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MENJALANKAN MICROSOFT WORD 2007 

Ada beberapa langkah untuk menjalankan program Ms. Word, yaitu : 

1. Klik tombol Start > All Program > Microsoft Office > Microsoft Office Word 2007  

 
 
2. Klik tombol Start > Run > ketikkan “winword” > Enter  

 
 

 

 

 

PENGENALAN INTERFACE/TAMPILAN PADA MS. WORD 2007 
Pada windows Microsoft Word 2007 yang muncul, terdapat beberapa tampilan sebagai 
berikut (tunjukkan dengan mouse anda masing–masing komponen berikut) :  

o Office Button  
o Quick Access Toolbar  
o Title Bar  

o Tabmenu Ribbon  
o Ribbon  
o Status Bar  

o Horizontal Scroll Bar  
o Vertical Scroll Bar  
o Document Area  
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MENGAKTIFKAN MENU-MENU PADA MS. WORD 2007 
1. Untuk mengaktifkan Menu Home, coba anda klik tab Menu Home pada tab menu atau 

tekan Alt+H, perhatikan ribbon menu yang tampil.  

 
 

2. Untuk mengaktifkan Menu Insert, coba anda klik Menu Insert pada tab menu atau tekan 
Alt+N, perhatikan ribbon menu yang tampil.  

 
 

3. Untuk mengaktifkan Menu Page Layout, coba anda klik tab Menu Page Layout pada tab 
menu atau tekan Alt+P, perhatikan ribbon menu yang tampil.  
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4. Untuk mengaktifkan Menu References, coba anda klik tab Menu References pada tab 
menu atau tekan Alt+S, perhatikan ribbon menu yang tampil.  

 
 

5. Untuk mengaktifkan Menu Mailing, coba anda klik tab Menu Mailing pada tab menu atau 
tekan Alt+M, perhatikan ribbon menu yang tampil  

 
 

6. Untuk mengaktifkan Menu Review, coba anda klik tab Menu Review pada tab menu atau 
tekan Alt+R, perhatikan ribbon menu yang tampil.  

 
 

7. Untuk mengaktifkan Menu View, coba anda klik tab Menu View pada tab menu atau 

tekan Alt+W, perhatikan ribbon menu yang tampil.  

 
 

FUNGSI IKON YANG SERING DIGUNAKAN DALAM WORD 2007 

Tombol Nama Keterangan 

 
New Untuk membuat document baru 

 
Open Untuk membuka document yang sudah ada 

 
Save Untuk menyimpan document 

 
Print  Untuk mencetak document 

 
Print Preview Untuk preview document 
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Cut  Memindahkan objek dari document ke clipboard 

 
Copy  

Mengcopy/menggandakan objek dari document ke 
clipboard 

 
Paste  Menempelkan objek dari clipboard ke document 

 
Undo  Menampilkan kembali kondisi sebelumnya 

 
Redo  Menampilkan kembali kondisi sesudahnya 

 
Font  Memilih jenis font/huruf 

 
Font size Memilih ukuran huruf 

 
Bold Memberi efek cetak tebal pada teks 

 
Italic Memberi efek cetak miring pada teks 

 
Underline Memberi efek bergaris bawah pada teks 

 Subscript Membuat huruf kecil di bawah huruf dasarnya 

 
Superscript Membuat  huruf kecil di atas huruf dasarnya 

 Cange case 
Merubah format huruf menjadi huruf kapital atau 

huruf kecil 

 
Align left Memformat teks rata kiri 

 
Center  Memformat teks di tengah-tengah 

 
Align right Memformat teks rata kanan 

 Justify  Memformat teks rata kiri dan kanan 

 
Numbering  Memberikan urutan penomoran pada item 

 
Bullets  

Memberikan karakter tertentu pada point-point yang 

ditekankan  

 
Table Menyisipkan/membuat tabel 

 
Picture Menyisipkan gambar dari file komputer 

 
Clip art Menyisipkan clip art 

 
Shapes 

Menyisipkan shapes yang berupa bangun ruang, 
tanda panah atau bentuk lainnya 

 
Smart art 

Menyisipkan objek yang digunakan   untuk 

mengkomunikasikan suatu informasi, misal struktur 
organisasi, proses sesuatu dll. 

 
Chart  

Menyisipkan grafik yang berguna sebagai 

perbandingan suatu data 

 
Header  Memberi catatan atas suatu dokumen 

 
Footer Memberi catatan kaki suatu dokumen 

 
Page number Menyisipkan nomor halaman 

 
Word art Menyisipkan teks dekorasi 



 

5 | S M A N  1  M A N T E W E  
 

 
Drop cap 

Membuat sebuah  huruf   yang lebih besar di awal 
paragraf 

 
Equation  

Membuat penulisan matematika, termasuk di 

dalamnya simbol matematika 

 
Symbol 

Menyisipkan simbol-simbol yang tidak terdapat pada 
keyboard 

 
Margin Memberi ukuran tepi halaman 

 
Orientation 

Mengubah layout kertas yang berupa landscape 

(mendatar) atau potrait (vertikal) 

 
Paper size Memilih ukuran kertas yang digunakan 

 
Columns  Membagi naskah kedalam 2 atau lebih kolom 

 
Page borders Menambah atau merubah bingkai halaman 

 
MEMBUAT DOKUMEN BARU  

1. Klik Office Button > New, atau dengan tombol kombinasi (Ctrl+N) 
2. Pada Kotak Dialog yang muncul Pilih > Blank Document > klik tombol Create.  

 

 
 

Ketiklah naskah di bawah ini dengan menggunakan jenis huruf Arial Narrow ukuran 11 point! 
 

Perubahan Peta Industri TI 
 

Bagi siapa pun yang sudah bersentuhan dengan Teknologi Informasi (TI), baik sebagai pemakai 
computer dan internet maupun pemain di bisnis dan industry TI, perubahan peta industri sangat penting 
dicermati. Ketika internet telah menjadi tulang punggung komunikasi dunia, segala sesuatu pun akan 
berubah drastis. 

Microsoft yang pada saat ini merupakan raksasa industri software, diduga akan menghadapi 
hantaman keras akibat perubahan bisnis software. Bisa jadi suatu hari Microsoft akan tumbang. Program-
program yang mirip dengan yang dihasilkan Microsoft akan ditawarkan dengan murah bahkan gratis di 
internet, sehingga orang tidak perlu lagi membeli software seperti sekarang. Sebagai gantinya, akan 
muncul perusahaan penyewaan software yang online di internet dan apabila kita membutuhkannya, 
tinggal menyewa atau bahkan dilayani gratis. Ini mirip dengan situs web yang menyediakan aneka 
software yang dibutuhkan pemakai. Di sisi lain, PC akan tersaingi oleh handphone, karena akses e-mail 
dan web dapat dilakukan melalui handphone. Menggunakan PC akan dianggap terlalu bertele-tele dan 
merepotkan. Orang akan menggunakan infoware atau internet appliance untuk berbagai aplikasi yang 
selama ini dikerjakan oleh komputer. Sebagian besar PC akan terkoneksi ke internet 24 jam dan akan 
dikendalikan oleh handphone, misalnya untuk mengolah data, mencetak ke printer, dan mengirim data. 
Dari segi manusia, mutlak diperlukan orang atau sumber daya manusia yang berprofesi TI untuk 
menguasai ilmu dari sector industri. Tidak peduli orang pemasaran, produksi, atau keuangan, semua 
dituntut memiliki keahlian di bidang TI. Ini bahwa lembaga pendidikan dituntut untuk memiliki kurikulum TI 
dan menyediakan laboratorium TI jika ingin lulusannya mampu bersaing di pasar tenaga kerja. 
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MENYIMPAN DOKUMEN KERJA 

1. Setelah teks selesai anda ketik, klik Office Button.  
2. Pilih Save atau Save As (untuk menyimpan dengan nama yang beda dengan nama 

sebelumnya) dapat juga menggunakan tombol kombinasi (Ctrl+S) 

3. Pilih Word Document. 

  
4. Pada windows yang muncul, pilih folder Document, ketikkan nama filenya pada File name 

“Perubahan Peta Industri TI”. Pilih Word Document pada Save as type.  
5. Klik tombol Save.  

 
 
MENUTUP DOKUMEN KERJA 
Klik Office Button > Close (Ctrl + W).  
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MEMBUKA DOKUMEN YANG TELAH DISIMPAN 

1. Klik Office Button > Open  atau dengan tombol kombinasi (Ctrl+O) 
2. Pada kotak dialog yang muncul, pilih folder yang akan dibuka filenya  

yaitu folder “Documents”.  
3. Pilih nama filenya “Perubahan Peta Industri TI”.  
4. Klik tombol Open.  

 
 
MENCETAK DOKUMEN 
Setelah kita melakukan pengeditan dokumen, maka untuk melihat hasilnya secara real maka 

kita perlu mencetaknya. Langkah-langkahnya yaitu : 
 Pastikan printer dalam keadaan hidup dan terpasang kertas pada printer tersebut 

 

 Klik            Office Button > Print atau dengan tombol kombinasi (Ctrl+P) 
 

 Akan muncul kotak dialog seperti berikut : 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Pada kolom Page range, klik All apabila kita ingin mencetak semua halaman dokumen. 

Pilih Current page apabila anda ingin mencetak halaman yang sedang terlihat di layar 
monitor. Pilih Pages apabila kita ingin mencetak halaman tertentu saja 

 Pada kolom Number of copies, kita dapat menentukan jumlah penggandaan 

pencetakkan 
 Setelah selesai dengan pengaturan, klik OK 
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Latihan 1 
Tulis naskah di bawah ini dengan menggunakan jenis huruf “Arial” ukuran 12 
 
Apakah Konsentrasi Bisa Dilatih Sejak Balita? 

Konsentrasi merupakan hal penting bagi seseorang. Dengan konsentrasi proses belajar 
akan menjadi lebih mudah, pikiran pun dapat lebih terfokus pada sesuatu yang 
membutuhkan perhatian khusus. Apakah konsentrasi bisa dilatih sejak balita? Jawabannya 

ya. Balita dapat dilatih untuk berkonsentrasi. 
 

Kemampuan untuk berkonsentrasi ini dapat dilatih sejak balita. Ada berbagai cara untuk 
melatih konsentrasi. Namun merangsang balita untuk berkonsentrasi harus disesuaikan 

dengan usianya. Usia 0-6 bulan misalnya Konsentrasi dapat dilatih dengan cara meletakkan 
mainan yang bergerak dan berbunyi di atas tempat tidurnya. Sebaiknya jarak mainan 

dengan si balita sekitar 30-60 cm. 

 
Pada usia 7-12 bulan, saat balita sudah dapat duduk atau berdiri, stimulasi dapat 

dilakukan dengan cara memberikan mainan yang dapat dipegang dan diamati. 

Kemudiaan orang tua dapat menyebutkan nama benda tersebut berulang kali. Jika balita 
sudah tampak bosan, ganti lagi dengan mainan lain. Bentuk mainan lain yang dapat dicoba 

adalah gambar-gambar/foto. Di sini orang tua dapat menunjukkan bagian dan gambar-
gambar tersebut. 

 
Lalu, pada usia 1-2 tahun, ketika batita sudah dapat berjalan dan aktif bergerak, stimulasi 
yang dapat diberikan pada balita adalah mengajaknya untuk rnengamati obyek yang jauh, 
misalnya gambar di dinding, benda-benda di halaman atau benda yang berada di jalan. 
Setelah itu, sebutkan nama benda-benda yang ditunjuk secara berulang-ulang. 
 

Latihan 2 
Ketiklah naskah ini dengan menggunakan jenis huruf “Comic Sans Ms” ukuran 12 
 

Resep Membuat Fruit Tea 
Bahan-bahannya : 

 600 ml air teh tubruk 

 300 ml jus nanas 

 300 ml jus jeruk manis 

 200 ml jus lemon 

 

Sirup : 

 300 ml air 

 5 sdm gula palem 

 1 ruas jahe, memarkan 

 2 buah bunga lawang 

 1 btg serai, memarkan 

 

Cara membuatnya : 

1. Membuat sirup : rebus semua bahan selama 10 menit. Angkat dan saring. 

2. Campur sirup dengan teh, jus nanas, jus jeruk, dan jus lemon. Aduk. 

3. Sajikan selagi hangat 
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Latihan 3 
Petunjuk: 
1. Ketik teks berikut ini dengan format kertas A4, margin atas dan kiri 3 cm, margin kanan, dan 

bawah 2 cm. 
2. Jenis huruf Times New Roman ukuran 11 point . 
3. Beri jarak baris (Line spacing) 1,5 
4. Buatlah footer Nama Kamu. 
5. Simpan dokumen dengan nama “Virus” di folder kamu 
6. Cetak dokumen tersebut ke dalarn kertas. 

 

VIRUS KOMPUTER 

Virus komputer adalah program buatan manusia. Bila suatu sistem telah diserang oleh virus, 

maka lama-kelamaan kerja komputer akan terganggu, apalagi jika virus tersebut ganas, maka 

komputer akan macet atau tak berfungsi sama sekali. 

Tidak semua program virus dibuat untuk merusak, ada yang dibuat untuk melindungi hasil 

karyanya agar tidak dibajak. Program yang dirancang untuk merusak program lain tetapi tidak dapat 

menempelkan dirinya tidak dapat disebut sebagai virus, tetapi sebagai Electronic Vandalism. Saat ini 

dikenal lirna kelas, yaitu 

 Worm 

 Virus 

 Trojan 

 Horse (kuda Trojan) 

 Logic Bom (bom waktu) 

 Trapdoor 

Perbedaan yang sangat mendasar antara virus dan worm, yaitu walau pun keduanya memiliki 

sifat mempengaruhi kerja komputer, tetapi virus tidak selamanya memiliki sifat merusak. Virus 

memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri dengan menempelkan dirinya pada program lain, 

maka jika program pada komputer yang terserang virus diaktifkan, secara otomatis virus tersebut ikut 

aktif, sedangkan worm hanya memperbanyak diri dengan memanfaatkan ruang kosong pada memori 

komputer. Kegiatan memperbanyak diri dilakukan sampai memori penuh dan komputer menjadi 

macet. 

Kuda Troya memiliki teknik integrasi yang dimiliki virus, tetapi dalam kuda troya disisipkan 

program yang sangat berbahaya yang dapat menghapus dan menghancurkan dokumen di disket atau di 

harddisk. 

Trapdoor suatu titik input ke sistem dengan membaypass sistem keamanan. Para Hackers 

umumnya menggunakan cara ini untuk membobol komputer yang akan dimasukinya dan jika ingin 

merusaknya. Pembobolan ATM bank umumnya juga menggunakan Trapdoor ini. 
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Latihan 4 
Petunjuk: 
1. Ketik teks berikut ini dengan format kertas A4, margin standar. 
2. Gunakan perintah superscript dan subscript pada latihan berikut. 
3. Jenis huruf Arial ukuran 12 point . 
4. Beri jarak baris (Line spacing) 1 
5. Simpan dokumen dengan nama “Air Bagi Kehidupan” di folder kamu 

 

AIR BAGI KEHIDUPAN 
 

Air melimpah di bumi ini, karena 60% dari bumi terdiri dari air. Bahkan tubuh 
kita 70% terdiri atas air. Dapat dibayangkan air begitu penting bagi kehidupan. 
Sekarang kita semakin sulit untuk mendapatkan air bersih apalagi di musim 
kemarau. Air yang begitu rnelimpah akan menjadi barang mahal jika sudah menjadi 
air bersih. Air yang rumus kimianya H20 artinya terdiri dari atom hidrogen sebanyak 2 
buah dan oksigen seban yak 1 buah, maka jika berikatan menjadi air yang kita kenal. 
 Menurut kesehatan, air bersih yang layak dikonsumsi oleh manusia adalah 
1. warna bening (tidak berwarna), 
2. tidak berasa, dan 
3. tidakberbau. 

Syarat ini nampaknya sederhana saja menurut sifat fisisnya. Jika dilihat 
secara biologi dan kirniawi maka air bersih adalah air yang tidak mengandung zat 
kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia dan kandungan BOD tidak melampaui 
batas yang telah ditetapkan. 

Dalam fisika, air memiliki massa jenis  = 1 g/cm3 atau  = 1000 kg/rn3, hal ini 
dapat terjadi jika air tidak memiliki kandungan zat lain, atau biasa dikenal sebagai air 
murni. 

Setiap hari kita membutuhkan sekitar ½ m3 air untuk keperluan mandi, 
mencuci, dan keperluan lainya. Jika penduduk Indonesia ada 200 juta maka dalam 
sehari akan dibutuhkan 100 juta m3 air. Coba bayangkan betapa besar kebutuhan air 
kita dalarn sehari.  
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Latihan 5 
Petunjuk: 
1. Ketik teks berikut ini dengan format kertas A4, margin standar. 
2. Gunakan perintah Insert Table 
3. Simpan dokumen dengan nama “Tabel” di folder kamu 
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