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A. Bagian Komputer 

Pada saat ini  perkembangan komputer sangat pesat. Perkembangan 

komputer terjadi pada hardware maupun software. Kemajuan pada teknologi 

komputer tidak akan ada gunanya jika kita tidak mampu mengoperasokannya. 

Komputer digunakan hampir disemua kegiatan kehidupan manusia karena sangat 

besarnya kegunaan komputer. Komputer dapat dikatakan sebagai teman setia kita 

karena komputer akan menjalankan semua perintah kita. Syarat agar komputer 

dapat bekerja denga syarat  kita harus dapat memberikan perintah-perintah yang 

dimengerti oleh komputer. Apabila kemampuan ini dapat kita kuasai maka kita 

akan merasakan manfaat komputer yang sangat banyak. 

Komputer terdiri dari berbagai komponen atau bagian. Secara garis besar 

komponen ini  dibagi dalam dua kelompok. Kelompok itu adalah hardware 

(perangkat keras) dan software  (perangkat lunak). Keterangan dari dua kelompok 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Hardware (perangkat keras) 

Hardware merupakan bagian kompuer yang dapat kita lihat, kita raba atau 

bagian yang merupakan tampilam dari wujud komputer. Yang termasuk dalam 

kelompok ini diantaranya adalah mouse, keyboard (papan ketik), tape drive, 

disk drive, monitor (layar kaca), printer (pencetak). 



2. Software  (perangkat lunak)  

Software  (perangkat lunak) adalah merupakan progam atau kummpulam 

program yang berisikan instruksi untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat 

dijalankan oleh komputer. Secara garis besar software dibedakan dalam dua 

kolompok. 

 

B. keyboard (Papan kunci ) 

 keyboard (Papan kunci ) adalah bagian komputer yang digunakan untuk 

menulis. Bagian dari keyboard mirip pada mesin ketik hanya saja ada perbedaan 

pada kunci (tombol-tombol) peterintah. Beberapa tombol dalam dalam keybord 

adalah: 

1. Shift 

a. Digunakan untuk karakter yang tertulis dibagia atas tiap tombol atau untuk 

membuat huruf  besar dari abjad. 

b. Untuk tombol-tombol numerik di bagian kanan. 

 

2. Caps lock 

Berfungsi untuk mengunci tombol shift. Bila tombol ini aktif jika detekan 

tombol siht akan ter tulis huruf kecil dari abjad. 

 

3. Enter 

Tombol ini berfungsi tergantung pada jenis program aplikasi yang 

digunakan. Pada keadaan biasa digunakan untuk mengakhiri pengetikan 

suatu perintah. 

 

4. Control (Ctrl) 

Melakukan suatu perintah yang umumnya merupakan kombinasi dengan 

tombol lain. Contoh ctrl-alt-del, perintah ini untuk mematikan sistim 

komputer yang baru beroperasi. 



5. Back Space (       ) 

Untuk menghapus karakter (huruf atau tanda) dibelakang krusor 

 

C. Pengaktifan dan mematikan komputer 

1. Untuk menghidupkan komputer dilakukan cara sebagai berikut: 

a. Hubungkan kabel komputer dengan sumber tegangan. 

b. Tekan tombol power untuk mengaktifkan CPU. 

c. Tekan tombol power pada monitor. 

d. Tunggu sampai timbul menu start 

Perhatikan layar monitar, apabila pada layar sebelum muncul  menu start 

muncul perintah ikuti perintah itu. 

2. Untuk mematikan komputer dilakukan cara sebagai berikut: 

a. Klik dengan mouse kiri pada tulisan start 

b. Klik menu Shut Down. 

c. Pada monitor muncul perintan, pilihlah Shut Down the computer. 

d. Klik tulisan Yes. 

e. Tunggu sampai pada layar muncul tulisan It’s now safe to turn off your 

computer. 

f. Tekan tombol power pada monitor. 

g. Tekan  tombol power CPU. 

h. Cabut kabel dari sumber tegangan. 

 

D. Latihan  

Mengaktikan komputer dan mematikan komputer sesuai cara diatas. 

 

 

 

 



PENGGUNAAN MICROSOFT WORD 

 

A. Kegunaan  

Program Microsoft Word merupakan program yang digunakan untuk 

pengolah kata. Program ini dapat meningkatkan efisiensi kerja kita dalam hal 

menulis. Dengan menggunakan program  ini dapat debuat berbagai dokumen  

dengan cepat. Bentuk tulisan maupun bentuk format tulisan dapat difareasi 

dengan cepat dan mudah. Melalui  program ini juga dapat membuat gambar atau 

diagram. 

 

B. Cara Pengatifan 

Penggunaan mouse dalam menjalankan program komputer kebanyakan 

menggunakan klik kiri. Program Microsoft Word dapat dijalankan dengan 

berbagai cara salah satunya sebagai berikut: 

1. Klik tulisan start . 

2. Memilih menu Program. 

3. Pilih menu Microsoft Word dengan mengeklik, jika tidak ditemukan dilihat 

pada Micrasoft office. 

4. Tunggu sampai muncul tampilan jendela word. 

 

C. Mengakhiri program Microsof word 

Program ini dapat diakhiri dengan beberapa cara salah satunya adalah 

sebagai berikut: 

1. Klik tanda silang pada kanan atas layar. 

2. Tunggu sampai timbul menu start 

 

D. Latihan 

Membuka dan membuka  program Microsof Word 



MENGETIK DENGAN PROGRAM MICROSOFT WORD 

A. Mengetik Bacaan 

Proses pengetikan dengan program ini mirip seperti mesin ketik hanya 

ada beberapa tombol yang fungsinya berbeda. Kesalahan saat menulis dapat 

dihapus dengan tombol Back space atau Delete. Krusor diletakkan di kanan huruf 

jika Back space yang digunakan, apabila menggunakan tombol Delete krusor 

diletakan disebelah kiri huruf.    Untuk membuat terampil mengetik dengan 

menggunakan komputer kerjakan latihan berikut ini: 

1. Ketiklah suatu bacaan yang dapat diambil dari buku yang sesuai dengan 

bidang study yang anda ajarkan kesiswa!  

2. Ketiklah suatu bacaan yang ada suka 

Kedua latihan ini dapat dipilih salah satu sesui dengan keinginan anda atau 

dapat dikerjakan kedua-duanya. Untuk mengingat-ingat pengunaan tombol 

banyaklah  berlatih menulis dengan komputer. 

B.  Pengaturan Dokumen 

Hasil ketikan yang perlu diatur secara umum adalah margin (garis tepi), ukuran 

kertas dan spasi. Pengaturan ketiga hal ini dapat dikerjakan sebagai berikut: 

1. Menentukan lebar margin dan ukuran kertas 

a. Klik menu file diteruskan klik sub menu Page Setup. Word akan 

menampilkan kotak dialog. 

b. Untuk mengatur  margin, klik margin 



c. Ukuran dan orientasi kertas dapat kertas dapat diubah dengan mengklik 

pilihan Paper Size. 

2. Penentuan Spasi  

a. Pilih menu format kenudian teruskan ke sub menu Paragrap. Tunggu 

sampai muncul kotak dialog Paragrap. 

b. Klik Line Spacing, pilih spasi yang dikehendaki. 

Cara lain yang cepat lansung mengklik tanda spasi  yang ada pada 

menu. Pilihan padamenu hanya ada 3 macam yaitu 0.5, 1.5, 2.apa bila tidak 

ada dapat titimbulkan melalui menu view. 

 

C. Menyimpan Dokumen 

Menyimpan dokumen yang telah kita tulis gunanya untuk dapat 

menampilkan kembali hasil tulisan pada waktu yang lain. Dokumen dapat 

disimpan dalam disk (hard disk maupun floppy disk). Penampilam kembali 

dokumen  dapat dilakukan untuk mengedit tulisan, mencetak tulisan yang sama 

dan melanjutkan tulisan yang telah ada. Cara menyimpan dokumen adalah 

sebagai berikut: 

1. Klik menu file dilanjutkan ke sub menu save as. 

2. Tunggu sampai timbul kotak dialog kemudian tulis nama file. 

3. Klik tipe save as jika ingin dirubah. 

4. Klik save. 

Peyimpanan dokukmen dapat dilakukan dengan merubah nama file. 

Caranya sama tinggal merubah nama file pada langkah 3. 

 

D. Keluar Dari Word 

Setelah kita mengetik dan ingin berhenti kita dapat mengekhiri program. 

Mengakhiri / keluar program word   dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Simpan dokumen yang telah diketik. 

2. Klik tanda silang pada kanan atas. 



 Penyimpanan dokumen dapat tidak dilakukan langsung klik tanda silang 

dikanan atas tetapi muncul kotak peringatan yang tertulis Do you want to save 

change to (nama file yang ditulis)? Pilihlah yes dengan cara mengeklik. 

 

E. Latihan 

Ketiklah sembarang artikel dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Ukuran kertas kuarto dengan orientasi tegak(portrait) 

b. Margin atas 4 Cm, kiri 4 Cm, bawah 3 Cm, kanan 4 Cm 

c. Spasi  2 (double) 

d. Tek rata keri dan kanan 

e. Simpan hasil ketikan   

 

 

 

 



MENGEDIT DOKUMEN 

Hasil ketikan yang diperoleh perlu kita edit. Kemungkinan salah tulis, salah 

letak atau belum sesuia yang kita inginkan dapat kita atur kembali. Dalam pengaturan 

hasis ketikan cukup mudah karena terdapat perintah-perintah yang mudah kita 

gunakan. Pada kesempatan kali ini akan kita mulai dari membuka dokumen yang 

sudah kita sispan. 

Ada bermacam-macam cara untuk membuka dokumen yang sudah kita simpan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Klik  Start bawa anak panak ke program, dilanjutkan ke exploring kemudian 

diklik. Tunggu sampai ada tampilan exploring. 

2. Klik folder tempat kita menyimpan dokumen. 

3. Klik 2 kali nama file tempat hasil ketikan kita simpan.  

Setelah beberapa saat akan timbul hasil ketikan yang kita simpan dalam feli 

tersebut. Hasil ketikan kita siap untuk kita edit. Unutk perubahan-perubahan hasil 

ketikan dapat dilakukan sebagai berikut: 

 

A. Mem-Blok teks 

Mem-Blok akan sangat membantu dalam perubahan dari hasil ketikan. 

Dengan mem-Blok perubahan yang kita inginkan dapat dilakukan dengan cepat. 

Cara mem-blok sebagai berikut: 

1. Letakan krusor didikat kata atau kalimat yang akan diblok. 

2. Tekan klik kiri dan geser ke kiri atau ke kanan sebanyak kata atau kalimat 

yang kita ingin blok. 

Bila kita telah melakukan perubahan dari yang kita blok, kita dapat 

menghilangkan blok dengan cara menekan tombol klik kiri  diluar daerah yang 

kita blok. 



B. Menyalin Tulisan atau teks (copy) 

Kita dapat membuat tulisan yang sama sebanyak yang kita inginkan 

dengan cara meng copy tulisan itu. Tulisan yang sama ini dapat kita letakan 

ditempat yang kita inginkan  dengan cepat dan mudah. Cara meng-Copy teks 

atau obyek adalah sebagai berikut: 

1. Blok teks atau klik obyek yang ingin di copy 

2. Klik tombol copy yang ada dalam toolbar 

3. Tempakan krusor pada lokasi yang diinginkan 

4. Klik tombol paste pada toolbar 

 

C. Menimbulkan Tulisan Yang Telah Dihapus 

Tulisan yang sudah terlanjur kita hapus atau kita ubah dapat kita 

munculkan kembali seperti semula dengan fasilitas Undo. Kita dapat 

mengembalikan tulisan yang kita Undo ke semula dengan menekan Redo. 

 

D. Vareasi Tulisan 

Tulisan hasil ketikan dapat divariasi sesuai kehendak kita. Variasi  tulisan 

dapat berupa bold (cetak tebal), italic (cetak miring), under line (garis bawah), 

Kombinasi antara ketiganya. Variasi dapar berupa susunan paragrap atau baris 

yaitu di tengah, rata kanan, rata kiri, rata kanan dan kiri. 

Variasi pada teks dapat berupa perubahan warna, perubahan ukuran dan 

jenis huruf. Cara untuk merubah tulisan yaitu diblok dahulu baru dikenai operasi 

yang kita inginkan. 

Untuk merubah ukuran maupun jenis huruf , tulisan diblok dahulu baru 

memilih font dan font size, kemudian klik diluar blok. 

E. Mengindent Paragrap. 

Pada pengetikan berupa paragrap dapat diatur baian kiri dan kanan serta 

masuknya baris pertama pada paragrap. Untuk keprluan tertentu tas kanan dan 

kiri dapat diubah sesuai keperluan. 



Mengindent dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan ukuran ruler yaitu 

mengeser tanda indent dikanan dan dikiri sesuai yang kita inginkan. 

 

F. Membuat Tabel 

Tabel yang kitaperlukan dapat kita buat sesuai kebutuhan kita. Cara 

pembuatan tabel adalah sebagai berikut: 

1. Klik menu tabel yang ada diatas. 

2. Geser kesub menu insert tabel 

3. Isi kotak dialog tabel sesuai keperluan 

4. Klik OK 

Tabel yang terbuntuk dapat diubah ukuranranya dengan mengkik garis 

kemudian di geser  sesuai keinginan. 

 

G. Latihan 

Buatlah perubahan dari dokumen yang telah dimiliki, kemudian simpalah dalam 

file yang baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENCETAK HASIL KETIKAN 

1. Cara Mencetak 

Hasil ketikan kita yang ada pada layar monitor dapat kita cetak pada kertas 

sebagai hasil akhir ketikan. Apabila hasil ketikan tidak sesuai keinginan dapat kita 

ubah dahulu baru kita cetak lagi. Hasil cetakan dapat dibuat sebanyak yang kita 

inginkan.  

Hasil cetakan akan dikeluarkan melalui printer, untuk itu pastikan printer dalam 

keadaan siap digunakan. Carra mencetak adalah sebagai berikut: 

1. Klik menu file kemudian dibawa kesub menu Print. 

2. Isi kotak dialog printer sesuai dengan yang dibutuhkan kompuer yaitu: 

a. Name : isi nama printer yang digunakan 

b. Dikotak Page range pilih All jika semua dicetak, Current Page jika ingin 

memcetak halaman tenpat krusor berada, Pages jika kita ingin mencetak 

beberapa halaman tertentu. 

c. Number copies: isi angka banyaknya tiap halaman ingin dicetak. 

d. Klik OK. 

2. Latihan 

Cetaklah  hasil ketikan yang ada punyai. 

 

 

 


