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MENGENAL LINGKUNGAN MS WORD 2010  

 

 
 
RIBBON 

 

Memahami Ribbon adalah cara yang bagus untuk membantu memahami perubahan antara Microsoft 

2003 ke Microsoft 2010. Ribbon memegang semua informasi dalam versi sebelumnya dari Microsoft 

Office dengan cara garis streaming lebih visual melalui serangkaian tab yang mencakup berbagai fitur 

program yang sangat besar. 

Untuk pengaksesan ribbon dapat dilakukan dengan mouse (klik pada tab yang diinginkan) atau 

dengan menekan tombol F10 (tampil huruf atau angka pada ribbon) diikuti dengan menekan huruf 

atau angka untuk memilih menu. 

 

 
 

Tab Home 
 

Ini  adalah tab yang paling banyak digunakan, itu menggabungkan semua fitur format teks seperti 

font dan perubahan paragraf. 
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Tab Insert 
 

Tab      ini memungkinkan      untuk      memasukkan berbagai item      ke      dalam dokumen dari 

gambar, clip art, tabel dan header dan footer. 

 

 
 

 

Tab Page Layout 
 

Tab   ini memiliki   perintah-perintah untuk   mengatur elemen   halaman   seperti   margin, orientasi,  

menyisipkan kolom, latar belakang halaman dan tema. 
 

 
 
 

Tab Reference 
 

Tab    ini memiliki    perintah-perintah untuk    digunakan    saat    membuat    Daftar    Isi dan halaman 

kutipan untuk kertas. Ini menyediakan banyak solusi sederhana untuk menghasilkan dokumen. 

 

 
 

Tab Mailings 
 

Tab ini memungkinkan dokumen untuk mengirimkan surat seperti mencetak amplop , label dan 

gabungan pengolahan surat. 
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Tab Review 
 

Tab  ini memungkinkan  membuat  perubahan ke  dokumen  karena  masalah ejaan  dan tata bahasa. 

Hal  ini  juga memegang fitur melacak  perubahan yang  menyediakan  orang-orang dengan 

kemampuan untuk membuat catatan dan perubahan dokumen orang lain. 

 

 
 

 

Tab View 
 

Tab   ini memungkinkan   Kita   untuk mengubah   tampilan dokumen   kita   ke   dokumen dua 

halaman yang berbeda atau memperbesar/memperkecil. 
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Memulai Microsoft Word 2010 
 

 

Memulai Microsoft Word 2010 
 

Sekarang mari kita lihat langkah yang diperlukan untuk membuat dokumen. 

Klik dua kali ikon Word 2010 di desktop dan Word akan terbuka. Jika tidak ikuti langkah berikut: 
 

1. Klik pada tombol Start 
 

2. Sorot All Programs 
 

3. Sorot Microsoft Office 

4. Klik pada Microsoft Word 2010 

 
 

 

Membuat Dokumen Baru 
 

1.    Klik tab File kemudian klik New. 

2.    Dalam Available Template, klik Blank Document. 

3.    Klik Create. 
 

Menggunakan Template 
 

Word 2010 memungkinkan Anda untuk menerapkan built-in template dari berbagai pilihan template Word 

populer, termasuk resume, agenda, kartu bisnis, dan faks. Untuk menemukan dan menerapkan template di 

Word, lakukan hal berikut: 

1. Pada Tab File, Klik New 

2. Berdasarkan Template yang tersedia , lakukan salah satu berikut ini: 
  Untuk menggunakan salah satu dari built-in template, klik Template. Contoh, klik template yang 

Anda inginkan, kemudian klik Create 

  Untuk menggunakan kembali template yang Anda baru saja digunakan, klik Template terakhir, klik 
template yang Anda inginkan, kemudian klik Create. 

  Untuk  mencari  template  pada  Office.com,  di  bawah  Template  Office.com,  klik kategori 
template yang Anda inginkan, kliktemplate yang Anda inginkan, dan klik Download untuk 
mendownload template dari Office.com ke komputer Anda. 

3. Setelah Anda memilih template, Anda dapat memodifikasi dengan cara apapun untuk membuat 

dokumen yang Anda inginkan. 
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CATATAN:  

Anda juga dapat mencari template pada  Office.com dari dalam Word. Dalam Office.com untuk kotak 

pencarian   template, ketik satu atau lebih istilah pencarian, dan kemudian klik tombol panah untuk 

pencarian. 

 

Undo 
 

Quick Access Toolbar memegang berbagai perintah tepat pada ujung jari. Hal ini terletak di bagian kiri atas 
dokumen di atas tab File dan Home. 

 

 

Quick Access Toolbar  dapat ditambahkan atau  dihapus dengan mengklik pada panah di sebelah kanan. 

Jika membuat kesalahan dalam dokumen, klik pada perintah Undo dan akan menghapus hal terakhir yang 
dilakukan 

 

Show/Hide Formatting Marks 

Perintah Show / Hide memungkinkan untuk melihat setiap kali menekan space bar, tekan enter atau tab. 
Fitur ini bisa sangat berguna ketika membuat dokumen untuk memahami di mana semuanya ditempatkan 
dalam dokumen dan lihat jika ada kesalahan yang telah dibuat. Pada tab Home, dibagian Paragraph group, 
klik Show/Hide 

 

 
 

Memformat Text 
 

Memformat dokumen dapat berkisar dari ukuran teks memodifikasi untuk grafis menambahkan. Sangat 
mudah untuk menambahkan sentuhan kreatif untuk dokumen dengan opsi Microsoft Word yang ditawarkan. 

 

Modifying Fonts 
 

Font Group memungkinkan Anda untuk mengubah teks gaya 
font, ukuran, warna dan elemen lainnya 

 

Sorot teks yang ingin memodifikasi. 

Klik pada panah drop-down gaya font dan ukuran font dan pilih perubahan yang ingin dibuat. Saat teks akan 
disorot, perubahan format dapat dilakukan misalnya mengklik pada warna, tebal, miring atau garis bawah 
perintah untuk memodifikasi teks bahkan lebih.
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Change Text Case 
 

Pegubahan teks yang dipilih dalam dokumen dengan mengklik 
tombol tunggal yang disebut Change Case. 

1.   Sorot teks yang ingin ubah. 

2.   Pada tab Home, dibagian Font group, klik Change Case. 

3.   Pilih opsi dari daftar dropdown, yang mencakup Sentence case, lowercase, UPPERCASE, Capitalize Each 
Word, and tOGGLE Case 

 
 

Menambahkan efek teks 
 

1.   Pilih teks yang ingin ditambahkan efek. 

2.   Pada tab Home, dibagian Font group, klik Text Effect. 

3.   Klik efek yang diinginkan. 

Untuk  lebih  banyak  pilihan,  arahkan  ke  Outline,  Shadow, 
Refleksi,  atau  Glow,  dan kemudian klik efek yang ingin ditambahkan. 
 

Menghapus efek teks 
 

1.   Pilih teks yang ingin dihapus efeknya. 

2.   Pada tab Home, dibagian Font group, klik Clear Formatting. 
 

 

Format Painter 
 

Fitur Format Painter memungkinkan untuk cepat menyalin format yang sudah ada 

1.   Pilih teks atau gambar yang memiliki format yang ingin disalin. 

2.   Pada tab Home, dibagian Clipboard group, klik Format Painter. Pointer akan berubah 
menjadi ikon kuas. 

3.   Arahkan kursor ke teks atau grafis yang ingin diformat dan klik pada teks. 

4.   Untuk menghentikan format, tekan ESC atau klik pada perintah Format Painter lagi.  

CATATAN:  

Double-klik  tombol  Format  Painter  jika  ingin  mengubah  format  beberapa pilihan dalam dokumen Anda 
 

Clear Formatting 
 

Untuk  menyingkirkan  semua style, efek  teks,  dan  format  font  
dalam  dokumen, lakukan berikut: 

1.   Pilih teks yang ingin dihapus formatnya. Atau tekan CTRL + A 
untuk memilih semuanya dalam dokumen. 

2.   Pada tab Home, dibagian Font group, klik Clear Formatting. 
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CATATAN:  

Perintah Format Hapus tidak akan menghapus penyorotan dari teks. Untuk menghapus penyorotan, pilih teks 
yang disorot, dan kemudian klik tanda panah di sebelah Sorot Warna Teks dan klik No warna. 

 

Memformat Dokumen 

Mengatur Line Spacing 
 

Jarak default adalah 1,15 spasi baris dan 10 poin setelah setiap paragraf. Jarak default pada dokumen 
Micorosoft Office 2003 adalah 1.0 antara garis dan tidak ada baris kosong antara paragraf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara termudah untuk mengubah jarak baris untuk seluruh dokumen adalah menyorot seluruh paragraf atau 
dokumen yang ingin diubah spasi barisnya. 

Pada tab Home, dibagian Paragraph group, klik Line Spacing 

1.   Lakukan salah satu dari langkah berikut: 

   Klik nomor ruang baris yang diinginkan.Sebagai contoh, klik 1,0 untuk single - ruang dengan jarak yang 
digunakan dalam versi Word sebelumnya. Klik 2,0 untuk double paragraf yang dipilih. Klik 1,15 untuk 
single dengan jarak yang digunakan dalam Word 2010 

   Klik Remove Space Before Paragraph untuk menghapus baris tambahan ditambahkan setelah setiap 
paragraf sebagai standar. 
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Orientasi Halaman 
 

Orientasi   halaman   dapat   memilih   salah   satu   potret   (portrait/vertikal)   atau   lanskap 

(landscape/horizontal) untuk semua atau bagian dari dokumen. 
 

 

Ubah Orientasi Halaman 
 

1. Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup Group, klik 
Orientation 

2.   Klik Portrait atau Landscape 

 

 

 

Berbeda Halaman Orientasi dalam Dokumen yang sama 

1.   Sorot halaman atau paragraf yang ingin diubah ke portrait atau 
landscape. 

2.   Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup Group, klik Margins 

     Klik Custom Margins di bagian bawah menu drop down 

     Kotak dialog Page Setup akan muncul. 

     Pada tab Margins, klik Portrait atau Landscape. 

     Pada Apply to, klik Selected text atau This point forward 

 

CATATAN:  

Jika diinginkan beberapa tapi tidak semua teks pada halaman untuk mengubah portrait atau  orientasi  
landscape,  Word  menempatkan  teks yang  dipilih  pada  halaman sendiri, dan teks sekitarnya pada halaman 
terpisah. 
 

Page Margins 
 

Mengatur Margins Halaman yang ditetapkan sebelumnya 
 

1.   Pada  tab Page  Layout,  dibagian Page  Setup group,  klik Margins. Drop  down  
menu galeri Margins akan muncul2.   Klik jenis margin yang ingin diterapkan. 

 
Membuat Custom Margins 
 

1.   Pada tab Page Layout, dibagian Page Setup group, klik Margins 

2.   Di bagian bawah drop down menu galeri Margins, klik Custom Margins 

3.   Kotak dialog Page Setup akan muncul. 

4.   Masukkan nilai baru untuk margin pada semua atau beberapa, Atas Bawah, 
Kiri atau Kanan 

 



 

 APLIKOM BISNIS – MS WORD  FEB – UDINUS  HaL. 13 

5.   Klik OK 

 
 

CATATAN:  

Kebanyakan  printer  memerlukan  lebar  minimum  untuk  pengaturan  margin, karena mereka tidak dapat 

mencetak semua cara ke tepi halaman. Jika margin yang diatur terlalu sempit, Microsoft Word 

menampilkan pesan Satu atau lebih margin diatur di luar area cetak halaman 
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PRAKTIK 1  

 
Ketiklah teks di bawah ini di Microsoft Word!  

 

 

Apa Itu Internet? 
 

Internet berasal dari kata interconnection network. Secara harfiah ialah sistem global dari seluruh 
jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite  (TCP/IP)  
untuk  melayani pengguna. Jadi, internet adalah  jaringan  komputer  yang saling terhubung dan 
tersebar di seluruh dunia. 

 

Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Amerika Serikat di tahun 
1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, dimana mereka mendemonstrasikan 
bagaimana dengan software dan hardware komputer yang berbasis UNIX. Kita bisa melakukan 
komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. 

 

Beberapa layanan populer  di internet ialah email (surat  elektronik), usenet,  newsgroup, berbagi 
file (file sharing), WWW (World Wide Web) dan sebagainya. Diantara semua itu, email dan WWW 
adalah yang paling sering digunakan. 

 

 

 

 
Langkah praktik. 

 

Materi Langkah Detail 

a. Membuka program 
Microsoft Word 

Membuka program Microsoft Excel bisa dijalankan melalui: 

 Start  Menu: klik  Start >  Program/  All  Programs  > Microsoft Office > Microsoft 
Office Word 2007. 

 Command Prompt: Start > Run > ketik “WINWORD” (tanpa tanda petik) > OK. 

 Shortcut: klik 2x shortcut Microsoft Word  di desktop. b. Menulis teks Ketiklah teks di atas! 

Ingat fungsi tombol keyboard! 
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c. Mengatur ukuran 
kertas dan margin 

Aturlah ukuran kertas menjadi folio (F4) dan batas margin (atas = 2,5 cm; bawah = 3 
cm; kanan = 2 cm dan kiri = 4 cm)! 

1. Pilih tab Page Layout > Page Setup (dengan cara klik tanda panah pada group 
Page Setup) 

 

2. Muncul jendela Page Setup. 

a. Mengubah ukuran kertas 

1) Klik tab Paper. 

2) Ubah  ukuran  Width  dengan  angka  21,5  cm  dan  Height dengan   33   
cm.   (penulisan   koma   pada   angka   bisa menggunakan , (koma) atau . 
(titik), sesuai komputer) 

 

 
 

 
 

b. Mengatur margin 

1) Klik tab Margins. 
2) Ubah ukuran margins Top = 2,5 cm; Bottom = 3 cm; Left = 4 cm; dan Right 

= 2 cm. (penulisan koma pada angka bisa menggunakan , (koma) atau . 
(titik), sesuai komputer) 

 

 
 

3. Klik OK. 
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d. Blok teks Blok teks adalah memilih teks. 
Cara memblok teks : 

 Klik 2x pada teks jika memblok satu teks. 
 Letakkan   kursor   di   sebelah   kanan   atau   kiri   teks,   drag  menggunakan 

mouse ke arah teks yang akan diblok. Atau; 
 Letakkan kursor di sebelah kanan atau kiri teks, tekan tombol Shift + tombol 

panah ke arah pemilihan teks. 

 

e. Format teks : 
Bold, Italic, nderline 
dan Font Color 

Tebalkan teks judul dan beri warna biru. 

1. Blok teks Apa Itu Internet?  (lihat caranya di atas!). 

2. Pilih tab Home > klik ikon   (Bold) di group Font. (Tanda bahwa Bold aktif, ikon 

Bold akan berlatar belakang warna kuning  ) 

3. Beri teks warna biru dengan cara klik segitiga ▼ pada Font Color , lalu pilih 
warna biru. 

    
 
 
 
 
 
 

 

4. Sedangkan untuk memiringkan teks gunakan ikon   (Italic) dan memberi 

garis bawah teks gunakan ikon   (Undeline). 
5. Lakukan hal yang sama dengan format dan warna yang berbeda pada 

teks berikut : 
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 Hasilnya akan terlihat sebagai berikut : 

 

 

f.  Paragraph 
Alignment 

Beri perataan masing-masing paragraf sebagai berikut : 
 

No                 Paragraf                                    Perataan 

1     Judul                                   Tengah (Center) 

2     Pertama                              Kanan (Right) 

3     Kedua                                 Kanan kiri (Justify) 

4     Ketiga                                 Tengah (Center) 

 

 1. Letakkan kursor di judul, atau blok judul. 

2. Pilih tab Home > Center di group Paragraph. 
 

 
 

3. Lakukan  hal  yang  sama  dengan  perataan  yang  berbeda  pada paragraf selanjutnya. 
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g. Word Count Word  count  digunakan  untuk  menghitung  jumlah  karakter  dalam dokumen. 

1. Pilih tab Review > Word Count  di group Poofing. 

 

 
 

2. Jika  yang  akan  dihitung  hanya  beberapa  teks  saja,  blok  teks terlebih dahulu. 

h. Menyimpan 

dokumen 

 

1. Klik Office Button       > Save. 
 

 
 

2. Muncul jendela Save As. Tentukan tempat penyimpanan di My Document.  Klik  My 
Document. Tulisan nama dokumen/ file  di group file name. Tuliskan nama 
dokumen LATIHAN MICROSOFT WORD. 
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3. Klik tombol Save 

 

 
Hasilnya akan terlihat sebagai berikut : 
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PRAKTIK 2  
 


