
Memulai MS Word

Start -  Programs -  Microsoft Office -  Microsoft Word

Atau, cari ikon               pada desktop dan klik dua kali 

ikon tersebut.

Belajar Dasar
Microsoft Word 2003
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Muncullah tampilan seperti ini. Ini disebut lembar 

kerja Microsoft Word atau program pengolah data. 

Menulis
Setiap kali kita ingin berpindah ke paragraph baru, 

selalu tekan “Enter” pada keyboard, maka kursor akan 

berpindah pada baris baru atau paragraph baru.

Jika terjadi kesalahan dalam mengetik atau menulis, 

selalu gunakan tombol “Backspace” pada keyboard, 

(biasanya bergambar          ) maka ia menghapus huruf 

per huruf ke belakang. Untuk menghapus satu kata 

gunakan “ctrl + backspace”, maka satu kata akan 

terhapus. 
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Menyimpan
Untuk menyimpan file atau dokumen 

yang telah dibuat klik Menu File – 

Save As.

Berinama file atau dokumen yang 

baru dibuat. Nama file bisa apa saja 

asal mudah diingat dan sesuai dengan 

isi dokumen. Misal: “dokumen 

praktek”

Selalu ingat dimana kamu menyimpan file atau 

dokumen yang baru dibuat. 

Setelah itu klik tombol “Save”.
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Formatting / Memformat Dokumen
Left berarti naskah yang ditulis akan sama rata 

pada sisi kiri.

Center berarti naskah yang ditulis akan rata 

tengah.

Right berarti naskah yang ditulis akan sama rata 

pada sisi kanan.

Justify berarti naskah akan sama rata pada sisi kiri 

dan kanan.

Format Huruf
Bold untuk membuat huruf bercetak tebal

Italic untuk membuat huruf bercetak miring

Underline untuk membuat huruf bergaris bawah

Membuat tanda pada tulisan

Jika ingin memberi tanda pada tulisan gunakan “Bullet 

points”.            Contoh penggunaan “bullets”

Memberi nomor secara otomatis

Sama seperti membuat tanda pada tulisan. Klik ikon 

“numbering”. 

                Contoh penggunaan “numbering”

Satu
Dua
Tiga
dst...

1. Satu
2. Dua
3. Tiga
4. dst...
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Memilih jenis dan ukuran huruf

Untuk memilih jenis huruf  klik disini                        dan 

pilih jenis huruf. 

Contoh Huruf Times New Roman, Contoh Huruf Comic 

Sans, Contoh Huruf Arial

Untuk mengubah ukuran huruf klik disini             dan 

pilih ukurannya. Ingat! Standar ukuran huruf adalah 

12 point. Sedangkan ukuran huruf untuk judul 

biasanya 14 point.

Ini ukuran huruf 12 point. 

Ini ukuran huruf 14 point. 

Ini ukuran huruf 18 point.

Oh, saya salah mengetik naskah! Jika terjadi 

kesalahan dalam menulis atau mengetik kita bisa 

menggunakan “UNDO”         untuk kembali. 

Menutup lembar kerja 
Ketika selesai membuat suatu dokumen dan telah 

disimpan, kamu bisa menutup lembar kerja Word 

dengan meng-klik tombol X   pada sudut kanan atas

Jika kamu 

menemukan kotak 

dialog seperti ini,      

klik saja “Yes”.
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Membuka dokumen yang telah disimpan

Temukan Ikon Microsoft Word dan klik dua kali ikon 

tersebut (langkahnya sama seperti yang telah dibahas di 

atas)

Setelah muncul tampilan Microsoft 

Word, klik “File” kemudian pilih 

dengan mengklik “Open”. Setelah itu 

akan tampil kotak dialog seperti ini. 

Cari nama 

dokumen yang 

tadi telah dibuat 

lalu klik dua kali 

pada nama 

dokumen 

tersebut.  

Setelah terbuka, cobalah dicetak 

(print) pada selembar kertas. Untuk 

mencetak coba klik “File” kemudian 

pilih “Print”.
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Apakah MENU itu?

Menu adalah pilihan yang terdapat didalam suatu layanan 

yang dapat kita pilih sesuai dengan pilihan yang kita 

inginkan. 

Menu ini mempunyai sub menu masing-masing sesuai 

dengan fungsi dari menu induknya. Misalnya Menu File, 

maka sub menu-nya berisi segala hal yang berkaitan dengan 

file, begitu juga dengan menu yang lainnya. Standarnya 

menu ini terdiri atas Menu File, Edit, View, Insert, Format, 

Tools, Table, Windows dan Help tapi daftar menu juga dapat 

kita tambahkan sesuai dengan keperluan kita. 

Apakah IKON itu?

Ikon adalah tanda atau simbol yang terdapat di dalam 

menu yang dapat mempermudah kita dalam memilih suatu 

layanan yang kita inginkan. Untuk mengetahui nama dari 

ikon-ikon tersebut dapat dilakukan dengan mengarahkan 

pointer mouse pada ikon yang dituju, tunggu sesaat maka 

akan tampil nama dari ikon tersebut.

Untuk lebih detailnya, berikut adalah nama-nama ikon 

standar beserta fungsinya yang biasa digunakan pada 

Microsoft Word.

NEW  Membuka lembar kerja baru

OPEN Membuka dokumen yang telah 
tersimpan

SAVE Menyimpan dokumen 

PRINT Mencetak dokumen yang telah 
siap di cetak

PRINT PREVIEW  Melihat hasil pekerjaan yang 
telah selesai dan akan dicetak
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COPY Menggandakan objek/huruf

PASTE  Menempelkan atau 
memunculkan objek/huruf 
yang sudah di copy

FONT Mengatur jenis huruf yang 
digunakan.

FONT SIZE  Mengatur ukuran huruf sesuai 
keinginan

BOLD Membuat huruf tercetak tebal

ITALIC Membuat huruf tercetak 
miring

UNDERLINE Membuat huruf bergaris 
bawah

ALIGN LEFT Meratakan alinea pada sisi 
kiri/rata kiri

CENTER Membuat alinea pada posisi 
tengah

ALIGN RIGHT Meratakan alinea pada sisi 
kanan/rata kanan

JUSTIFY Meratakan alinea pada sisi 
kiri dan kanan/rata kiri kanan

LINE SPACING  Menentukan jarak antar baris

NUMBERING Pemilihan jenis penomoran

BULLETS Pemilihan jenis penandaan 
berupa bullet

ZOOM Memilih ukuran tampilan 
pada layar
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