nilai rata-rata pada beberapa sel.  

 Fungsi AVERAGE ditulis seperti: =AVERAGE (sel awal:sel akhir) 

 Contoh: Untuk menentukan nilai rata-rata dari sel A7 sampai dengan D10: 

=AVERAGE(A6:D10) 
5. COUNT: Digunakan untuk menentukan jumlah sel yang. 

 Fungsi COUNT ditulis seperti: =COUNT(sel awal:sel Akhir). 

 Contoh: Untuk menentukan jumlah sel yang mempunyai nilai dari  A7 

sampai dengan D10:  
=SUM(A7:D10) 

Fungsi Logika 

Fungsi logika dalam Excel yang sering digunakan adalah IF, digunakan untuk 

menentukan pilihan/logika dari suatu pernyataan. Fungsi IF ditulis seperti di bawah ini:  

=IF(tes_logika, nilai_ benar, nilai_salah) 

yang berarti bahwa jika pernyataan pada test_logika itu bernilai benar, maka perintah 
pada nilai_benar akan dilaksanakan. Sebaliknya jika pernyataan itu salah maka 

nilai_salah akan dilaksanakan.  

Fungsi logika pada umumnya dibantu dengan operasi pembanding (relation operator) 

seperti tabel berikut di bawah ini: 
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Tabel 5.3  Operator relasi 

Lambang Arti 

= Sama dengan. 

<> Tidak sama dengan. 

> Lebih dari. 

< Kurang dari. 

>= Lebih dari atau sama dengan. 

<= Kurang dari atau sama dengan. 

 

Contoh penggunaan fungsi logika: 

 Jika nilai sel A1>49, maka hasilnya 100, jika tidak maka hasilnya 0. Dalam 
Excel kita tulis pernyataan tersebut seperti: 

=IF(A1>49,100,0) 

 Jika nilai sel A1>49, maka hasilnya Lulus, jika tidak maka hasilnya Gagal. 

Dalam Excel kita tulis pernyataan tersebut seperti: 
=IF(A1>49,”Lulus”,”Gagal”) 

Dari kedua contoh di atas, kita lihat bahwa jika data itu berbentuk alfanumerik, maka 

data tersebut harus diapit tanda kutip ganda. 

5.4 Membuat Grafik dan Mencetak Lembar Kerja 

5.4.1 Membuat grafik 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa program Excel dapat digunakan untuk 

mempresentasikan data dalam bentuk grafik. 

Membuat grafik pada Excel dapat dilakukan dengan cara berikut seperti ini: 

1. Misalkan kita punya lembar kerja seperti Gambar 5.4 di bawah ini: 
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Gambar 5.4  Contoh data pada lembar kerja Excel. 

2. Pilih julat (range) yang grafiknya akan kita buat. 

3. Klik Insert, lalu klik Chart…, sehingga tampil dialog Chart Wizard seperti 

Gambar 5.5 di bawah ini. 

 

Gambar 5.5  Dialog Chart Wizard – Step 1 of 4. 

4. Tentukan jenis grafik pada kolom Chart type dan pilih jenis khususnya pada 

kolom Chart sub type, lalu klik Next>. Dialog berikutnya tampil seperti 

Gambar 5.6. 
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Gambar 5.6  Dialog Chart Wizard – Step 2 of 4. 

5. Pastikan julat yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik, lalu klik Next>. 

6. Dialog berikutnya tampil seperti Gambar 5.7, isi baris-baris yang perlu: 

 Chart title: Diisi dengan judul grafik. 

 Caterory (X) axis: Diisi dengan kategori untuk sumbu x. 

 Value (Y) axis: Diisi dengan kategori untuk sumbu y.  

 

Gambar 5.7  Dialog Chart Wizard – Step 3 of 4. 

7. Klik Next>. Dialog berikut tampil seperti Gambar 5.8. 

8. Pilih letak grafik dengan cara memilih pilihan: 

 As new sheet: Menempatkan grafik pada suatu lembar kerja baru.  
 As object in: Menempatkan grafik pada lembar kerja aktif.  

9. Klik Finish. 
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Gambar 5.8  Dialog Chart Wizard – Step 4 of 4. 

5.4.2 Mencetak lembar kerja 

Data yang telah dibuat pada setiap lembar kerja Excel dapat dicetak pada lembar 

kertas. Cara mencetak lembar kerja Excel adalah sebagai berikut:  

1. Jika ingin mencetak julat tertentu, maka pilihlah julat itu seperti yang telah 

dijelaskan. Jika tidak langsung ke langkah berikut. 

2. Klik File pada menu, lalu klik Print sehingga tampil dialog Print.  
3. Kemudian tentukanlah pada dialog tesebut: 

 Printer 

 Name: Diisi dengan nama printer yang terpasang pada komputer. 

 Print Range: Digunakan untuk menentukan julat lembar kerja yang akan 
dicetak dengan pilihan: 

 All:  Untuk mencetak seluruh halaman pada lembar kerja. 

 Page(s): Apabila akan mencetak halaman kerja dengan pemilihan 

yaitu dengan cara mengisi From untuk menentukan halaman awal 
pencetakan dan kotak To untuk menentukan akhir halaman cetak. 

 Print what: Digunakan untuk menentukan data yang akan dicetak: 

 Selection: Untuk mencetak data yang dipilih saja. 

 Active sheet: Untuk mencetak seluruh isi lembar kerja yang aktif. 
 Entire workbook: Untuk mencetak buku kerja yang sedang aktif. 

 Copies: Digunakan untuk menentukan jumlah salinan yang hendak dicetak: 

 Number Copies: Untuk menentukan jumlah salinannya. 
4. Bila sudah klik OK. 

Catatan: 
 Sebelum kita mencetak lembar kerja yang telah kita olah pada printer yang 

sebenarnya, kita lebih baik memastikan tata letak lembar kerja kita pada layar. 
Hal ini dapat dilakukan pada Excel dengan menggunakan fasilitas Print 

Preview. Caranya sama seperti pada Word. 
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