
 

 
i 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
iii 

SAMBUTAN  

 

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan visi 

Kemdikbud 2025 untuk „menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan 

Kamil/Insan Paripurna)‟, tema pembangunan pendidikan nasional 2015-2019 

difokuskan pada daya saing regional pendidikan dan kebudayaan.  

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) 

2015-2019, menjabarkan bahwa sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud 2019 

adalah „Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang 

Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi Kemdikbud 

2019, misi Kemdikbud 2015-2019 dikemas dalam Misi: Mewujudkan Pelaku 

Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat (M1);  Mewujudkan Akses yang Meluas, 

Merata, dan Berkeadilan (M2);  Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu (M3); 

Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa (M4);  dan 

Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan 

Pelibatan Publik (M5).  

Tujuan strategis telah dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan 

sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan 

sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dengan memperhatikan rumusan 

misi. Salah satu tujuan strategis untuk mencapai visi-misi Kemendiknas 2015-2019 

adalah Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan 

Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan (T1), dengan sasaran 

strategis berupa meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam 

kepribadian, spiritual dan sosial (SS3). 

Upaya pemberdayaan guru dan tenaga pendidikan diantaranya dilakukan dengan 

menyelenggarakan “Guru Pembelajar Moda Daring” yang berkualitas baik untuk 

guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk itu, 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) telah menetapkan 

program/kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan (PK 

4004) dengan sasaran kegiatan meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai bidangnya (SK.7.4004.1) dan IKK sebagai berikut: 



  

 
iv 

IKK.7.4004.1.1 : Jumlah guru yang berkompeten bidang TK/PLB 

IKK.7.4004.1.2 : Jumlah guru yang berkompeten bidang IPA 

IKK.7.4004.1.3 : Jumlah guru yang berkompeten bidang IPS dan Kewarganegaraan 

IKK.7.4004.1.4 : Jumlah guru yang berkompeten bidang Matematika 

IKK.7.4004.1.5  : Jumlah guru yang berkompeten bidang Penjas dan BK 

IKK.7.4004.1.6 : Jumlah guru yang berkompeten bidang Bahasa 

IKK.7.4004.1.7 : Jumlah guru yang berkompeten bidang Seni dan Budaya 

IKK.7.4004.1.8 : Jumlah guru yang berkompeten bidang Bisnis dan Pariwisata 

IKK.7.4004.1.9 : Jumlah guru yang berkompeten bidang Pertanian 

IKK.7.4004.1.10 : Jumlah guru yang berkompeten bidang Mesin dan Teknik Industri 

IKK.7.4004.1.11 : Jumlah guru yang berkompeten bidang Otomotif dan Elektronika 

IKK.7.4004.1.12 : Jumlah guru yang berkompeten bidang Bangunan dan Listrik 

IKK.7.4004.1.13 : Jumlah guru yang berkompeten bidang kelautan, perikanan, 

teknologi informasi dan komunikasi 

IKK.7.4004.1.14 : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten 

IKK.7.4004.1.15  : Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten 

IKK.7.4004.1.16 : Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang 

kompeten 

IKK.7.4004.1.17 : Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung 

keterlaksanaan sistem nasional Guru Pembelajar Moda Daring ini. 

 

Jakarta, Februari 2016 

Direktur Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D. 

NIP 195908011985031001 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

telah berhasil menyusun Modul Dasar TIK untuk pembelajaran daring bagi guru dan 

tenaga kependidkan peserta Guru Pembelajar Moda Daring.  

Modul Dasar TIK untuk Pembelajaran Daring ini merupakan hasil revisi dari modul 

sebelumnya yang telah dikembangkan dalam pelaksanaan PKB KS/M dengan moda 

daring. Modul Dasar TIK ini dimaksudkan untuk mendukung “Guru Pembelajar Moda 

Daring” guna meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di bidangnya 

sesuai dengan (1) Sasaran Kegiatan (SK.7.4004.1) Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019, (2) Permenpan Nomor 64 tahun 2009, (3) 

Permendiknas Nomor 13 tahun 2007, dan (4) Permendiknas Nomor 28 tahun 2010. 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penulisan Modul Dasar TIK untuk pembelajaran daring.  

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/Saudara dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. Amin.  

Terakhir, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memohon maaf 

apabila dalam Modul Dasar TIK untuk pembelajaran daring ini masih terdapat hal-hal 

yang kurang berkenan bagi Bapak/Ibu/Saudara. 

 

Jakarta, Februari 2016 

a.n. Direktur Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 

Sekretaris  

 

Drs. E. Nurzaman A.M., M.Si., M.M  

NIP 195805081985111001 
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PENJELASAN UMUM 

DASAR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK     

GURU PEMBELAJAR DARING 

 

A. Pengantar 

Teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 15 

menyebutkan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta 

didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai 

sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 

Sementara Pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. 

The partnership 21st century skills (http://www.p21.org/) juga menggambarkan 

trend perkembangan abad 21 bahwa kita hidup dalam teknologi dan lingkungan 

media-driven, ditandai dengan akses kelimpahan informasi, perubahan yang 

cepat dalam perangkat teknologi, dan kemampuan untuk berkolaborasi serta 

membuat individu berkontribusi dalam skala yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Warga produktif dan pekerja harus mampu menunjukkan 

keterampilan berpikir kritis dan fungsional, seperti melek informasi, melek media, 

dan melek ICT (Information and Communication Technology). 

Literasi ICT atau TIK merupakan bagian penting yang harus ada dalam kurikulum 

abad ke-21, selain kecakapan berpikir dan belajar (Thinking and Learning Skills). 

Literasi ICT diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan ICT dalam 

menuntaskan kecakapan berpikir dan belajar. Peserta didik abad ke-21 

merupakan digital native di mana teknologi sudah menjadi bagian hidup mereka. 

Oleh karena itu, literasi ICT atau TIK merupakan bagian penting dari keterampilan 

yang harus dikuasai oleh guru atau kepala sekolah/madrasah. Dengan 

penguasaan ICT atau TIK, guru atau kepala sekolah/madrasah diharapkan   

mampu mengembangkan pembelajaran, mengolah dan menggali informasi yang 

dibutuhkan, serta memanfaatkan teknologi dan media untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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Modul Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan untuk 

membekali guru atau kepala sekolah/madrasah dalam meningkatkan kompetensi 

penerapan TIK, untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui 

modalitas dalam jaringan (daring). Penggunaan modul ini dapat berimplikasi pada 

pembudayaan  pembelajaran yang berbasis TIK. Modul dasar TIK disajikan 

melalui pembelajaran dalam bentuk tatap muka di kelas, melalui pemahaman 

teori dan kegiatan praktik untuk tugas mandiri dan kelompok, serta diskusi. 

 

B. Target Kompetensi 

Modul Dasar TIK untuk Pembelajaran Daring ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan amanat 

dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Permenpan Nomor 64 tahun 2009 

Tentang Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.  

a) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

b) Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi 

Guru yang dilaksanakan sesuai  dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan 

untuk meningkatkan profesionalitasnya.  

 

2. Permendiknas Nomor 13 tahun 2007  

Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dimensi Kompetensi Manajerial,  

a) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan (Kompetensi 2.14). 

b) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah/madrasah (Kompetensi 2.15). 

 

3. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010  

Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, tertuang pada 

BAB VI Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pasal 11. Pada ayat, 
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a) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial (ayat 1). 

b) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui 

pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif (ayat 2). 

 

C. Hasil Pembelajaran yang Diharapkan 

Setelah mempelajari uraian materi pada kegiatan belajar yang telah disediakan 

Saudara diharapkan dapat: 

 

1. Menjelaskan dan mengoperasikan sistem komputer dan perangkatnya. 

2. Mampu mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Office 2010 (MS Word, 

MS PowerPoint dan MS Excel) 

3. Menguasai dasar-dasar internet mulai dari sejarah, cara menyambungkan 

komputer dengan internet dan pengoperasian browser dasar dan mesin 

pencari. 

4. Menggunakan dan memanfaatkan layanan/aplikasi internet, seperti surat 

elektronik (e-mail), chatting, media sosial, forum, dan video di internet. 

5. Mengenal Guru Pembelajar Daring 
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D. Ruang Lingkup Materi 

 

Topik 1. Dasar Penggunaan Komputer 

Komputer merupakan perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Pada topik ini akan dibahas dasar-dasar pengunaan  komputer 

yang akan diawali dengan pengenalan Sistem Komputer, bagaimana mengoperasikan perangkat komputer, mengenal dan menggunakan 

sistem operasi (Windows), dan bagaimana menggunakan aplikasi yang ada dalam sistem operasi dalam komputer. 

LEARNING OUTCOME INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Menjelaskan dan 

mengoperasikan sistem 

komputer dan 

perangkatnya. 

 
1. Mengenal sistem komputer 

dan perangkatnya 

2. Memahami sistem komputer 

dan perangkat 

pendukungnya 

3. Mengoperasikan perangkat 

komputer 

4. Menggunakan sistem 

operasi Windows 

5. Membuka dan menutup 

aplikasi yang ada di dalam 

Windows 

 

Pengenalan Sistem 

Komputer 

1. Pengertian komputer 

1. Pengertian sistem 

komputer 

2. Komponen sistem 

komputer 

3. Penjelasan Peralatan 

(Hardware) dan 

fungsinya 

4. Software dan fungsinya 

5. Brainware 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

45 
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Topik 1. Dasar Penggunaan Komputer 

Komputer merupakan perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Pada topik ini akan dibahas dasar-dasar pengunaan  komputer 

yang akan diawali dengan pengenalan Sistem Komputer, bagaimana mengoperasikan perangkat komputer, mengenal dan menggunakan 

sistem operasi (Windows), dan bagaimana menggunakan aplikasi yang ada dalam sistem operasi dalam komputer. 

LEARNING OUTCOME INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Pengoperasian 

Perangkat Komputer 

1. Memasang 

komputer/Laptop 

2. Mematikan dan 

menghidupkan 

komputer/laptop 

3. Menggunakan 

keyboard 

komputer/laptop 

4. Menggunakan mouse 

5. Menggunakan 

touchpad 

6. Menghubungkan 

komputer/laptop 

dengan LCD 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

135 
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Topik 1. Dasar Penggunaan Komputer 

Komputer merupakan perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Pada topik ini akan dibahas dasar-dasar pengunaan  komputer 

yang akan diawali dengan pengenalan Sistem Komputer, bagaimana mengoperasikan perangkat komputer, mengenal dan menggunakan 

sistem operasi (Windows), dan bagaimana menggunakan aplikasi yang ada dalam sistem operasi dalam komputer. 

LEARNING OUTCOME INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Menggunakan Sistem 

Operasi 

1. Pengenalan interface 

sistem operasi 

2. Pengenalan desktop, 

shortcut, aplikasi yang 

sedang berjalan 

3. Windows Explorer 

4. Manajemen file 

5. Membuat folder 

6. Mengganti nama folder 

7. Menyalin file/folder 

8. Memindahkan 

file/folder 

9. Menghapus file/folder 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

135 
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Topik 1. Dasar Penggunaan Komputer 

Komputer merupakan perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Pada topik ini akan dibahas dasar-dasar pengunaan  komputer 

yang akan diawali dengan pengenalan Sistem Komputer, bagaimana mengoperasikan perangkat komputer, mengenal dan menggunakan 

sistem operasi (Windows), dan bagaimana menggunakan aplikasi yang ada dalam sistem operasi dalam komputer. 

LEARNING OUTCOME INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Menggunakan aplikasi 1. Membuka dan menutup 

aplikasi 

2. Menyimpan file 

3. Membuka file 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

135 
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Topik 2. Aplikasi Microsoft Office 

Microsoft Office adalah perangkat lunak buatan Microsoft yang merupakan sebuah paket aplikasi perkantoran. Paket ini terdiri atas beberapa 

aplikasi handal dan telah menjadi standar aplikasi yang sering digunakan di Indonesia. Di dalam modul ini, aplikasi Microsoft Office yang 

akan dijelaskan adalah Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, dan Microsoft Excel. 

LEARNING 
OUTCOME 

INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Mengenal, 

memahami, dan 

melakukan operasi 

dasar pada 

perangkat lunak 

pengolah kata 

Microsoft (MS) Word 

sebagai dasar 

pembelajaran 

daring. 

1. Mampu membuka dan 

menutup aplikasi MS Word 

2. Mengenal fungsi-fungsi ribbon 

di dalam MS Word 

3. Mengatur format tulisan di 

dalam MS Word 

4. Mencetak dokumen MS Word 

Microsoft Word 2010 1. Dasar-dasar Microsoft 

Word 2010 

2. Ribbon pada Microsoft 

Word l 2010 

3. Bekerja dengan Microsoft 

Word 2010 

4. Mencetak dokumen 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 
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Topik 2. Aplikasi Microsoft Office 

Microsoft Office adalah perangkat lunak buatan Microsoft yang merupakan sebuah paket aplikasi perkantoran. Paket ini terdiri atas beberapa 

aplikasi handal dan telah menjadi standar aplikasi yang sering digunakan di Indonesia. Di dalam modul ini, aplikasi Microsoft Office yang 

akan dijelaskan adalah Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, dan Microsoft Excel. 

LEARNING 
OUTCOME 

INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Mampu menggunakan 

Microsoft PowerPoint 

2010 untuk membuat 

presentasi dengan 

komputer. 

1. Mampu membuka dan 

menutup aplikasi MS 

PowerPoint 

2. Mengenal fungsi-fungsi 

ribbon di dalam MS 

PowerPoint 

3. Membuat slide presentasi 

sederhana dengan MS 

PowerPoint 

4. Mencetak dokumen MS 

PowerPoint 

Microsoft PowerPoint 

2010 1. Operasi Dasar Microsoft 

PowerPoint 2010 

2. Pengenalan antarmuka 

Microsoft PowerPoint 

2010 

3. Bekerja dengan Microsoft 

PowerPoint 2010 

4. Menampilkan dan 

mencetak presentasi 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

270 



  

 

1
0

 

Topik 2. Aplikasi Microsoft Office 

Microsoft Office adalah perangkat lunak buatan Microsoft yang merupakan sebuah paket aplikasi perkantoran. Paket ini terdiri atas beberapa 

aplikasi handal dan telah menjadi standar aplikasi yang sering digunakan di Indonesia. Di dalam modul ini, aplikasi Microsoft Office yang 

akan dijelaskan adalah Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, dan Microsoft Excel. 

LEARNING 
OUTCOME 

INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Mampu menggunakan 

Microsoft Excel 2010 

untuk mengolah data 

secara sederhana 

1. Mampu membuka dan 

menutup aplikasi MS Excel 

2. Mengenal fungsi-fungsi 

ribbon di dalam MS Excel 

3. Memasukkan data di dalam 

MS Excel 

4. Menggunakan formula 

sederhana dengan MS Excel 

5. Mencetak dokumen MS Excel 

Microsoft Excel 2010 1. Dasar-dasar Microsoft 

Excel 2010 

2. Ribbon pada Microsoft 

Excel 2010 

3. Bekerja dengan Microsoft 

Excel 2010 

4. Mencetak dokumen  

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

360 
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Topik 3. Internet Untuk Pembelajaran Daring 

Layanan internet banyak jenisnya, yang paling umum adalah penggunaan layanan web yang dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi 

web browser. Pada topik ini akan lebih jauh mengenal internet, bagaimana menghubungkan komputer dengan internet, menggunakan 

browser yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat, menggunakan fasilitas mesin pencari (search engine), e-Mail, Chatting, media sosial 

seperti Facebook, bagaimana menggunakan forum secara daring, mengetahui dan menggunakan sumber berlajar berbasis video dari 

internet, mengenal Learning Management System (Moodle, Edmodo), pengenalan dan penggunaan Guru Pembelajar Daring bagi kepala 

sekolah/madrasah, dan penggunaan gadget untuk mobile learning. 

LEARNING OUTCOME INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Setelah mempelajari 

modul ini diharapkan 

peserta mampu 

menggunakan dasar-

dasar internet. 

 

1. Mengenal dasar internet 

2. Menghubungkan komputer 

dengan internet 

3. Mengenal dan 

mengoperasikan web 

browser 

4. Menggunakan mesin pencari 

(search engine) 

5. Mengenal dan 

mengoperasikan email 

6. Menggunakan aplikasi 

chatting – (Skype) 

Pengenalan Internet 
1. Mengenal internet  Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

45 

Menghubungkan 

komputer dengan 

internet  

1. Menyambungkan 

internet dengan 

menggunakan modem 

2. Menyambungkan 

internet dengan 

menggunakan wi-fi  

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

45 

Browser  
1. Menggunakan web 

browser  

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

45 
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Topik 3. Internet Untuk Pembelajaran Daring 

Layanan internet banyak jenisnya, yang paling umum adalah penggunaan layanan web yang dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi 

web browser. Pada topik ini akan lebih jauh mengenal internet, bagaimana menghubungkan komputer dengan internet, menggunakan 

browser yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat, menggunakan fasilitas mesin pencari (search engine), e-Mail, Chatting, media sosial 

seperti Facebook, bagaimana menggunakan forum secara daring, mengetahui dan menggunakan sumber berlajar berbasis video dari 

internet, mengenal Learning Management System (Moodle, Edmodo), pengenalan dan penggunaan Guru Pembelajar Daring bagi kepala 

sekolah/madrasah, dan penggunaan gadget untuk mobile learning. 

LEARNING OUTCOME INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

7. Menggunakan aplikasi 

jejaring sosial (Facebook) 

8. Mengenal dan menggunakan 

Guru Pembelajar Daring 

 

Mesin pencari (search 

engine)  

1. Mencari informasi 

dengan mesin pencari 

2. Mencari dokumen 

gambar dengan mesin 

pencari. 

 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

45 

 E-Mail  
3. Membuat akun email 

dengan menggunakan 

Gmail 

4. Mengirimkan Surat 

dengan Gmail 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

45 
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Topik 3. Internet Untuk Pembelajaran Daring 

Layanan internet banyak jenisnya, yang paling umum adalah penggunaan layanan web yang dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi 

web browser. Pada topik ini akan lebih jauh mengenal internet, bagaimana menghubungkan komputer dengan internet, menggunakan 

browser yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat, menggunakan fasilitas mesin pencari (search engine), e-Mail, Chatting, media sosial 

seperti Facebook, bagaimana menggunakan forum secara daring, mengetahui dan menggunakan sumber berlajar berbasis video dari 

internet, mengenal Learning Management System (Moodle, Edmodo), pengenalan dan penggunaan Guru Pembelajar Daring bagi kepala 

sekolah/madrasah, dan penggunaan gadget untuk mobile learning. 

LEARNING OUTCOME INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Mengenal media 

sosial (Facebook)  

1. Jejaring sosial Facebook 
Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

90 

Chatting  
1. Mengenal chatting 

2. Chatting dengan 

menggunakan Skype 

 

 

 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

45 
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Topik 3. Internet Untuk Pembelajaran Daring 

Layanan internet banyak jenisnya, yang paling umum adalah penggunaan layanan web yang dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi 

web browser. Pada topik ini akan lebih jauh mengenal internet, bagaimana menghubungkan komputer dengan internet, menggunakan 

browser yang dikenal oleh kebanyakan masyarakat, menggunakan fasilitas mesin pencari (search engine), e-Mail, Chatting, media sosial 

seperti Facebook, bagaimana menggunakan forum secara daring, mengetahui dan menggunakan sumber berlajar berbasis video dari 

internet, mengenal Learning Management System (Moodle, Edmodo), pengenalan dan penggunaan Guru Pembelajar Daring bagi kepala 

sekolah/madrasah, dan penggunaan gadget untuk mobile learning. 

LEARNING OUTCOME INDIKATOR SUBTOPIK MATERI METODE 

PERKIRAAN 
ALOKASI 
WAKTU 
(menit) 

Pengenalan Guru 

Pembelajar Daring 

3. Login Guru Pembelajar 

Daring 

4. Aktivitas forum 

5. Aktivitas chatting 

6. Menggunggah tagihan 

KB Daring 

Ceramah, 

Demonstrasi 

dan Praktik 

 



15 

 

 

 

E. Target Pengguna 

Modul dasar penggunaan TIK untuk pembelajaran daring ditujukan untuk 

seluruh peserta dari Guru Pembelajar dan tenaga kependidikan yang 

menggunakan modalitas daring. Guru Pembelajar moda daring terdiri dari 

Moda daring penuh (full online) dan Moda daring kombinasi (blended).  

Guru pada moda daring penuh dalam proses pembelajarannya berinteraksi 

dengan pengampu. Pada moda daring kombinasi terdapat kegiatan tatap muka 

dan dibimbing oleh mentor di kelompok kerja guru. Sedangkan untuk Kepala 

sekolah/madrasah didampingi oleh pengawas pendamping masing-masing.  

Dengan demikian guru, mentor, kepala sekolah/madrasah serta pengawas 

diharapkan mampu menggunakan modul ini sebagai bahan pembelajaran 

dasar pengunaan TIK pada guru pembelajar daring. 
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TOPIK 1 

DASAR PENGGUNAAN KOMPUTER 
 

A. Pengantar 

Era komputer dan peralatan teknologi telah berpengaruh pada kehidupan 

sehari-hari. Penggunaan aplikasi komputer dapat ditemukan di pertokoan, 

lembaga pendidikan, dunia kesehatan, dan masih banyak aplikasi komputer 

yang sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Komputer dan internet 

digunakan untuk mendapatkan informasi, pengalaman, hiburan, online, 

membeli produk dan jasa, serta berkomunikasi dengan orang lain. 

Pada topik ini, Saudara akan diperkenalkan dengan komputer dan sistemnya, 

serta diajak untuk memahami fungsi dari sistem tersebut.. Dengan mengenal 

dan memahami sistem komputer, Saudara diharapkan dapat mengoperasikan 

sistem dan aplikasi komputer.  

B. Tujuan yang Ingin Dicapai 

Setelah mempelajari modul ini Guru dan Tenaga Kependidikan mampu: 

1. Mengenal sistem komputer beserta perangkat-perangkatnya. 

2. Mampu menyalakan dan mematikan komputer. 

3. Mampu memasang, menyalakan, dan mematikan LCD Proyektor dengan 

laptop. 

4. Mampu mengelola Desktop, File dan Folder. 

C. Kompetensi yang Diharapkan 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Guru dan Tenaga Kependidikan 

dapat mengenal, memahami, dan mengoperasikan sistem komputer untuk 

peningkatan kompetensi dalam pembelajaran dan manajemen 

sekolah/madrasah. 

D. Metode/Strategi 

Metode yang digunakan dalam mempelajari modul ini adalah melalui 

ceramah, demonstrasi, diskusi, dan praktik. 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Pengenalan Sistem Komputer dan Perangkatnya 

Pada sub topik ini Saudara akan mempelajari sistem komputer beserta 

komponen-komponen yang diperlukan di dalamnya sehingga siap untuk 

digunakan.  

 

Kegiatan Belajar 1.1 : Sistem Komputer dan Perangkatnya 

 

Gambar 1.1. Sistem Komputer dan perangkatnya 

 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat Keras adalah perangkat yang mendukung proses 

komputerisasi yang dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara 

langsung. Perangkat keras yang terdapat pada komputer terdiri atas: 

 Keyboard adalah alat input yang mengkonversi huruf, angka, dan 

karakter lain menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh processor. 

   

 Gambar 1.2.a. Keyboard PC  b. Keyboard Laptop 
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 Mouse adalah alat input yang digunakan untuk memanipulasi objek 

yang terlihat pada layar komputer.  

 

Gambar 1.3. Mouse 

 

Laptop telah terintegrasi dengan perangkat input yang satu ini 

namun dalam bentuk lain. Alat input pengganti mouse pada laptop 

sudah sampai pada teknologi touchpad yang berupa area khusus 

yang dapat mendeteksi gerakan jari yang menyentuh kemudian 

diproyeksikan pada layar monitor dalam bentuk kursor. Touchpad ini 

biasanya terletak pada bagian bawah keyboard. 

 

 

Gambar 1.4. Touchpad 

 

 
 
Beberapa laptop khususnya keluaran terbaru tidak menampilkan secara 
fisik dengan menonjolkan tombol klik kiri atau kanannya, tetapi terletak 
pada posisi yang sama, yaitu bagian bawah kiri, kanan pada trouchpad dan 
tepi kanan untuk scroll vertikalnya. 

Catatan 
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 Optical Disk (CD/DVD/BD) adalah media penyimpanan disk 

(piringan/cakram) yang membutuhkan perangkat khusus untuk 

mengaksesnya yang disebut CD/DVD/BD drive.  

   

 Gambar 1.5.a. CD & CD-Rom (PC) b. DVD & DVD-Rom (Laptop) 

 

 Monitor adalah salah satu perangkat yang berguna untuk 

menampilkan informasi yang dihasilkan dari proses input. Ada 

beberapa jenis monitor yang populer digunakan, seperti monitor 

tabung dan LCD/LED. 

   

 Gambar 1.6.a. monitor Tabung b. LCD/LED 

 

 Printer merupakan perangkat output yang menghasilkan dokumen 

berupa cetakan.  

   

 Gambar 1.7.a. printer dotmatrix b. printer Deskjet 
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c. printer Laserjet (Sumber epson.co.id) 

 

 Modem (modulator demodulator) merupakan perangkat yang 

digunakan untuk melakukan koneksi ke internet. 

   

 Gambar 1.8.a. modem usb b. modem external 

 

 Wifi (wireless fidelity) merupakan perangkat untuk koneksi jaringan 

nirkabel yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi 

2,4Mhz.  

 

 Port merupakan suatu celah/pintu/lubang pada sistem komputer 

yang digunakan untuk jalur transfer data. Beberapa port yang sering 

digunakan adalah : 

 

 

Gambar 1.9. Port USB, VGA, HDMI dan Soundcard 
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o USB (Universal Serial Bus) 

Port ini merupakan port yang memiliki fungsi untuk jalur transfer 

data berbagai perangkat, seperti flashdisk, printer, modem, 

scanner, ponsel, dan kamera digital. 

 

o VGA (Video Graphic Adapter) 

Port ini digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa tampilan 

pada monitor, LC/LED TV atau LCD Proyektor. 

  

o HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 

Port ini memiliki fungsi hampir sama denga port VGA namun 

dengan kualitas lebih tinggi dan juga mendukung suara.  

 

o Soundcard 

Port ini berfungi untuk menjematani antara PC/Laptop dengan 

speaker aktif sehingga mampu menghasilkan suara atau lebih 

keras. 

 

b. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak sering disebut set program atau instruksi yang 

digunakan dengan perangkat keras, mengenai proses yang akan 

dilakukan untuk berkomunikasi. Perangkat lunak umumnya dibeli dalam 

bentuk CD atau DVD atau men-download dari Internet. Perangkat lunak 

harus diinstall pada komputer sebelum dapat digunakan.  

Perangkat lunak dibagi ke dalam dua tipe, yaitu Operating System 

(Sistem Operasi) dan Application (Aplikasi). 

1. Sistem Operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan 

mengendalikan perangkat keras serta memberikan kemudahan 

dalam penggunaan komputer oleh pemakai. Jenis-jenis operating 

system di antaranya adalah Microsoft Windows, Mac Os, Linux, 

Android.  



   

 
22 

2. Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan 

tertentu. Jenis-jenis program aplikasi di antaranya adalah  aplikasi 

perkantoran (office application), multimedia application, internet 

application, dan graphics. 

 

c. Pengguna (Brainware) 

Sistem Komputer tidak bisa lepas dari user (pengguna) sebagai orang 

yang mengoperasikan komputer untuk melakukan tugas atau 

memperoleh informasi. Setiap orang yang menggunakan komputer 

disebut pengguna komputer. Pengguna komputer terdiri atas 3 level, 

yaitu: 

1. Analis adalah orang yang menganalisa sistem dengan mempelajari 

permasalahan, kebutuhan-kebutuhan sistem dan pengguna, serta 

mengidentifikasi pemecahan masalah berupa desain sistem yang 

baru sesuai kebutuhan.  

2. Programer adalah orang yang menulis kode program untuk 

membuat sebuah aplikasi.  

3. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer dan 

aplikasi.  
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1. Sebutkan nama dan jelaskan fungsi dari gambar komponen komputer di 
bawah ini: 

 

 

Nama Komponen Fungsi 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Latihan 
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2. Perhatikan gambar laptop berikut ini dan isi tabel di bawahnya. 
 

 

Nama Komponen Fungsi 

Pada laptop Saudara 
letak komponen 

tersebut ada di sebelah 
mana ? (kiri, kanan, 

depan, belakang) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Latihan 
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2. Mengoperasikan Perangkat Komputer. 

Sub topik ini akan membahas tentang pengoperasian komputer. Komputer 

merupakan suatu perangkat elektronik yang terdiri atas komponen-

komponen yang memerlukan pengoperasian dari pengguna agar dapat 

berfungsi dengan baik sesuai dengan fungsinya. 

  

a. Komputer Personal (PC) 

Presonal Komputer atau sering disebut PC merupakan sebutan lain dari 

Komputer Desktop 

 

Kegiatan Belajar 1.2 : Menyalakan dan Mematikan PC 

 Menyalakan PC 

Untuk menyalakan PC lakukan langkah berikut ini: 

1. Pastikan seluruh kabel telah terpasang 

2. Tekan tombol power pada monitor sampai lampu indikator menyala. 

3. Tekan tombol power yang ada pada bagian depan CPU, perhatikan 

lampu indikator pada CPU akan menyala dan layar monitor akan 

menampilkan antarmuka sistem operasi (windows, Unix, Macintosh 

dan lain-lain). 

 Mematikan PC 

Untuk mematikan PC lakukan langkah berikut: 

Klik   
 

Start  

Tunggu sampai lampu indikator pada CPU mati kemudian cabut semua 

kabel yang ada pada stop kontak 
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Gambar 1.10. tampilan menu start 

 

 
 

Jelaskan kira-kira kemungkinan yang akan terjadi apabila langkah-langkah 
pada proses menyalakan PC diubah menjadi : 

a. 2-3-1 : 

b. 3-2-1 : 

c. 3-1-2 : 

 

Latihan 
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Kegiatan Belajar 1.3 : Penggunaan  Keyboard PC 

Perhatikan gambar keyboard berikut ini: 

 

Gambar 1.11. Keyboard 

 

Tabel 1.1. Fungsi tombol pada Keyboard. 

No Tombol Fungsi 

1 Backspace Menghapus 1 karakter huruf sebelah kiri 
kursor 

2 Spacebar Menambahkan spasi 

3 Delete Mengahapus file atau folder. 

Menghapus 1 karakter huruf sebelah kanan 
kursor 

4 Caps Lock (ON) Ketikan huruf menjadi  huruf besar 

5 ESC Membatalkan operasi. 

6 Tab Memindahkan kursor ke kolom berikutnya 

 Enter Membuka file/folder 

7 Insert Menyisipkan huruf/angka 

8 Panah Atas Memindahkan kursor ke atas 

13 Panah Bawah Memindahkan kursor ke bawah 

14 Panah kanan Memindahkan kursor ke kanan 

15 Panah Kiri Memindahkan kursor ke kiri 

16 NumLock ON Fungsi pengetikan angka-angka dan 
operator matematik aktif 
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No Tombol Fungsi 

17 / Operator matematik bagi (:) 

18 * Operator matematik kali (x) 

19 + Operator matematik tambah (+) 

20 - Operator matematik kurang (-) 

21 . Operator matematik point/koma (,) 

22 NumLock Off Fungsi tombol navigasi aktif 

23 Ctrl (control) Fungsi shortcut keyboard 

24 Alt (Alternate) Tombol yang digunakan bersamaan tombol 
lain 

25 Shift Tombol yang digunakan secara bersamaan 
degan tombol lain untuk menghasilkan huruf 
kapital dan simbol lain pada angka atau 
tanda baca 

26 F1 Help 

27 F2 Edit  

28 Prtscr (print screen) Memotret tampilan layar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jelaskan perbedaan tombol-tombol di bawah : 

a. Del dengan Backspace :  ...............................................................  
 ...........................................................................................................  
 

b. Caps Lock dengan Shift :  ...............................................................  
 ...........................................................................................................  

 

 

Latihan 
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Kegiatan Belajar 1.4 : Penggunaan Mouse serta Fungsinya 

Berikut ini bagian dan fungsi tombol dan scroll yang ada pada mouse: 

 

Gambar 1.12. Mouse (sumber openclipart.org) 

 

Tabel 1.2. Fungsi Tombol pada Mouse. 

No Tombol Fungsi 

1 Tombol Kiri Menjalankan atau mengeksekusi satu 
perintah 

2 Tombol Tengah (scroll) Mengulung layar ke atas – bawah 

3 Tombol Kanan  Memunculkan menu 

 

Istilah-istilah penggunaan mouse: 

 Klik  Menekan tombol kiri mouse. 

 Klik Kanan  Menekan tombol kanan mouse. 

 Klik dua kali (double click)  Menekan tombol kiri mouse dua kali. 

 Drag and drop  Menekan tombol kiri mouse dan tahan kemudian 

pindahkan kursor ke tempat lain kemudian lepaskan jari dari tombol kiri 

mouse. 
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Teknik memegang dan menggerakan mouse: 

 

Gambar 1.13. teknik 
memegang mouse 

Gambar di samping merupakan cara 

memegang mouse dengan benar. Posisi 

jempol berada di sebelah kiri mouse, 

kelingking ditempatkan di sebelah kanan, dan 

tiga jari lainnya berada di atas mouse. Posisi 

jari telunjuk tepat berada pada tombol kiri 

mouse, jari tengah pada tombol kanan 

mouse. Gunakan jari tengah untuk memutar 

tombol scroll. 

 

Untuk menggerakan mouse Saudara cukup menggerakan lengan sehingga 

hanya bagian lengan yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Untuk 

menggerakan mouse Saudara tidak perlu menggerakan seluruh bagian 

tangan. 

 

 
 
Penggunaan mouse bagi orang yang banyak beraktivitas dengan 
menggunakan tangan kiri (kidal) perlu ada pengaturan. Untuk mengbah 
fungsi tombol kiri dan kanan pada mouse lakukan langkah berikut ini: 

1. Klik start menu 

2. Pilih dan klik control panel 

3. Klik dua kali ikon mouse 

4. Centang Switch Primary and Secondary Button 

5. Klik OK 

Catatan 
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b. Laptop 

 

Kegiatan Belajar 1.5 : Menyalakan dan Mematikan Laptop 

 Menyalakan Laptop 

Pada dasarnya menyalakan laptop hampir sama dengan PC, adapun 

langkah – langkahnya : 

1. Buka layar laptop 

2. Tekan tombol power 

Menekan tombol power yang berada pada sekitar keyboard, di tepi 

atau di samping monitor. Tombol power ini biasanya bergambar/ 

bersimbol  kemudian dapat diperhatikan lampu indikator power 

akan menyala. 

 Mematikan Laptop 

Untuk mematikan Laptop sama dengan langkah-langkah mematikan 

PC yang diakhri dengan menutup layar laptop. 

 
 

Untuk mengenal penggunaan mouse lebih lanjut, lakukan kegiatan 
menggerakan/geser mouse pada macam-macam permukaan/alas 
kemudian simpulkan. 
 
 ..................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................  

 

Latihan 
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Setelah mengenal langkah-langkah mematikan laptop, apa yang terjadi 
apabila Saudara langsung menutup layar laptop. 

a. Mati / tidak mati* 

b. Boleh / tidak boleh dilakukan* 

(* Coret salah satu) 

Latihan 

 

 
Kelistrikan pada Laptop 

Berbeda dengan komputer, laptop memiliki sumber listrik cadangan 

berupa baterai kering yang mampu diisi ulang. Dengan baterai ini laptop 

dapat digunakan tanpa harus memasang kabel listrik pada stop kontak, 

dengan durasi yang berbeda tergantung dari daya simpan listrik atau 

kondisi baterai yang terpasang. 

Sistem operasi akan memberikan notifikasi apabila baterai akan habis, 

dan pengguna dianjurkan untuk melakukan proses pengisian dengan cara 

memasang kabel adaptor pada stop kontrak listrik. Pada saat laptop dalam 

posisi pengisian baterai, maka lampu indikator baterai pada laptop akan 

menyala. Berikut adalah macam-macam notifikasi tentang kondisi baterai: 

 

    
 Gambar 1.14.a. notifikasi  b. notifikasi baterai 

 Baterai tersisa    kondisi sedang diisi  
 

 
c. notifikasi Baterai mulai habis 

Catatan 
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Kegiatan Belajar 1.6 : Penggunaan Keyboard Laptop 

Sesuai dengan fungsi utama dari laptop yang mudah dibawa dan simple 

maka bagian keyboard pun terlihat lebih sederhana. Kebanyakan laptop 

tidak menampilkan bagian keypad, bila dilihat lebih saksama terdapat 

tombol keyboard dengan dua simbol yang berbeda warna. Hal ini 

menandakan bahwa tombol tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi 

utama (berwarna sesuai tombol lainnya) dan fungsi sekunder (berwarna 

berbeda). Tombol dengan fungsi ganda ini disebut Function Key. Tombol ini 

digunakan dengan cara menekan secara bersamaan dengan tombol “Fn”. 

 

Gambar 1.15. Keyboard pada laptop 

 

Tabel 1.3. Function Key yang Sering Digunakan  

NO SYMBOL NAMA FUNGSI 

1 

 

Wifi Mengaktifkan/mematikan perangkat 
wifi 

2 

 

Display Memilih display yang digunakan 
(proyektor/lainnya) 

3 

 

Touchpad Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi 
touchpad 

4 

 

Volume 
decreasing 

Memperbesar suara volume speaker 

5 
 

Volume 
increasing 

Mengecilkan suara volume speaker 

6 

 

Mute Mematikan volume speaker 

7 
 

Sleep Mengaktifkan/menonaktifkan mode 
Sleep 

Z
z
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NO SYMBOL NAMA FUNGSI 

8 
 

Turn Off 
monitor 

Mengaktifkan/menonaktifkan layar 

9 
 

Brightness 
decreasing 

Mengurangi kacerahan layar 

10 
 

Brightness 
Increasing 

Menambah kecerahan layar 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar 1.7 : Penggunaan Touchpad di Laptop 

Penggunaan touchpad dilengkapi dengan dua tombol yang dapat diklik dan 

bekerja bersamaan seperti tombol mouse biasa lainnya. Beberapa laptop 

 
 
Untuk mengoprasikan Function Key secara penuh diperlukan perangkat 
lunak/driver yang disertakan pada laptop. Tambahkan “Fn” bersamaan 
dengan tombol key. 

Catatan 

 

Perhatikan keyboard Laptop Saudara, kemudian sebutkan/ gambarkan 

simbol Function Key yang tidak terdapat pada Tabel Function Key di atas. 

a. . ..........................................................................................................  

b. . ..........................................................................................................  

c. . ..........................................................................................................  

Latihan 
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khususnya keluaran terbaru tidak menampilkan secara fisik tombol klik kiri 

atau kanannya, tetapi terletak pada posisi yang sama, yaitu bagian bawah 

kiri, kanan pada touchpad dan tepi kanan untuk scroll vertikalnya. 

 

 
 

Gambar 1.16. Bagian-bagian Touchpad 

 
Tabel 1.4. Fungsi tombol pada Touchpad 

No Nama Fungsi 

1 Tapping digunakan untuk menggerakkan kursor ke 
posisi tertentu 

2 Left Button Klik kiri digunakan untuk memilih perintah 

3 Right Button Klik kanan digunakan untuk memilih menu 

 
 

 
 

 

 
 
Apabila ditemui touchpad tidak berfungsi/mati, hal ini disebabkan oleh 

function key touchpad ( ) dalam keadaan mati! 

 

Catatan 

 
 

Lakukan kegiatan di bawah, kemudian tuliskan reaksi yang terjadi bila ada : 

a. Tapping menggunakan dua jari :  

...........................................................................................................  

b. Menggerakan dua jari ke arah yang berlawanan : 

...........................................................................................................  

(dilakukan pada saat windows aktif) 

 

Latihan 
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Kegiatan Belajar 1.8 : Memasang, Menyalakan dan Mematikan LCD 

Proyektor dengan Laptop 

 Memasang Laptop dengan LCD Proyektor 

Untuk menyambungkan laptop/PC dengan LCD Proyektor, lakukan 

langkah berikut ini: 

1. Siapkan Laptop, LCD Proyektor serta perlengkapan lainnya pada 

meja/tempat yang sudah diatur. 

2. Hidupkan laptop sesuai dengan urutan langkah menghidupkan 

laptop. 

3. Hidupkan LCD Proyektor dengan cara menekan tombol power yang 

ada pada LCD Proyektor. 

4. Sambungkan kabel vga ke VGA IN yang ada pada LCD Proyektor. 

5. Pada sisi lainnya sambungkan kabel vga pada VGA Out pada 

Laptop. 

6. Secara otomatis maka LCD Proyektor akan memproyeksikan layar 

komputer. 

7. Secara otomatis maka LCD Proyektor akan memproyeksikan screen 

(layar). 
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Gambar 1.17. rangkaian antara laptop dengan proyektor 

 

 Mematikan Perangkat LCD Proyektor 

1. Tekan tombol power dua kali pada remote atau pada LCD 

Proyektornya.  

2. Lepas kabel VGA atau HDMI yang terpasang. 

3. Tunggu beberapa saat sampai LCD Proyektor siap untuk dilepaskan 

kabel powernya, ditandai dengan berhentinya blower (kipas) LCD 

Proyektor. 

4. Lepas kabel power dari stop kontak listrik. 

5. Apabila LCD Proyektor akan dimasukkan pada tas LCD Proyektor 

maka tunggu beberapa saat hingga LCD Proyektor sedikit lebih 

dingin. 

 

 

 

 Beberapa orang menyebut LCD Proyektor itu dengan Infocus. 

Sebenarnya Infocus adalah sebuah merek dari LCD Proyektor. 

 Bila LCD Proyektor tidak memproyeksikan layar maka diperlukan 

kombinasi tombol Fn dengan tombol display sesuai dengan merk laptop 

yang digunakan seperti di bawah : 

 Fn + F3 untuk laptop Panasonic dan Nec 

 Fn + F6 untuk laptop Acer, HP, Sharp dan Toshiba 

 Fn + F7 untuk laptop Lenovo dan Sony 

 Fn + F8 untuk laptop Asus, Dell dan Epson 

 Fn + F10 untuk laptop Fujitsu 

 F7 untuk laptop Apple (tidak mengunakan tombol “Fn”) 

Catatan 
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3. Menggunakan Sistem Operasi 

Sistem Operasi yang berkembang saat ini telah dilengkapi dengan aplikasi 

antarmuka yang memudahkan untuk mengakses dan mengatur perangkat 

keras yang diatur oleh sistem operasi. Antarmuka yang akan dibahas pada 

sub topik ini adalah antarmuka pada sistem operasi Windows 7.  

a. Pengenalan Antarmuka (interface) sistem Operasi  

Tampilan layar yang pertama kali terlihat pada Windows 7 adalah layar 

desktop. Pada layar desktop terdapat gambar kecil yang mewakili suatu 

aplikasi tertentu yang disebut ikon. 

Tampilan antarmuka elemen Windows 7 dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

 
 
Supaya lebih memahami sub topik mengoperasikan sistem komputer, 

silakan lakukan kegiatan di bawah ini: 

1. Mempraktikkan cara menghidupkan dan mematikan komputer dengan 

benar 

2. Praktikkan cara menghubungkan komputer dengan LCD proyektor. 

3. Setelah mempraktikkan kedua latihan tersebut, apa tanggapan saudara: 

 .................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 

Latihan 
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Gambar 1.18. Elemen Desktop Windows7 

 

 

Gambar 1.19. Elemen Desktop Windows8 
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Tabel 1.5. Keterangan Elemen Windows 7 

Nama Fungsi 

Start Menu 
Ikon menu awal berisi semua program yang sudah 
terpasang di komputer 

Taskbar Area tempat aplikasi yang sedang berjalan 

Windows Aplikasi yang ditampilkan dalam bentuk jendela 

Minimize Tombol untuk memperkecil jendela  

Maximize 
Tombol untuk memperbesar jendela sehingga terlihat 
satu layar penuh 

Restore 
Tombol untuk mengembalikan jendela pada ukuran 
sebelumnya atau semula 

Close 
Tombol untuk menutup jendela yang aktif atau 
mengakhiri program aplikasi 

 

 

 

Kegiatan Belajar 1.9 : Mengelola Ikon pada Layar Desktop 

 Mengatur tata letak ikon pada desktop 

Ikon, folder, ataupun shortcut pada layar desktop merupakan salah satu 

cara untuk mempercepat membuka aplikasi. (Keterangan ada di bawah 

gambar).  

Tata letak ikon pada layar desktop dapat diatur dengan cara: 

1. Tempatkan mouse pada area desktop 

2. Klik Kanan sehingga muncul menu dekstop 

 
 

Sistem operasi yang akan digunakan selanjutnya adalah Windows 7 
 

Catatan 
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3. Sorot menu View (  ) 

4. Klik auto arrange icons (  ) 

5. Plihan tersebut terlihat tombol centang, apabila diklik maka ikon 

akan tersusun secara otomatis 

 Menyembunyikan dan menampilkan ikon pada layar desktop 

Ikon pada layar desktop dapat disembunyikan atau ditampilkan. Untuk 

menampilkan dan menyembunyikan ikon pada layar desktop dilakukan 

dengan cara: 

1. Tempatkan mouse pada area desktop 

2. Klik Kanan sehingga muncul menu dekstop 

 

3. Sorot menu View (  ) 

4. Klik Show desktop icons (  ), untuk 

menghilangkan tanda centang 

 

Maka ikon-ikon pada desktop akan disembunyikan, seperti gambar 

di bawah : 
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Gambar 1.20. dekstop tanpa ikon 

 

 

 

 Ikon (icon) sendiri berasal dari kata Yunani “Eiken” dari akar kata 
“eikenai” yang berarti menyerupai. Ikon pada bidang  komputer adalah 
gambar kecil di layar komputer yang merupakan simbol dari suatu 
program atau fungsi 

 Shortcut (jalan pintas) dalam istilah windows shortcut berupa ikon yang 
digunakan untuk mempermudah membuka program atau file lain pada 
direktori/lokasi tertentu. Sehingga kita bisa membuka file tanpa perlu 
menemukan lokasi asli file. Shortcut sangat umum ditempatkan pada 
desktop atau windows explorer dengan simbol tanda panah kecil di 
bagian kiri bawah, taksbar, atau menu utama. Contoh shortcut pada 
desktop/windows explorer : 

 

Catatan 
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Setelah mengetahui antarmuka sistem operasi dan aplikasi serta 

memahami pengelolaan file/folder, diharapkan Saudara dapat 

menyelesaikan tugas berikut: 

Menyebutkan bagian antarmuka sistem operasi Windows 

 

No Nama 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Latihan 
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b. Mengelola File dan Folder 

Sistem operasi tidak lepas dari manajemen file yang mengorganisasikan 

serta menjaga jejak file-file. Peran manajemen file menjadi penting 

karena dapat mengurangi risiko kehilangan file yang disebabkan oleh 

terhapus secara tidak disengaja, tertimpa file baru dengan penamaan 

file yang sama, atau tersimpan di lokasi yang tidak diketahui..  

File adalah sebuah arsip/catatan/berkas yang disimpan dalam format 

digital. Setiap file memiliki ekstensi berupa 3-4 karakter yang mengikuti 

nama file dan dipisahkan oleh tanda titik ( . atau dot). Ekstensi file 

menunjukkan tipe/format dari file tersebut.  

 

Tabel 1.6. Contoh ekstensi file  

NO IKON EKSTENSI APLIKASI 

1 

 

.docx Microsoft Word 

2 

 

.xlsx Microsoft Excel 

3 

 

.pptx Microsoft Powerpoint 

4 
 

.rar WinRAR 

 

Beberapa file dapat disimpan dalam sebuah map yang dinamakan 

folder. Dengan adanya folder diharapkan pengelolaan dan penyimpanan 

data komputer tertata rapi, lebih teratur, tidak berceceran dan mudah 

dicari. 

Pada sistem operasi Windows pengelolaan file dan folder menggunakan 

fasilitas Windows Explorer. 
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Kegiatan Belajar 1.10 : Mengaktifkan Windows Explorer 

Untuk membuka Windows Explorer dapat dilakukan dengan beberapa 

cara sebagai berikut : 

 Cara ke-1 melalui taskbar 

mengklik ikon Windows Explorer yang berada pada taskbar: 

 

Ikon windows explorer 

 

 Cara ke-2 melalui start menu 

Klik    
tombol 
start 

 

 
 
Ekstensi file ini secara standar tidak dimunculkan sehingga yang 

terlihat hanya nama filenya saja tanpa ekstensi di belakangnya, 

namun dapat ditampilkan dengan cara sebagai berikut: 

1. Pada Windows Explorer klik menu view dan pilih option 

2. Maka akan tampil jendela folder option dan pilih tab  view 

3. Pada advanced option cari dan hilangkan tanda centang  

Hide extentions to know types dengan meng-klik 

4. Klik OK 

Catatan 

 
 
Pada cara ini walaupun yang diklik adalah Computer namun akan 
terbuka Windows Explorer 

Catatan 
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 Cara ke-3 melalui klik kanan 

mengklik ikon Windows Explorer yang berada pada taskbar: 

Klik 
Kanan 

  
 

tombol 
start 

 

 Cara ke-4 melalui shortkey 

Secara bersamaan menekan tombol windows + E pada 

keyboard 

 

+ 

 

 

 

Gambar 1.21. Tampilan Windows Explorer 

 

Tabel 1.7. Keterangan Gambar Tampilan Windows Explorer 

Nama Fungsi 

Menu bar  Merupakan elemen kontrol berbentuk grafis (gambar) 
yang berisi drop down menu 

Libraries Fasilitas di Windows 7 yang berfungsi untuk 
menempatkan file, berupa dokumen, musik, gambar 
maupun Video. 



47 

 

 

Nama Fungsi 

Folder Ruang untuk menempatkan file 

Preview 
Pane 

Jendela untuk menampilkan isi file  

Drive Ruang penyimpanan Data pada Komputer  

File Arsip/catatan/berkas yang disimpan dalam format 
digital 

Detail Pane Area yang menampilkan informasi detil dari file atau 
folder seperti jenis file, judul, pembuat, tanggal dibuat 
dan ukuran 
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Menyebutkan bagian antarmuka Windows Explorer 

 

 

No Nama Keterangan 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Latihan 

 
 
Untuk menampilkan preview pane dapat meng-klik ikon show the 

preview pane  yang terletak di bagian paling kanan pada baris 
menu 

Catatan 
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Kegiatan Belajar 1.11 : Mengubah Tampilan Isi Folder 

Tampilan isi pada folder dan drive bermacam-macam. Saudara dapat 

memilih bentuk tampilannya sesuai kebutuhan. Untuk mengubah 

tampilan isi folder dilakukan dengan cara: 

1. Klik ikon Windows Explorer yang berada pada taksbar 

 

2. Pilih documents pada libraries (  ) 

3. Klik more option yang berada pada bagian paling kanan dari menu 

bar (  ) 

4. Maka akan tampil menu more option seperti di bawah : 

 

 

 

 

5. Klik pilihan medium icons, maka tampilan ikon akan muncul seperti 

gambar di bawah: 
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6. Klik pilihan tiles icons, maka tampilan akan muncul seperti gambar 

di bawah : 

 

 

 

 

 
 

Setelah mengenal cara untuk melakukan perubahan tampilan isi folder 

medium dan tiles icons, coba bedakan tampilan antara details dengan 

list : 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Latihan 
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Kegiatan Belajar 1.12 : Membuat Folder Baru, Mengubah nama, 

Menyalin, Menghapus, Memindahkan 

Folder/File  

Folder merupakan tempat menyimpan file. Folder dapat mengelola data 

sesuai dengan kelompok data sehingga memudahkan dalam 

pencarian, menampilkan file, dan sebagainya.  

 Membuat folder baru 

Lakukan langkah-langkah berikut untuk membuat folder pada sistem 

operasi Windows 7. 

1. Klik Windows Explorer 

 

2. Pilih documents (  ) 

3. Arahkan kursor pada menu bar 

 

4. Klik New Folder Maka akan mucul folder baru seperti gambar di 

bawah  

 

5. Ketikan “LK” (tanpa kutip) 

 

6. Tekan kombol Enter 

 

 Mengubah nama Folder 

Sebagai contoh gantilah folder dengan nama “LK” dengan nama folder 

“Lembar Kerja (LK)” yang telah dibuat pada Documents. 
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Lakukan langkah berikut ini untuk mengganti nama folder: 

1. Klik Windows Explorer 

 

2. Pilih documents (  ) 

3. Klik folder yang akan diubah namanya 

 

4. Klik kanan mouse sampai ada tampilan menu folder seperti gambar 

di bawah 

 

5. Klik rename (  ) 

6.  Ketik “Lembar Kerja (LK)” 

 

7. Tekan tombol Enter 

 Menyalin Folder/File 

Pada saat mengelola folder dan file, saudara akan menyalin folder/file 

tertentu sebagai salinan atau backup folder/file tersebut ke dalam 

tempat penyimpanan lain seperti dari harddisk ke flashdisk ataupun 

external harddisk.  

Langkah yang dilakukan untuk menyalin folder/file ke tempat 

penyimpanan lain: 

1. Klik Windows Explorer 
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2. Pilih documents (  ) 

3. Klik folder “Lembar Kegiatan (LK)” yang akan disalin 

 

4. Klik kanan mouse sampai ada tampilan menu folder seperti gambar 

di bawah : 

 

5. Klik copy ( ) 

6. Cari tempat folder untuk menjadi tujuan penyimpanan folder yang 

akan disalin contoh salin ke pictures pada libraries (

 ) 

7. Klik kanan pictures  sampai keluar tampilan berikut: 

 

8. Klik Paste ( ) 
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9. Maka akan muncul folder Lembar Kerja (LK) seperti tampilan di 

bawah : 

 

 Menghapus Folder/File 

Agar kapasitas harddisk mempunyai ruang penyimpanan yang optimal 

maka alangkah baiknya jika folder/file yang tidak digunakan dihapus. 

Untuk melakukan penghapusan folder/file dapat dilakukan cara berikut. 

Lakukan langkah penghapusan file atau folder sebagai berikut: 

1. Klik Windows Explorer 

 

2. Pilih documents (   ) 

3. Klik folder Lembar Kerja (LK) yang akan dihapus 

 

4. Klik kanan sampai terlihat tampilan seperti di bawah : 

 



55 

 

 

5. Klik delete (  ) 

6. Maka akan ada konfirmasi seperti gambar di bawah ini: 

 

7. Klik tombol Yes (  ) 

 

 

 

 Memindahkan Folder/File 

Lakukan langkah berikut untuk memindahkan folder/file: 

1. Klik Windows Explorer 

 

2. Pilih picture (  ) 

3. Klik folder Lembar Kerja (LK) yang akan dipindahkan 

 

 

 
Pada setingan standar Windows, file atau folder yang dihapus masih 
belum permanen dihapus melaikan disimpan pada tempat 
sementara yang di sebut Recycle Bin yang berada pada desktop. 
Bila ternyata Saudara masih memerlukan file atau folder yang telah 
terlanjur dihapus tersebut, dapat dikembalikan lagi menggunakan 
perintah restore 

 
Ikon Recycle Bin 

Catatan 
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4. Klik kanan mouse sampai ada tampilan menu folder seperti gambar 

di bawah : 

 

5. Klik cut (  ) 

6. Cari tempat folder untuk menjadi tujuan penyimpanan folder yang 

akan dipindahkan contoh documents pada libraries. Klik documents 

(  ) 

7. Klik Kanan videos sampai keluar tampilan berikut: 

 

8. Klik paste (  ) 
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1. Mempraktikan pengelolaan File/Folder. 

a. Buka folder “Library Documents” 

b. Buat sebuah folder dengan nama “LATIHAN” dengan isi  2 

folder (LAT-1 dan LAT-2) 

c. Salin Folder LATIHAN menjadi LATIHAN BACKUP 

d. Pindahkan folder LATIHAN BACKUP ke dalam “Library 

Pictures” 

e. Maka hasil akhir yang diharapkan adalah : 

 

 Pada Library Documents terdapat folder LATIHAN 

dengan sisi folder LAT-1 dan LAT-2 

 Pada Library Pictures terdapat LATIHAN BACKUP 

dengan sisi folder LAT-1 dan LAT-2 

2. Beri tanda centang untuk manajemen yang dilakukan pada soal 

sebelumnya 

o copy o Properties 

o rename o paste 

o delete o New folder 

o cut o New file 

Latihan 
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F. Refleksi 

Setelah Saudara melaksanakan kegiatan pembelajaran pada topik 1 ini, 

1. Apakah Saudara sudah mengenal sistem komputer beserta perangkatnya ? 

2. Apakah Saudara dapat menyalakan dan mematikan komputer? 

3. Apakah Saudara dapat memasang, menyalakan, dan mematikan LCD 

Proyektor dengan laptop? 

4. Apakah Saudara dapat mengelola Desktop? 

5. Apakah Saudara dapat mengelola file dan folder? 

G. Kesimpulan 

Modul Dasar TIK Topik Dasar penggunaan komputer memberikan 

pengalaman belajar bagi Saudara dalam mengoperasikan komputer yang 

benar. Kegiatan-kegiatan yang telah Saudara laksanakan disusun untuk 

membimbing Saudara mengenal, memahami, menguasai penggunaan 

komputer.  

Dengan mempelajari Modul Dasar TIK Topik Dasar penggunaan komputer, 

Kepala dan Pengawas Sekolah/Madrasah diharapkan mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengoperasikan 

komputer mulai dari mengenal sistem komputer dan perangkatnya, 

mengoperasikan perangkat  komputer, menggunakan sistem operasi dan 

menggunakan aplikasi.  

Melalui pembelajaran dengan menggunakan Modul Dasar TIK Topik Dasar 

Penggunaan Komputer ini, Kepala dan Pengawas Sekolah/Madrasah dapat 

meningkatkan kompetensinya dalam penggunaan komputer, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif dan berdampak 

pada peningkatan hasil belajar siswa.  
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TOPIK 2  

APLIKASI MICROSOFT OFFICE 

 
 

A. Pengantar 

Microsoft Office adalah perangkat lunak buatan Microsoft yang merupakan 

sebuah paket aplikasi perkantoran. Paket ini terdiri atas beberapa aplikasi handal 

dan telah menjadi standar aplikasi yang sering digunakan di Indonesia. Di dalam 

modul ini, aplikasi Microsoft Office yang akan dijelaskan adalah: 

a. Microsoft Word, aplikasi pengolah kata (Word Processing) 

b. Microsoft Excel, aplikasi pengolah lembar kerja (Spreasheet) 

c. Microsoft Powerpoint, aplikasi pengolah presentasi (Presentation) 

B. Tujuan yang Ingin Dicapai 

Setelah mempelajari modul ini Saudara diharapkan mampu: 

a. Menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010 

b. Menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 

c. Menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint 2010 

C. Kompetensi yang Diharapkan 

Mengenal, memahami, dan melakukan operasi dasar pada aplikasi perkantoran 

Microsoft Office sebagai bekal dalam melakukan pembelajaran daring. 

D. Metode/Strategi 

Metode yang digunakan ceramah, demonstrasi dan praktik. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Microsoft Word 

Microsoft Word (MS. Word) merupakan salah satu perangkat lunak aplikasi 

dari Microsoft Office yang digunakan untuk pengelolaan teks, pengelolaan 

dokumen, dan laporan.  
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Untuk lebih memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi MS Word, 

lakukanlah setiap kegiatan pembelajaran berikut: 

a. Dasar-Dasar MS. Word 2010 

Pada sub materi ini akan dibahas operasi dasar MS. Word 2010. Mulai 

dari bagaimana membuka aplikasi Word 2010, membuat, dan menyimpan 

dokumen, serta membuka dokumen yang telah dibuat. 

 

Kegiatan Belajar 2.1: Membuka, Menyimpan dan Menutup Dokumen 

pada Aplikasi MS. Word 

Membuka aplikasi MS. Word 

Terdapat beberapa cara untuk membuka atau menjalankan MS. Word 

2010, di antaranya: 

a. Sebagai pemula dalam menggunakan MS. Word, jalankan MS. 

Word dengan cara klik tombol berikut: 

Start MS. Word
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b. Jika sudah pernah atau biasa menggunakan Word, maka ikon MS. 

Word akan muncul dengan sendirinya pada start menu. Jika 

menu tersebut muncul, maka untuk membuka MS. Word cukup 

dengan meng-klik  

Start MS. Word
 

 

Setelah Word terbuka, maka akan tampil gambar seperti pada 

gambar 2.1. 

 

 



  

 

6
2

 

 

Gambar 2.1. Tampilan halaman muka Word 2010 
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Pada gambar 2.1 terlihat bahwa MS. Word memiliki banyak tombol, 

tombol apa saja dan kegunaannya untuk apa, berikut penjelasannya: 

Quick Access Toolbar.  

Toolbar tersebut akan selalu tampil, meskipun Saudara memilih tab 

yang berbeda-beda.  

 

Title Bar 

Fungsinya untuk memperlihatkan judul dari halaman MS. Word yang 

sedang aktif. Jika dokumen yang sedang digunakan adalah baru, maka 

title bar yang akan muncul adalah Document1 atau Document2 sesuai 

dengan berapa dokumen baru yang Saudara buat.  

 

Minimize, Restore, dan Close Buttons.  

Tombol-tombol ini berada di sebelah kanan atas halaman. Fungsi dari 

masing-masing tombol tersebut adalah: 

- Minimize. Dengan meng-klik tombol minimize , maka halaman 

dokumen yang sedang dibuka akan hilang, namun tidak menutup 

dokumen ini. Untuk membukanya lagi, Saudara dapat meng-klik icon 

 yang ada pada taskbar.  

- Restore Down/Maximize. Tombol ini digunakan untuk 

memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Ketika tombol 

 (Restore Down) yang tampil berarti layar MS. Word tampil 

secara utuh (full screen). Tetapi jika yang tampil itu  (Maximize), 

berarti layar MS. Word tampil tidak utuh. Klik tombol tersebut untuk 

memaksimalkan tampilan. 

- Close. Klik tombol  untuk menutup layar MS. Word. 
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Ribbon  

Ribbon memperlihatkan tombol-tombol yang sering digunakan sesuai 

dengan fungsinya, dan setiap fungsi memiliki nama tab sendiri. 

Penjelasan mengenai ribbon akan diuraikan pada bab selanjutnya. 

 

Scroll Bars 

Ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tampilan dokumen 

yang sedang digunakan.  

 

Status Bar 

Bagian ini akan memberikan informasi standar mengenai dokumen 

yang sedang aktif, seperti sedang berada pada halaman berapa dari 

berapa halaman, dan lain sebagainya.  

 

View Buttons 

MS. Word dapat menampilkan dokumen Saudara dalam 5 tampilan 

yang berbeda: Print Layout, Full Screen Reading, Web Layout, Outline, 

dan Draft. Dengan mengklik salah satu tombol tersebut, Saudara dapat 

memilih tampilan seperti apa yang ingin digunakan pada dokumen 

Saudara.  

 

Zoom Controls 

Tombol ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran 

tampilan dokumen yang sedang digunakan, saudara juga dapat 

menggunakan tombol ini, dengan cara menarik ke kanan (untuk 

memperbesar) atau ke kiri (untuk memperkecil). 
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Membuat Dokumen Baru pada MS. Word 

Langkah yang dilakukan untuk membuat dokumen baru adalah 

dengan meng-klik tombol-tombol berikut: 

 

Setelah di-klik         dokumen, maka akan tampil gambar seperti 

pada gambar 2.1. 

 

Menyimpan Dokumen pada MS. Word 

Setelah proses pengeditan, dokumen dapat disimpan dengan cara:  

a. Menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda 

Untuk menyimpan dokumen dengan suatu nama tertentu, 

lakukanlah langkah berikut;  

klik                                            maka pada layar akan tampil: Ketik nama file yang akan 

digunakan
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Setelah tombol                    di-klik, maka akan muncul  

tampilan berikut. 

 

Ketiklah nama file yang akan diberikan pada kolom File name: , 

misalnya Saudara memberi nama file “laporan” kemudian klik 

tombol  
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b. Menyimpan dokumen dengan nama yang sama 

Untuk menyimpan dokumen hasil pengeditan tanpa mengubah 

nama yang sama, klik  

 

Menutup Dokumen pada Aplikasi MS. Word 

 Untuk menutup dokumen, Saudara dapat langsung meng-klik  

 
 

Jika dokumen yang sedang dibuka lebih dari satu dokumen, dan 

aSudara akan menutup salah satu dokumen saja, maka Saudara 

tinggal meng-klik tombol  
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Menutup Aplikasi MS. Word 

Jika telah selesai menggunakan aplikasi MS. Word, Saudara dapat 

menutup aplikasi MS. Word dengan cara: 

Klik  

 

 

 

 

Kegiatan Belajar 2.2: Membuka Dokumen yang Sudah Tersimpan  

Ada beberapa cara untuk membuka dokumen atau file yang telah 

tersimpan dalam komputer, antara lain: 

 

Agar lebih terampil, silakan Saudara praktikkan cara membuka 

aplikasi MS.Word, menyimpan dokumen dengan nama 

“NamaSaudara”, kemudian menutup aplikasi MS Word tersebut.  

Latihan  
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1) Membuka file dari aplikasi MS. Word yang telah dibuka 

Untuk membuka file dokumen, klik 

 

Setelah di-klik open,       maka akan terbuka tampilan berikut: 

 

Pilih file dokumen yang akan dibuka, misalnya file “laporan”, klik 

file yang bernama “laporan” lalu klik 
Pilih nama file dokumen 

yang akan dibuka , maka akan tampil 

halaman berikut: 

Pilih nama file dokumen 

yang akan dibuka
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2) Membuka file dari Windows Explorer 

Cara lain untuk membuka file dokumen, saudara dapat langsung 

membuka file dari Windows Explorer. Caranya, klik ikon Windows 

Explorer         kemudian cari dan klik dua kali file dokumen yang 

akan dibuka. 

 

 

 

Agar lebih terampil, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah file dokumen yang bernama LK-02 

2. Kemudian simpan file tersebut dengan nama “LK-02-

NamaSaudara” 

Latihan  

Cari dan pilih nama file 

dokumen yang akan dibuka
Windows 

Explorer
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b. Mengedit Teks Dokumen dengan Menggunakan Ribbon pada Aplikasi 

MS. Word 

Word 2010 dapat memberikan banyak kemudahan dalam mengedit suatu 

dokumen. Kemudahan-kemudahan tersebut dapat diperoleh dengan 

menggunakan berbagai tombol yang ada pada ribbon, di antaranya Home, 

Insert, dan Page Layout. Untuk lebih jelasnya, lakukanlah kegiatan belajar 

berikut. 

 

 

Kegiatan Belajar 2.3: Memilih Teks pada MS. Word 

Sebelum memulai mengetik pada MS. Word, yang perlu diketahui terlebih 

dahulu adalah titik sisipan (insertion point) dan kursor. Titik sisipan berupa 

garis vertikal yang berkedip, titik di mana kita akan membuat berbagai aksi, 

dan kursor menyerupai huruf i vertical, yang akan bergerak ketika 

menggerakkan mouse. 

 

Gambar 2.2. Contoh titik sisipan dan kursor 
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Memilih teks merupakan salah satu bagian penting dalam pengolahan 

dokumen yang identik dengan mengedit atau memodifikasi. Terdapat 

beberapa cara dalam memilih teks.  

Berikut dijelaskan teknik dalam memilih teks dengan menggunakan MS 

Word 2010. 

Click and drag, teknik ini dilakukan dengan menempatkan kursor di 

awal teks yang akan dipilih, kemudian tekan tombol sebelah kanan 

mouse sambil menarik mouse tersebut sampai ke akhir teks yang akan 

dipilih tadi. 

Memilih satu kata, untuk memilih satu kata dari teks, klik tombol 

sebelah kanan mouse sebanyak dua kali (double click) pada teks yang 

akan dipilih. 

Memilih satu kalimat, untuk memilih satu kalimat dari teks, tekan 

tombol Ctrl pada keyboard, kemudian klik tombol sebelah kanan mouse 

pada kalimat yang akan dipilih. 

Memilih satu paragraf, untuk memilih satu paragraf, klik tombol 

sebelah kanan mouse sebanyak tiga kali pada teks yang akan dipilih. 

Memilih semua teks, tekan tombol Ctrl dan tombol a (Ctrl+a) pada 

keyboard. 

 

 

 

 

 

Agar lebih terampil, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah file dokumen yang bernama “LK-02-NamaSaudara”.  

2. Cobalah semua cara memilih teks, misalnya memilih satu 

kalimat, dan seterusnya. 

Latihan  
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c. Mengedit Teks dengan Menggunakan Tab Home 

Tab Home merupakan sederetan menu yang ditandai dengan teks, yang 

terdiri atas  lima Group, yaitu, Clipboard, Font, Paragraph, 

Styles, dan Editing. 

 

Kegiatan Belajar 2.4: Menggunakan tombol Copy, Cut dan Paste  

Pada saat mengetik di MS Word, tombol copy, cut, dan paste sudah tidak 

bisa terlepas proses mengedit teks. Dengan tombol tersebut, sangat 

memungkinkan pengguna untuk menyalin atau memindahkan  suatu kata 

atau kalimat bahkan suatu paragraf. Tombol copy, cut, dan paste terdapat 

pada kumpulan tombol Clipboard yang ada pada tab Home.  

 

Gambar 2.3. Grup tombol clipboard 

Sebagai permulaan ikuti latihan berikut. 

Copy 

1. Bukalah file LK-02-NamaSaudara yang sudah Saudara buat. 

2. Pilih satu kalimat dari dokumen tersebut. 

3. Klik tombol “Copy” (             ) 

4. Pindahkan kursor pada baris kosong atau baris yang dikehendaki. 

5. Klik “Paste” (        ) 
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Cut 

1. Pilih sebagian teks dari dokumen yang dibuka tadi. 

2. Klik tombol “Cut” (             ). 

3. Pindahkan kursor pada baris kosong atau baris yang dikehendaki. 

4. Klik “Paste” (           ). 

Dari hasil latihan tersebut, pasti dapat dilihat perbedaan antara copy 

dan cut. 

 

 

 

Kegiatan Belajar 2.5: Memformat Huruf dengan Menggunakan 

Grup Font 

Penggunaan huruf dalam MS Word dapat diformat sesuai keinginan 

pengguna, baik itu berupa jenis huruf, besar huruf, warna huruf, dan 

 

Selain memakai grup clipboard, untuk menyalin atau memindahkan 

teks dapat menggunakan fitur berbentuk grafis, dengan cara 

menekan tombol kanan mouse, kemudian pilih icon copy, cut, atau 

paste. 

Catatan 

 

Agar lebih terampil, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah file dokumen yang bernama “LK-02-NamaSaudara” 

yang Saudara buat.  

2. Copy soal no 1 dan 2, kemudian paste teks yang di-copy 

tersebut pada dokumen baru. 

Latihan  
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lain sebagainya. Untuk memformat huruf yang digunakan dalam 

membuat suatu dokumen, gunakanlah grup Font berikut. 

 

Gambar 2.4. Grup tombol Font 

Berikut contoh-contoh penggunaan grup Font. 

Mengubah jenis huruf 

1. Pilih semua teks dari dokumen yang sedang dibuka, dengan cara 

menekan tombol Ctrl dan tombol huruf a pada keyboard 

2. Arahkan kursor ke ribbon, pilih jenis huruf dengan cara meng-klik 

bagian yang dilingkari, kemudian pilih jenis huruf yang akan 

digunakan dengan meng-klik jenis huruf yang akan digunakan. 

 

Tabel 2.1. Contoh pemakaian jenis huruf pada teks 

Contoh jenis huruf Contoh teks 

 Systems 

 Systems 

 
Systems 
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Mengubah besar huruf 

1. Pilih sebagian teks dari dokumen yang sedang dibuka  

2. Pilih besar huruf dengan cara meng-klik bagian yang dilingkari, 

kemudian pilih besar huruf yang akan digunakan dengan meng-klik 

besar huruf yang akan digunakan. 

 

Tabel 2.2. Contoh pemakaian besar huruf pada teks 

Contoh besar huruf Contoh teks 

10 Systems  

16 Systems  

26 Systems  

36 Systems  
 

Font Style (Bold, Italic dan Underline) 

1. Pilih sebagian teks dari dokumen yang sedang dibuka  

2. Pilih font style dengan cara meng-klik salah satu tombol          maka 

teks yang dipilih akan menjadi seperti contoh di bawah ini. 

3. Cobalah klik satu per satu font style, lihat perbedaannya. 
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Tabel 2.3. Contoh pemakaian font style pada teks 

Font style Contoh teks  

 
Sistem 

 
Sistem 

 
Sistem 

 

Mengubah warna huruf  dan memberikan Text highlight colour 

1. Pilih sebagian teks dari dokumen yang sedang dibuka  

2. Pilih format huruf dengan cara meng-klik ikon yang akan digunakan, 

perhatikan yang terjadi pada teks yang saudara pilih tadi.  

3. Untuk mengubah-ubah warna teks/highlight, klik gambar Panah ke 

bawah ( ) 

 

Tabel 2.4. Contoh pemakaian font colour dan Text highlight colour 

Jenis format Contoh teks  

 
Sistem 

 
Sistem 
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Kegiatan Belajar 2.6: Memformat Paragraf dengan menggunakan 

grup Paragraph 

Selain memformat huruf, Ms Word juga menyediakan menu untuk 

memformat paragraf dalam suatu dokumen.  

 
 
Untuk memformat huruf lebih jauh lagi, maka gunakanlah kolom 

grup font, dengan meng-klik mini launcher berikut. 

 

Catatan 

 

Agar lebih lancar, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah file dokumen yang bernama “LK-02-NamaSaudara” 

yang Saudara buat. 

2. Ubahlah jenis huruf teks pada dokumen tersebut menjadi Times 

New Roman. 

3. Ubah besar hurufnya menjadi 14. 

4. Kemudian ubahlah kata “supervisi akademik” menjadi jenis 

huruf bold. 

5. Berilah Text highlight colour warna biru pada kata “proses 

pembelajaran”. 

Latihan  
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Mengubah jenis paragraf 

Untuk mengubah jenis paragraf sesuai yang diinginkan, cobalah latihan 

berikut: 

1. Pilihlah satu paragraf yang akan diubah jenis paragrafnya 

2. Kemudian klik salah satu jenis paragraf.  

Berikut adalah contoh paragraf yang diformat sesuai dengan jenis 

paragraf. 

 

Tabel 2.5. Contoh pemakaian jenis paragraf pada teks 

Jenis 

paragraf 
Contoh hasil format  

Left  

 

Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 

satu program aplikasi dari microsoft office yang 

digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 

dan laporan. 

Center  

 

Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 

satu program aplikasi dari microsoft office yang 

digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 

dan laporan. 

Right  

 

Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 

satu program aplikasi dari microsoft office yang 

digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 

dan laporan. 

Justify 

  

Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 

satu program aplikasi dari microsoft office yang 

digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 

dan laporan. 

Menggunakan Bullets dan Numbering 

Ada kalanya dalam membuat suatu dokumen seperti membuat 

langkah-langkah atau soal, dibutuhkan penomoran atau suatu tanda 

yang menunjukkan suatu tahapan yang lebih dari satu. Dengan MS. 

Word, hal itu sangat mudah dilakukan. Perhatikan contoh berikut. 
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1. Arahkan titik sisipan pada awal teks atau pilih teks yang akan 

diberikan bullets atau numbering 

2. Arahkan kursor ke ribbon, kemudian klik  

atau
 

Klik disini…

untuk membuka pilihan 

jenis huruf

 

 

Tabel 2.6. Contoh pemakaian jenis bullets pada teks 

Jenis Bullets Contoh teks menggunakan bullets 

 
 Nama:  

 Alamat:  

 Unit Kerja:  

 
 Nama:  

 Alamat:  

 Unit Kerja: 

 
 Nama:  

 Alamat:  

 Unit Kerja: 
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Tabel 2.7. Contoh pemakaian jenis paragraph pada teks 

Jenis numbering Contoh teks menggunakan numbering 

 

1. Nama:  

2. Alamat:  

3. Unit Kerja:  

 

A. Nama:  

B. Alamat:  

C. Unit Kerja: 

 

i. Nama:  

ii. Alamat:  

iii. Unit Kerja: 

 

 

 

Kegiatan Belajar 2.7: Mencari atau Mengubah Teks dengan 

Menggunakan Grup Editing 

Ada kalanya dokumen yang diedit akan diganti beberapa kata atau 

kalimat di dalamnya. Apabila dokumen tersebut memiliki 4000 kata, dan 

hanya beberapa kata saja yang akan diganti dan tersebar di berbagai 

 

Agar lebih terampil, silakan Saudara praktikkan: 

1. Buatlah daftar riwayat hidup Saudara.  

2. Gunakanlah align text justify. 

3. Gunakanlah numbering 1,2,3,… sebagai penomoran setiap 

point yang Saudara buat dalam daftar riwayat hidup tersebut. 

Latihan  
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halaman dokumen, hal ini tentu akan menyulitkan karena harus dicari 

satu per satu. 

Namun, MS. Word memiliki fitur untuk memudahkan pencarian ini. Fitur 

ini dikenal dengan nama find and replace.  

Mencari teks dalam dokumen

Mencari dan mengganti 

teks dalam dokumen

Memilih teks atau objek 

dalam dokumen  

Gambar 2.5. Grup tombol Editing 

1) Find 

a. Klik icon maka akan muncul box berikut 

Ketik teks yang akan dicari disini...

...kemudian klik disini untuk mencari teks yang diketik tadi
 

b. Ketik teks yang akan dicari pada kolom , misalnya akan 

mencari kata “system” 

c. Kemudian klik tombol  

d. Maka dilayar akan tampil teks “system” yang di-highlight seperti 

berikut 
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2) Replace 

a. Klik icon maka akan muncul box berikut 

 

b. Ketik teks yang akan diubah pada kolom , misalnya akan 

mengubah kata “system”. Kemudian ketik “sistem” sebagai 

pengganti kata tadi pada kolom  

Ketik teks yang akan dicari disini...

...kemudian ketik teks pengganti...

...kemudian klik disini untuk mengganti teks yang dicari tadi
 

c. Kemudian klik tombol  untuk mengganti satu buah atau 

beberapa kata saja. Atau pilih  untuk mengganti semua 

kata “system” menjadi “sistem”. 
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d. Mengedit Teks dengan Menggunakan Tab Insert 

Tab Insert merupakan sederetan menu yang ditandai dengan teks, yang 

terdiri atas lima Group, yaitu, Pages, Tables, Illustrations, Links,  Header & 

Footer,  Text, dan Symbol. 

 

Kegiatan Belajar 2.8: Menyisipkan Table  

Dalam membuat suatu laporan, terkadang beberapa hal lebih baik jika 

dilaporkan dengan menggunakan tabel. Bagaimanakah caranya? Berikut 

adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyisipkan tabel.  

1. Simpanlah titik sisipan pada baris halaman yang akan ditempatkan 

table 

2. Arahkan kursor ke ribbon, kemudian klik 

Klik disini…

untuk membuka pilihan tabel 

yang akan digunakan

Insert

 

 

Untuk memperlancar keterampilan, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah file dokumen yang bernama “LK-02-NamaSaudara” 

yang Saudara buat.  

2. Carilah kata “Saudara” dalam dokumen yang telah dibuka. 

3. Kemudian gantilah semua kata “Saudara” dengan kata “Anda”. 

Latihan  
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3. Setelah muncul menu seperti gambar di bawah, pilihlah jumlah table 

yang diinginkan, misalnya 3 kolom (barisan kotak ke samping) dan 3 

baris (barisan kotak ke bawah) 

 

4. Setelah memilih table 3x3 maka akan muncul table seperti pada 

gambar berikut 

Kolom

Baris 

 

Untuk mengatur lebar tingginya table, arahkan kursor ke garis antar 

table sampai muncul icon untuk melebarkan atau mengecilkan 

kolom, atau  untuk meninggikan atau memendekkan baris. 
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Kegiatan Belajar 2.9: Menyisipkan Illustrations dan Symbols 

Dalam membuat sebuah dokumen, terkadang dibutuhkan sisipan 

gambar atau karakter khusus yang tidak terdapat di dalam papan ketik. 

Untuk itu dapat menggunakan grup illustrations dan symbols yang ada 

pada tab Insert.  

Memasukkan gambar 

dari satu file tertentu

Memasukkan Clip Art 

ke dalam dokumen

Memasukkan bentuk-bentuk 

tertentu yang sudah ada

Memasukkan grafik smartart untuk 

memberikan informasi secara visual

Memasukkan suatu chart untuk 

mengilustrasikan dan membandingkan data

Memasukkan gambar hasil capture 

halaman yang sedang dibuka

Memasukkan symbol 

yang tidak terdapat 

pada keyboard

Memasukkan suatu persamaan atau 

membuat persamaan matematika 

dengan menggunakan simbol-simbol 

yang ada pada library of math

 

Gambar 2.6. Grup tombol Illistrations dan Symbols 

 

Untuk memasukkan gambar atau karakter khusus dalam suatu 

dokumen, ikuti latihan berikut. 

 

Agar lebih terampil, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah dokumen baru pada MS. Word.  

2. Buatlah tabel 10 baris dan 5 kolom. 

3. Isilah tabel tersebut dengan data guru di sekolah/madrasah 

Saudara, yang terdir atas No, Nama, NUPTK, No HP dan 

alamat email. 

4. Simpan dokumen tersebut dengan nama “daftar guru sekolah” 

Latihan  
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a. Menyisipkan gambar 

Untuk menyisipkan gambar, lakukanlah langkah berikut. 

1. Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab 

Insert
Picture 

Pilihlah gambar yang 

akan dimasukkan  

 

2. Klik           maka akan muncul tampilan berikut. 

  

3. Pilih gambar yang akan disisipkan di dokumen, misalkan 

gambar yang bernama “close”. 

4. Setelah dipilih dan di klik nama file gambar, klik 
Insert

Picture 

Pilihlah gambar yang 

akan dimasukkan . Maka 

di halaman akan muncul seperti berikut. 

Insert
Picture 

Pilihlah gambar yang 

akan dimasukkan
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Untuk mengatur besar kecilnya gambar, aturlah dengan 

menyimpan kursor pada ujung gambar sampai muncul tanda 

panah seperti yang dilingkari, kemudian tarik keluar untuk 

memperbesar gambar, atau menarik ke dalam untuk 

memperkecil gambar.  

 

b. Menyisipkan bentuk-bentuk tertentu yang sudah ada 

Untuk menyisipkan gambar-gambar bentuk, lakukanlah langkah 

berikut. 

1. Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2. Klik           maka akan muncul tampilan berikut. 

  

Insert
Picture 

Pilihlah gambar yang 

akan dimasukkan

Insert

Pilihlah bentuk yang 

akan dimasukkan



89 

 

 

3. Kemudian pilih dan klik pada gambar bentuk , maka akan 

muncul tampilan berikut. 

 

Aturlah besar kecilnya gambar, dengan menyimpan kursor 

pada ujung gambar sampai muncul tanda panah seperti yang 

dilingkari, kemudian tarik keluar untuk memperbesar gambar, 

atau menarik ke dalam untuk memperkecil gambar. 

4. Kemudian aturlah gambar kotak tersebut dengan cara; klik 

kotak tersebut, kemudian klik tab format yang muncul pada 

ribbon. 

5. Gantilah warna kotak dengan warna putih. Caranya klik Shape 

Fill, maka akan muncul tampilan berikut. Kemudian pilih warna 

putih. 

 



90 

  

 

6. Langkah selanjutnya, klik Shape Outline untuk mengubah 

warna garis pinggir pada kotak. Ubahlah warna outline kotak 

tersebut dengan warna merah, maka tampilannya akan seperti 

berikut. 

 

7. Berilah teks pada kotak tersebut. Caranya, simpanlah kursor di 

dalam kotak, kemudian klik tombol kanan mouse, maka akan 

muncul tampilan seperti berikut. Kemudian klik Add text. 
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8. Setelah muncul insertion point di dalam kotak, ketiklah 

“NamaSaudara” lalu tekan tombol Enter, kemudian ketik 

“NamaSekolahSaudara”, maka akan tampil 

 

 

c. Menyisipkan symbol 

Untuk menyisipkan symbol, lakukanlah langkah berikut. 

1. Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2. Klik                       maka akan muncul tampilan berikut. 

 

3. Kemudian pilih dan klik pada karakter symbol yang akan 

disisipkan.  

4. Jika symbol yang diinginkan tidak muncul, atau akan mencari 

bentuk symbol lain, klik                      , maka akan muncul 

gambar berikut.  

Insert
Picture 

Pilihlah gambar yang 

akan dimasukkan

Insert

Pilihlah simbol yang 

akan dimasukkan
Atau pilih
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Pilihlah karakter symbol yang akan disisipkan, kemudian klik 

tombol . 

 

 

Untuk memperlancar keterampilan, silakan Saudara praktikkan: 

1. Buatlah dokumen baru dan beri nama “Laporan Guru 

Pembelajar Moda Daring”.  

2. Kemudian buatlah dokumen seperti contoh berikut, dengan 

menggunakan foto-foto kegiatan yang ada. Kemudian Save. 

 

Latihan  
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Kegiatan Belajar 2.10: Memformat Header & Footer 

Header dan footer biasanya diperlukan untuk memberikan informasi 

mengenai isi dokumen yang dibuat, seperti nama dokumen dan jumlah 

halaman dari dokumen tersebut. Berikut ini adalah cara untuk 

memformat header dan footer pada MS. Word. 

 Memformat Header 

Untuk memformat header, lakukan langkah berikut. 

1. Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2. Klik           maka akan muncul tampilan berikut. 

 

Misalkan bentuk header yang akan digunakan adalah bentuk 

Alphabet, maka setelah meng-klik bentuk tersebut akan muncul 

tampilan berikut. Lakukankah langkah-langkah yang ada dalam 

gambar tersebut, dan berikanlah judul “Laporan Guru Pembelajar 

Moda Daring”. 
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Ketik nama atau judul dokumen 

yang sedang dibuat disini…

…kemudian klik disini setelah 

selesai mengedit header

 

 Memformat Footer 

Untuk memformat footer, lakukan langkah berikut. 

1. Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2. Klik           maka akan muncul tampilan berikut. 

 

Misalkan bentuk footer yang akan digunakan adalah bentuk 

Alphabet, maka setelah meng-klik bentuk tersebut akan muncul 

tampilan berikut. Lakukankah langkah-langkah yang ada dalam 

gambar tersebut. Ketik keterangan “NamaSekolahSaudara”. 
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…kemudian klik disini setelah 

selesai mengedit footer

Ketik keterangan mengenai 

dokumen yang sedang dibuat, 

misalnya nama penulis disini…

Nomor halaman

Jika tulisan “Page” akan dihilangkan, 

maka hapus teks tersebut

 

 

 

 

Kegiatan Belajar 2.11: Membuat Text Box 

Untuk memformat footer, lakukan langkah berikut. 

1. Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2. Klik           maka akan muncul tampilan berikut.  

 

Agar lebih terampil, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah file dokumen bernama “Laporan Guru Pembelajar 

Moda Daring”.  

2. Buatlah header dokumen tersebut dengan “Laporan kegiatan 

Guru Pembelajar Moda Daring Tahun 2016” 

3. Setelah itu, buatlah footer dengan nama “Sekolah…” (isilah 

titik-titik dengan nama sekolah Saudara). Kemudian Save. 

Latihan 1.10 
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Misalkan bentuk teks box yang akan digunakan adalah bentuk Annual 

Quote, maka setelah meng-klik bentuk tersebut akan muncul tampilan 

berikut. Lakukankah langkah yang ada dalam gambar tersebut. 

Ketik teks disini…

Kemudian klik 

kursor diluar box.

 

3. Ketik kalimat berikut pada text box tersebut.  
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e. Memformat Dokumen dengan Menggunakan Tab Page Layout 

 

Kegiatan Belajar 2.12: Mengatur Halaman Dokumen 

Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam pengaturan halaman 

dokumen, diantaranya adalah: 

 

Untuk memperlancar keterampilan, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah file dokumen bernama “Laporan Guru Pembelajar 

Moda Daring”.  

2. Buatlah cover laporan seperti berikut, di halaman 1 dokumen 

tersebut. Kemudian simpanlah hasil editan Saudara. 

 

Latihan  
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 Mengatur margins halaman  

Margin adalah jarak antara tepi pengetikan dengan tepi halaman kertas. 

Pengaturan margins dimaksudkan untuk mengatur dokumen agar dapat 

dicetak sesuai dengan keinginan. Berikut adalah langkah-langkah untuk 

melakukan pengaturan margins. 

1) Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2) Klik           maka akan muncul tampilan berikut.  

Klik disini…

untuk membuka pilihan 

ukuran margins

 

3) Pilih salah satu margins yang muncul, jika ukuran margins yang 

akan digunakan tidak ada dalam pilihan, klik                          maka 

akan muncul tampilan berikut. 

Ketik besar margin yang diinginkan, Top untuk batas bagian atas 

halaman, Left untuk batas bagian kiri halaman, Bottom untuk batas 

bagian bawah halaman, dan Right untuk batas bagian kanan 

halaman. 
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 Mengatur orientasi halaman 

Dalam membuat dokumen seperti tabel atau bagan, terkadang kita 

membutuhkan bentuk kertas yang lebar. Untuk mengatur tampilan 

halaman yang akan digunakan, lakukanlah langkah berikut. 

1) Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2) Klik              maka akan muncul tampilan berikut.  
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Jika orientasi yang dipilih adalah portrait (kiri) atau landscape (kanan), 

maka tampilan yang akan muncul adalah sebagai berikut. 

Potrait Landscape 

  

3) Klik orientation landscape, dan lihat yang tampil pada halaman MS. 

Word Saudara.  

 Mengatur ukuran kertas  

Ketika bekerja dengan MS. Word, tampilan pada layar akan sama 

ketika dokumen tersebut dicetak. Agar mendapatkan tampilan yang 

sesuai dengan hasil cetak maka perlu disiapkan ukuran kertas yang 

akan digunakan dalam mencetak. Untuk mengubah ukuran kertas, ikuti 

langkah berikut. 

1) Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2) Klik          maka akan muncul tampilan berikut.  

Klik disini…

untuk membuka pilihan 

ukuran kertas
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Kegiatan Belajar 2.13: Mengatur Paragraf Dokumen   

MS. Word menyediakan fitur untuk mengatur paragraf, baik dari segi 

jarak atau spasi antarparagraf. Jarak ini dimaksudkan agar tampilan 

dokumen lebih mudah dibaca sehingga informasi di dalamnya lebih 

mudah dimengerti. 

 Mengatur Spasi Antarparagraf 

Untuk mengatur jarak antarparagraf pada dokumen, lakukan langkah 

berikut. 

1) Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2) Klik               maka akan muncul tampilan berikut.  

 

 

 

 

 

Untuk memperlancar keterampilan, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah dokumen baru, dan simpanlah dengan nama “Laporan 

Guru Pembelajar Moda Daring”.  

2. Formatlah dokumen yang Saudara miliki di antaranya: 

- Ukuran kertas A4 

- Bentuk margin moderate 

- Orientation lanscape 

3. Simpanlah hasil edit yang telah dikerjakan. 

Latihan  
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3) Aturlah spasi antarparagraf seperti contoh pada tabel 2.8. 

Tabel 2.8. Contoh pemakaian spacing pada teks 

Spacing before 24pt

Spacing before 24pt

Spacing after 24pt

Spacing after 24pt

Contoh teks menggunakan spasi paragraph

 

 

 

 
Biasanya pengaturan tubuh paragraf (body text), jarak antara 

sebelum dan sesudah blok paragraf akan lebih baik bila dibuat 

sama, biasanya masing-masing berjarak 3pt. Ketika penggunaan 

di dalam judul atau sub-judul, jarak antara sub-judul dengan 

paragraf utama lebih besar lagi, sehingga terlihat sedikit pemisah 

antara sub-judul tersebut dengan paragraf utama. 

Catatan 



103 

 

 

 Mengatur Spasi Antarbaris 

Masih di dalam pengaturan paragraf, terdapat pengaturan untuk 

menentukan jarak antarbaris di dalam sebuah paragraf. Pengaturan ini 

dinamakan Line Spacing. Terdapat 6 pengaturan untuk mengatur jarak 

antarbaris ini, yaitu: 

1) Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik tab   

2) Klik tombol yang dilingkari merah berikut, maka akan muncul 

tampilan berikut.  
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3) Aturlah Line spasi paragraf seperti contoh pada tabel 2.9. 

Tabel 2.9. Contoh pemakaian jenis line spacing pada teks 

Jenis Line Spacing Contoh teks menggunakan numbering 

Single Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 
satu program aplikasi dari Microsoft Office yang 
digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 
dan laporan. 

1.5 lines Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 

satu program aplikasi dari Microsoft Office yang 

digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 

dan laporan. 

Double Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 

satu program aplikasi dari Microsoft Office yang 

digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 

dan laporan. 

At least 

At: 18pt 

Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 

satu program aplikasi dari Microsoft Office yang 

digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 

dan laporan. 

Exactly 

At: 12pt 

Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 
satu program aplikasi dari microsoft office yang 
digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 
dan laporan. 

Multiple 

At: 3 

Microsoft word (MS. Word) merupakan salah 

satu program aplikasi dari Microsoft Office yang 

digunakan untuk pengelolaan teks, dokumen, 

dan laporan. 
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Kegiatan Belajar 2.14: Menggunakan Undo dan Redo dalam 

Mengedit Teks 

Ada kalanya dalam mengedit teks terdapat kesalahan baik yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk membatalkan atau 

mengulang kembali pekerjaan yang dibuat, gunakanlah tombol undo 

 dan redo . Untuk lebih jelasnya, lakukanlah latihan berikut. 

Undo 

  

1. Pilih sebagian teks dari dokumen yang sedang 

digunakan 

2. Delete atau hapus teks yang sudah dipilih 

3. Klik Undo  

4. Maka teks yang dihapus tadi akan muncul kembali. 

Redo 
5. Kemudian klik Redo  

 

Untuk memperlancar keterampilan, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah dokumen “Laporan Guru Pembelajar Moda Daring”.  

2. Letakkan kursor pada awal salah satu paragraf pada dokumen 

yang Saudara buka. 

3. Setelah itu, aturlah spasi antar paragraf sesuai keinginan 

Saudara. Cobalah beberapa spasi, agar Saudara mengetahui 

perbedaan besar spasi yang Saudara berikan. 

4. Selanjutnya, cobalah mengatur spasi antar baris, baik itu single, 

double, dst. Perhatikan yang terjadi pada paragraf yang 

Saudara pilih tersebut. 

Latihan  
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6. Maka teks yang muncul lagi tadi akan terhapus kembali. 

 

 

 

 

  

 

Selain mengggunakan tombol Undo dan Redo, perintah tadi dapat 

dilakukan dengan meng-klik secara bersamaan Ctrl + Z (Undo) dan 

Ctrl + Y (Redo). 

Catatan 

 

Untuk memperlancar keterampilan, silakan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah dokumen “Laporan Guru Pembelajar Moda Online”.  

2. Hapuslah beberapa teks pada dokumen yang Saudara buka. 

3. Klik tombol Undo. 

4. Klik tombol Redo. 

5. Klik tombol Undo 

Latihan  
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c.   Mengenal Perintah Mencetak pada MS. Word 

 

Kegiatan Belajar 2.15: Mencetak Dokumen pada MS. Word 

Dokumen atau laporan yang dibuat di Microsoft Word pada umumnya 

akan dicetak menggunakan printer. Bagi pemula atau orang yang baru 

belajar Word 2010, tampilan untuk pencetakan dokumen yang berbeda 

dengan versi sebelumnya dapat menyebabkan kesulitan dalam hal 

pencetakan dokumen. Oleh karena itu, untuk memahami cara 

mencetak dokumen pada aplikasi MS. Word, ikutilah langkah-langkah 

berikut. 

Langkah dalam mencetak dokumen pada MS Word adalah 

1) Arahkan kursor ke ribbon, pilih dan klik  

2) Klik tombol                , maka akan muncul tampilan berikut.  

3) Pilih nama printer yang digunakan  

4) Klik tombol  
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Kegiatan Belajar 2.16: Pengaturan Mencetak 

Secara lengkap fasilitas pencetakan yang disediakan di MS. Word 2010 

adalah sebagai berikut: 

Perintah mencetak

Jumlah salinan yang akan dicetak

Nama printer yang akan digunakan

Menentukan halaman yang akan dicetak

Mengatur pilihan pencetakan pada kertas 

apakah satu sisi saja atau dua sisi (bolak-balik)

Mengatur urutan pencetakan dokumen
Mengatur orientasi atau layout pencetakan dokumen 

Menentukan ukuran kertas yang digunakan untuk pencetakan dokumen

Mengatur margin kertas yang digunakan untuk pencetakan dokumen

Mengatur jumlah halaman yang akan dicetak dalam satu lembar kertas

Print preview

Gambar 2.7. Grup tombol Font 

 

Untuk memperlancar keterampilan, silahkan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah dokumen “Laporan Guru Pembelajar Moda Daring”.  

2. Cetak dokumen tersebut. 

Latihan 1.15 
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1. Tombol perintah mencetak 

. 

Klik disini…

Untuk mencetak dokumen

 

 

2. Copies 

Ketik disini…

Untuk mengatur jumlah salinan yang akan dicetak

 

 

3. Bagian printer, terdapat beberapa item: 

Nama printer 

Klik disini…

Untuk membuka dan memilih pilihan 

printer yang sudah terinstall di 

komputer dan akan digunakan untuk 

mencetak dokumen

 

 

Printer properties  

Klik disini…

Untuk menyetting printer yang digunakan  
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4. Print All Pages  

 

 

 

 

Jika kotak tadi di klik, maka  akan muncul menu sebagai berikut.  

Klik disini…

Untuk mencetak semua halaman 

dokumen

Klik disini…

Untuk mencetak halaman dokumen 

yang tampil pada print preview saja 

Klik disini…

Untuk mencetak halaman tertentu 

 

 

5. Print One Sided 

Klik disini…

Untuk membuka pilihan pencetakan satu 

sisi kertas atau dua sisi (bolak-balik)  

Pilihan yang tersedia tergantung dari kemampuan printer untuk 

melakukan duplex printing: 

Klik disini…

Untuk mencetak dokumen 

pada satu sisi kertas

Klik disini…

Untuk mencetak dokumen pada dua sisi 

(bolak-balik) kertas secara manual

 

 

 

Klik disini…

Untuk membuka dan memilih 

halaman yang akan dicetak.

Ketik disini…

nomor halaman yang akan dicetak

Misalnya 2,5,7 atau 3-10 

Jika akan mencetak halaman tertentu.
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6. Collated 

Klik disini…

Untuk membuka pilihan pengaturan 

urutan pencetakan dokumen  

Pengaturan ini akan berguna bila Saudara akan mencetak dokumen 

2 rangkap atau lebih yang diisi pada kotak copies tadi. Pilihan yang 

tersedia: 

Klik disini…

Untuk mencetak dengan urutan 1, 2, 3, dst 

setelah selesai kembali lagi ke 1, 2, 3, dst.

Klik disini…

Untuk mencetak halaman 1, 1, 1, (sesuai dengan jumlah 

rangkap salinan dokumen), setelah itu baru mulai ke 

halaman 2, 2, 2 sebanyak jumlah rangkap dokumen, dst.  

7. Portrait Orientation 

Klik disini…

Untuk membuka pilihan pengaturan 

orientasi atau layout dokumen  

Pilihan pengaturan orientasi atau layout dokumen 

Klik disini…

Untuk mencetak dokumen 

dengan posisi kertas vertical

Klik disini…

Untuk mencetak dokumen dengan posisi kertas horizontal  

 

8. Jenis ukuran kertas 
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Klik disini…

Untuk jenis ukuran kertas yang akan 

digunakan untuk mencetak  

Klik disini…

Untuk memilih ukuran kertas yang 

tidak ada dalam pilihan diatas  

Setelah meng-klik akan tampil pilihan seperti gambar berikut. 

 

9. Ukuran margin 

Klik disini…

Untuk mengatur margin kertas yang 

digunakan untuk pencetakan dokumen  

Setelah meng-klik tombol tersebut, maka akan tampil menu seperti 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Klik disini…

Untuk mengatur ukuran margins kertas yang digunakan
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10. Layout cetak 

Klik disini…

Untuk mengatur jumlah halaman yang 

akan dicetak dalam satu lembar kertas  

Setelah meng-klik tombol tersebut, maka akan tampil menu seperti 

gambar berikut. 

Klik disini…

Untuk mengatur skala tampilan 

dokumen di kertas pencetakan  
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Agar lebih terampil, silahkan Saudara praktikkan: 

1. Bukalah salah satu dokumen yang Saudara miliki.  

2. Cetaklah dokumen tersebut dengan pengaturan: 

- Cetak halaman 1-3 

- Cetak dengan ukuran kertas Legal 

- Orientasi kertas Potrait 

- Dicetak 2 Pages Per Sheet 

Latihan 1.16 
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2. Microsoft Powerpoint 

Microsoft PowerPoint (MS. PowerPoint) adalah salah satu program aplikasi 

komputer pengolah presentasi yang merupakan bagian dari paket aplikasi 

Microsoft Office. Dengan MS. PowerPoint Saudara dapat membuat 

presentasi dinamis yang dapat berisi teks, gambar, animasi, dan video. 

Di Indonesia MS. PowerPoint sudah menjadi aplikasi standar yang 

digunakan untuk mengolah dan menampilkan presentasi. Pada sub topik ini 

Saudara akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan aplikasi MS. 

PowerPoint. Namun pembahasan dalam modul ini dibatasi untuk keperluan 

Guru Pembelajar Moda Daring sehingga animasi dan video tidak dibahas di 

sini. 

a. Operasi Dasar MS. PowerPoint 

Pada materi ini Saudara akan mempelajari dasar-dasar penggunaan 

aplikasi MS. PowerPoint. 

 

Kegiatan Belajar 2.17: Membuka, Mengenal Antarmuka, dan 

Menutup Aplikasi MS. PowerPoint 

Sebagai bagian dari paket aplikasi perkantoran Microsoft Office, cara 

membuka dan menutup aplikasi MS. PowerPoint sama dengan MS. 

Word. Antarmukanya pun memiliki beberapa kesamaan. 

1) Membuka aplikasi MS. PowerPoint 

Untuk membuka aplikasi MS. PowerPoint: 

 

 

 

 

 

 

Klik        
Start 
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Sehingga terbuka jendela tampilan awal antarmuka aplikasi MS. 

PowerPoint seperti berikut: 

 

Gambar 2.8. Tampilan awal jendela aplikasi MS. PowerPoint 
 

2) Mengenal antarmuka aplikasi MS. PowerPoint.  

Antarmuka MS. PowerPoint memiliki kemiripan dengan MS. Word, 

sehingga komponen-komponen utama di dalamnya hampir sama, 

seperti ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
1

7
 

 

 

 

File Menu 
 

Slides/Outline Pane 

Minimize, Restore Down, Close 

Notes Pane 

Ribbon 

Slide Area  

Status Bar View Bar 

Gambar 2.9. Antarmuka MS. PowerPoint 
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Setiap area pada antarmuka memiliki nama masing-masing. Namun 

tidak semua area akan dibahas dalam modul ini. Berikut tabel 

komponen dan fungsi antarmuka MS. PowerPoint. 

Tabel 2.10. Komponen dan fungsi antarmuka MS. PowerPoint 

Komponen Fungsi 

 

File 

Berisi kumpulan tombol-tombol perintah yang 

berkaitan dengan pengelolaan berkas. 

Ribbon 

Berisi kelompok tombol-tombol perintah untuk 

mengolah presentasi. Penjelasan rinci akan 

disampaikan pada materi 3) Ribbon pada MS. 

PowerPoint. 

Slide Area 
Tempat untuk bekerja dalam mengolah isi Slide 

presentasi. 

Slides / Outline 

Pane 

Tempat untuk mengatur lembar-lembar 

presentasi yang sedang diolah. 

View Bar 
Berisi tombol untuk mengatur besar kecilnya 

tampilan Slide. 

 

3) Ribbon pada MS. PowerPoint 

Ribbon berisi tombol-tombol perintah untuk mengolah presentasi. 

Terdiri atas delapan bagian yang disebut Tab, yaitu Home, Insert, 

Design, Transitions, Animations, Slide Show, Review dan View. 

 

Gambar 2.10. Ribbon pada aplikasi MS. PowerPoint. 
 

 

 

 

Ribbon 
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Klik nama Tab pada Ribbon untuk membuka Tab tersebut. 

Berikut adalah contoh ketika Tab Design di-klik: 

 

Gambar 2.11. Tab Design pada Ribbon 

Setiap Tab dibagi lagi dalam kelompok-kelompok perintah seperti pada 

contoh Tab Home berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Kelompok perintah pada Tab Home 

Tab yang lain seperti Insert, Design dan seterusnya juga memiliki 

pembagian kelompok yang memiliki nama berbeda-beda sesuai 

fungsinya. 

Penjelasan fungsi perintah-perintah yang ada pada Ribbon akan 

disesuaikan dengan materi yang disampaikan pada modul ini. 

 

4) Menutup MS. PowerPoint 

Menutup aplikasi MS. PowerPoint berarti menutup juga berkas yang 

sedang disunting. 

Untuk menutup aplikasi MS. PowerPoint: 

Klik tombol  (Close) 

 

 

Kelompok 
Slides 
 

Kelompok 
Font 

Kelompok 
Paragraph 
 

Kelompok 
Drawing 

Kelompok 
Editing 

 

Kelompok 
Clipboard 
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Kegiatan Belajar 2.18: Pengelolaan Berkas pada MS. PowerPoint 

 

Pengelolaan berkas pada MS. PowerPoint terdapat pada File Menu  

( ).  

Ketika tombol  di-klik, akan terbuka tampilan seperti berikut: 

 

Gambar 2.13. Jendela File Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar berkas yang 
pernah disunting 
sebelumnya. 
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Di dalamnya terdapat tombol Sub Menu seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 2.11. Tombol-tombol perintah di dalam jendela Menu File dan 
fungsinya. 

Tombol Fungsi 

 

Untuk menyimpan perubahan pada berkas yang 

sedang disunting. 

Tombol ini harus sering di-klik agar setiap 

perubahan pada berkas selalu tersimpan. 

 
Untuk menyimpan berkas yang baru atau berkas 

dengan nama lain yang berbeda. 

 
Untuk membuka berkas yang sudah ada atau 

pernah dibuat sebelumnya. 

 

Untuk menutup berkas yang sedang disunting. 

Tombol Close ini tidak menutup aplikasi MS. 

PowerPoint. 

  

Berisi daftar berkas yang pernah dibuka 

sebelumnya. 

Untuk membuka berkas tersebut, klik pada salah 

satu berkas yang diinginkan. 

 

 

Untuk membuat berkas presentasi baru yang masih 

kosong. 

  Untuk mencetak berkas presentasi. 
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1) Menyimpan berkas MS. PowerPoint 

Untuk menyimpan berkas MS. PowerPoint: 

1. Klik     

Sehingga terlihat jendela seperti berikut: 

 

2. Ketik nama berkas yang diinginkan pada kolom File name, contoh: 

Presentasi1. 

3. Klik tombol  

 

 

 

 

Berkas yang sudah tersimpan pada komputer atau tempat 

penyimpanan lain (external hardisk, CD, atau flashdisk) secara 

otomatis di depan nama berkasnya terdapat simbol . Contoh:  

 

Catatan 

Kolom File name 
Tombol Save 
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2) Membuka berkas MS. PowerPoint 

Untuk membuka berkas yang sudah disimpan: 

1. Klik    

Sehingga terlihat jendela berikut: 

 

2. Cari berkas yang diinginkan pada Documents library. Berkas MS. 

PowerPoint mempunyai simbol  di depan nama berkasnya. 

3. Klik berkas MS. PowerPoint yang diinginkan, contoh pada gambar di 

atas: Presentasi1 (berkas yang sudah Saudara buat sebelumnya). 

4. Klik  

 

 

 

Apabila pada jendela yang terbuka tidak terdapat berkas MS. 

PowerPoint, kemungkinan berada pada Folder lain. Cara mencari 

berkas pada Folder yang lain telah dibahas pada Topik 1: Dasar 

Penggunaan Komputer. 

Catatan 

Tombol Open Documents Library / Daftar berkas 
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3) Menyimpan berkas dengan nama lain yang berbeda 

Menyimpan berkas MS. PowerPoint dengan nama lain yang berbeda 

hampir sama dengan menyimpan berkas pada materi sebelumnya, 

hanya berbeda pada tombol Save As saja. Langkahnya sebagai 

berikut: 

1. Klik     

Sehingga terlihat jendela seperti di bawah: 

 

2. Ketik nama berkas lain yang berbeda dengan nama berkas 

sebelumnya, pada kolom File name, contoh: Presentasi2. 

3. Klik tombol  

 

4) Membuat berkas baru yang masih kosong 

Untuk membuat berkas baru yang masih kosong: 

1. Klik     

Hingga tampil jendela seperti berikut: 

Kolom File name 
Tombol Save 
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Gambar 2.14. Tombol-tombol perintah pada New  

 

2. Kemudian klik      

Maka jendela Menu File akan tertutup dan tampilan kembali ke 

antarmuka awal dengan lembar kerja baru yang masih kosong, 

seperti ketika baru membuka aplikasi MS. PowerPoint. 

 

 

 

1. Silakan Saudara buka aplikasi MS. PowerPoint, kemudian 

simpan berkasnya dengan nama Latihan 1, kemudian tutup 

berkas tersebut tanpa menutup aplikasi MS. PowerPoint. 

2. Buka kembali berkas Latihan 1 tadi kemudian simpan dengan 

nama lain menjadi Latihan 1a dan Latihan 1b hingga nantinya 

akan terdapat tiga berkas MS. PowerPoint. 

3. Tutup aplikasi MS. PowerPoint. 

Latihan  

Tombol Create 
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b. Bekerja dengan MS. PowerPoint 

 
Kegiatan Belajar 2.19: Menyisipkan dan Mengatur Teks 

 

Menggunakan teks pada MS. PowerPoint dilakukan pada Slide Area. 

Ketika aplikasi pertama kali dibuka atau pertama kali membuat berkas, 

tampilan pada Slide terlihat seperti berikut: 

 

Gambar 2.15. Slide awal yang berisi dua kotak dengan garis putus-putus untuk 
mengetikkan teks. 

 

Lembar Slide pertama ini biasanya untuk memberikan judul presentasi 

dan nama pembuatnya. 

Di dalamnya terdapat dua bentuk kotak dengan garis putus-putus yang 

berisi teks di dalamnya. 

Kotak dengan teks Click to add title untuk memberi judul presentasi. 

Kotak dengan teks Click to add subtitle untuk memberi nama 

pembuat atau sub judul. 

 

Dua kotak dengan garis putus-putus 
untuk mengetik teks 
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1) Menyisipkan teks ke dalam Slide pertama 

Untuk menyisipkan teks di dalam Slide pertama: 

1. Klik di dalam kotak yang berisi teks Click to add title seperti ini. 

 

Di dalam kotak akan tampil tanda insertion point (titik sisipan teks) 

yang berkedip-kedip. Jika tanda itu muncul maka teks siap 

diketikkan. 

2. Ketik teks di dalamnya. 

contoh: 

LAPORAN GURU PEMBELAJAR MODA DARING  

GURU IPA SMP MODUL A  

3. Klik kotak yang berisi teks Click to add subtitle dan ketik nama 

pembuat. 

contoh: Gunawan Hartawan 

4. Setelah mengetik, klik di luar area kotak teks sehingga kotak 

dengan garis putus-putus hilang dan terlihat hasil seperti berikut: 

Insertion Point 
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2) Menyisipkan teks ke dalam Slide berikutnya 

Jika Saudara perhatikan, presentasi ini baru memiliki 1 lembar Slide. Itu 

terlihat pada area Slides/Outline yang berada pada bagian kiri layar. 

1 lembar slide

 

Gambar 2.16. Slides/Outline area yang berisi 1 lembar Slide. 

Untuk menyisipkan teks ke dalam Slide berikutnya Saudara harus 

menambahkan jumlah Slide. Tombol untuk menambah jumlah Slide 

adalah tombol New Slide yang berada pada Tab Home dan 

merupakan bagian dari Kelompok Slides. 
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Gambar 2.17. Lokasi tombol New Slide 

Untuk menambah lembar Slide: 

Klik       

Akan terbentuk thumbnail (tampilan kecil) Slide kosong bernomor 2 

pada Slides/Outline dan tampilan di Slide Area berganti seperti 

berikut: 

  

 

Slide tersebut merupakan lembar Slide kedua. Terdapat dua kotak 

berisi teks Click to add title dan Click to add teks. 

Kotak Click to add title biasanya digunakan untuk mengetikkan judul 

materi/bagian. Sedangkan Click to add teks biasanya digunakan untuk 

mengetik uraiannya, contoh: 

Dua kotak untuk mengetikkan 
teks 

Lembar  
Slides Baru 
bernomor 2 
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Gambar 2.18. Slide kedua yang telah diisi dengan teks 

 

Cara menyisipkan teks ke dalam Slide kedua sama dengan cara 

menyisipkan teks ke dalam Slide pertama. Begitu pun untuk Slide 

berikutnya. 

 

3) Mengatur teks 

Setelah semua teks diketikkan adakalanya Saudara perlu mengatur 

ulang teks tersebut. Pengaturan ini biasa disebut dengan formating.  

Untuk mengatur teks: 

1. Seleksi teks yang akan diatur. Teks yang telah diseleksi akan 

terlihat seperti ini: 

 

Isi Slide kedua 

Slides/Outline 
yang berisi 
2 thumbnail 
Slide. 
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2. Lalu klik  seperti terlihat pada gambar berikut 

 

3. Kemudian gunakan tombol-tombol perintah pada Kelompok Font 

dan Kelompok Paragraph. 

Tombol-tombol perintah pada kelompok ini fungsinya hampir sama 

dengan yang terdapat pada aplikasi MS. Word. Cara penggunaannya 

pun sama. 

Berikut adalah daftar tombol-tombol perintah dan fungsinya: 

Tabel 2.12. Tombol-tombol perintah pada Kelompok Font dan Paragraph 

Tombol Fungsi 

 

Font 

Mengubah jenis huruf. 

Klik pada segitiga kecil di kanannya untuk 

memilih huruf. 

 

Font Size 

Mengubah ukuran huruf dengan memilih daftar 

ukuran huruf. 

Klik segitiga di kanannya untuk memilih besar 

huruf dari daftar yang disediakan. 

 

Increase Font Size 

dan Decrease Font 

Size 

Mengubah ukuran huruf tanpa menggunakan 

daftar. 

Klik tombol yang di sebelah kiri untuk 

membesarkan ukuran huruf dan klik tombol di 

sebelah kanan untuk mengecilkan huruf. 

 

Bold 

Menebalkan huruf. 
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Tombol Fungsi 

 

Italic 

Memiringkan huruf. 

 

Underline 

Memberi garis bawah pada teks. 

 

Text Shadow 

Memberi bayangan pada teks. 

 

Strikethrough 

Mencoret teks. Teks yang diberi penerapan 

tombol ini akan terlihat dicoret. 

 

Character Spacing 

Mengubah jarak antarhuruf pada teks. 

Klik tombol tersebut untuk memilih jarak 

antarhuruf yang disediakan. 

 

Change Case 

Mengatur penggunaan huruf besar dan kecil 

pada teks. 

 

Font Color 

Memberi warna pada teks. 

 

Align Text Left 

Menerapkan perataan kiri pada paragraf. 

 

Center 

Menerapkan perataan tengah pada paragraf. 

 

Align Text Right 

Menerapkan perataan kanan pada paragraf. 

 
Menerapkan perataan kanan kiri pada paragraf. 
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Tombol Fungsi 

Justify 

 

Bullets 

Menerapkan tanda symbol pada awal paragraf. 

 

Numbering 

Menerapkan tanda nomor pada awal paragraf. 

 

Line Spacing 

Mengatur jarak antarbaris pada paragraf. 

Klik tombol kemudian pilih jarak antarbaris. 

 

 

 

 

4) Menyisipkan teks dengan menggunakan tombol Text Box 

Bila ingin menambahkan kotak teks lain di luar dari kotak teks yang 

ada, gunakan perintah Text Box yang berada pada Tab Insert. 

 

Gambar 2.19. Lokasi tombol Text Box 

 

Untuk menambahkan kotak teks (Text Box) pada Slide: 

 

Pada beberapa tombol yang latar belakang ikonnya berwarna 

kuning (highlight) itu artinya perintah tersebut sedang digunakan 

pada teks yang sedang diseleksi.  

Contoh:  

Catatan 
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1. Klik    

2. Kemudian buatlah dengan menggunakan mouse (teknik drag and 

drop) bentuk kotak di dalam Slide seperti berikut 

  

 

3. Lalu ketik teks yang diinginkan. 

Contohnya seperti gambar berikut: 
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1. Ketiga kotak teks yang ada pada Slide saling terpisah satu 

sama lain, sehingga pengaturannya harus dilakukan masing-

masing. 

2. Memasukkan teks ke Slide MS. PowerPoint tidak hanya dengan 

cara mengetik. Teks yang pernah dibuat pada aplikasi lain bisa 

dimasukkan pada Slide MS. PowerPoint dengan menggunakan 

perintah Copy dan Paste. 

Catatan 

 

Silakan Saudara buat satu berkas baru yang berisi dua buah Slide 

dengan ketentuan sebagai berikut 

1. Pada Slide pertama berisi: 

 Judul laporan guru pembelajar moda daring dengan ukuran 

huruf yang lebih besar dari teks lainnya; 

 Judul diklat/program/kegiatan; 

 Nama sekolah tempat bertugas, dan 

 Nama pembuat laporan. 

2. Pada Slide kedua berisi butir-butir utama (semacam daftar isi) 

dari laporan. 

3. Atur format teks yang sudah diketik dengan menggunakan 

tombol-tombol pada Kelompok Font dan Kelompok Paragraph 

di Tab Home sehingga memiliki variasi pada jenis, ukuran, dan 

ketebalan huruf, dan penggunaan bullet. 

4. Simpan berkas dengan nama file “Latihan 2”. 

Latihan  
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Kegiatan Belajar 2.20: Menyisipkan dan Mengatur Gambar/Foto 

Selain teks, Slide dapat diisi dengan gambar dan foto. Tombol ini 

berada pada Tab Insert ( ). 

 

Gambar 2.20. Lokasi tombol Picture dan Shapes 

Tombol   untuk memasukkan gambar yang telah disediakan oleh 

MS. PowerPoint. 

Tombol    untuk memasukkan foto dari berkas yang Saudara miliki. 

 

1) Menyisipkan gambar ke dalam Slide 

Untuk menyisipkan gambar ke dalam Slide: 

1. Klik        

2. Kemudian klik gambar yang diinginkan dari daftar yang disediakan, 

lalu gambar pada Slide seperti contoh berikut: 

 

Tab Insert 
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2) Menyisipkan foto ke dalam Slide 

Untuk menyisipkan foto: 

1. Klik        

 

 

 

2. Akan terbuka jendela untuk memilih berkas foto seperti berikut 

 

Gambar dari Shapes 

Berkas foto 
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3. Cari berkas foto dengan tipe JPEG. 

4. Klik berkas foto yang diinginkan, kemudian klik tombol  

5. Foto akan masuk ke dalam Slide dan diletakkan di tengah Slide.  

Pada contoh berikut ini, foto yang digunakan adalah gambar kartun 

yang diambil dari openclipart.org. 

Anda dapat memasukkan foto anda untuk mengganti foto kartun.  

 

 

3) Mengatur gambar / foto 

Terlihat tanda lingkaran putih kecil di setiap sudut foto dan bujursangkar 

putih kecil di tepi foto. Juga terdapat lingkaran hijau kecil yang berada 

di bagian tengah atas foto. Kesemuanya itu digunakan untuk mengatur 

 

Foto yang dapat dimasukkan ke dalam Slide adalah foto dengan 

tipe berkas yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Tipe yang 

paling sering digunakan adalah JPEG.  

 
Pastikan Saudara memiliki tipe berkas ini untuk dapat 

dimasukkan ke dalam Slide. 

Catatan 
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gambar/foto, yaitu menggeser posisi, mengubah ukuran, memutar, 

memindahkan ke bagian depan atau belakang gambar lain. 

 

Untuk menggeser posisi gambar / foto: 

1. Letakkan kursor di tengah gambar sehingga ikon kursor berubah 

menjadi  

2. Drag (seret) bagian tengah foto ke posisi baru yang dinginkan. 

3. Kemudian Drop (lepaskan) pada posisi baru tersebut. 

Untuk mengubah ukuran gambar/foto: 

1. Letakkan kursor pada lingkaran atau pada bujursangkar kecil 

sehingga ikon kursor berubah menjadi  

2. Drag lingkaran atau bujursangkar kecil itu ke arah luar atau dalam 

foto. 

3. Kemudian Drop setelah mendapatkan ukuran yang diinginkan. 

4. Setelah diatur, foto terlihat seperti berikut: 

 

Jika tanda-tanda tersebut tidak terlihat kemungkinan foto tidak 

terseleksi, lik kembali pada foto untuk menampilkan tanda-tanda 

tersebut! 

Catatan 
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Untuk memutar foto: 

1. Letakkan kursor pada lingkaran kecil hijau sehingga ikon kursor 

berubah menjadi  

2. Drag lingkaran kecil hijau secara memutar.  

3. Kemudian Drop pada orientasi yang diinginkan. 

Selain pengaturan tersebut, gambar/foto juga dapat diatur agar tidak 

menutupi gambar/objek lainnya. Pengaturan ini terdapat pada Tab 

Format, yaitu Send Backward. 

 

Gambar 2.21. Lokasi tombol Send Backward 

 

Sebagai contoh akan dimasukkan foto sebesar Slide seperti berikut: 
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Pastikan tanda lingkaran dan bujursangkar kecil yang ada di ujung dan 

tepi gambar/foto, aktif seperti gambar di atas. Apabila tanda itu tidak 

ada, klik kembali gambar/foto tersebut. 

Untuk memindahkan foto ke bagian belakang: 

Klik       

Klik tombol tersebut beberapa kali hingga mendapatkan posisi yang 

diinginkan atau foto sudah berada di bagian paling belakang seperti 

contoh berikut: 
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4) Mengatur warna pada gambar 

Gambar yang dibuat dengan menggunakan tombol Shape dapat 

diubah warna isi dan garis tepinya. 

Tombol untuk mengubahnya adalah tombol Shape Fill dan tombol 

Shape Outline. 

Tombol ini terdapat pada Tab Format dan tergabung dalam  Kelompok 

Shape Styles.  

 

Gambar 2.22. Lokasi tombol Shape Fill dan Shape Outline 

Sebagai contoh buatlah sebuah gambar dengan menggunakan  , 

pilih gambar apa saja yang diinginkan, sebagai contoh Saudara 

gunakan gambar di bawah, 

 

 

 

lalu terapkan pengaturan-pengaturan berikut. 

 

Semua objek yang ada pada Slide diperlakukan sama dalam hal 

pengaturan posisi, ukuran, orientasi dan pengaturan depan 

belakang, termasuk Shape dan Text Box (kotak teks). Artinya 

Shape dan Text Box juga dapat dipindahkan posisinya, diubah 

ukurannya, diputar, dan dipindahkan dari depan ke belakang atau 

sebaliknya. 

Catatan 
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Untuk mengubah warna isi gambar: 

1. Seleksi terlebih dahulu gambar tersebut. 

2. Klik       

3. Kemudian klik warna yang diinginkan. 

 

Gambar berubah warna hanya pada bagian isinya saja: 

 

 

Untuk menghilangkan warna isi gambar: 

1. Seleksi terlebih dahulu gambar tersebut. 

2. Klik       

3. Kemudian klik  

Pilihan warna 
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Gambar berubah tanpa warna isi: 

 

 

 

Untuk mengubah warna garis tepi gambar: 

1. Seleksi terlebih dahulu gambar tersebut. 

2. Klik     

3. Kemudian klik warna yang diinginkan. 

 

Pilihan warna 
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Gambar berubah warna garis tepinya:  

 

 

Untuk menghilangkan warna garis tepi gambar: 

1. Seleksi terlebih dahulu gambar tersebut. 

2. Klik       

3. Kemudian klik   

 

Gambar berubah tanpa garis tepi 
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Kegiatan Belajar 2.21: Bekerja dengan Slide 

 

Lembaran Slide yang telah dibuat, disusun dalam area 

Slides/Outlines. Susunan Slide dibuat dari atas ke bawah yang 

merupakan urutan penayangan. Slide-Slide ini dapat dikelola untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan presentasi. 

Berikut adalah contoh presentasi yang terdiri atas 4 Slide. 

 

Silakan Saudara buka kembali berkas Latihan 2 yang sudah 

Saudara buat, kemudian lakukan latihan berikut: 

1. Pada Slide pertama sisipkan pas foto Saudara 

2. Atur ukuran dan posisi foto sehingga tidak menutupi teks yang 

ada. 

3. Sisipkan gambar latar pada Slide pertama tersebut. 

4. Atur gambar agar berada di belakang dari semua objek yang ada 

pada Slide pertama. 

5. Simpan berkas tersebut dengan nama baru, yaitu Latihan 3. 

Latihan  
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Gambar 2.23. Berkas presentasi dengan 4 lembar Slide 
 

Pada Gambar 2.23, di bagian sebelah kiri, yaitu area Slides/Outline 

terlihat bahwa thumbnail Slide yang aktif adalah Slide 4 sehingga 

tampilan pada Slide Area di sebelah kanan adalah isi dari Slide 4. 

Berikut adalah perintah-perintah untuk bekerja dengan Slide. 

1) Menyunting isi Slide: 

Klik salah satu thumbnail Slide, kemudian lakukan perubahan pada 

Slide Area. 

2) Menyisipkan/membuat Slide baru yang kosong 

Untuk menyisipkan/membuat Slide baru yang kosong: 

1. Klik salah satu thumbnail Slide yang akan dijadikan tempat untuk 

penyisipan Slide baru. Sebagai contoh, klik thumbnail Slide nomor 

2. 

Thumbnail Slide yang aktif 
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2. Kemudian klik   (tombol ini terdapat pada kelompok 

Slides). 

 

3. Setelah tombol tersebut di-klik maka Slide baru yang masih kosong 

akan berada di bawah thumbnail Slide nomor 2 seperti pada gambar 

berikut. 

 

 Thumbnail Slide  
baru 
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3) Menghapus Slide 

Untuk menghapus Slide: 

klik salah satu thumbnail Slide, kemudian tekan tombol Delete pada 

keyboard. 

4) Menggandakan Slide 

Untuk menggandakan Slide: 

1. Klik salah satu thumbnail Slide. Sebagai contoh, klik thumbnail Slide 

nomor 2. 

 

2. Kemudian klik   

3. Lalu klik panah kecil di bagian kanan tombol Copy ( ) 

 

Sehingga terbuka pilihan seperti ini 

 

4. Kemudian klik   

 

5. Hasilnya akan ada thumbnail Slide yang sama persis di bawah 

thumbnail Slide nomor 2 seperti pada gambar berikut. 
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5) Menyalin Slide 

Untuk menyalin Slide: 

1. Klik salah satu thumbnail Slide, misalnya thumbnail Slide nomor 2. 

2. Kemudian klik   Copy ( ) 

3. Lalu klik thumbnail Slide yang lain, misalnya thumbnail Slide nomor 

3. 

4. Kemudian klik    

 

 

Hasilnya akan ada thumbnail Slide baru dengan isi yang sama 

persis dengan thumbnail Slide nomor 2 tapi posisinya ada di bawah 

thumbnail Slide nomor 3 seperti pada gambar berikut.  

Dua Thumbnail Slide yang sama 
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6) Mengubah urutan Slide: 

Untuk mengubah urutan Slide: 

1. Klik salah satu thumbnail Slide, misalnya thumbnail Slide nomor 2. 

 

Menyalin Slide hampir sama hasilnya dengan menggandakan 

Slide. Keduanya sama-sama menghasilkan Slide baru yang sama 

persis dengan Slide yang digandakan/disalin. Akan tetapi, 

menggandakan Slide menghasilkan Slide yang sama tepat di 

bawahnya, sedangkan menyalin Slide, hasil salinannya bisa 

diletakkan di urutan mana saja yang dinginkan. 

Menyalin Slide juga biasa digunakan untuk menyalin salah satu 

Slide di berkas presentasi tertentu, kemudian memindahkannya 

pada berkas presentasi yang lain. 

Catatan 

Dua Thumbnail Slide yang sama 
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2. Kemudian Drag (geser) thumbnail Slide tersebut ke celah di antara 

thumbnail Slide nomor 3 dan nomor 4.    

3. Lalu Drop (lepaskan), maka thumbnail Slide nomor 2 urutannya 

berubah menjadi urutan ketiga seperti pada gambar berikut. 
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Kegiatan Belajar 2.22: Menerapkan Tema Visual 

MS. PowerPoint menyediakan beragam pilihan tema untuk 

mempercantik presentasi dengan cara singkat. Tema ini berhubungan 

dengan paket pengaturan mulai dari jenis huruf yang digunakan, besar 

huruf, warna, penempatan, sampai gambar latar presentasi. 

Tombol perintah untuk menerapkan tema ada pada Tab Design 

( ) dan tergabung di Kelompok Themes. 

 

 

 

Silakan Saudara buka kembali berkas Latihan 3 yang sudah 

Saudara buat, kemudian lakukan latihan berikut: 

1. Pada Slide kedua di mana terdapat daftar isi materi yang akan 

disampaikan pada laporan, sisipkan gambar latar dan atur 

gambar tersebut agar berada di belakang semua teks. 

2. Kemudian gandakan Slide kedua tersebut sebanyak tiga kali 

sehingga jumlah Slide keseluruhan menjadi lima Slide. Satu 

Slide pertama sebagai judul laporan dan empat Slide yang isinya 

sama. 

3. Selanjutnya ubah materi pada Slide ketiga dan seterusnya 

sehingga memiliki materi yang berbeda pada setiap Slide 

sebagaimana layaknya sebuah presentasi. 

4. Simpan berkas tersebut dengan nama baru yaitu Latihan 4. 

Latihan  

Kelompok Themes 
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Jika di-klik tombol panah kecil yang berada di samping kanan bawah 

piihan tema tersebut, seperti pada gambar berikut: 

 

 

Maka akan terlihat seluruh pilihan tema yang disediakan. 

 

 

Untuk menerapkan tema: 

1. Buka berkas presentasi. 

2. Klik  kemudian klik pilihan tema pada kelompok Themes.  

Tema akan diterapkan pada seluruh lembar Slide. 

Hasil penerapan tema pada Slide pertama berbeda dengan Slide 

lainnya seperti pada contoh berikut. 

Tombol panah kecil 
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Dan hasil penerapan tema pada Slide lainnya seperti pada contoh 

berikut. 

 

Contoh selanjutnya untuk tema yang lain seperti berikut: 
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Silakan Saudara buka kembali berkas Latihan 4 yang sudah 

Saudara buat, kemudian terapkan salah satu tema yang dipilih. 

Simpan berkas tersebut dengan nama baru, yaitu Latihan 5. 

Latihan  
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Kegiatan Belajar 2.23: Menerapkan Transisi Antarslide 

Ketika presentasi ditayangkan akan terlihat pergantian dari satu Slide 

ke Slide yang lain. Pergantian antar Slide tersebut dapat diberi suatu 

efek animasi perubahan/peralihan yang disebut transisi. Penerapan 

transisi akan memperindah dan menambah kesan pada presentasi 

yang dibuat. 

MS. PowerPoint menyediakan beberapa pilihan transisi yang terdapat 

pada Tab Transitions ( ) yang tergabung dalam Kelompok 

Transition to This Slide. 

 

 

Jika di-klik tombol panah kecil di samping kanan bawah pilihan transisi 

tersebut seperti pada gambar berikut: 

 

 

Maka akan terlihat seluruh pilihan transisi yang disediakan oleh MS. 

PowerPoint. 

Kelompok Transition to This Slide 

Tombol panah kecil 



  

 158 

 

Pilihan yang ditandai latar berwarna kuning adalah pilihan transisi yang 

sedang digunakan. 

Sebelum mencoba transisi ini, bukalah berkas Latihan 5 yang sudah 

dibuat dan terapkan transisi yang dipilih. 

Untuk menerapkan transisi pada salah satu Slide saja: 

1. Klik salah satu thumbnail Slide. 

2. Kemudian klik . 

3. Lalu klik pilihan transisi pada kelompok Transiton to This Slide. 

Transisi yang dipilih hanya diterapkan pada salah satu Slide yang dipilih 

saja. Ketika ditayangkan, akan ada efek animasi transisi sebelum Slide 

itu tampil. Dengan cara ini setiap Slide akan memiliki transisi yang 

berbeda. 

Untuk menerapkan transisi yang sama pada seluruh Slide: 

1. Klik salah satu thumbnail Slide. 

2. Kemudian klik . 
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3. Lalu klik pilihan transisi pada kelompok Transiton to This Slide 

4. Kemudian klik tombol Apply to All ( ) pada kelompok 

Timing. 

 

 

 

 

c. Menayangkan dan Mencetak Presentasi 

 

Kegiatan Belajar 2.24: Menayangkan, Menjalankan dan Keluar dari 

Presentasi 

Presentasi yang telah selesai disunting perlu ditayangkan agar terlihat 

penuh pada layar monitor. Juga agar dapat menjalankan setiap lembar 

Slide beserta dengan semua efek-efek animasi yang digunakan. 

Tombol untuk menayangkan presentasi berada pada Tab Slide Show  

( ), tergabung dalam Kelompok Start Slide Show. 

 

 

Silakan Saudara buka kembali berkas Latihan 5 yang sudah 

Saudara buat, kemudian terapkan salah satu transisi yang dipilih. 

Simpan berkas tersebut dengan nama baru, yaitu Latihan 6. 

Latihan  

Tombol Apply To All 
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Untuk menayangkan presentasi dari awal Slide: 

Klik    

Presentasi akan ditampilkan dari awal Slide (Slide nomor 1). 

Untuk menayangkan presentasi dari Slide yang sedang aktif: 

Klik    

Presentasi akan ditampilkan dari Slide yang sedang disunting. 

Ketika presentasi ditayangkan, pada layar monitar Saudara, akan 

tampil lembar-lembar Slide yang memenuhi seluruh layar monitor 

seperti contoh berikut: 

 

Untuk menjalankan setiap lembar Slide pada saat penayangan: 

Klik pada layar monitor atau gunakan tombo-tombol panah pada 

keyboard untuk menuju ke Slide berikutnya atau kembali ke Slide 

sebelumnya. 
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Untuk keluar dari presentasi: 

Tekan tombol esc pada keyboard. 

 

 

 

Kegiatan Belajar 2.25: Menggunakan Perintah Cetak 

Lembar Slide pada presentasi dapat dicetak dengan menggunakan 

printer. Ini berguna jika Saudara akan membagikan presentasi kepada 

orang lain untuk dibaca tanpa menggunakan komputer. 

Fasilitas untuk mencetak ini ada pada Menu File ( ) dengan Sub 

Menu Print ( ) seperti pada gambar di bawah. 

 

 

 

Cara cepat untuk menayangkan presentasi adalah dengan 

menekan tombol F5 pada keyboard jika ingin ditayangkan dari awal 

Slide. Dan menekan tombol Shitf + F5 pada keyboard jika ingin 

ditayangkan dari Slide yang sedang aktif. 

Catatan 

Pilihan printer 

Tombol Cetak (Print) 

Banyak Penggandaan 

Pilihan pencetakan Slide 
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Untuk mencetak presentasi setiap lembar berisi satu Slide: 

1. Klik   . 

2. Kemudian pilih printer yang akan digunakan. 

3. Masukkan banyak penggandaan pada kolom Copies. 

4. Lalu klik tombol  

 

Untuk mencetak presentasi setiap lembar berisi empat Slide: 

1. Klik   . 

2. Kemudian pilih printer yang akan digunakan. 

3. Lalu klik tombol Full Page Slide.  

4. Di dalam pilihan yang terbuka, klik 4 Slides Horizontal yang berada 

pada kelompok Handout. 

5. Masukkan banyak penggandaan pada kolom Copies. 

6. Kemudian klik tombol . 
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3. Microsoft Excel 

Sub topik ini akan membahas cara-cara menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel mulai  dasar-dasar Microsoft Excel, Ribbon pada Microsoft Excel, 

bekerja dengan Microsoft Excel, hingga mencetak dokumen dengan 

menggunakan Microsoft Excel. 

Microsoft Excel adalah program bagian dari paket Microsoft Office 

(bersama-sama dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Acces, dan Microsoft FrontPage) untuk mengolah data dalam format baris 

dan kolom. „Data‟ dalam konteks ini adalah angka yang mewakili skor, nilai, 

mata uang, dan sebagainya.  

Sebagai Guru Pembelajar dan Tenaga Kependidikan, Microsoft Excel 

(Excel) dapat Saudara gunakan untuk membuat daftar nilai, administrasi 

keuangan, rencana usulan anggaran, dan sebagainya. Pada tingkat lanjut, 

Microsoft Excel bahkan dapat digunakan untuk mengolah data hasil 

penelitian dan mengambil keputusan berdasarkan data yang telah 

terkumpul. 

a. Dasar-Dasar Microsoft Excel 2010  

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana membuka MS. Excel, 

membuat dokumen baru, menyimpan, menutup, dan membuka kembali 

dokumen pada MS. Excel. 

 

 

Kegiatan Belajar 2.26 : Membuka MS. Excel 

Ada beberapa cara yang digunakan untuk membuka aplikasi MS. 

Excel, tergantung dari mana Saudara mengaksesnya. Yang pertama, 

membuka melalui menu Start, dan yang kedua meng-klik menu ikon 

pada area Desktop Windows. Berikut langkah-langkah untuk 

membuka aplikasi MS. Excel. 
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Cara ke-1: Melalui tombol Start 

Klik   ▶All Programs  Microsoft 
Excel 

  Microsoft Excel 
2010 tombol 

start 

 

Cara ke-2: Melalui ikon pada Desktop Windows 

Klik ganda ikon MS. Excel  

 

Gambar 2.24. Ikon Microsoft Excel 2010 pada Desktop 

 

Setelah salah satu langkah di atas dilakukan, maka akan tampil buku 

kerja (workbook) MS. Excel yang terdiri atas beberapa lembar kerja 

(worksheet).



 

 

1
6

5
 

 

Gambar 2.25. Buku Kerja (Workbook) MS. Excel dan bagian-bagiannya.
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Unsur-unsur utama dari buku kerja (workbook) MS. Excel sebagai 

berikut: 

 

File Menu 

Berisi kumpulan perintah untuk pengoperasian program yang standar, 

antara lain: 

1) Save : Menyimpan dokumen 

2) Save As : Menyimpan dokumen dengan nama lain 

3) Open : Membuka dokumen 

4) Close : Menutup dokumen aktif 

5) New : Membuat dokumen baru 

6) Print : Mencetak dokumen 

7) Save & Send : Menyimpan dan mengirimkan dokumen 

8) Exit : Keluar dari aplikasi 

 

 

Gambar 2.26. Submenu FILE 

 

Tittle Bar 

Menampilkan nama aplikasi dan nama dokumen yang aktif atau nama 

dokumen dari buku kerja yang aktif. 
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Quick Access Toolbar 

Merupakan sarana yang disediakan MS. Excel untuk mempercepat 

akses beberapa menu yang tersedia, misalnya menyimpan, membuka, 

dan mencetak dokumen. 

 

Ribbon 

Ribbon (pita) adalah kontrol baru yang mengganti penggunaan menu 

dan toolbar pada MS Excel versi terdahulu. Disebut ribbon (pita) karena 

bentuknya seperti pita yang terpasang dari kiri ke kanan menyerupai 

pita yang terpasang pada mesin ketik atau printer dot matrik. Di dalam 

ribbon ini disediakan tool-tool (tombol-tombol) untuk mempermudah 

Saudara menggunakan program aplikasi. Tombol-tombol pada ribbon 

dikelompokkan menjadi beberapa grup tertentu, kemudian diorganisasi 

menjadi beberapa halaman tab ribbon. 

 

Workbook 

Workbook atau buku kerja merupakan area kerja dalam MS. Excel. 

Secara default, pada saat Saudara membuat buku kerja yang baru, di 

dalamnya terdiri atas beberapa lembar kerja (worksheet). Buku kerja 

terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 

1) Cell : Ditunjukkan dengan Nomor Baris (Row Number) 

dan Nomor Kolom (Column Number) 

2) Function : Fungsi-fungsi yang dapat digunakan di Excel 

3) Formula Bar  memuat informasi mengenai isi sel yang sedang 

aktif 

4) Range : Menampilkan posisi cell aktif 

5) Vertical Scroll : Penggulung layar/lembar kerja secara vertikal 

(ke atas atau ke bawah) 

6) Horizontal Scroll : Penggulung layar/lembar kerja secara horizontal 

(ke kiri atau ke kanan) 

7) Active Sheet : Menampilkan lembar kerja yang aktif 
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Kegiatan Belajar 2.27 : Membuat Dokumen Baru pada MS. Excel 

Pada saat Saudara telah berhasil membuka MS. Excel, saat itu juga 

Saudara telah membuat dokumen baru dan sudah bisa memulai 

bekerja dengan lembar kerja MS. Excel. Namun jika aplikasi MS. Excel 

sudah terbuka, dan Saudara hendak membuat dokumen baru, bisa 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Klik 
 

 
 

 

 
 

Ilustrasinya akan seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2.27. Langkah-langkah membuat dokumen baru 

 
 

Praktikkan kegiatan berikut: 

1. Buka MS. Excel melalui Start Menu  

2. Kemudian Buka MS. Excel melalui ikon desktop komputer 

3. Pastikan pada layar komputer tampil seperti pada gambar 2.27 

Latihan 
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Kegiatan Belajar 2.28 : Menyimpan, Menutup dan Membuka 

Kembali Dokumen pada MS. Excel 

1) Menyimpan dokumen dengan nama lain (Save As) 

Pada saat Saudara membuat dokumen baru pada MS. Excel, secara 

default pada judul workbook akan muncul nama Book1 atau 

Book+angka 1 s.d sekian (Book1, Book2, Book3, dst.). Untuk 

mengganti nama dokumen yang aktif serta menyimpannya dengan 

nama yang lain bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 

Klik 
 

 
 

 

Pada saat meng-klik Save As, akan muncul jendela Save As. Pada 

kolom File Name isikan nama dokumen yang dikehendaki, dan pada 

kolom Folder tentukan di folder mana dokumen tersebut akan 

 
 

Praktikkan kegiatan berikut: 

1. Buka MS. Excel melalui Start Menu  

2. Kemudian buat dokumen baru dengan langkah-langkah seperti 

di atas 

3. Lakukan pula dengan menggunakan shorkey 

4. Perhatikan apa yang terjadi pada Tittle Bar 

Latihan 

 

Untuk melakukan proses membuat dokumen baru dapat 
menggunakan shortkey, yaitu dengan menekan Ctrl+N (menekan 
tombol Ctrl dan N secara bersama-sama) 

Catatan 
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ditempatkan. Setelah selesai menuliskan nama dokumen, langkah 

selanjutnya klik tombol Save  atau Enter. 

 

 

Gambar 2.28. Jendela Save As 

2) Menyimpan dokumen (Save) 

Untuk menyimpan dokumen dengan nama dokumen yang sedang aktif 

di lembar kerja cukup dengan langkah sebagi berikut: 

 

Klik 
 

 
 

 

 

 

 

 

Untuk melakukan proses menyimpan/save dapat menggunakan 

shortkey, yaitu dengan menekan Ctrl+S. 

Catatan 
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3) Membuka dokumen (Open) 

Ketika Saudara akan membuka buku kerja MS. Excel dari dokumen 

yang sudah tersimpan dalam harddisk atau media penyimpanan lain, 

maka langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Klik 
 
 

 

 

 

Setelah langkah tersebut dilakukan, maka akan muncul tampilan 

jendela Open. Langkah selanjutnya adalah menemukan nama 

dokumen di antara beberapa folder yang tampil pada folder aktif. 

Lakukan dengan klik ganda pada folder yang dikehendaki untuk 

menemukan nama dokumen dimaksud. Setelah menemukan nama 

dokumen yang dicari, klik dokumen tersebut lalu tekan tombol Open  

 atau tombol Enter. 

 

Gambar 2.29. Jendela Open untuk membuka dokumen 

 

Untuk melakukan proses open dapat menggunakan shortkey, yaitu 

dengan menekan Ctrl+O. 

Catatan 
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Gambar 2.30. Windows Explorer 

4) Menutup dokumen (Close) 

Setelah selesai melakukan editing atau pengetikan pada lembar kerja 

MS. Excel, dan menyimpannya, langkah selanjutnya adalah menutup 

dokumen aktif. Untuk menutup dokumen aktif, langkah-langkah yang 

dilakukan adalah: 

 

Klik 
 

 
 

 

 

Cara lain membuka dokumen MS. Excel 

Untuk membuka dokumen MS. Excel juga bisa dilakukan dengan 

membuka terlebih dahulu Windows Explorer. Pada bagian kanan 

jendela, cari folder tempat dokumen tersebut tersimpan. Setelah 

menemukan dokumen yang dikehendaki, klik dua kali nama 

dokumen  yang akan dibuka maka secara otomatis aplikasi MS. 

Excel akan terbuka beserta dokumennya. 

Catatan 
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5) Memberi nama pada Sheet MS. Excel 

Salah satu cara untuk memudahkan Saudara mengingat pada Sheet 

(halaman) mana Saudara memasukkan data, MS. Excel memberikan 

fasilitas untuk mengubah nama Sheet. Untuk mengubah nama Sheet, 

langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

Saat membuka MS. Excel, secara default, yang muncul adalah Sheet1, 

Sheet2, dan Sheet3. 

 

Gambar 2.31. Tab Sheet 

 

Ada dua cara untuk mengubah nama Sheet,  

 

Cara ke-1: melakukan klik dua kali pada salah satu Sheet, maka 

warnanya akan berubah menjadi hitam. Pada saat itu Saudara bisa 

mengganti nama Sheet1 dengan nama lain, misalnya Latih1. Setelah 

itu, tekan Enter. 

 

Klik 
dua 
kali 

 

 

 

 

 

 Enter 

 

 

 

 

 

Atau bisa juga dengan meng-klik tombol Close/silang   yang ada 

pada sudut kanan atas buku kerja. 

Catatan 
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Hasil akhir akan tampak seperti ini. 

 

 

Cara ke-2:   

Arahkan kursor mouse ke salah satu Sheet. Lalu klik dua kali, maka 

akan muncul menu popup seperti gambar di bawah ini. 

 

 

Klik menu Rename, selanjutnya lakukan langkah-langkah seperti yang 

dijelaskan pada cara pertama di atas.  

 

 

 

 
 

Praktikkan kegiatan berikut: 

1. Buka MS. Excel melalui Start Menu  

2. Simpan dengan nama “Latihan-1” 

3. Beri nama Sheet1, Sheet2 dan Sheet3 dengan nama Latih1, 

Latih2 dan Latih3 

4. Simpan kembali dengan nama lain “Latihan-2” 

Latihan 
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b. Bekerja dengan Microsoft Excel 2010  

 
Kegiatan Belajar 2.29 : Memindahkan Petunjuk Sel 

Ketika buku kerja Excel pertama kali dibuka, penunjuk sel berada pada 

alamat sel A1. Untuk memindahkan penunjuk sel ini ke posisi baru yang 

diinginkan dapat dilakukan melalui keyboard atau mouse 

1) Menggunakan Keyboard 

Tombol-tombol untuk memindahkan penunjuk sel dengan keyboard 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.13. Tombol Keyboard dan Fungsinya dalam MS. Excel 

TOMBOL FUNGSI 

/ TAB Satu sel ke kanan 

 Satu sel ke kiri 

 Satu sel ke atas 

 Satu sel ke bawah 

Ctrl +  Ke kolom paling kanan yang berisi data atau jika tidak 

terdapat data maka akan ke kolom paling terakhir (XFD) 

Ctrl +  Ke kolom paling kiri yang berisi data atau jika tidak terdapat 

data maka akan ke kolom paling awal (A) 

Ctrl +  Ke baris paling awal yang berisi data atau jika tidak terdapat 

data maka akan ke baris paling atas (1) 

Ctrl +  Ke baris paling bawah yang berisi data atau jika tidak 

terdapat data maka akan ke baris paling bawah (10448576) 

PgUp Satu layar ke atas 

PgDn Satu layar ke bawah 

Ctrl + End Ke kolom terakhir yang berisi data 

Ctrl + 

Home 

Kembali ke alamat sel A1 

 
 

2) Menggunakan Mouse 

Untuk memindahkan penunjuk sel dengan mouse, cukup dilakukan 

dengan menekan tombol mouse satu kali pada alamat sel yang 

diinginkan. 
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Bentuk kursor mouse dan fungsinya di Excel: 

 

terletak di dalam sel atau di atas sel, digunakan 
untuk menyorot/memilih suatu range 

 

Melakukan penyorotan/drag (klik tahan kemudian 
geser dan lepas) beberapa sel, digunakan untuk 
menyeleksi beberapa sel dikenal juga dengan 
istilah Range 

 

terletak pada batas sel atau range yang dipilih, 
digunakan untuk memindahkan sel atau range 
yang dipilih 

 

Fill handle, terletak pada pembatas sel/range di 
ujung kanan bawah sel/range yang dipilih, 
digunakan untuk menyalin (copy) atau mengisi data 
berurutan (series). 

 

garis vertikal berkedip di sel tempat mengetikkan 
data yang disebut sebagai titik sisip (insertion 
point). 

 
 

 
 

 

 
Kegiatan Belajar 2.30 : Menuliskan Data pada Lembar Kerja 

(Worksheet) 

MS. Excel mengkategorikan 3 jenis data yang dapat dimasukkan ke 

dalam lembar kerja, yaitu:  

 
 

Praktikkan kegiatan berikut: 

1. Buka MS. Excel melalui Start Menu  

2. Pindahkan petunjuk sel dengan menggunakan tombol keyboard 

3. Gerakan kursor ke sekitar sel hingga mendapati ikon kursor 

berubah 

Latihan 
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1) Teks (Label) 

Pemasukkan data yang berjenis teks (label) berupa kombinasi dari 

angka, spasi dan karakter-karakter non-numerik. 

Contoh: Nama, Alamat1, Dua2nya, dan lain-lain. 

MS. Excel secara otomatis akan mengatur teks yang diketikkan rata-

kiri, untuk mengubah pengaturan ini dapat dilakukan melalui menu 

Format, Cells dan Alignment 

 

2) Angka (Numeric)  

Jika akan mengetikkan angka dengan pecahan desimal, pemisah 

desimal harus ditulis dengan Titik (.). dan excel akan menempatkan 

angka dengan rata kanan 

Contoh: 9, 18, 99, 720.99, 90% dan lain-lain. 

 
 

3) Rumus (Formula) 

Penulisan data berupa formula harus diawali dengan tanda sama 

dengan (=) 

Untuk memasukkan rumus yang berupa instruksi matematika ke dalam 

suatu sel lembar kerja. Excel dapat melakukan proses perhitungan 

dengan menggunakan operator hitung sebagai berikut: 

+ (plus) : Penjumlahan 

- (minus) : Pengurangan 

* (asterik) : Perkalian 

/ (slash) : Pembagian 

^ (carret) : Pangkat 

 

Penggunan tanda desimal (koma atau titik) pada excel sesuai 

dengan format penulisan bilangan pada regional setting di control 

panel (setting standar adalah English dengan simbol desimalnya 

adalah “.” (titik)) 

Catatan 



 

 178 

 

Contoh : =SUM(A1:A9) 

  =C9+A9 

  =(A5-A4)/365 
 

 
 

Untuk memasukkan data ke sel tertentu, caranya adalah: 

1. Aktifkan atau sorot dahulu sel yang akan diisi dengan cara klik 

dengan mouse atau keyboard sampai sel tersebut diberi bingkai. 

2. Ketikkan data yang akan dimasukkan 

3. Jika selesai tekan tombol Enter. 

 

 

 

1. Proses perhitungan akan dilakukan sesuai dengan derajat urutan 

atau hierarki operator hitung, sebagai berikut: 

 Pertama : ^ 

 Kedua  : * atau / 

 Ketiga  : + atau – 

2. Rumus atau formula yang diapit dengan “( )”  (tanda kurung ) 

akan diproses terlebih dahulu! 

3. Perlu dingat bahwa pembagian menggunakan simbol “/” (garis 

miring), karena simbol “:” (titik dua) digunakann untuk penulisan 

range 

Catatan 



 

 179 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buat tabel seperti di bawah dan simpan dengan nama Latihan-3: 

 
Catatan: pada saat pengetikan formula pada kolom JUMLAH maka 

yang akan ditampilkan adalah hasil perhitungannya! 

Latihan 

 

Ketika memasukkan data perhatikan beberapa hal berikut ini:  

 Data yang sedang diketikkan akan muncul pada sel yang dipilih 

dan di Formula Bar.  

 Bila salah ketik, hapuslah karakter yang salah dengan tombol 

Backspace. 

 Bila akan mengedit isi dari sel tertentu maka yg di-klik adalah isi 

dari Formula Bar ( ) atau menekan tombol F2 

 Pemasukkan data tidak harus diakhiri dengan Enter, dapat 

juga dengan menggunakan tombol () atau PgUp dan 

PgDn bila sebelumnya meng-klik tombol Confirm ( ) pada 

Baris Rumus (Formula Bar). Lihat Gambar di atas.  

 Bila data tidak jadi dimasukkan, tekanlah tombol Esc atau pilih 

tombol Cancel ( )yang ada di Baris Rumus 

Catatan 
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Kegiatan Belajar 2.31 : Mengatur Kolom dan Baris 

Ketika buku kerja Excel pertama kali dibuka, akan  tampil kolom dan 

baris pada lembar kerja sesuai dengan default-nya. MS. Excel 

memberikan fasiltas yang sangat fleksibel untuk melakukan pengaturan 

kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

1) Mengatur Lebar Kolom 

 Siapkan tabel seperti contoh di bawah ini: 

NO NAMA BARANG HARGA SATUAN JUMLAH 

1 Spidol Whiteboard 8500 
  2 Kertas A4 80Gram 43000 
  3 Penghapus Whiteboard 5000 
  4 Tinta Printer 35000 
  5 Refill Spidol Whiteboard 2000 
  

Catatan: Apabila ditemui ada teks terpotong tetap lanjutkan 

pengetikan di sel sampingnya 

 

 Arahkan kursor pada bagian tepi kanan kolom yang dikehendaki, 

contoh pada kolom B, maka kursor akan berubah bentuk menjadi 

setelah itu klik dan drag kursor ke arah kiri atau kanan untuk 

mengubah lebar kolom.  

 



 

 181 

  

 

2) Mengatur Tinggi Baris 

Untuk mengatur tinggi baris, tempatkan kursor di bagian bawah (garis) 

baris 1, kemudian kursor akan berubah bentuk menjadi . Setelah itu, 

klik and drag kursor ke atas atau bawah untuk meninggikan baris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengubah lebar kolom sesuai isi sel terpanjang secara cepat  

dapat dilakukan dengan melakukan klik dua kali pada saat kursor 

berubah menjadi . 

Catatan 
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Pada saat tinggi baris diperbesar maka akan berlaku vertical alignment 

yang berfungsi untuk melakukan pengaturan posisi vertikal isi pada sel. 

 

Gambar 2.34. Vertical alignment dan orientation 

Tabel 2.14. Vertical alignment 

NO IKON NAMA FUNGSINYA 

1  Top Align Isi sel berada di atas/dekat dengan 
bagian tepi atas sel 

2  Middle Align Isi sel berada di tengah-tengah 

3  Bottom Align Isi sel berada di bawah/dekat dengan 
bagian tepi bawah sel 

4  Orientation Isi sel dapat dimiringkan  

-90o hingga 90o 

 

 

 

3) Menyisipkan Sel, Baris dan Kolom 

Pada MS. Excel telah disiapkan Menu Insert, terdapat empat jenis 

Insert dengan fungsinya masing-masing. 

 

 

 

 

Horizontal Alignment 

  

Vertical Alignment 

  

Orientation 

 
 

Lakukan uji coba menggunakan vertical alignment dan orientation 

pada A1:E1 

 

 

Latihan 
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Tabel 2.15. Jenis penyisipan sel, baris dan kolom 

NO IKON NAMA FUNGSI 

1  Insert Cell menggeser sel-sel lama ke bawah/atas 

2  Insert Sheet Row menyisipkan baris-baris baru 

3  Insert Columns menyisipkan kolom-kolom baru 

4  Insert Sheet menyisipkan lembar kerja baru 

 

4) Menyisipkan Sel 

Untuk menyisipkan sel baru pada area kerja, dapat dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

Klik 
/ 

Blok 
sel 

 

 

 

 

 Sel yang akan 
disisipkan sel baru 

 Pilih insert cell  

 

 

  

Pilih jenis insert   

 

Tabel 2.16. Jenis submenu insert cells 

NO NAMA FUNGSI 

1 Shift Cell Right menggeser sel ke kanan 

2 Shift Cells Down menggeser sel ke bawah 

3 Entire Row menggeser sel seluruh baris 

4 Entire Column menggeser seluruh kolom 
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5) Menyisipkan Baris Baru 

Untuk menyisipkan baris baru pada area kerja, dapat dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Klik 
/ 

Blok 
sel 

 

 

 
 Baris yang akan 

disisipkan  
 Pilih Insert Sheet Rows 

    

6) Menyisipkan Kolom Baru 

Untuk menyisipkan kolom baru pada area kerja, dapat dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Klik 
/ 

Blok 
sel 

 

 

 
 Kolom yang akan 

disisipkan  
 Pilih Insert Sheet Columns 

    

7) Menghapus Sel, Baris, dan Kolom 

Pada MS. Excel disiapkan Menu Delete (hapus), terdapat empat jenis 

Delete dengan fungsinya masing-masing. 

Tabel 2.17. Jenis penghapusan sel, baris, dan kolom 

NO IKON NAMA FUNGSI 

1  Delete Cell menghapus sel-sel  

2  Delete Sheet Row menghapus baris  

3  Delete Columns menghapus kolom 

4  Delete Sheet menghapus lembar kerja 
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8) Menghapus Sel 

Untuk menghapus sel pada area kerja, dapat dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 

 

Klik 
/ 

Blok 
sel 

 

 

 

 

 Pilih Sel yang akan 
dihapus 

 Pilih Delete, 
kemudian Delete 

Cells 

 

 

 

 

  

Pilih jenis 
delete cells 

  

 

 

Tabel 2.18. Jenis submenu delete cells 

NO NAMA FUNGSI 

1 Shift cell left menghapus sel diposisi kursor berada dan 

menggulung ke sebelah kiri 

2 Shift cell up menghapus sel diposisi kursor berada dan 

menggulung ke atas 

3 Entire Row menghapus seluruh baris diposisi kursor berada 

4 Entire Column menghapus seluruh kolom diposisi kurson berada 
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9) Menghapus Baris 

Untuk menghapus Baris pada area kerja, dapat dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 

Klik 
/ 

Blok sel 

 

 

 
 Pilih Kolom yang akan 

dihapus 
 Pilih Delete Sheet 

Rows 

 

10) Menghapus Kolom 

Untuk menghapus kolom pada area kerja, dapat dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 

 

Klik 
/ 

Blok sel 

 

 

 
 Pilih Kolom yang akan 

dihapus 
 Pilih Delete Sheet 

Columns 
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11) Menggabungkan Beberapa Sel (Merge Cell) 

MS. Excel menyediakan fasilitas untuk melakukan penggabungan 

beberapa sel dengan cara menggunakan Merge & Center agar isi sel 

yang bersangkutan berada di tengah-tengah hasil sel yang 

digabungkan, contoh: 

Sebuah teks diisikan pada sel B2 “LATIHAN MERGER” akan 

digabungkan beberapa sel dari B2:D2 

 

 
 

 

 

 

menjadi 

 
 

Cara lain mengakses menu Insert dan Delete 

  

 

Ada cara lain dalam 

mengakses menu Insert 

dan Delete pada MS. 

Excel, yaitu setelah 

Saudara 

menentukansel/baris/ atau 

kolom yang akan di-Insert 

atau di-Delete, klik kanan 

pada mouse, maka akan 

muncul menu seperti di 

samping. Selanjutnya pilih 

Delete atau Insert dan 

langkah selanjutnya sama 

seperti dijelaskan 

sebelumnya. 

 

Catatan 
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Langkah-langkahnya adalah: 

1. isikan teks “LATIHAN MERGER” di sel B2 

 

2. blok sel B2 sampai dengan D2 

 

3. klik tab home pada menu bar 

 

4. klik ikon Merge & Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab Home 

 Merge & Center 
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5. maka hasilnya akan seperti gambar di bawah: 

 

12) Teks Menggulung (Wrap Text) 

Untuk membuat dalam sebuah sel terisi beberapa teks dapat digunakan 

fasilias wrap text 

Contoh: 

 
  

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Isikan teks pada B2 “INI CONTOH WRAP TEXT” 

 

2. Pilih atau blok sel-sel yang akan digulung 

3. Klik tab home pada menu bar 

 

 

 

Merge & Center 

Aktif! 
Sel B2:D2 telah 

digabungkan 

 Tab Home 

menjadi 
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4. Klik Wrap Text 

 

 

5. Maka hasilnya akan seperti gambar di bawah: 

 

13)  Garis Tepi (Border) 

Fungsi Border adalah untuk mengatur bingkai/garis luar dari cell. Dalam 

Border terdapat 4 opsi pengaturan, yaitu: 

a) Line, digunakan untuk mengatur jenis garis. 

b) Color,  digunakan untuk mengatur warna garis. 

c) Presets 

None   : tanpa bingkai 

Outline : memberi garis luar cell/range 

Inside   : memberi garis dalam cell/range 

d) Border, digunakan untuk memberikan garis sesuai arah yang 

diinginkan. 

 

 

 Wrap Text 

 

 

Wrap Text 

Aktif! 

Isi sel B2 digulung 

ke bawah 
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Berikut adalah contoh penerapan Border 

 

 

 

 

 

Adapun langkah-langkahnya adalah: 

1. Ketikkan tabel sederhana seperti di bawah: 

 

2. Blok tabel yang akan diberi garis (dari sel B2:C6) 

3. Klik kanan pada tabel yang telah di-block 

4. Pilih Format Cells  

5. Pada window format cells Klik tab Border  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab Border 

menjadi 
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6. Klik Outline dan Inside  

 

7. Maka hasil bordernya akan terlihat seperti di bawah: 

 

8. Dan klik OK  

 

 

 

 

 

 

Outline dan 

Inside 

 

 

Hasil border 

 

Format Cells dapat diakses menggunakan shortkey CRTL+1 

Catatan 
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Kegiatan Belajar 2.32 : Formating dan Editing 

Adakalanya dalam mengisikan data pada sel menggunakan format 

tertentu yang mungkin tidak sama dengan yang ditampilkan oleh MS. 

Excel. Oleh karena itu, MS. Excel menyediakan format yang dapat 

diatur sesuai keperluan. 

 

 

Buatlah file/dokumen baru sesuai dengan gambar di bawah ini dan 

simpanlah dengan nama Latihan-4. 

 

 

Latihan 



 

 194 

1) Format tanggal 

Untuk penulisan tanggal MS. Excel menyediakan beberapa cara, yaitu: 

1. Mengetik dengan pemisah tanda - (minus) dengan format: 

Tanggal-Bulan-Tahun. 

Contoh: 1-Oct-14 

2. Mengetik dengan pemisah garis miring dengan format:  

Bulan/Tanggal//Tahun 

contoh: 10/1/14  

3. Ketik Fungsi Data Tanggal,  

  contoh: =DATE(14,10,1) 

dengan keterangan: 14 menyatakan Tahun, 10 menyatakan Bulan, 

dan 1 menyatakan Tanggal. 

 

 

2) Mengubah format tanggal 

Agar format tampilan tanggal pada sel sesuai dengan keinginan, 

contoh: 

1-Oct-14  01 October 2014 

dapat dilakukan langkah-langkah berikut: 

1. Ketikkan data tanggal “10/1/2014” (tanpa kutip) di sel A1 

2. Klik kanan pada sel A1 dan pilih Format Cell 

 

 
 

 Pengaturan Regional Setting pada control panel adalah 

English. 

 Pada formula bar akan tertulis format seperti di bawah yang 

menandakan bahwa data yang diisikan pada sel adalah tanggal. 

 
 Sehingga ada baiknya pengetikan data tanggal diketikkan 

format yang sama dengan formula bar. 

 

Catatan 
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3. Pilih Category: Custom dan pada isian Type isikan “dd mmmm 

yyyy” (tanpa kutip) 

 

4. Dan klik OK  

 

 

 

3) Format Sel Mata Uang 

Penulisan nominal pada MS. Excel adakalanya memerlukan format 

mata uang seperti di bawah: 

 

 

 

 

Isikan  

dd mmmm yyyy 
  

Category : 

Custom 

 

Contoh hasil nya 

 
 

Format custom untuk tanggal: 

 D 1, 30   MMM Jan 

 DD 01, 30   MMMM January 

 DDD Wed   Y 14 

 DDDD Wednesday   YY 14 

 M 1, 12   YYY 2014 

 MM 01, 12   YYYY 2014 

 

Catatan 
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Untuk menghasilkan tampilan seperti di atas tidak diketikkan “Rp 

1,000,000.00”, melainkan perhatikan pada formula bar, yang diketikkan 

hanya nominal 1000000 (tanpa simbol mata uang, simbol ribuan, dan 

desimalnya) 

 

Adapun langkahnya adalah: 

1. Ketikkan nilai “1000000” (tanpa kutip) pada sel B2 

2. Klik kanan pada sel B2 dan pilih Format Cell 

 

3. Pilih Category: Accounting, pada pilihan Symbol cari dan pilih Rp 

Indonesian kemudian Decimal places 2 

 

4. Dan klik OK  

 

 

 

 

 

 

 

Pilih Symbol : 

Rp Indonesian 

  

Category : 

Accounting 

 

Contoh hasil nya 

  

Banyaknya 

desimal 
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4) Custom Kategori Format Cells 

Penyisipan teks (di depan atau di belakan) dari angka yang diketikkan 

dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaturan custom pada 

kategori format cells. 

Perhatikan gambar di bawah: 

 

Perhatikan pada bagian sel aktif dan bandingkan dengan formula bar, 

Saudara melihat ada perbedaan penulisan. Ini menandakan bahwa isi 

dari sel aktif sebenarnya adalah “10”. Hal ini terjadi karena pada sel 

aktif dilakukan perubahan category custom kemudian type-nya berubah 

menjadi 0 “buah”. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Ketikkan nilai “10” (tanpa kutip) pada sel D2. 

2. Klik kanan pada sel D2 dan pilih Format Cell 

 

 

3. Pilih Category: Custom dan pada isian Type isikan 0 “unit” 

(menggunakan kutip). 

 

MS. Excel menyediakan dua categori guna menyisikan simbol 

mata uang, yaitu Currency atau Accounting. Namun untuk 

currency akan menghasilkan simbol mata uang yang berdempetan 

dengan nominalnya, seperti di bawah: 

 

Catatan 
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4. Dan klik OK  

 

 

 

 

 

 

  

Category : 

Custom 

 

Contoh hasil nya 

  

Type : 

0 “unit” 

 

 
Buatlah tabel di bawah semirip mungkin kemudian simpan dengan 
nama Latihan-5 

 

Ketentuan: 

Gunakan pengaturan yang tepat! 

 

Latihan  
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Kegiatan Belajar 2.33 : Menggunakan Formula 

Pada kegiatan belajar ini akan dibahas penggunaan beberapa fungsi 

untuk membentuk suatu formula pada MS. Excel yang sering 

digunakan 

1) Fungsi Statistik 

1. SUM, fungsi ini digunakan untuk mencari nilai penjumlahan dari 

beberapa sel dan atau range. 

Bentuk penulisan: 

 

Contoh: 

=SUM(A1:A10) 

=SUM(A1, A5:A10) 

2. MAX, fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi/terbesar dari 

beberapa sel dan atau range. 

Bentuk penulisan: 

 

Contoh: 

=MAX(A1:A10) 

=MAX(A1, A5:A10) 

 

3. MIN, fungsi ini digunakan untuk mencari nilai terendah/terendah 

dari beberapa sel dan atau range. 

Bentuk penulisan: 

 

Contoh: 

=MIN(A1:A10) 

=MIN(A1, A5:A10) 

=MIN(number1,[number2],...) 

 

=MAX(number1,[number2],...) 

 

=SUM(number1,[number2],...) 
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4. AVERAGE, fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata 

beberapa sel dan atau range. 

Bentuk penulisan: 

 

Contoh: 

=AVERAGE(A1:A10) 

=AVERAGE(A1, A5:A10) 

 

 

 

 Penulisan Nama Fungsi dan Formula tidak dipengaruhi huruf 
besar/kapital atau spasi 

 MS. Excel akan memberi panduan atau bentuk penulisan 
formula pada saat mengetikkan tanda “=” sama dengan, 
kemudian dilanjutkan dengan nama fungsinya dan tanda “(“ 
kurung buka, akan tampil seperti gambar di bawah: 

 

Catatan 

=AVERAGE(number1,[number2],...) 
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2) Fungsi Logika 

Fungsi logika ini menggunakan formula IF (jika) dan akan menghasilkan 

dua kondisi yang akan dilaksanakan, yaitu benar atau salah. 

Bentuk penulisannya adalah: 

 

 

IF Logical_test value_if_true value_if_false 

formula untuk 

fungsi logika 

perbandingan kondisi untuk 

perbandingan 

terpenuhi 

kondisi untuk 

perbandingan 

tidak terpenuhi 

 terbanding, 

simbol 

perbandingan, 

pembanding 

 

berupa Teks, 

Numeric, atau 

Formula 

berupa Teks, 

Numeric, atau 

Formula 

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) 

 

 

Buka kembali File “Latihan-5” kemudian edit/ubah menjadi seperti 

di bawah. Cari nilai total, harga termahal, harga termurah, dan rata-

rata dengan menggunakan fungsi yang tepat. Simpan dengan 

nama “Latihan-6” 

 

 

 

Latihan 



 

 202 

IF Logical_test value_if_true value_if_false 

 Contoh: 

A1=1 

A1>A2 

A1=”Ada” 

A1<>B1+10 

Contoh: 

A1 

100 

“benar” 

A1+10 

Contoh: 

A1 

100 

“benar” 

A1+10 

Contoh: =IF (A1=1,”Benar”,A1+10) 

 

Simbol perbandingan: 

NO SIMBOL FUNGSI 

1 > Lebih kecil 

2 >= Lebih kecil sama dengan 

3 < Lebih besar 

4 <= Lebih besar sama dengan 

5 <> Tidak sama dengan 

6 = Sama dengan 

 

Contoh: 

Diketahui Penilaian Sikap seperti di bawah: 

 

 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika NILAI SIKAP=”A”, maka KRTERIA-nya adalah “sangat Baik” 

Jika NILAI SIKAP=”B”, maka KRITERIA-nya adalah “Baik” 

maka formula yang harus diisikan pada kolom kriteria adalah: 
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Langkah pengerjaannya sebagai berikut: 

 Ketikkan terlebih dahulu tabel sesuai contoh 

Cara ke-1: 

1. Letakan kursor pada sel D3 

2. Klik ikon  

3. Kategory Logical  

4. Function IF 

 

5. Klik Logical_test 

6. Klik sel NILAI SIKAP pada baris 3 (C3) 

7. Lengkapi seperti di bawah 

 

8. Klik OK 

Cara ke-2: 

1. Ketikkan =IF( pada sel D3 

2. Klik sel nilai sikap ada baris yang sama, yaitu C3 

3. Ketik =”A”,”Sangat Baik”,”Baik”) 

4. Tekan Enter 

Cara ke-3: 

Langsung ketikkan formula di bawah pada bagian formula bar pada sel D3: 

=IF(C3=”A”,”Sangat Baik”,”Baik”) 
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1. Buat tabel di bawah: 

 

2. Isi bagian keterangan dengan ketentuan: 

Jika NILAI ≥ 2.67, maka KETERANGAN terisi “Tuntas” 

Jika NILAI < 2.67, maka KETERANGAN terisi “Belum Tuntas” 

3. Lengkapi nilai terbesar, terkecil dan nilai rata-rata. 

4. Simpan dengan nama “Latihan-7”. 

 

Latihan  

 
 
Apabila diperhatikan maka formula di atas akan menghasilkan nilai 

“BAIK” bila diisikan nilai selain “A”. Artinya bila diisi nilai “C” atau 

yang lainnya akan menghasilkan “BAIK” pula.  

Untuk penanganan kondisi di atas maka ada dua solusi: 

1. Pastikan tidak ada nilai yang di isikan selain “A” dan “B” 

2. Mengubah formula menjadi: 

=IF(C3=”A”,”Sangat Baik”, IF(C3=”B”,”Baik”,”Nilai salah”)) 

 Artinya: 

 jika nilai A akan muncul “Sangat Baik” 

 jika nila B akan muncul “Baik” 

 jika nilai Bukan A dan B maka akan muncul “Nilai Salah”” 

 

Catatan 
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3) Alamat Relatif dan Absolut 

Pada saat Saudara menyalin suatu rumus, alamat sel yang digunakan 

dalam rumus secara otomatis disesuaikan untuk menunjukkan di Kolom 

dan Baris mana rumus itu berada.  

 

Alamat relatif: Alamat-alamat yang berubah secara otomatis pada 

saat disalin (di-copy). Ketika Saudara menyalin rumus 

berisikan Alamat Relatif, alamat-alamat tersebut 

disesuaikan untuk menunjukkan lokasi baru sesuai 

dengan lokasi baru rumus.  

 

Alamat Absolut: alamat yang selalu menunjuk pada Sel yang Sama ke 

mana pun rumus tersebut disalin (di-copy). 

 

Untuk mengubah Alamat Relatif menjadi Alamat Absolut, pilih alamat sel 

dalam suatu rumus dan tekan tombol F4 atau Saudara dapat 

mengetikkan tanda $ di depan Indikator Baris ataupun Kolom dalam 

alamat sel (misalnya: $A$9, A$9, atau $A9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saudara dapat menekan tombol F4 beberapa kali setelah 
menyorot alamat suatu sel untuk berganti-ganti jenis alamat sel, 
dengan cara menekan: 
F4  1x untuk Absolut terhadap Kolom dan Baris (Contoh: $A$9) 
F4  2x untuk Absolut terhadap Baris saja (Contoh: A$9) 
F4  3x untuk Absolut terhadap Kolom saja (Contoh: $A9) 
F4  4x untuk kembali ke Alamat Relatif  (Contoh: A9)  
dan seterusnya kembali berulang lagi. 

 

Catatan 
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CONTOH: 

 

 

Ketentuan: 

Munculkan bunga setiap pinjamannnya pada sel C6, sehingga dapat 

dilakukan proses copy terhadap seluruh sel. 

 

Pemecahan: 

Ketikkan rumus pada sel C6 yang dapat disalin ke seluruh sel, yaitu: 

=$B6*C$5 

 

 

 

 

 

 
 

1. Setelah mempraktikkan contoh di atas simpan dengan nama 

“Aktivitas-8” dengan ketentuan baru sebabagi berikut: 

Cari nilai bunga untuk setiap bulannya!  

2. Simpan kembali. 

Latihan 
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Kegiatan Belajar 2.34 : Membuat Grafik 

MS. Excel dapat dengan mudah mengubah data pada lembar kerja dari 

grafik yang telah dibuat, menjadi grafik yang dinamis untuk digunakan 

dalam presentasi dan laporan 

 

1) Membuat Grafik 

Berikut adalah contoh pembuatan grafik pada excel: 

a. Buatlah tabel seperti di bawah ini: 

 

 

 

b. Kemudian lakukan 

Blok tabel mulai 
dari sel B7 sampai 

G9 
   

 

 

Tab Insert Column 

 

 
 

Klik Grafik 
yang muncul 

   
 

3-D Column Tab Design Layout1 
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c. Simpan dengan nama “Contoh Grafik” 
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2) Mengubah Jenis Tampilan Grafik 

Tampilan grafik yang sudah dibuat dapat diubah dengan langkah 
sebagai berikut:  

 

Klik 
Grafik 
yang 

akan di 
ubah 

 

 

  
 

Pilih 
chart 

 

 

Tab 
Design 

Ikon 
change 
chart 
type 

Tombol OK 

 

 

3) Menempatkan Grafik pada Lembar Kerja Terpisah 

Grafik yang telah dibuat dapat dipisahkan pada Sheet lain tanda 

melakukan copy-paste, yaitu dengan cara: 

 

Klik Grafik yang 
akan di 

pindahkan 
   

 

 

Tab Design Move Chart 

 

 
 

 
Klik New Sheet 

Dan beri nama bila perlu 
Tombol OK 

 

 

 

 

 

 
 

Langkah memindahkan grafik langsung pada Sheet baru dapat 

menggunakan  tombol F11 pada keyboard. 

 

 

Catatan 
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Ubah grafik yang telah dibuat pada Kegiatan Belajar Membuat 

Grafik menjadi jenis grafik di bawah kemudian simpan dengan 

nama Latihan-9: 

 

Latihan 
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Kegiatan Belajar 2.35 : Mencetak Dokumen 

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan proses pencetakan dokumen 

MS. Excel yang sebelumnya telah dibuat dan dalam keadaan 

aktif/terbuka. Tahap pencetakannya hampir sama dengan Aplikasi 

Office yang lain dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 
 

 
 

 
 

Klik 
menu 
File 

Pilih Printer yang akan 
digunakan 

 

 
  

  
 

Tentukan halaman 
yang akan dicetak 

Tentukan 
orientasinya 

Tentukan jenis 
kertas yang 
digunakan 

 

 
 

 
 

 

Bila tidak masuk dalam satu 
halaman dapat dipaksa dengan 
memilih fit Sheet on one page 

Tentukan banyak 
cetakan per 
halamannya 
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 Ada baiknya sebelum melakukan proses pencetakan, Saudara 
telah melakukan konfigurasi pada page setup untuk batas 
margin-nya 

 

 Untuk mempermudah pengaturan halaman yang akan dicetak 
dapat diatur pada mode tampilan page break view. Garis biru 
menandakan batas pencetakan dan garis ini dapat digeser. 

 

 

Catatan 
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F. Refleksi 

Setelah Saudara melaksanakan kegiatan pembelajaran pada topik 2 ini, 

1. Apa yang sudah Saudara kuasai mengenai Microsoft Office? 

2. Apakah Saudara dapat mengoperasikan Microsoft Office? 

3. Apakah Saudara dapat menjelaskan fungsi-fungsi Microsoft Office? 

4. Apakah Saudara dapat mengoperasikan Microsoft Office? 

5. Apakah Saudara dapat mengelola dokumen dengan Microsoft Office? 

 

G. Kesimpulan 

Modul Dasar TIK Topik Microsoft Office memberikan pengalaman belajar bagi 

Saudara untuk menggunakan aplikasi ini dalam pekerjaan sehari-hari. 

Kegiatan-kegiatan yang telah Saudara laksanakan disusun untuk membimbing 

Saudara mengenal, memahami, dan menguasai aplikasi Microsoft Office.  

Dengan mempelajari Modul Dasar TIK Topik Microsoft Office ini, Guru 

Pembelajar dan Tenaga Kependidikan diharapkan mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam aplikasi Microsoft Office 

mulai dari pengenalan antarmuka, operasi dasar aplikasi, bekerja dengan 

aplikasi sampai dengan mencetak dokumen. 

Melalui pembelajaran dengan menggunakan Modul Dasar TIK Topik Microsoft 

Office ini, Guru Pembelajar dan Tenaga Kependidikan dapat meningkatkan 

kompetensi mereka dalam penggunaan komputer sebagai bekal dalam 

mengikuti pembelajaran online. Setelah mempelajari modul ini dan mengikuti 

pembelajaran online maka Guru Pembelajar dan Tenaga Kependidikan dapat 

meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif dan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa.  
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TOPIK 3 

INTERNET 

 

A. Pengantar 

Perkembangan teknologi internet melaju sangat pesat. Apabila perkembangan 

ini tidak diikuti maka kita akan semakin jauh tertinggal. Internet hampir dapat 

ditemukan di setiap bidang kehidupan. Bahkan bagi sebagian orang, internet 

sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sehari-hari.  

Demikian juga di dunia pendidikan, guru-guru saat ini dituntut lebih kreatif dan 

inovatif dalam kegiatan belajar-mengajar. Salah satu pendukungnya adalah 

penggunaan perangkat teknologi, termasuk internet. Melek internet 

merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru saat ini. 

Dengan adanya internet, tidak ada batasan bagi seseorang untuk belajar. Ia 

dapat mencari informasi tentang apa saja melalui mesin pencari, misalnya 

Google. Internet dapat juga dijadikan sarana komunikasi di mana pun kita 

berada, bahkan dengan jarak yang sangat jauh sekalipun. Dengan niat yang 

baik dan penggunaan yang sehat maka penggunaan internet dalam rangka 

meningkatkan kualitas pengetahuan seseorang dapat terwujud. 

Dalam dunia pendidikan, internet dapat dipergunakan oleh guru dan siswa 

untuk mencari informasi dengan cepat, berpartisipasi dalam membuat konten 

dan membagi sumber dan konten pembelajaran. Mereka bahkan bisa juga 

mengundang seorang professional yang berada nun jauh di sana agar bisa 

memberikan pengajaran dan membagi pengalamannya di dalam kelas. Bisa 

dikatakan bahwa dengan internet setiap orang dapat berinovasi dan berkreasi 

dengan mudah dan tiada batas.  

Salah satu inovasi yang sedang menggeliat saat ini adalah menggunakan 

internet dalam dua moda pembelajaran yang dikenal dengan pembelajaran 

moda daring (online). Pembelajaran moda ini terdiri dari (1) pembelajaran 

moda daring penuh (full online) dan (2) pembelajaran moda daring kombinasi 

(blended).  
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Pembelajaran moda daring penuh merupakan pembelajaran yang 

menggunakan internet secara mandiri dan sepenuhnya tanpa kegiatan 

pembelajaran tatap muka, sedangkan pembelajaran moda daring kombinasi 

merupakan pembelajaran daring yang disertai kegiatan pembelajaran tatap 

muka bersama mentor dalam waktu yang telah ditentukan dan bertempat di 

lokasi kelompok kerja atau pusat belajar.  

Pembelajaran moda daring penuh dan kombinasi merupakan hasil dari 

perkembangan TIK yang cukup pesat. Telah banyak inisiatif pemanfaatan TIK 

untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Di tingkat dunia, semangat 

pembelajaran moda daring sangat terasa dengan semakin meluasnya 

berbagai pelatihan yang diselenggarakan baik secara mandiri maupun 

terbimbing.  

Di Indonesia, pembelajaran moda daring penuh dan kombinasi juga semakin 

banyak dipergunakan disamping pembelajaran moda tatap muka. Sehingga, 

mau tidak mau guru, kepala sekolah/madrasah, pengawas sekolah/madrasah, 

dan tenaga kependidikan lainnya sebagai orang yang terlibat langsung 

dengan pelaksanaan pendidikan harus siap dan mampu menghadapi 

perubahan ini. 

B. Tujuan yang Ingin Dicapai 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta dapat: 

1. Mengenal dasar internet. 

2. Menghubungkan komputer dengan internet. 

3. Mengenal dan mengoperasikan web browser. 

4. Menggunakan mesin pencari (search engine). 

5. Mengenal dan mengoperasikan email. 

6. Menggunakan aplikasi chatting (Skype). 

7. Menggunakan aplikasi jejaring sosial (Facebook). 

8. Mengenal sistem Guru Pembelajar Moda Daring. 
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C. Kompetensi yang Diharapkan 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta mampu memanfaatkan 

internet untuk pembelajaran dan sebagai persiapan untuk melaksanakan guru 

pembelajar moda daring. 

D. Metode/Strategi 

Metode yang digunakan di dalam modul ini adalah metode ceramah, 

demonstrasi, dan praktik. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengenalan Internet 

Secara sederhana, internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di 

seluruh dunia yang terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. 

Media yang digunakan untuk menghubungkan komputer tersebut bisa 

melalui sambungan telpon, kabel, serat optik (fiber optic), satelit, atau 

dengan hubungan tanpa kabel (wireless connection). Ketika komputer kita 

terhubung dengan internet, berbagai hal dapat dilakukan, seperti mengirim 

dan menerima surat, mencari informasi di dalam artikel atau majalah, 

berkomunikasi dengan media teks, audio, dan/atau video, atau berbagai 

hal lainnya dengan menggunakan aplikasi tertentu. 

 

 

Kegiatan Belajar 3.1:  Mengenal Internet 

 

Dalam menggunakan internet, dikenal berbagai istilah yang umum 

digunakan di kalangan pengguna internet. Berikut dijelaskan beberapa 

istilah yang sering dijumpai ketika Saudara menggunakan internet. 

a. World Wide Web  

Sering disingkat dengan istilah “www” atau "web" saja, yaitu sebuah 

sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-

lain dipresentasikan dalam bentuk format tertentu (disebut dengan 

format hypertext atau HTML), sehingga dapat dibuka oleh aplikasi 
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browser. Web merupakan salah satu cara bertukar informasi 

antarpengguna internet. Bisa dikatakan bila web adalah dunianya dan 

internet adalah jaringan yang menghubungkannya. 

b. Web Browser 

Sering disebut browser saja, adalah aplikasi yang digunakan untuk 

mengakses “www” atau “web”. Informasi yang berformat hypertext, 

diterjemahkan oleh browser menjadi bentuk teks, gambar, suara, atau 

media lainnya yang lebih mudah dibaca oleh pengguna internet. 

Contoh aplikasi web browser adalah Microsoft Internet Explorer (IE), 

Mozilla Firefox (Mozilla), Google Chrome (Chrome), Opera, Safari, dan 

lain sebagainya. 

c. Web page 

Web page atau halaman web, merupakan dokumen yang berisi teks, 

gambar, dan media lainnya yang berada di dalam web. 

d. Web site 

Web site, sering disebut juga dengan situs web, merupakan kumpulan 

dari halaman web yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan 

antara satu halaman dengan halaman lainnya dikenal dengan nama 

link atau dalam bahasa Indonesia disebut tautan. 

e. URL (Uniform Resource Locator) 

Adalah penamaan untuk alamat sebuah web site. Contoh alamat 

tersebut adalah: 

http://www.google.com ; konten.e-learning.id ; 

 http://kemdikbud.go.id ; http://tkplb.kemdikbud.go.id 

f. HTTP 

Merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah 

protokol atau standar yang didesain untuk mentransfer dokumen HTML 

di dalam web. 

http://kemdikbud.go.id/
http://tkplb.kemdikbud.go.id/
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g. E-mail 

E-mail merupakan kependekan dari electronic mail. Dalam bahasa 

Indonesia dikenal dengan nama surat elektronik, atau disingkat dengan 

surel. Surel merupakan aplikasi internet yang digunakan oleh pengguna 

internet untuk saling mengirimkan surat. Penjelasan mengenai surel ini 

akan dibahas pada sub-topik tersendiri. 

h. Chat  

Dalam dunia internet istilah chat merujuk pada kegiatan komunikasi 

melalui suatu aplikasi khusus. Melalui aplikasi tersebut pengguna saling 

berkomunikasi secara langsung (synchronous) melalui tulisan singkat 

yang diketikkan melalui keyboard atau papan ketik. Istilah chat ini 

terkenal juga dengan istilah chatting. 

i. Forum 

Forum merupakan aplikasi internet yang juga digunakan untuk 

berkomunikasi melalui tulisan yang diketikkan melalui keyboard. 

Perbedaan forum dengan chatting adalah sifat komunikasi forum 

adalah tidak langsung atau dikenal dengan istilah asynchronous, yaitu 

pengguna internet yang saling berkomunikasi tidak harus berada di 

waktu yang sama. 

j. Video Conference/Web Conference 

Salah satu sarana internet yang banyak digunakan adalah video 

conference. Sarana ini merupakan bentuk komunikasi melalui internet 

secara langsung dengan menampilkan video. Dengan demikian, 

pengguna dapat langsung melihat orang yang sedang diajak bicara. 

Selain itu, video conference juga dapat digunakan untuk menampilkan 

tayangan lainnya seperti tayangan presentasi. Dengan demikian, 

seseorang dapat menampilkan presentasinya secara jarak jauh melalui 

internet.  
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2. Menghubungkan Komputer dengan Internet  

Cara yang paling banyak digunakan untuk menyambungkan komputer 

dengan internet adalah dengan menggunakan modem. Terdapat banyak 

jenis modem yang beredar di pasaran saat ini. Namun, modem 

GSM/WCDMA-lah yang paling populer.  

 

Gambar 3.1. Berbagai jenis modem GSM/WCDMA 

 

Kegiatan Belajar 3.2: Mengenal Bagian Modem 

 

Agar modem GSM dapat bekerja, maka diperlukan kartu GSM atau lebih 

dikenal dengan kartu SIM yang sudah teregistrasi. Kartu SIM tersebut 

menghubungkan perangkat modem dengan operator telepon/internet. Saat 

  

 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Menurut Saudara, sejauh mana Saudara mengetahui Internet? 

□ Tidak tahu □ Sedikit    □ Sedang □ Mahir  

2. Aplikasi internet apa saja yang sering Saudara gunakan? (Boleh pilih 

lebih dari satu). 

□ Web Browser  □ Chatting    □ E-mail 

□ Forum  □ Video Conference  □ Sosial Media 

□ Lainnya   

Latihan 3.1 
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ini terdapat beberapa operator telepon/internet di Indonesia. Berikut salah 

satu contoh bagian-bagian dari modem. 

 
 

Gambar 3.2. Bagian modem GSM/WCDMA 

 

 

   

 
 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Bukalah modem Saudara kemudian amati bagian-bagian dari modem 

yang dimiliki Saudara. Apakah di dalam modem yang Saudara miliki 

sudah terpasang kartu SIM? 

  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  

2. Operator/provider apa yang Saudara pilih untuk berlangganan internet? 

Jelaskan alasan Saudara memilih operator tersebut. 

  ......................................................................................................   

  ......................................................................................................   

  ......................................................................................................  

Latihan 3.2 
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Kegiatan Belajar 3.3: Menginstal Modem 

Sebelum digunakan, modem harus dikenali oleh komputer. Prosedur ini 

dinamakan instalasi. Langkah instalasi ini hanya dilakukan satu kali, yaitu 

pada saat pertama kalinya modem dihubungkan dengan komputer. 

Setelah itu, proses selanjutnya tinggal menjalankan aplikasi modem yang 

telah terpasang setelah proses instalasi. 

Di bawah ini dijelaskan cara menyambungkan komputer dengan internet 

menggunakan salah satu modem GSM, seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.3. Modem GSM/WCDMA 

 

1) Masukkan kepala modem ke dalam port USB di laptop atau 

komputer. 

 

2) Setelah terhubung, komputer akan coba mengenali modem tersebut. 

Buka Windows Explorer, modem yang dipasang biasanya dikenal 

oleh komputer menjadi sebuah drive tertentu. Pilih drive modem 

tersebut. 



  

 222 

 

3) Double click AutoRun.exe untuk menjalankan instalasi. 

 

 
4) Di beberapa komputer Windows akan menampilkan jendela User 

Access Control seperti tampilan di bawah ini. Klik Yes bila jendela 

tersebut muncul. 

 
 

Di beberapa komputer fitur Autorun terkadang diaktifkan. Apabila ini 

terjadi maka akan muncul jendela seperti ini ketika modem 

ditancapkan. Klik “Run Autorun.exe” untuk memulai proses instalasi. 

 

Beberapa merk modem menamai file instalasinya dengan nama 

“Setup.exe”. Jalankan file tersebut untuk melakukan instalasi modem. 

Catatan 
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5) Setelah itu maka di layar akan muncul jendela seperti ini. 

 

6) Pilih bahasa yang akan digunakan, kemudian klik OK . 

Pada praktik ini bahasa yang dipilih adalah bahasa Inggris. Setelah 

itu muncul jendela berikut: 

 

 

7) Klik Next , selanjutnya akan muncul jendela License 

Agreement seperti berikut. 
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8) Klik I Agree , maka akan tampil jendela Choose Install 

Location seperti ini. 

 

 

9) Biarkan kotak Destination Folder. Klik Next  untuk 

melanjutkan instalasi. Jendela yang muncul kemudian seperti ini. 
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10)  Klik Install . Maka proses instalasi akan dimulai seperti 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

11)  Tunggu proses instalasi selesai, setelah itu akan muncul jendela 

seperti ini. 
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12)  Klik Finish , untuk mengakhiri proses instalasi. Sampai 

pada tahap ini maka prosedur penginstalan modem telah selesai. 

 

 

 
 

 
Kegiatan Belajar 3.4: Membuat Koneksi Internet 

Setelah melakukan instalasi modem, langkah selanjutnya adalah 

menjalankan aplikasi modem untuk terhubung dengan internet. Pada 

  

 

 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Lakukan instalasi dengan modem yang Saudara miliki. Apakah 

Saudara mengalami kesulitan di dalam melakukan instalasi modem 

tersebut? Ceritakan pengalaman Saudara saat menginstal modem. 

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  

 .......................................................................................................  
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Windows Desktop terdapat shortcut menuju aplikasi modem setelah proses 

instalasi selesai, seperti contoh berikut. 

 

Gambar 3.4. Contoh ikon aplikasi modem di desktop 

a. Membuat koneksi internet 

Langkah untuk membuat koneksi internet sebagai berikut. 

1) Double klik shortcut aplikasi modem, maka jendela aplikasi akan 

muncul seperti pada gambar ini. 

 

2) Klik tombol Connect  untuk terhubung dengan internet. 

Kemudian akan mucul jendela seperti di bawah ini yang menandakan 

komputer sedang membuat koneksi internet. 

 

3) Setelah koneksi berhasil, maka aplikasi akan menampilkan jendela 

seperti ini. Pada jendela ini tombol Connect  akan 

berubah menjadi tombol Disconnect . 



  

 228 

  

4) Klik tombol Minimize  untuk menyembunyikan aplikasi tersebut. 

Sampai pada langkah ini maka komputer telah terkoneksi dengan 

internet. 

 

 
 

Ketika disembunyikan, ikon aplikasi akan berada di dalam notification bar 

yang berada di pojok kanan bawah desktop, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

  

Catatan 
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b. Memutus Koneksi Internet 

Hal lainnya yang perlu diketahui adalah cara memutus koneksi internet. 

Langkah yang dilakukan seperti di bawah ini. 

1) Pada jendela aplikasi modem, klik tombol Disconnect ( ) 

untuk memutuskan koneksi internet. Setelah itu akan muncul jendela 

seperti di bawah ini yang menandakan bahwa komputer sedang coba 

memutus koneksi intenet. 

 

2) Setelah komputer terputus dengan internet, maka aplikasi akan 

menampilkan jendela awal. Tombol Disconnect  kini 

berubah kembali menjadi tombol Connect . 

 

 

 
 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Lakukan koneksi internet dengan menggunakan aplikasi modem yang 

Saudara miliki. Apakah kesulitan yang Saudara alami saat 

menghubungkan komputer dengan internet? 

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  

2. Lakukan juga aktivitas memutus koneksi internet. Apa kesimpulan 

Saudara dari praktik menghubungkan dan memutuskan koneksi 

komputer ke internet?  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  
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Kegiatan Belajar 3.5: Menyambungkan Internet dengan 

Menggunakan Wi-fi  

Saluran koneksi internet lainnya yang sering digunakan adalah dengan 

menggunakan Wi-fi. Wi-fi merupakan kependekan dari wireless fidelity, 

yaitu sambungan komputer dengan internet tanpa menggunakan kabel. 

Terkadang beberapa orang menyebut Wi-fi dengan sebutan hotspot. 

Sebenarnya ada perbedaan di antara kedua istilah ini. Wi-fi merupakan 

teknologi jaringan internet tanpa kabel, sedangkan hotspot adalah tempat di 

mana sinyal Wi-fi dapat ditangkap oleh komputer dengan baik. 

Untuk menyambungkan komputer ke internet dengan menggunakan Wi-fi 

ikuti langkah berikut. 

1) Pada windows taskbar, di area notification bar yang berada di 

sebelah kanan bawah desktop komputer, terdapat ikon yang 

berbentuk batang berjajar dari yang pendek hingga tinggi seperti 

pada gambar ini. 

 

 

Gambar 3.5. Ikon Wi-fi 
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Klik ikon tersebut, maka akan muncul jendela seperti di bawah ini. 

 

Pada contoh ini terdapat dua jaringan Wi-fi yang tersedia. Warna hijau 

menandakan kekuatan sinyal yang diperoleh. Semakin banyak warna hijau 

yang ditampilkan maka semakin kuat sinyal dari Wi-fi tersebut. 

Klik salah satu jaringan Wi-fi yang akan digunakan untuk tersambung 

dengan internet. Pada contoh ini komputer akan dihubungan dengan Wi-fi 

bernama ”oudith”. 

 

Tandai  Connect automatically, setelah itu klik tombol Connect 

.  
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Komputer akan coba menghubungkan komputer dengan jaringan Wi-fi, dan 

muncul jendela seperti di bawah ini. 

 

Apabila berhasil tersambung maka ikon akan berubah seperti gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.6. Ikon Wi-fi yang sudah tersambung 
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1. Beberapa jaringan Wi-fi membutuhkan kata sandi untuk 

menyambungkan komputer dengan jaringan tersebut. Hal ini berkaitan 

dengan masalah keamanan jaringan. Apabila hal ini terjadi maka 

sebelum komputer tersambung akan muncul jendela seperti di bawah 

ini. 

 

Mintalah kata kunci kepada administrator jaringan tersebut. Setelah itu, 

masukkan kata kuncinya di dalam kotak yang tersedia. Klik OK setelah 

memasukkan kata kunci. 

 

2. Terdapat satu kasus ketika Wi-fi ikon terdapat tanda seru berwarna 

kuning seperti ini. 

 

Ini berarti bahwa komputer tersambung dengan perangkat wireless 

tetapi tidak ada sambungan lagi menuju internet. Bila ini terjadi, 

mintalah bantuan administrator jaringan yang bersangkutan. 

 

Catatan 
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3. Mengenal Web Browser 

Web browser atau sering disebut dengan browser saja adalah aplikasi 

yang digunakan untuk mengakses “www” atau “web”. Dengan browser 

Saudara dapat melihat informasi berupa teks, gambar, dan media lainnya 

di internet. Saat ini banyak aplikasi browser yang sering digunakan oleh 

pengguna internet. Browser yang paling banyak digunakan oleh pengguna 

internet tersebut di antaranya:  

 

 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Di tempat Saudara saat ini apakah terdapat jaringan Wi-fi? Bila ada 

hubungkan komputer Saudara dengan salah satu jaringan Wi-fi yang 

tersedia. Bila diharuskan memasukkan kata sandi, mintalah kata 

sandinya kepada administrator jaringan di tempat tersebut. 

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

 

2. Tuliskan kesimpulan Saudara ketika coba menghubungkan komputer 

dengan internet?  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  
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Terdapat istilah-istilah umum yang sering digunakan di dalam web 

browser, di antaranya: 

 

Tabel 3.1 Daftar istilah web browser 

Istilah Deskripsi 

Link /Tautan Merupakan teks di dalam halaman web yang dapat di-klik 

dan menuju ke halaman lainnya. 

Download/Unduh Aktivitas mengambil dokumen dari internet. Dokumen 

tersebut dapat berupa teks, gambar, file, dan sebagainya. 

Upload/Unggah Aktivitas mengirim dokumen ke internet. Dokumen tersebut 

dapat berupa teks, gambar, file, dan sebagainya. 

Back  Membuka kembali halaman web sebelumnya yang pernah 

dibuka. 

Forward Membuka kembali halaman web berikutnya yang pernah 

dibuka. 

Refresh/Reload Membuka ulang halaman web yang sedang dilihat. 

Save Page Menyimpan halaman web ke dalam komputer 

Loading Aktivitas membuka informasi di sebuah halaman web. 

Stop Loading Memberhentikan paksa aktivitas komputer di saat membuka 

sebuah halaman web. 

Bookmark Menandai halaman web sehingga mudah mencarinya ketika 

akan dibuka kembali 

New tab Halaman baru untuk membuka halaman web di dalam 

jendela yang sama. 

New window Halaman baru untuk membuka halaman web di dalam 

jendela yang berbeda. 

Search Mencari informasi di dalam internet 

URL Merupakan alamat dari sebuah web yang unik. Contoh: 

www.google.com, www.kemdikbud.go.id, dsb. 

Home Page Halaman web yang terbuka ketika pertama kali membuka 

browser. 

Address Bar Kotak di dalam browser untuk mengetikan alamat web. 

Situs web Kumpulan dari halaman web di dalam satu alamat web. 

 

Setiap web browser memiliki antarmuka dengan ciri khas masing-masing. 

Namun demikian, terdapat fitur-fitur standar yang selalu ditemukan di 

http://www.kemdikbud.go.id/
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setiap web browser. Berikut digambarkan struktur antarmuka dari web 

browser yang hampir selalu ada di setiap browser yang penting diketahui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2
3

7
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Kegiatan Belajar 3.6: Menggunakan Web Browser 

Di bawah ini adalah contoh membuka salah satu situs web dengan 

menggunakan browser Google Chrome. Pelajari contoh berikut, kemudian 

kerjakan tugas/aktivitas yang diberikan. 

a. Menggunakan web browser 

1) Buka browser Google Chrome. Untuk membuka browser ini dapat 

dilakukan dengan beberapa cara antara lain: 

a) Melalui desktop shortcut, cari ikon  di dalam window 

desktop, kemudian double click ikon tersebut. 

 

b) Melalui Start Menu, klik    

 

 

c) Melalui taskbar pin, cari ikon   pada taskbar, kemudian 

klik ikon tersebut. 
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2) Setelah itu browser akan terbuka seperti pada contoh di bawah ini. 

 

3) Ketik sebuah alamat web di dalam address bar, misalnya: 

www.indonesia.go.id. Setelah itu tekan keyboard Enter. 

4) Browser kemudian akan coba menghubungkan komputer untuk 

mencari alamat yang dimaksud. Proses ini dinamakan dengan 

istilah loading atau sedang memuat dokumen yang ditandai dengan 

sebuah garis yang sedang berputar, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

5) Setelah itu sebuah situs web akan terbuka yang beralamatkan di 

www.indonesia.go.id seperti di bawah ini. 

http://www.indonesia.go.id/
http://www.indonesia.go.id/
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Gambar 3.7. Situs www.indonesia.go.id (diakses 20 Oktober 2014) 

 
6) Di dalam situs web tersebut memuat berbagai informasi yang 

berkaitan dengan Indonesia. Situs ini terdiri atas kumpulan halaman 

web, yang dihubungkan dengan link atau tautan. 

7) Bukalah sebuah tautan di dalam situs tersebut, misalnya tautan 

“Sekilas Indonesia”, maka browser akan menampilkan halaman 

yang dimaksud. 

 

Gambar 3.8. Halaman setelah mengklik tautan “Sekilas Indonesia” (diakses 20 

Oktober 2014) 

http://www.indonesia.go.id/
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8) Klik tombol Back , maka browser akan menampilkan halaman 

sebelumnya yang sudah dibuka.  

9) Klik tombol Forward , maka browser akan menampilkan 

halaman berikutnya yang sudah dibuka. 

10) Klik tombol Refresh , maka browser akan memuat ulang 

halaman web yang sedang dilihat. 

11) Membuka tautan pada tab baru. 

12) Klik kanan salah satu tautan, misalnya “Presiden & Wakil Presiden”. 

Setelah itu klik Open in a new tab. 

 

13) Browser akan menampilkan sebuah halaman di dalam tab yang 

baru. 

 

14) Klik tab baru tersebut, maka browser kini memiliki dua buah tab 

dengan tampilan halaman web yang berbeda. 
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Gambar 3.9. Dua halaman web yang ditampilkan pada dua buah tab windows 

(diakses 20 Oktober 2014) 

b. Membuka alamat web pada tab baru 

1) Klik tombol New Tab 

 

2) Kemudian browser akan menampilkan sebuah tab baru seperti 

gambar di bawah ini. 

 



 

 243 

3) Ketik sebuah alamat lagi, misalnya: www.kemdikbud.go.id, di dalam 

address bar. 

4) Browser kemudian akan menampilkan situs www.kemdikbud.go.id di 

dalam tab yang baru. 

 

Gambar 3.10. Situs www.kemdikbud.go.id yang dibuka di dalam tab baru  

(diakses 20 Oktober 2014) 

c. Menutup sebuah tab 

Klik tombol  untuk menutup sebuah tab. Setelah itu browser akan 

menutup sebuah tab yang dipilih 

 

http://www.kemdikbud.go.id/
http://www.kemdikbud.go.id/
http://www.kemdikbud.go.id/
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Jawablah pertanyaan berikut: 

1. Bukalah aplikasi browser yang terpasang di komputer Saudara. 
Sebutkan aplikasi browser yang Saudara jalankan tersebut. 
  ......................................................................................................  

2. Bukalah salah satu alamat web yang Saudara ketahui, bila tidak tahu, 
cobalah salah satu alamat web berikut. 

a. kemdikbud.go.id 

b. belajar.kemdikbud.go.id 

c. konten.elearning.id 

d. tkplb.kemdikbud.go.id 

e. etraining.tkplb.org 

f. pkb.p4tkipa.kemdikbud.go.id 

g. tedcbandung.com 

h. detik.com  
Situs apa yang Saudara buka?  .....................................................  

3. Bukalah salah satu link/tautan dari situs web yang saudara buka. 
Cobalah tombol-tombol pada browser yaitu: Back, Forward, 
Refresh/Reload. 

4. Simaklah isi dari situs yang Saudara buka dengan membuka berbagai 
tautan lainnya di dalam situs tersebut. Kombinasikan membuka tautan 
tersebut dengan membukanya di dalam tab baru. Ceritakan secara 
singkat informasi yang didapat dari situs yang Saudara buka. 
  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  
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4. Menggunakan Mesin Pencari (Search Engine) 

Mesin pencari atau lebih dikenal dengan nama search engine merupakan 

sebuah situs di dalam internet yang digunakan untuk mencari suatu 

informasi tertentu. Banyak mesin pencari yang beredar di internet, yang 

paling dikenal di antaranya: 

 

 

 
Kegiatan Belajar 3.7: Menggunakan Mesin Pencari (Search Engine) 

 

Dengan mesin pencari, informasi yang ingin didapatkan oleh pengguna 

internet lebih mudah didapat. Berikut satu contoh bagaimana menggunakan 

mesin pencari dengan www.google.com .  

1) Ketik alamat www.google.com pada address bar di dalam web 

browser. Jendela browser akan menampilkan halaman 

www.google.com seperti gambar berikut. 

 

  

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Gambar 3.11. Halaman www.google.com (diakses 20 Oktober 2014) 

 
2) Untuk mencari sebuah informasi, ketikkan kata kunci di dalam kotak 

yang disediakan, misalnya, “uu tentang kompetensi kepala sekolah”. 

3) Ketika mulai mengetik, halaman web akan berubah secara otomatis 

seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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4) Setelah kata kunci diketikkan, tekan tombol Enter pada keyboard. 

Salah satu hasil pencariannya seperti ini. 

 

Gambar 3.12. Hasil pencarian “uu tentang kompetensi kepala sekolah”  

(diakses 20 Oktober 2014) 

 

 

Gambar 3.13. Struktur hasil pencarian oleh Google 
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5) Klik salah satu tautan hasil pencarian, misalnya, tautan yang 

beralamatkan di www.slideshare.net. Maka browser akan 

menampilkan tautan yang dimaksud. 

 

Gambar 3.14. Tautan hasil pencarian: http://www.slideshare.net/YaniPitoy/permen-

13-2007standar-kepala-sekolah (diakses 20 Oktober 2014) 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/YaniPitoy/permen-13-2007standar-kepala-sekolah
http://www.slideshare.net/YaniPitoy/permen-13-2007standar-kepala-sekolah
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Kegiatan Belajar 3.8: Mencari Dokumen Gambar dengan Mesin 

Pencari 

Salah satu pencarian yang sering dilakukan oleh pengguna internet adalah 

pencarian gambar. Mesin pencari Google memiliki salah satu fitur untuk 

mencari gambar di internet. Berikut salah satu contoh mencari sebuah 

gambar di internet dengan menggunakan mesin pencari Google. 

 

 

  

 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Apakah Saudara pernah menggunakan mesin pencari untuk 

mencari informasi di internet? Bila pernah, sebutkan mesin pencari 

yang paling sering Saudara gunakan. 

  ......................................................................................................  

2. Carilah informasi mengenai hal berikut. (pilih salah satu informasi 

yang ingin Saudara ketahui). 

a. Guru Pembelajar 

b. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) kepala 

sekolah 

c. PPPPTK  

d. Metode belajar online 

e. Lainnya (sebutkan topik yang ingin Saudara cari) ……… 

3. Berkaitan dengan aktivitas pencarian tersebut, kata kunci apa yang 

saudara masukkan untuk mencari informasi yang dimaksud? 

  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  
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1) Buka situs www.google.com pada web browser. Kemudian klik tautan 

Image di dalam halaman tersebut. 

 

2) Browser kemudian akan menampilkan halaman gambar seperti 

berikut. 

 

Gambar 3.15. Tampilan Google Images (diakses 25 Oktober 2014) 

 
3) Masukkan kata kunci, misalnya “school clipart”. Tekan tombol Enter 

pada keyboard bila telah selesai memasukkan kata kunci tersebut. 

Setelah itu browser akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan 

kata kunci yang dimasukkan. 

http://www.google.com/
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Gambar 3.16. Hasil pencarian “school clipart” (diakses 25 Oktober 2014) 

 
4) Klik salah satu gambar yang akan dipilih. Browser kemudian akan 

menampilkan keterangan dari gambar yang dipilih tersebut. 

 

5) Klik View Image untuk melihat gambar yang sudah dipilih. Browser 

kemudian akan menampilkan hanya gambar saja yang sudah dipilih. 

6) Untuk menyimpan gambar tersebut di komputer, klik kanan di tengah 

gambar, kemudian klik Save image as… 
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7) Windows kemudian menampilkan jendela di mana file tersebut akan 

disimpan. Klik tombol  untuk menyimpan gambar. 

 

8) Jangan lupa untuk mencatat sumber gambar tersebut, apabila akan 

mencantumkan gambar tersebut di dalam tulisan yang Saudara buat. 
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5. Electronic Mail (E-mail) 

E-mail merupakan singkatan dari Electronic Mail atau dalam bahasa 

Indonesia adalah Surat Elektronik. Email berfungsi sebagai sarana untuk 

mengirim surat atau pesan melalui jaringan Intenet. Dengan email Saudara 

hanya membutukan beberapa menit agar surat/pesan sampai tujuan dan 

surat/pesan dapat diisi dengan konten gambar/suara dan video.  

Saat ini banyak situs yang menyediakan layanan email secara gratis. 

Layanan email gratis tersebut di antaranya: 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Carilah gambar berikut (pilih salah satu informasi yang ingin Saudara 

ketahui). 

a. Logo kemdikbud 

b. Clipart kepala sekolah  

c. Peta Indonesia 

d. Logo kurikulum 2013 

e. Background e-learning 

f. Lainnya (sebutkan topik yang ingin Saudara cari) ……… 

2. Berkaitan dengan aktivitas pencarian tersebut, kata kunci apa yang 

Saudara masukkan untuk mencari gambar yang dimaksud? 

3. Berkaitan dengan aktivitas pencarian tersebut, kata kunci apa yang 

saudara masukkan untuk mencari informasi yang dimaksud? 

  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  
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Kegiatan Belajar 3.9: Membuat Akun Email dengan Menggunakan 

Gmail 

 

Salah satu layanan email yang sering digunakan adalah Google mail atau 

lebih dikenal dengan Gmail. Berikut dijelaskan bagaimana menggunakan 

layanan Gmail. 

1) Masukkan alamat www.google.com atau mail.google.com pada 

address bar web browser, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

Klik tautan Gmail untuk masuk kepada aplikasi Google mail. 

 
2) Browser kemudian akan menampilkan halaman Gmail. Untuk 

membuat alamat email yang baru, Klik Create an account. 

  

http://www.google.com/


 

 255 

 
3) Selanjutnya browser akan masuk ke halaman pengisian data pribadi. 

Isi formulir pendaftaran sesuai data pribadi Saudara, seperti pada 

gambar di bawah ini. Berikut adalah penjelasan dari gambar daftar 

isian yang perlu diketahui. 

Name 
Isi dengan nama depan dan nama belakang 

Saudara. 

Choose your username Isikan alamat email yang Saudara inginkan 

(nama email harus belum digunakan orang lain). 

Create a password Isi dengan password yang Saudara inginkan, 

minimal adalah 8 karakter, akan lebih baik jika 

menggunakan kombinasi dari huruf dan angka. 

Confirm your password Masukkan ulang password yang telah Saudara 

isi sebelumnya, harus sama.  

Birthday Silahkan isi dengan tanggal lahir Saudara. 

Gender Pilih jenis kelamin Saudara. 

Mobile Phone Isikan dengan nomor telepon Saudara 

Your current email address Masukkan alamat email lain (masukkan jika ada). 

Bisa dikosongkan. 

Prove you are not robot Centang Skip this verification 

Location Isi dengan lokasi negara tempat Saudara tinggal. 

(Pilih Indonesia) 

I agree to the Google term 

of service and privacy 

policy 

Centang dua persyaratan dari Google tersebut 
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4) Jikas sudah selesai, klik tombol Next Step . Selanjutnya 

browser akan menampilkan halaman verifikasi akun yang sedang 

dibuat. Verifikasi tersebut menggunakan nomor ponsel. Masukkan 

nomor ponsel yang dimiliki, lalu piih metode verifikasi Text message 

(SMS), setelah itu klik Continue . 
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5) Kemudian akan muncul halaman sepeti di bawah ini.  

 

6) Tunggu dalam beberapa waktu, akan ada notifikasi SMS dari Gmail 

yang berisi kode verfikasi. Jika Saudara sudah mendapat SMS dari 

Gmail, masukkan kode yang ada, lanjutkan dengan klik Continue. 
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Setelah kode verifikasi dimasukkan, dan dilanjutkan dengan klik 

Continue , maka akan muncul halaman berikutnya. 

 
7) Kali ini Gmail akan meminta untuk membuat profil, untuk sementara 

langkah ini akan dilewati, lanjutkan dengan klik No Thanks 

. Halaman Gmail akan terbuka seperti pada gambar 

berikut. 

 

 

8) Klik Continue to Gmail . Setelah itu browser akan 

menampilkan halaman sebagai berikut. 
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Jika browser menampilkan gambar di bawah maka untuk saat ini klik X 

untuk keluar dari informasi tersebut. Maksud dari gambar tersebut adalah 

memberikan informasi lainnya tentang Gmail. 

 

Catatan 
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Kegiatan Belajar 3.10: Bekerja dengan Gmail 

a. Mengirim email 

Salah satu aktivitas yang berkaitan dengan email adalah mengirim 

email. Berikut cara mengirim email: 

 

 

 

 

 

  

 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Apakah Saudara sudah memiliki alamat email? Jika sudah, apa 

alamat email yang Saudara miliki dan seberapa sering Saudara 

menggunakan email?  

  .......................................................................................................   

2. Jika Saudara belum mempunyai alamat email, buatlah sebuah akun 

email dengan menggunakan Gmail. Setelah itu tuliskan alamat email 

yang sudah dibuat tersebut disini. 

  .......................................................................................................  

  

3. Kesulitan apa yang Saudara alami di dalam membuat akun Gmail? 

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................   

 

  

 

Latihan 3.9 
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1) Di dalam halaman Gmail, klik tombol Compose . 

Setelah itu akan muncul jendela di sebelah kanan bawah seperti 

gambar berikut. 

 
 

2) Agar tampilannya lebih besar, klik  pada New Message dialog box, 

sehingga muncul halaman yang lebih besar seperti pada gambar 

berikut. 
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Keterangan:  

To: digunakan untuk menulis alamat email penerima. Isi kotak ini 

dengan alamat email yang menjadi penerima utama dari email yang 

Saudara buat. 

CC (Carbon Copy): diisi dengan alamat-alamat email lain selain si 

penerima utama. Semua alamat email yang ada di sini akan 

mendapatkan salinan dari email terkait. Semua orang yang berada di 

kolom CC akan dapat melihat alamat email lainnya yang berada di 

kolom To dan CC. 

BCC (Blind Carbon Copy): sama halnya dengan CC, semua alamat 

email yang berada di kolom ini akan menerima salinan dari email. 

Bedanya, semua email penerima, baik yang tertulis di kolom To, CC, 

atau BCC itu sendiri tidak akan dapat melihat alamat email orang lain 

yang berada di kolom BCC. 

 

3) Contoh untuk mengirim sebuah surat seperti gambar di bawah ini. 

 

4) Klik Send  untuk mengirimkan email tersebut. Bila surat 

berhasil terkirim maka akan mucul notifikasi seperti di bawah ini. 
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b. Menyisipkan File di dalam email 

Ada kalanya seseorang ingin mengirimkan sebuah dokumen melalui 

email. Untuk kepentingan tersebut, gunakan fasilitas Attach file  

untuk melampirkan dokumen. Caranya sebagai berikut: 

1) Klik tombol  Attach file. 

 

2) Kemudian akan muncul jendela berikut.  

 

3) Pilih file yang akan Saudara kirimkan kemudian klik Open. Jika 

proses upload file berhasil, akan terlihat seperti pada gambar di 

bawah. 

 

4) Klik Send  untuk mengirimkan email tersebut.  
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c. Membaca pesan masuk 

1) Ketika Saudara berhasil melakukan login, secara otomatis halaman 

email akan menampilkan judul surat-surat yang masuk, seperti pada 

gambar di bawah.  

 

2) Klik salah satu judul surat yang masuk, maka akan muncul isi surat 

secara lengkap seperti tampilan di bawah ini.  

 

d. Membalas Pesan Masuk (Reply) 

1) Untuk membalas pesan, klik tombol Reply, atau menulis langsung 

pada kotak yang tersedia.  
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2) Contoh salah satu tampilan membalas pesan seperti ini. 

 

3) Klik Send  untuk mengirimkan email tersebut.  

 

e. Meneruskan Pesan (Forward) 

Meneruskan pesan artinya mengirimkan kembali pesan yang masuk 

kepada alamat email yang tidak tercantum di dalam pengiriman. Istilah 

yang sering digunakan adalah forward email. 

1) Klik salah satu tombol berikut untuk meneruskan pesan. 
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atau 

 

2) Masukkan alamat email lain yang akan dituju untuk meneruskan 

pesan tersebut. 

 

 

f. Menutup Email 

Apabila telah selesai menggunakan email, jangan lupa untuk keluar 

(Sign Out), agar email Saudara tidak terbaca oleh orang lain yang 

secara tidak sengaja atau sengaja membuka. 

1) Pada halaman Gmail, di pojok kanan atas, klik tautan nama email 

Saudara seperti gambar di bawah, kemudian lanjutkan dengan klik 

Sign Out . 
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6. Mengenal Media Sosial 

Salah satu fenomena yang meramaikan dunia internet adalah media sosial. 

Melalui media sosial, pengguna lebih mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi di dalam Internet. Media sosial ini meliputi blog, wiki, 

jejaring sosial, dan virtual world. Salah satu media sosial yang poluler 

digunakan adalah jejaring sosial. Saat ini banyak jejaring sosial yang 

beredar di internet, di antaranya: 

 

 

 

 

Lakukan aktivitas berikut. 

1. Kirimkan sebuah email perkenalan ke alamat berikut. 

a. To: helpdesk.cpdonline@gmail.com  

b. Cc: salah satu rekan Saudara 

c. Bcc: salah satu teman Saudara 

 

Isi email tersebut adalah sebuah perkenalan, yang di dalamnya 

mencakup nama lengkap, institusi, alamat institusi. Kalimat yang 

digunakan bebas, namun masih tetap menjaga norma kesopanan. 
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Di dalam modul ini akan dijelaskan salah satu jejaring sosial yang paling 

banyak digunakan, yaitu Facebook.  

 
Kegiatan Belajar 3.11: Jejaring Sosial Facebook 

a. Membuat akun Facebook 

1) Langkah pertama dalam menggunakan Facebook adalah membuat 

akun Facebook. Buka halaman Facebook, yaitu www.facebook.com. 

Browser akan menampilkan halaman Facebook seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 3.17. Halaman Facebook (diakses 27 Oktober 2014) 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/
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2) Masukkan beberapa data yang diminta untuk membuat akun 

Facebook, seperti pada gambar di bawah ini. 

                

 

3) Klik tombol Sign Up  untuk membuat akun baru. 

Kemudian browser akan menampilkan tahap pembuatan akun 

selanjutnya yang terdiri atas tiga tahapan (step). 

4) Step 1, merupakan tahapan untuk memulai mencari teman di dalam 

Facebook. Untuk sementara tahapan ini akan dilewati karena akan 

dijelaskan di tahapan selanjutnya. Klik tautan Skip this step. 
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5) Setelah klik tautan tersebut, akan keluar satu jendela konfirmasi 

untuk melewati tahapan ini seperti gambar berikut. Klik tombol Skip 

 untuk menutup jendela tersebut. 

 

 

6) Step 2, adalah mengisi sebagian identitas tempat, sekolah, dan 

pekerjaan. Isilah identitas ini sesuai dengan yang diminta. Klik Next 

 untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.  

 

 

7) Step 3, yaitu tahapan memasukkan foto profil. Klik Add Picture 

 untuk memasukkan foto yang ada di komputer, atau 

Take a Photo untuk mengambil foto baru dari web cam. 
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b. Verifikasi Akun 

1) Terdapat satu tahap yang diminta oleh Facebook, yaitu verifikasi 

akun melalui telepon. Pada tahap ini browser akan menampilkan 

halaman sebagai berikut. 
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2) Klik Continue , untuk melanjutkan, kemudian akan keluar 

jendela seperti ini pada web browser. 

 

3) Masukkan kode yang ditampilkan oleh browser. Setelah itu klik 

Continue  dan akan muncul tampilan berikut. 

 

4) Klik Enter a mobile number , kemudian akan 

muncul tampilan untuk memasukkan nomor telepon. 

 

5) Masukkan nomor telepon yang aktif, kemudian klik Continue 

 untuk memulai verifikasi. Verifikasi ini dikirimkan melalui 

SMS, tunggulah beberapa saat untuk menerima kode verifikasi. 
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6) Browser kemudian akan menampilkan jendela untuk memasukkan 

kode verifikasi. Masukkan kode verivikasi yang Saudara terima 

melalui SMS ke dalam kotak yang sudah disediakan. 

 

 

7) Apabila verifikasi sukses dilakukan, akan muncul tampilan berikut. 

 

8) Biarkan semua setting seperti itu, klik Save Settings , 

untuk mengakhiri proses verifikasi. 
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9) Klik Okay  pada jendela tersebut, lalu akan muncul tampilan:  

 

 

10) Klik Submit  untuk memulai Facebook.  

 

c. Menggunakan Facebook 

Ketika masuk ke halaman Facebook, tampilan pertama yang Saudara 

lihat adalah seperti gambar berikut: 

 

Gambar 3.18. Tampilan pertama kali Facebook (diakses 28 Oktober 2014) 

Beberapa aktivitas yang sering digunakan di dalam Facebook antara 

lain, mencari teman, menulis status, menambah foto, melihat status 

teman, dan sebagainya.  
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7. Chatting 

Chatting merupakan salah satu bentuk komunikasi melalui internet. 

Terdapat dua buah bentuk komunikasi, yaitu synchronous dan 

asynchronous.  Synchronous berarti bahwa orang yang sedang melakukan 

komunikasi berada pada waktu yang sama dalam berinteraksi satu sama 

lain. Sedangkan asynchronous merupakan bentuk komunikasi dimana 

orang yang sedang berkomunikasi tidak berada di waktu yang sama. 

Matriks berikut menggambarkan bentuk komunikasi tersebut. 

 

 
 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Apakah Saudara memiliki akun Facebook? Jika tidak, buatlah sebuah 

akun Facebook. Apa nama akun Facebook Saudara? 

  .......................................................................................................  

2. Menurut Saudara, bagaimana memanfaatkan jejaring sosial Facebook 

untuk menunjang pembelajaran?   

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  
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Gambar 3.19. Kuadran komunikasi synchronous dan asynchronous  

Sumber: http://www.imedicalapps.com/2012/05/synchronous-asynchronous-

communication/  (diakses 24 Oktober 2014) 

 

Chatting sendiri merupakan bentuk komunikasi synchronous, yaitu 

pengguna chatting berada di waktu yang sama meskipun berbeda tempat. 

Melalui chatting pengguna internet dapat menyampaikan pesan berupa 

teks, audio, bahkan video yang lebih dikenal dengan istilah video 

conference atau web conference.  

Banyak aplikasi chatting yang digunakan oleh pengguna internet. Beberapa 

aplikasi chatting yang populer di antaranya: 
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Di antara aplikasi chatting tersebut saat ini bahkan sudah mendukung 

perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dengan demikian 

pengguna dapat berkomunikasi di mana pun dan dengan perangkat apa 

pun. 

 

 

Kegiatan Belajar 3.12: Chatting dengan Menggunakan Aplikasi Skype 

 

Salah satu aplikasi chatting yang paling banyak digunakan, bahkan di dunia 

pendidikan adalah Skype. Aplikasi ini selain dapat mengirimkan pesan teks, 

juga didukung fitur, seperti video chatting, telephone call, SMS, dan desktop 

sharing. Fitur desktop sharing memungkinkan penggunanya melakukan 

presentasi secara online. Untuk menggunakan aplikasi Skype terdapat 

empat tahap mudah, yaitu mengunduh aplikasi, menginstal, membuat akun, 

dan menggunakan aplikasinya. Berikut dijelaskan contoh penggunaan 

aplikasi Skype. 

 

  

 
 

Jawablah pertanyaan berikut: 

1. Pernahkah Saudara menggunakan salah satu aplikasi chatting? 

Jika pernah, aplikasi chatting apa yang digunakan? 

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

2. Menurut pendapat Saudara, apa yang dimaksud komunikasi 

synchrounous dan asynchrounous . 

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

  

 

  .......................................................................................................  
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a. Mengunduh Aplikasi Skype 

1) Buka situs www.Skype.com pada browser. Klik tautan Download 

pada situs tersebut. 

  

2) Klik taudan Get Skype for Windows Desktop. Kemudian proses 

download berjalan. 

3) File hasil download biasanya disimpan di folder “Download”. Di 

beberapa browser terdapat pengaturan di mana file tersebut akan 

disimpan. 

 

Gambar 3.20. Hasil download dengan menggunakan Google Chrome (diakses 24 

Oktober 2014) 

b. Menginstal Skype 

1) Jalankan file hasil download. Windows akan menampilkan jendela 

sebagai berikut: 

http://www.skype.com/
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2) Klik   untuk melanjutkan instalasi. Kemudian muncul 

jendela berikut: 

 

3) Klik   untuk melanjutkan instalasi. Kemudian muncul 

jendela berikut: 
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4) Klik   untuk melanjutkan instalasi. Kemudian muncul 

jendela berikut: 

 

5) Tunggu proses instalasi sampai selesai. Biasanya waktu yang 

dibutuhkan antara 5-10 menit, tergantung dari kecepatan internet. 

 

c. Membuat Akun Skype 

Setelah instalasi selesai, Windows akan menampilkan jendela berikut. 

 

Klik Create an account untuk membuat akun yang baru. 

 

Kemudian secara otomatis aplikasi akan membuka browser dan 

mengarahkan pada situs pembuatan akun Skype. 
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Lengkapi semua permintaan informasi yang diminta untuk membuat 

akun, seperti contoh berikut. 
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Setelah selesai, klik . Bila akun berhasil dibuat maka 

browser akan menampilkan halaman berikut. Sampai dengan langkah 

ini maka akun Skype telah berhasil dibuat. 

 

Gambar 3.21. Halaman akun Skype di web (diakses 25 Oktober 2014) 

 

d. Menggunakan Skype 

1) Setelah selesai membuat akun, tutup browser dan kembali kepada 

jendela Skype. Pada menu Sign In klik tombol 

. Jendela akan berubah seperti pada 

gambar di bawah ini. 
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2) Masukkan akun Skype yang sudah dibuat, kemudian klik tombol Sign 

in . Jendela akan memunculkan 

tampilan berikut. 

 

3) Klik  untuk melanjutkan. Setelah itu aplikasi akan 

memeriksa perangkat yang dibutuhkan seperti tampilan berikut. 

 

4) Klik  untuk melanjutkan. Skype kemudian akan 

menampilkan jendela untuk memasukkan foto profil sebagai berikut.  
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5) Klik  untuk memasang foto profil. Kemudian akan muncul 

tampilan sebagai berikut. 

 

6) Bila komputer atau laptop Saudara dilengkapi dengan kamera, Skype 

bisa mengambil foto melalui kamera tersebut. Klik  

untuk mengambil foto profil. Setelah itu, klik   apabila  
 

foto profil sudah diambil gambarnya. 

 

7) Apabila telah selesai, klik . Kemudian jendela akan 

menampilkan aplikasi Skype seperti tampilan berikut. 

 

Gambar 3.22. Tampilan awal Skype 
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e. Menambah Kontak/Teman di Skype 

1) Terdapat empat ikon utama pada Skype seperti gambar berikut. 

 

2) Untuk menambahkan kontak/teman pada Skype, klik ikon . 

Kemudian masukkan nama akun atau email kontak yang akan 

dijadikan teman di dalam kotak . Pada kotak 

ini bisa dimasukkan alamat email atau akun Skype. 

 

3) Sebagai contoh akan ditambahkan akun teman Saudara untuk 

ditambahkan di dalam kontak. 

4) Skype kemudian akan mencari nama akun yang dimaksud, setelah 

ditemukan, klik nama kontak tersebut, kemudian klik Add Contact. 

5) Skype kemudian akan menampilkan jendela untuk mengirim 

pertemanan. Klik Send untuk mengirimkan permintaan kontak. 

6) Sekarang permintaan telah dikirim dan tinggal menunggu permintaan 

kontak tersebut diterima. Status ketika permintaan tersebut diterima 

atau belum akan terlihat melalui ikon berikut. 

 

 

Untuk menambah teman, Saudara harus tahu akun teman Saudara. 

Seperti layaknya Saudara menanyakan nomor telepon untuk dimasukkan 

ke dalam daftar kontak HP Saudara. Untuk itu tanyakanlah akun Skype 

rekan Saudara untuk dijadikan kontak/teman di dalam Skype. 

Catatan 
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f. Memulai Chatting 

1) Untuk memulai chatting ketik pesan pada kotak seperti gambar 

berikut. Klik Send untuk mengirimkan pesan. 

 

2) Salah satu contoh komunikasi dengan menggunakan teks seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini 

 

 

3) Untuk melakukan panggilan video atau audio klik ikon berikut. 
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8. Pengembangan Sistem Guru Pembelajar Moda Daring 

Guru Pembelajar merupakan bagian dari sistem baru pengembangan 

keprofesian berkelanjutan bagi para guru di Indonesia. PPPPTK dan LP3TK 

KPTK, dengan dukungan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, 

telah mengembangkan sistem Guru Pembelajar berdasar pada analisis 

kebutuhan dari hasil uji kompetensi guru secara nasional.  

Proses pengembangan sistem Guru Pembelajar dan desain modulnya telah 

dilaksanakan pada akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016. Pogram ini 

menggunakan tiga modalitas yang berbeda berdasarkan moda 

akses/penyampaian:  

(1) Guru Pembelajar Moda Tatap Muka (konvensional); 

(2) Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi (blended); dan  

(3) Guru Pembelajar Moda Daring Penuh (full online).  

Moda tatap muka merupakan moda konvensional yang diikuti oleh guru dan 

tenaga kependidikan sebagai peserta melalui kegiatan pembelajaran tatap 

muka langsung di kelas tanpa internet. Sedangkan pada moda daring 

penuh, peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sepenuhnya melalui 

fasilitas internet tanpa adanya tatap muka. Adapun guru pembelajar moda 

 
 

Jawablah pertanyaan berikut. 

1. Download dan install aplikasi Skype di dalam komputer Saudara, 

kemudian buatlah satu akun Skype. Apa nama akun Skype Saudara? 

  ......................................................................................................  

2. Tambahkan minimal 5 buah kontak rekan Saudara ke dalam akun 

Skype, kemudian  lakukan aksi berikut: send message, video call, call. 

Apa kesimpulan Saudara mengenai Skype. Apa yang bisa Saudara 

lakukan dengan menggunakan Skype di dalam kelas?  

  ......................................................................................................  

  ......................................................................................................  
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kombinasi merupakan moda pembelajaran yang mengintegrasikan fasilitas 

internet dan kegiatan tatap muka dalam pembelajaran. 

Berbagai aktivitas di dalam modul konvensional dikonversi menjadi materi 

digital dengan berbagai aktivitas interaktif di dalam kedua situs di atas. 

Kedua situs tersebut menggunakan Learning Management System Moodle, 

yaitu sebuah sistem pengelolaan pembelajaran daring (online) yang banyak 

dipakai di seluruh dunia untuk menjalankan pembelajaran daring.  

Aktivitas yang dilakukan melalui internet tersebut antara lain: chatting, 

forum, unggah tugas atau lembar kerja, unduh bahan ajar, dan sebagainya. 

Semua aktivitas tersebut dirangkum sedemikian rupa sehingga menjadi 

sebuah sistem pembelajaran online dengan modul konvensional sebagai 

salah satu sumber kontennya.  

 

Saudara akan melakukan contoh aktivitas yang paling banyak digunakan di 

dalam Guru Pembelajar Moda Daring yang meliputi aktivitas login, forum, 

chatting, kuis, mengunduh materi/bahan ajar, dan mengunggah 

tugas/lembar kerja melalui tugas (assignment), dan web conference.  

 

Agar peserta mengetahui bagaimana aktivitas di dalam Guru Pembelajar Moda 

Daring baik Mandiri dan Terbimbing, di dalam modul ini akan dipandu mengenai 

latihan yang bersifat latihan Guru Pembelajar Moda Daring. Latihan ini bukan 

menggambarkan bagaimana pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring 

sebenarnya, tetapi menjelaskan beberapa aktivitas yang akan ditemui di dalam 

pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring. Istilah latihan ini adalah Guru 

Pembelajar Moda Daring Sandbox dimana setiap aktivitas yang ada di dalamnya 

akan dihapus dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manfaatkan latihan ini 

sebagai persiapan mengikuti Guru Pembelajar Moda Daring. 

Catatan 
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Kegiatan Belajar 3.13: Login Guru Pembelajar Moda Daring 

 

Langkah pertama untuk masuk ke dalam Guru Pembelajar Moda Daring 

adalah login. Setiap peserta yang mengikuti Guru Pembelajar Moda Daring 

akan diberikan username dan password sebagai kunci untuk mengakses 

Guru Pembelajar Moda Daring.  

Dalam Guru Pembelajar Moda Daring ini situs yang digunakan adalah: 

 

1) Ketikan alamat “konten.elearning.id” pada bagian baris alamat 

browser. 

kemudian akan tampil halaman sebagai berikut: 

 

2) Arahkan pointer mouse pada sudut kanan atas layar dan klik   

3) Masukkan username “peserta” dan password “peserta” di dalam 

kotak yang sudah disediakan klik tautan Log In 

  

 

 

 

http://konten.elearning.id 

  

Masukkan username 

Masukkan password 
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4) Setelah itu klik . Kemudian browser akan menampilkan 

halaman berikut. 

 

5) Klik nama kelas di mana Saudara mengikuti guru pembelajar 

(contoh: 180GG000A MODUL BILANGAN - MATEMATIKA SMP) 

Kemudian akan tampil halaman seperti di bawah: 

 

Nama 
pengguna 

Tautan Kelas 
yang diiikuti 
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Kegiatan Belajar 3.14: Aktivitas Forum 

Untuk latihan berikutnya adalah menggunakan aktivitas forum. Forum 

merupakan sarana komunikasi yang bersifat asynchronous, artinya 

komunikasi tersebut dilakukan tidak harus di dalam waktu yang bersamaan. 

a. Membuat Topik dalam Forum  

1) Klik tautan dengan logo ikon forum  (contoh: “Diskusi Forum Sesi 

#1”), maka browser akan menampilkan tampilan berikut. 

 

 

 

  

 

Sebagai latihan, masuklah ke Guru Pembelajar Moda Daring seperti 

petunjuk yang telah diberikan dengan menggunakan akun dan ID yang telah 

dimiliki. 

   

  

 

  

 

Latihan 3.14 
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2) Klik tombol Tambahkan topik diskusi baru , 

untuk membuat topik baru. Kemudian akan muncul jendela sebagai 

berikut. 

 

3) Contoh untuk membuat topik sebagai berikut. 

Judul/Topik forum 

Deskripsi/isi 

Klik untuk mengirim 
topik 

File yang akan disertakan 
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4) Klik Tambahkan topik diskusi baru , apabila 

sudah selesai membuat topiknya. Kemudian browser akan 

menampilkan tampilan forum dengan menambahkan satu buah topik 

yang sudah dibuat. 

 

b. Membaca dan Membalas topik pada forum 

1) Aktivitas lain dalam forum adalah membuka dan membalas topik 

forum. Untuk membuka, klik sebuah judul topik, misalnya topik yang 

Topik yang  
telah dibuat 
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berjudul “PENERAPAN HOTS DI SEKOLAH YANG MINIM 

SARPRAS”. Maka browser akan menampilkan isi dari topik tersebut. 

 

2) Untuk membalas topik yang sedang dibuka, klik tombol Reply , 

kemudian browser akan keluar halaman seperti ini. 
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3) Untuk membalas, pesan balasan disampaikan di dalam kotak yang 

sudah disediakan, kemudian setelah itu klik Post to Forum 

. 

4) Tampilan setelah mendapatkan balasan topik tersebut akan seperti 

ini. 

 

 

 

 

Sebagai latihan menggunakan forum lakukanlah aktivitas berikut. 

1. Buatlah sebuah topik di dalam forum sesuai dengan apa yang 

Saudara pikirkan saat ini, misalnya “Kesan dalam mengikuti 

pelatihan ini”. 

2. Bacalah dan tanggapi minimal dua buah topik forum yang dikirimkan 

oleh rekan lainnya. 

   

  

 

  

 

Latihan 3.15 
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Kegiatan Belajar 3.15: Aktivitas Chatting 

Aktivitas lainnya di dalam PKB Online adalah chatting. Aplikasi chatting 

yang digunakan jenisnya adalah web chat. Untuk latihan menggunakan 

chatting, ikutilah kegiatan berikut: 

1) Klik tautan “Chat” dengan ikon . Browser akan menampilkan 

tampilan berikut. 

 

2) Setelah itu klik tautan “Klik disini untuk masuk chat sekarang”. 

Maka akan muncul satu jendela untuk memulai chatting. 

 

Untuk mengetik 
pesan  
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3) Ketikkan pesan yang akan disampaikan di dalam chatting, kemudian 

klik tombol Send . 

 

 

 

Kegiatan Belajar 3.16: Aktivitas Mengunggah Tagihan 

Aktivitas lainnya yang ada di dalam PKB Online adalah mengunggah 

tagihan atau tugas yang diberikan. Berikut langkah untuk latihan 

mengunggah tugas. 

1) Klik tautan Tugas dengan ikon , kemudian akan muncul tampilan 

seperti berikut. 

  

 

Sebagai latihan menggunakan chatting lakukanlah aktivitas berikut. 

1. Klik aktivitas chatting, kemudian lakukan komunikasi dengan rekan 

Saudara. 

   

  

 

  

 

Latihan 3.16 
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2) Klik tombol Tambahkan pengajuan (tugas/laporan) 

 maka terbuka tampilan seperti berikut. 

 

 

3) Klik tombol  untuk menambahkan file, kemudian klik tautan 

Upload a file . Maka akan keluar jendela 

seperti berikut. 

Klik untuk 
menambah file 

Deskripsi tugas yang 
diberikan 

Status 
keterlaksanaan tugas 
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4) Klik tombol Choose File , kemudian pilih file yang akan 

dikirimkan. 

 

5) Klik tombol Open , kemudian browser akan kembali ke 

tampilan sebelumnya. Klik tombol Upload this file  untuk 

mengirimkan file tugas tersebut. 
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6) Tunggu proses berjalan, kemudian browser akan menampilkan 

tampilan sebelumnya dengan satu file di dalamnya seperti tampilan 

berikut. 

 

7) Klik tombol Simpan perubahan . Sampai langkah ini 

maka file tersebut telah berhasil terkirim. Tampilan file yang sudah 

terkirim tersebut sebagai berikut. 

 

 

 

Unggahlah sebuah file sebagai latihan menggunggah file tagihan. 

  

  

 

  

 

Latihan 3.17 
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Kegiatan Belajar 3.17: Video Conference 

Pada Guru Pembelajar Moda Daring terdapat aktivitas untuk melakukan 

video conference (vicon) untuk kegiatan presentasi atau percakapan 

dengan menggunakan video audio ataupun teks (chatting). Berikut langkah-

langkahnya: 

1) Video conference ini dapat diakses dari tautan dengan ikon . 

2) Kemudian tunggu beberapa saat browser akan melakukan koneksi ke 

server dan akan menampilkan tampilan seperti di bawah: 

 

3) Pilih microphone untuk mengikuti vicon dengan mikrofon aktif (akan 

dilakukan konfirmasi dan penyetingan mikrofon terlebih dahulu) atau 

listen only sebagai penyimak. Sebagai contoh pilih yang Listen Only. 

4) Maka browser akan menampilkan halaman utama dari video conference 

(Big Blue Button). 
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Gambar. 3.21. Tampilan vicon Big Blue Button 

 

Tabel 3.2. Ikon-ikon status dan media 

NO IKON FUNGSI 

1  mengajukan pertanyaan 

2  berperan sebagai peserta (menyimak) 

3  berpesan sebagai presenter 

4  mikrofon tidak aktif 

5  mikrofon aktif 

6  sedang berbicara menggunakan mikrofon 

7  speaker aktif 

8  webcam aktif 

 

 

Daftar 
peserta 

vicon 

Me-share tampilan desktop; aktif/nonaktif mikrofon; 
aktif/nonaktif webcam; merekam seluruh kegiatan; 

aktif/nonaktif speaker Nama vicon yang sedang diikuti 

Logout 

Chatting 

Daftar 
webcam 
yang ter-

share 

Navigasi dokumen yang 
dipresentasikan 

Toolbox presentation  
(catatan:hanya untuk presenter) 

Area Presentasi 
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a. Upload bahan presentasi 

Vicon menggunakan Big Blue Button ini dapat melakukan 

aktivitas presentasi dengan menyertakan dokumen. Adapun 

langkah-langkahnya: 

1) Klik ikon Upload Presentasi  dari baris navigasi, 

kemudian akan tampil seperti di bawah:  

 

2) Untuk mulai melakukan pemilihan file yang akan diupload, 

maka klik tombol select file  

3) Pilih file yang akan di-upload diakhiri dengan menekan enter 

atau meng-klik tombol Open 
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4) Setelah dipilih dan dibuka maka akan tampil seperti di bawah: 

 

 

5) Kemudian klik tombol Upload  untuk proses mulai 

meng-upload dokumen. 

6) Tunggu beberapa saat untuk proses oploading dan konversi 

dokumen. 

 

7) Setelah selesai proses di atas maka bagian area presentasi 

akan berisi sesuai degan dokumen yang ter-upload 
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b. Chatting (obrolan) 

Aktivitas chatting yang disediakan oleh Big Blue Button ini dapat 

dilakukan dengan seluruh peserta ataupun personal. 

 Chatting dengan seluruh peserta 

Pada bagian jendela chat dapat langsung mengetikkan teks 

dengan diakhiri menekan tombol enter atau meng-klik tombol 

send  

 

 Chatting personal 

1) Pada jendela chat klik tab menu option  maka 

akan tampil daftar peserta 
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2) Klik nama peserta yang ada dalam daftar, maka akan 

tampil tab baru sesuai dengan nama peserta yang di-klik. 

 

 

 

c. Menggunakan webcam 

1) Klik tombol share your webcam , maka akan tampil 

konfirmasi seperti di bawah dan klik tombol Allow  

 

2) Akan tampil jendela webcam setting seperti di bawah 

dengan contoh hasil penangkapan visual (video) dari 

webcam 

 

3) Setelah terlihat video dari webcam maka klik tombol start 

sharing  
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4) Akan tampil video dari webcam pada bagian jendela 

webcam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktifkan vicon kemudian lakukan kegiatan: 

1. Unggah sebuah file power point atau PDF. 

2. Lalukan uji coba seluruh tool pada toolbox presentation.   

3. Lakukan percakapan menggunakan webcam dan teks (chatting). 

  

 

  

 

Latihan 3.18 
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F. Refleksi 

Setelah Saudara melaksanakan kegiatan pembelajaran pada topik 3 ini, 

1. Apa yang sudah Saudara kuasai mengenai istilah dasar internet? 

2. Apakah Saudara sudah dapat menyambungkan komputer dengan 

internet? 

3. Apakah Saudara dapat menggunakan web browser untuk menjelajah di 

internet? 

4. Apakah Saudara dapat memanfaatkan mesin pencari untuk mencari 

informasi di internet? 

5. Apakah Saudara dapat menggunakan email untuk berkomunikasi? 

6. Apakah Saudara dapat menggunakan aplikasi chatting untuk 

berkomunikasi? 

7. Apakah Saudara bisa memanfaatkan jejaring sosial untuk pembelajaran? 

8. Apakah Saudara sanggup melaksanakan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan dengan moda daring? 

G. Kesimpulan 

Pembelajaran daring merupakan dampak positif dari kemajuan internet yang 

sangat pesat. Saat ini internet merupakan hal yang biasa dan bahkan menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap guru dan tenaga 

kependidikan harus mampu menjawab tantangan bahwa dengan 

memanfaatkan internet dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Penggunaan internet dasar, seperti browsing, searching, emailing, chatting, 

dan social networking merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap 

guru dan tenaga kependidikan di dalam memanfaatkan internet untuk 

pembelajaran. Selain itu, kemampuan tersebut merupakan bekal penting agar 

dapat mengikuti berbagai kegiatan, seperti pelatihan yang diselenggarakan 

secara daring, terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan 

modalitas daring. 
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DAFTAR ISTILAH 

 

Istilah Penjelasan 

3-D Column Salah satu jenis grafik pada type column 

Accessories Kumpulan fasilitas yang disediakan oleh windows yang 

berisi program tambahan sederhana 

Active Cell Posisi sel yang sedang aktif atau dilihat 

Active Sheet Posisi Sheet yang sedang aktif atau dilihat 

Address Alamat dari suatu sel atau range 

Adobe Reader Aplikasi untuk membaca sebuah dokumen 

berbentuk/format PDF (Portable Document Format) 

Align Perataan isi dari sel 

Alt (Alternate) Tombol yang dapat berfungsi bila ditekan bersamaan 

dengan tombol lain, biasanya untuk memilih perintah 

pada menu 

Animation Suatu objek yaang melakukan perpindahan posisi 

Aplication Software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer 

untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu 

Apply Menerapkan konfigurasi yang telah diatur sebelumnya 

Ascending Mengurutkan data dari kecil ke besar 

Asynchronous Saling berkomunikasi secara tidak langsung 

Attach file Sebuah layanan pada e-mail yang memungkinkan 

menyertakan file 

Audio out Port yang digunakan untuk menghubungkan pc/laptop 

dengan speaker (pengeras suara) 

AutoRun Fasilitas yang dapat menjalankan sebuah aplikasi 

secara otomatis 

Average Fungsi untuk mencari nilai rata-rata 

Back (pada browser Sebuah tombol yang bersungsi untuk kembali pada 

laman sebelumnya 

Backspace Tombol pada keyboard yang berfungsi untuk mengapus 

karakter disebelah kiri pointer atau karakter yang sedang 

terpilih (blok) 

BCC Blind Carbon Copy; alamat-alamat email lain selain si 

penerima utama namun tidak dapat melihat alamat email 

yang ada pada BCC 
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Istilah Penjelasan 

Blank Workbook Lembar kerja kosong 

Blueray Media penyimpanan yang berupa cakram dengan 

ukuran terbesar (saat ini) 

Bold Jenis penulisan teks yang tercetak tebal 

Book1 Nama awal pada saat excel baru pertama kali di buka. 

Untuk file baru seterusnya wook”n” 

Bookmark Menandai halaman web sehingga mudah mencarinya 

ketika akan dibuka kembali 

Brainware Orang yang mengoperasikan komputer untuk melakukan 

tugas atau memperoleh informasi 

Browser Aplikasi yang digunakan untuk mengakses “www” atau 

“web” 

Bullets Tanda yang dipakai untuk memberikan gambar atau 

lambang tertentu pada daftar tulisan yang terdapat 

dalam satu alinea (paragraph) 

Cancel Perintah yang digunakan untuk membatalkan 

Caps Lock Tombol pada keyboard untuk mengaktifkan-

menontaktifkan ketikan huruf mejadi capital 

Casing Bagian dari CPU berupa kotak yang berfungsi sebagai 

pelindung CPU 

CC Carbon Copy; alamat-alamat email lain selain si 

penerima utama dan dapat melihat alamat email semua 

yang dikirim 

Cell Perpotongan antara kolom dengan baris 

Change Case Mengatur penggunaan huruf besar dan kecil pada teks. 

Character Spacing Mengubah jarak antar huruf pada teks. 

Chart Fasilitas untuk membuat grafik 

Chart Type Jenis grafik 

Chat Kegiatan komunikasi melalui suatu aplikasi khusus 

Chrome Aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk 

menerima dan memberikan informasi dari internet 

Click Melakukan tindakan menekan tombol pada mouse 

Clipboard Ruang berupa memori yang digunakan untuk 

menyimpan informasi hasil copy/cut sementara 
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Istilah Penjelasan 

Close Tombol untuk menutup jendela yang aktif atau 

mengakhiri program aplikasi 

Collated Pengaturan pencetakan pada kertas dengan mencetak 

beberapa rangkap dengan menggabungkan halaman 

yang sama atau sesuai dengan urutan pada dokumen 

Column Number Daftar nama kolom 

Compose menu layanan pada e-mail yang berfungsi untuk 

membuat e-mail baru 

Computer Merupakan alat yang digunakan dalam mengolah data 

berdasarkan prosedur yang telah dirumuskan 

Confirm Pernyataan yang menunjukan menerima kondisi atau 

pengaturan tertentu 

Connect Hubungan yang dibutuhkan internet agar dapat 

memudahkan (melancarkan) segala urusan dalam 

proses browsing 

Control Panel Fasilitas pada  windows yang berisi konfigurasi utama 

pada Ms. Windows 

Copy Menyimpan informasi ke dalam clipboard 

CorelDraw Aplikasi untuk membuat dan mengolah gambar 

khususnya gambar berbasis vektor 

CPU Central Processing Unit; Pusat pengolahan masukan 

sehingga menghasilkan keluaran 

Ctrl (control) Tombol pada keyboard yang berfungsi sebagai shortcut 

bila ditekan secara bersamaan dengan tombol lain 

Cursor Penunjuk atau indikator posisi pada monitor yang 

dioperasikan menggunakan mouse/touchpad 

Cut Memindahkan informasi ke clipboard 

Decrease Mengurangi nilai 

Delete Tombol pada keyboard yang berfungsi menghapus 1 

karakter huruf sebelah kanan kursor 

Descending Mengurutkan data dari besar ke kecil 

Design Salah satu tab menu 

Deskjet Salah satu jenis printer yang menggunakan teknik 

menyemprotkan tinta 

Desktop Tampilan utama pada sistem operasi windows 
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Istilah Penjelasan 

Detail (pada view) Salah satu tampilan pada windows explorer 

yang menampilkan banyak informasi dari suatu 

file/folder; (pada explorer) Area yang menampilkan 

informasi detil dari file atau folder seperti jenis file, judul, 

pembuat, tanggal dibuat dan ukuran 

Disconnect Memutuskan hubungan natera computer dan jaringan 

Disk Piringan tipis yang dilapisi bahan magnetik yang mampu 

menyimpan sejumlah data atau informasi 

Display Perangkat keras yang menghasilkan keluaran berupa 

visual 

Divisior Pembagi 

Documents Sebuah tempat (berupa folder) yang digunakan untuk 

menyimpan data yang berupa file atau folder lain 

Documents library Bagian dari jendela Open yang berisi kumpulan berkar 

file dan folder 

Dotmatrix Salah satu jenis printer yang menggunakan teknik 

menekan pita 

Double click Gerakan pada mouse dengan menekan tombol sebelah 

kiri sebanyak dua kali secara cepat 

Download Mengambil dokumen dari internet, dokumen tersebut 

dapat berupa teks, gambar, file, dsb. 

Draft Salah satu fasilitas tampilan pada Ms. Word untuk 

melihat tampilan secara draft 

Drag Menekan tombol mouse sebelah kiri dan menggerakkan 

ke arah tertentu 

Drive Istilah penamaan ruang-ruang dalam media 

penyimpanan 

Drop Pada aktivitas mouse yang berarti melakukan pelepasan 

pada saat menekan tombol pada mouse 

Duplex Printing Kemampuan mesin cetak untuk mencetak pada kedua 

sisi kertas (bolak balik) 

E-Mail Electronic Mail; aplikasi internet yang digunakan oleh 

pengguna internet untuk saling mengirimkan surat 

Enter Tombol pada keyboard untuk melakukan proses atau 

masuk 

ESC (escape) Tombol pada keyboard untuk melakukan pembatalan 
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Istilah Penjelasan 

Ethernet Perangkat keras yang digunakan untuk melakukan 

koneksi jaringan 

Excel Aplikasi untuk mengolah baris dan kolom yang 

dilengkapi fitur perhitungan, rumus, penyajian data dan 

grafik. 

Exit Perintah untuk keluar dari aplikasi yang sedang dibuka 

Extensi Format/tipe file; metadata yang menjelaskan informasi 

tentang file (data fisik dari suatu file) 

Facebook Salah satu situs jejaring sosial/sosial media 

Facebook 

Messenger 

fasilitas yang disediakan facebook untuk melakukan 

chatting yang dapat terpisah dari situs facebook 

Fiber Optic Media jaringan berupa kabel yang menggunakan 

teknologi cahaya untuk mengirimkan paket data dengan 

kecepatan tinggi 

File Name Nama file 

Fill Istilah untuk memberi warna atau tekstur suatu objek 

gambar dengan bidang tertutup 

Fill handle Bagian dari sel aktif yang dapat ditarik dan 

menghasilkan hasil salinan dari sel aktif itu sendiri 

Firefox Aplikasi yang dikembangkan oleh mozilla untuk 

menerima dan memberikan informasi dari internet 

Flash memmory Media penyimpanan berupa chip yang memerlukan slot 

khusus untuk mengaksesnya 

Flashdisk Media penyimpanan berupa chip dapat di akses melalui 

port USB 

Fn (function key) Tombol pada keyboard laptop yang memiliki fungsi lain 

bila ditekan bersamaan dengan tombol lain yang telah 

ditetapkan 

Folder Istilah suatu wadah/tempat untuk 

menyimpan/mengelompokan file atau foler lagi 

Font Huruf 

Footer Teks yang khusus diletakkan dibagian bawah halaman 

yang akan selalu   tampil   pada   setiap   halaman 

Format (pada penyimpanan) Perintah untuk membentuk sector 

pada disket atau harddisk sehingga dapat digunakan 

untuk menyimpan data 
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Istilah Penjelasan 

Format Cells Fasilitas untuk melakukan perubahan format pada excel 

Formula Rumus yang berisi fungsi dengan ketentuan 

penggunaannya 

Formula Bar Bagian dari excel yang mencantumkan isi dari sel aktif 

Forum Aplikasi internet yang juga digunakan untuk 

berkomunikasi melalui tulisan yang diketikkan melalui 

keyboard 

Forward (pada 

browser) 

Kebalikan dari forward (pada browser) 

Forward (pada 

email) 

Mengirimkan kembali pesan yang masuk kepada alamat 

email yang tidak tercantum di dalam pengiriman 

Foxit Reader Aplikasi untuk membaca sebuah dokumen berbentuk 

PDF (Portable Document Format). PDF  

Full Screen 

Reading 

Fasilitas pada Ms. Word untuk melihat tampilan untuk 

membaca dengan huruf yang cukup besar 

Function Perintah untuk melakukan suatu proses dan membentuk 

formula 

Game Permainan 

Games Solitare Salah satu aplikasi games yang disediakan oleh 

windows berupa permainan kartu 

Google Chrome Sering disebut Chrome; salah satu brower 

Google Hangouts Fasilitas yang disediakan google untuk melakukan 

chatting  

Google Plus Salah satu situs jejaring sosial/sosial media 

GSM Global System for Mobile Communication;  teknologi 

komunikasi selular yang bersifat digital 

Handout Suatu naskah tulisan yang mendukung; mode mencetak 

slide lebih dari satu slide dalam satu halaman 

Harddisk Media penyimpanan yang berupa disk dengan kapasitas 

yang besar 

Hardware Perangkat keras penunjang sistem komputer 

HDMI High-Definition Multimedia Interface; port yang dapat 

digunakan komunikasi perangkat visual dengan kualitas 

tinggi dan mendukung suara 

Header Teks yang khusus diletakkan dibagian atas halaman 

yang akan selalu   tampil   pada   setiap   halaman 



 

 317 

Istilah Penjelasan 

Highlight Memberi tanda pada suatu teks (biasanya berupa 

warna) 

Horizontal Scroll Bagian yang digunakan untuk menggulung dokumen ke 

kiri-kanan (horizontal) 

Hotspot Tempat dimana sinyal wi-fi dapat ditangkap oleh 

komputer atau perangkat lain yang memiliki perangkat 

wi-fi 

HTML HiperText Markup Languange; sebuah bahasa markah 

yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, 

menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah 

penjelajah web Internet 

HTTP Hypertext Transfer Protocol; sebuah protokol atau 

standar yang didesain untuk mentransfer dokumen 

HTML di dalam web 

Hypertext  Text yang berhubungan dengan dokumen lain atau teks 

yang nge-link ke informasi lain 

Icon Gambar kecil pada layar komputer yang merupakan 

simbol dari suatu program atau fungsi 

ICQ Suatu perangkat lunak yang memungkinkan para 

penggunannya berkomunikasi melalui internet dengan 

menggunakan teks secara real time 

Increase Menambahkan nilai 

indicator Tanda yang biasanya berupa lampu (hidup,mati,warna) 

pada hardware 

Input Perangkat yang menerjemahkan data kedalam format 

yang dapat diproses oleh komputer 

Insert Sisipan; salah satu tab menu yang berisi fasilitas untuk 

melakukan penyisipan 

insertion point Garis vertikal berkedip di sel tempat mengetikkan data  

Install Memasang perangkat lunak pada sistem operasi 

Internet Sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling 

terhubung 

Internet Interconnection-networking; merupakan sistem global 

dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung 

Internet Explorer sering disebut IE; aplikasi Bawaan Windows untuk 

menerima dan memberikan informasi dari internet   
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Italic Jenis penulisan teks yang tercetak miring 

Jejaring Sosial suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul 

(yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang 

dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik 

Keyboard Sebuah alat input yang mengkonversi huruf, angka, dan 

karakter lain menjadi sinyal digital yang dapat dibaca 

oleh processor 

Kursor Suatu petunjuk atau indikator posisi pada monitor 

komputer 

Landscape format orientasi halaman/kertas kerja dengan bentuk 

horizontal 

Laptop Komputer jinjing/bergerak (bisa dipindahkan dengan 

mudah) yang berukuran relatif kecil dan ringan 

dibandingkan PC 

Laserjet Salah satu jenis printer yang menggunakan teknik 

menaburkan serbuk 

Layout1 salah satu jenis tata letak dari grafik 

LCD Liquid Crystal Display; salah satu teknologi pada display 

LED Light-Emitting Diode; salah satu teknologi pada display 

dengan kelebihan hemat energi 

Library Fasilitas di Windows yang berfungsi untuk 

menempatkan file, berupa dokumen, musik, gambar 

maupun Video. 

Line Spacing Jarak antar baris dalam sebuah paragraf 

Link Merupakan teks di dalam halaman web yang dapat di 

klik dan menuju ke halaman lainnya 

Log In Proses untuk mengakses komputer dengan 

memasukkan identitas dari account pengguna dan kata 

sandi 

Logical Pernyataan logika 

Macintosh (Mac) Salah satu jenis komputer personal yang dikembangkan 

oleh Apple 

Margin Jarak antara tepi pengetikan dengan tepi halaman 

kertas 

Maximize Tombol untuk memperbesar jendela sehingga terlihat 

satu layar penuh 
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Maximum Salah satu fungsi untuk mencari nilai tertinggi/terbesar 

Megahertz Satuan kecepatan 

Memory Kata lain dari RAM; merupakan bagian dari komputer 

yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi 

yang harus diatur 

Menu bar Merupakan elemen kontrol berbentuk graphis (gambar) 

yang berisi drop down menu 

Merge Cells Menggabungkan beberapa sel 

Minimize Tombol untuk menyimpan aplikasi aktif ke dalam taskbar 

Minimum Salah satu fungsi untuk mencari nilai terendah/terkecil 

Mobile  Istilah suatu perangkat yang dapat dibawa kemana saja 

dengan mudah 

Modem Modulator Demodulator; Perangkat keras yang 

digunakan untuk melakukan koneksi internet 

Monitor Perangkat keluaran yang mengasilkan display visual 

Motherboard Papan cirkuit utama pada komputer 

Mouse Sebuah alat input yang digunakan untuk memanipulasi 

objek yang terlihat pada layar komputer 

Mozilla Firefox Sering disebut Mozilla; salah satu brower 

Multimedia Menggunaan komputer untuk menyajikan dan 

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video 

dengan alat bantu dan koneksi  

Mute berhubungan dengan suara yang dimatikan (tidak 

bersuara) 

New Menu untuk membuat dokumen baru 

New folder Fasilitas/perintah untuk membuat folder baru 

New tab Halaman baru untuk membuka halaman web di dalam 

jendela yang sama. 

New window Halaman baru untuk membuka halaman web di dalam 

jendela yang berbeda. 

Notepad Text editor sederhana bawaan Windows 

notification bar batang/bagian yang berfungsi untuk menampilkan 

notifikasi suatu kegiatan 

Number Berupa nilai/angka 
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Numbering Tanda berupa angka yang diberikan pada daftar tulisan 

yang terdapat dalam satu alinea. 

NumLock Fungsi pengetikan angka-angka dan operator matematik 

aktif-nonaktif 

Offline Kebalikan dari online 

Online Keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke 

jaringan Internet 

Open Menu untuk melakukan pembukaan dokumen 

Operating system Seperangkat program yang mengelola sumber daya 

perangkat keras komputer atau hardware 

Operator Orang yang mengoperasikan komputer dan aplikasi 

Optical disk Merupakan media penyimpanan data yang dapat ditulis-

baca dengan menggunakan sinar 

Orientation Posisi biasanya berhubungan dengan rotasi 

Outline Istilah untuk nama garis; pada Ms. Word merupakan 

fasilitas untuk melihat tampilan outline berupa pointer-

pointer 

Outline Pane Tempat untuk mengatur lembar-lembar presentasi yang 

sedang diolah 

Output Perangkat yang menerjemahkan informasi yang 

dihasilkan dari proses komputer kedalam format yang 

dimengerti oleh manusia 

P2P Peer-to-peer; salah satu model jaringan komputer yang 

terdiri dari dua atau beberapa komputer 

Page Break Salah satu view pada excel yang menenjukan batas 

pencetakann 

Page Setup Fasilitas untuk melakukan konfigurasi dokumen 

Panah Atas Tombol pada keyboard yang berfungsi memindahkan 

kursor keatas 

Panah Bawah Tombol pada keyboard yang berfungsi memindahkan 

kursor ke awah 

Panah kanan Tombol pada keyboard yang berfungsi memindahkan 

kursor kekanan 

Panah Kiri Tombol pada keyboard yang berfungsi memindahkan 

kursor kekiri 

Pane Istilah yang digunakan untuk menunjuk suatu area 
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Password Kode sandi yang dimasukan ke dalam suatu sistem 

Paste Menempelkan/mengeluarkan data yang ada pada 

clipboard (hasil cut/copy) 

PC Personal Computer; istilah untuk komputer desktop (ada 

CPU-monitor-keyboard-mouse yang terpisan dan 

terhubung melalui kabel) 

Port Celah/pintu/lubang pada sistem komputer yang 

digunakan untuk jalur transfer data 

Portable Mudah dibawa-bawa; lebih mudah digunakan 

Portrait Format orientasi halaman/kertas kerja dengan bentuk 

vertikal  

Power suppy Alat atau perangkat keras yang mampu menyuplai 

tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari 

sumber listrik 

Powerpoint Aplikasi untuk membuat dan menyajikan presentasi 

yang dilengkapi dengan fitur pemformatan 

presentasi,template dan animasi 

Preview (pada explorer) Jendela untuk menampilkan isi file 

Print Fasilitas untuk mencetak 

Print Layout Fasilitas pada Ms. Word untuk melihat tampilan versi 

cetak 

Print One Sided Pengaturan pencetakan pada kertas dengan mencetak 

pada satu sisi kertas 

Printer Perangkat output yang memiliki fungsi mencetak berkas 

Process Melakukan pengoperasian data 

Programer Orang yang menulis kode program untuk membuat 

sebuah aplikasi 

Projector Perangkat display yang mampu menghasilkan tampilan 

keluaran lebih besar 

Properties Informasi dari lebih lanjut dari drive/folder/file 

Prosessor Pusat pengendali komputer yang didukung dengan 

komponen-komponen lain 

Provider Suatu perusahaan yang menyediakan layanan internet 

atau seluler 

Prtscr (print screen) Memotret tampilan layar 
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Quic Access toolbar Bar yang berisi ikon-ikon yang sering digunakan 

RAM Random Access Memory; merupakan sebuah perangkat 

keras komputer yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan data sementara 

Range Beberapa sel yang terpilih 

Refresh Membuka ulang halaman web yang sedang dilihat. 

Regional Setting Konfigurasi yang terdapat pada control panel yang 

berfungsi untuk mengkonfigurasi aturan bahasa, tanggal  

dan format numerik 

Reload Membuka ulang halaman web yang sedang dilihat. 

Removeable disk Media penyimanan yang dapat degan mudah dilepas-

pasang pada saat sistem operasi masih menyala 

Rename Mengganti nama file/folder 

Reply Sebuah layanan pada e-mail yang berfungsi untuk 

membalas e-mail yang masuk 

Restore Tombol untuk mengembalikan jendela pada ukuran 

sebelumnya atau semula 

Restore Buttons Fungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan 

dokumen yang aktif 

Ribbon Adalah kontrol baru yang mengganti penggunaan menu 

dan toolbar 

Row Number Daftar penamaan kolom 

Save Melakukan penyimpanan 

Save As Melakukan penyimpanan dengan nama yang berbeda 

Screen Media yang digunakan untuk menampilkan hasil 

keluaran 

Scroll Bars Tombol untuk menggulung layar  ke atas dan ke bawah 

(vertikal) juga ke kiri dan ke kanan (horizontal) 

Scrool Bagian dari mouse yang berupa roda; menggulung 

tampilan vertikal-horizontal 

Search Engine Sebuah situs di dalam internet yang digunakan untuk 

mencari suatu informasi tertentu 

Send Sebuah layanan pada e-mail yang berfungsi untuk 

melakukan pengiriman e-mail yang telah dibuat 

Shape Bentuk-bentuk gambar bidang dasar 
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Shape Fill Fasilitas untuk memberikan warna pada area tertentu 

Shape Outline Fasilitas untuk memberikan warna pada garis pinggir  

Shortcut Jalan pintas; fasilitas yang disediakan oleh windows 

berupa ikon untuk mengakses file/folder secara cepat 

Shortkey Tombol pintas dari suatu fasilitas dengan menekan 

tombol pada keyboard 

Sign In Tanda seseorang mengawali intuk dapat memasuki 

suatu account 

Sign Out Tanda seseorang telah keluar dari suatu account  

Sign Up Tanda seseorang memasuki suatu account 

SIM Subscriber Identity Module; sebuah kartu pintar yang 

ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci 

pengenal jasa telekomunikasi 

Situs Sebuah halaman web yang berisikan kumpulan 

informasi yang disediakan secara perorangan, 

kelompok, atau organisasi 

Sizing Area untuk mengubah ukuran tampilan dari jendela 

windows yang aktif 

Skype Sebuah program komunikasi dengan teknologi P2P 

(peer to peer) yang dapat mempermudah penggunnya 

berkomunikasi via web cam dengan bersistem VoIP 

Sleep Mode pada windows yang berfungsi menoaktifkan 

sementara windows beserta kegiatannya 

Slide Istilah dokumen pada power point yang berupa 

lembaran-lemaran dokumen yang akan diproyeksikan 

Slide Area Tempat untuk bekerja dalam mengolah isi slide 

presentasi. 

Smartphone Istilah kelompok telepon yang menyediakan fitur yang 

berada diatas dan di luar kemampuan sederhana untuk 

membuat panggilan telepon 

Socket Tempat dudukan (berupa lubang ) yang dapat 

dipasang/dilekatkan perangkat lain 

Software Perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana interaksi 

pengguna dengan komputer 

Sort & Filter Mengurutkan dan menyaring 
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Sosial Media Sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan 

isi  

Sound card Perangkat keluaran yang mengasilkan suara 

Spacebar Menambahkan spasi 

Speaker Pengeras suara 

Start menu Ikon menu awal berisi semua program yang sudah 

terpasang dikomputer 

Statistical Salah satu kategori dari fungsi di excel 

Status Bar Bagian yang menampilkan informasi standar mengenai 

dokumen yang aktif 

Storage Perangkat yang menyimpan data, program atau output 

untuk digunakan lebih lanjut 

Strikethrough Mencoret teks; teks yang diberi penerapan tombol ini 

akan terlihat dicoret 

Submit Fasilitas yang berfungsi untuk mengirim form yang telah 

diisi ke dalam server Web 

Sumary SUM, Fungsi untuk menghitung jumlah dari data 

Synchronous Saling berkomunikasi secara langsung 

System computer Jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan 

perangkat keras yang melakukan tugas tertentu 

Tab Tombol pada keyboard yang berfungsi untum memberi 

tabulasi/jarak 

Table Array Tabel referensi/ acuan 

Tablet PC Portable komputer lengkap yang seluruhnya berupa 

layar sentuh datar 

Taskbar Bar (batang) horizontal yang terdapat pada tepi bawah 

(setingan standar) desktop yang fungsi untuk memulai 

(menjalankan) dan memonitor atua memanage aplikasi 

desktop yang sedang berjalan 

Text Box Berupa sebuah kotak yang dapat disisipkan teks di 

dalamnya 

Text Shadow Jenis penulisan teks yang diberi bayanga 

Theme Suatu tata letak yang telah ditentukan/disediakan 

sebelumnya 
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Thumbnail  Gambar berukuran lebih kecil dari ukuran aslinya 

Thumbnail Slide Mode tampilan slide pada jendela Slide  

Tiles Salah satu tampilan pada windows explorer 

Title bar Bagian judul window dari aplikasi yang sedang dibuka 

Toolbar Baris yang berisi peralatan dalam bentuk ikon 

Tools Peralatan berupa ikon 

Touchpad Daerah khusus (pada laptop) yang dapat mendeteksi 

gerakan jari yang menyentuh kemudian diproyeksikan 

pada layar monitor dalam bentuk kursor 

Transitions Efek pada power point berupa pergerakan antar slide 

Twitter Salah satu situs jejaring sosial/sosial media 

Underline Jenis penulisan teks yang tercetak bergaris bawah 

Unix Salah satu sistem operasi 

Upload Mengirim dokumen  (berupa teks, gambar, file, dsb) ke 

internet. 

URL Uniform Resource Locator; penamaan untuk alamat 

sebuat web site 

USB Perangat yang mampu menjembatani antar komputer 

dengan perankat keras lainnya 

User Istilah dari pengguna dari komputer 

Username Nama yang menjadi identitas pengguna komputer atau 

internet 

Value Nilai 

Value1, [value2],… Beberapa nilai atau berupa range 

Vektor Salah satu sekolompok gambar digital yang dibentuk 

dari garis dan kurva berdasarkan perhitungan matematis 

Vertical Scroll Bagian yang digunakan untuk menggulung dokumen ke 

atas-bawah (vertikal) 

VGA Video Graphic Adapter; perangkat kelas yang mampu 

menghasilkan keluaran berupa visual 

Video card Perangkat kelas yang mampu menghasilkan keluaran 

berupa visual 

Video Conference Bentuk komunikasi melalui internet secara langsung 

dengan menampilkan video 
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View Fasilitas untuk merubah tampilan atau melihat dalam 

tampilan lain 

View Bar Berisi tombol untuk mengatur besar kecilnya tampilan 

Slide. 

View Buttons Kumpulan tombol yang berfungsi menampilkan jenis 

tampilan dokumen yang sedang aktif 

VoIP Voice over Iinternet Protocol; Teknologi yang 

menjadikan media internet untuk bisa melakukan 

komunikasi suara jarak jauh secara langsung 

WCDMA Code Devision Multiple Access; teknologi generasi 

ketiga untuk GSM 

Web Lihat arti WWW 

Web Browser Lihat arti Browser 

Web Conference Bentuk komunikasi melalui internet secara langsung 

dengan menampilkan video 

Web Layout Fasilitas pada Ms. Word untuk melihat tampilan versi 

web 

Web page Merupakan dokumen yang berisi teks, gambar, dan 

media lainnya yang berada di dalam web 

Website Situs Web; kumpulan dari halaman web yang saling 

berhubungan satu sama lainnya 

Wifi Wireless Fidelity; sambungan komputer dengan internet 

tanpa menggunakan kabel melainkan menggunakan 

gelombang 

Windows Salah satu sistem operasi  

Windows Explorer Fasilitas pada sistem operasi Windows yang berfungsi 

untuk mengelola file dan folder 

Windows Media 

Player 

Aplikasi bawaan Windows untuk memutar musik dan 

video 

Wireless Teknologi jaringan yang memungkinkan terhubungnya 

perangkat tanpa menggunakan media kabel 

Word Aplikasi untuk mengolah kata yang dilengkapi dengan 

fitur untuk pemformatan kata. 

Workbook Lembar kerja pada excel 

Workspace Area untuk mengolah teks pada Ms. Word 

Wrap Text Menggulung teks apabila lebar sel tidak mencukupi 
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WWW World Wide Web; sebuah sistem dimana informasi 

dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain 

dipresentasikan dalam bentuk format tertentu 

Yahoo Messenger Fasilitas yang disediakan yahoo untuk melakukan 

chatting yang dapat terpisah dari situs yahoo 

Zoom Fasilitas untuk melakukan perbesaran-memperkecil 

penglihatan 

Zoom Controls Tombol yang digunakan untuk memperbesar atau 

memperkecil ukuran tampilan dokumen yang sedang 

digunakan 
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Istilah Padanan Kata 

abort gugurkan 

about ihwal; perihal; mengenai; tentang 

account akun 

admin administrator 

align left rata kiri 

alternate silih 

ascending menanjak; urut naik 

attachment lampiran 

back up (rekam) cadangan 

background tampilan belakang, latar belakang 

bandwidth lebar pita 

bar batang 

bar-code kode batang 

bar-code scanner pemindai kode batang 

batch tumpak 

blind copy recipient penerima kopi buntu; penerima salin buntu 

bookmarks tandai; beri markah; markah buku 

broadband pita lebar; jalur lebar 

browse ramban; jelajah 

browser peramban; penjelajah 

buffer penyangga 

bug kutu 

bulletin board papan buletin 

byte bita 

cache memory memori tembolok; memori singgahan 

capslock kancing kapital 

captcha 
pemeriksaan keamanan untuk 
menghindari spam otomatis 

caption takarir 

carbon copy/cc (e-
mail) 

tembusan 

cartridge kartrid; selongsong; patrun 

cascade riam 

case / casing tempat 

central processing unit 
(CPU) 

unit pengolah pusat (UPP) 

change case ubah karakter 

chart bagan 

chat obrol; obrolan; rumpi 
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chatting rumpi 

close tutup 

cluster gugus; rumpun 

collission tabrakan data 

connection sambungan 

cookie remah(-remah), kue 

copy salin; kopi; ganda 

count cacah 

crack rengkah 

crash 
bertabrakan (biasa untuk perangkat lunak/keras 
bermasalah) 

cursor kursor 

cut potong 

cyberspace ranah maya 

daemon jurik 

database pangkalan data; basis data 

decoding pengawasandian 

delay tundaan 

delete/del hapus 

desktop layar utama 

device piranti; perangkat 

disc disket; cakram; diska 

disc cakram 

domain ranah 

down anjlok 

download unduh; ambil data; muat turun 

drag seret 

drive penggerak 

dummy tiruan 

edit sunting; ubah 

e-mail 
imel; ratel / surel / surat-e (surat elektronik); posel (pos 
elektronik); surat digital 

emoticon ikon emosi 

error galat 

esc(ape) hindar; keluar balik 

expiry date indication indikasi tanggal kedaluwarsa 

field ruas 

file berkas 

filter tapis; filter 

floppy disk disket liuk; cakram liuk 

folder pelipat 

font huruf; fonta 

forward/fwd (e-mail) terusan 

freeware perangkat gratis 
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gigabyte gigabita 

graphic card kartu grafis 

hack retas 

hacker peretas; pemodifikasi data; perusak sistem 

hard disk cakram keras 

hard drive penggerak keras 

hardware perangkat keras 

header tajuk 

home beranda 

homepage laman 

hosting hosting 

hyperlink pranala; hipertaut 

image citra, gambar 

image recognition rekognisi citra 

image understanding pemahaman citra 

in-basket masuk keranjang 

inbox kotak masuk 

install instalasi; pasang 

interface antarmuka 

interference interferensi; gangguan signal 

internet service 
provider 

penyelenggara jasa internet 

key field medan kunci; medan tombol 

keyboard 
papan ketik, papan tombol (beda dengan papan kunci - 
yaitu alat musik) 

keypad bantalan kunci 

keyword kata kunci 

knowledge acquisition persyaratan pengetahuan 

lag lambat 

leased line jalur sewaan 

link taut; kait; pautan; pranala 

list senarai 

load muat 

lock kancing 

login / log on log masuk; masuk log; lihat sign in 

logout / log off log keluar; keluar log; lihat sign out 

lower case sosok (huruf) bawah 

mailing list milis; senarai; forum ratel 

mainframe bingkai induk; kerangka induk 

media player penggelar media 

memory memori 

memory cache memori tembolok 

messenger penyeranta 

motherboard papan induk 
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mouse tetikus 

multiple of firing ganda penyalaan 

network jaringan 

networking jejaring 

newsgroup kelompok warta; kelompok diskusi 

noise derau 

numlock kancing angka 

offline luring (luar jaringan); tidak terhubung; terputus 

online daring (dalam jaringan); terhubung; tersambung 

operating system (OS) sistem operasi 

page preview pratilik halaman 

passphrase frasa sandi; kalimat sandi 

password kata sandi; sandi lewat 

paste tempel; rekatkan 

paste pasta; rekat 

paste special spesial pasta 

pause jeda 

percent style gaya persentase 

preview pratayang; pratonton; pratilik 

preview pratilik 

printer pencetak 

probe kuar 

processor pemroses 

prompt siap ketik 

proof of delivery 
service 

kedap layanan pengiriman 

query permintaan; kueri 

record utas; rekam 

recycle bin kotak sampah 

redundancy kelewahan; redundansi 

refresh segar 

router penerus 

ruler mistar 

save simpan 

save as HTML (hyper 
text markup language) 

simpan sebagai bahasa markah hiper teks (BMHT) 

scan pindai 

scanner pemindai 

server peladen 

server peladen; server 

setting setelan; pengaturan 

share / sharing berbagi 

shareware perangkat cuma-cuma, perangkat uji coba 

shortcut pemintas 
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sign in / sign on catat masuk; lihat login 

sign out / sign off catat keluar; lihat logout 

site situs 

slide salindia 

software perangkat lunak 

speaker penyuara 

split belah 

spreadsheet lembar sebar 

status bar batang status 

subscriber penika bawah 

subscript tika bawah 

superscript tika atas 

surfing berselancar; selancar maya 

template templat 

tile ubinan 

toolbars batang alat; batang perkakas 

top-level domain name nama ranah aras puncak 

trace runut 

tweet kicauan; cericau 

up ungguh 

up level naik aras 

update pemutakhiran; pembaruan 

upload unggah; muat naik 

user pengguna 

user friendly akrab pengguna 

username nama pengguna 

view tilik 

virtual reality realitas maya 

virus virus 

webpage halaman web 

website situs web 

wireless nirkabel; radio 

wizard cekatan 

work station anjungan kerja 

worm cacing 

zoom Pembesaran dan pengecilan tampilan 
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