
APLIKOM BISNIS – MS WORD FEB – UDINUS HaL. 1

Bekerja dengan Bullet dan Numbering

Bullet dan Numbering merupakan salah satu fasilitas didalam Microsoft Word 2010 yang biasa digunakan
untuk membuat naskah yang menyatakan sebagai bagian dari naskah sebelumnya / bagian sebelumnya.

A. Bullet
Bullet merupakan bentuk bagian yang berbentuk sama antara bagian
pertama, kedua dan seterusnya, dapat kita lihat contoh bullet
sebagai berikut :

Cara Menggunakan Bullet :
- Atur Posisi Kursor dimana Bullet akan dibuat.

- Aktifkan Tab Home  Klik Icon Bullet pada Sub Menu
Paragraf

- Bila ingin mengatur Posisi Bullet cukup kita lakukan pada Ruler /
Mistar yang ada di atas dari lembar kerja, Perhatikan gambar
berikut :

B.  Numbering
Numbering merupakan bentuk bagian yang berbentuk berurut (1,2,3.. atau bentuk
yang lain), Lihat contoh numbering sebagai berikut :

Cara Menggunakan Numbering :
- Atur Posisi Kursor dimana Numbering akan di buat.

- Aktifkan Tab Home Klik Icon Numbering pada Sub Menu Paragraf
- Bila ingin mengatur Posisi Numbering nya cukup kita lalkukan pada Ruler /

Mistar yang ada di atas lembar kerja sama seperti Bullet di atas.
- Bila ingin mengganti bentuk Numbering Klik tanda  disebelah kanan dari

Icon Numbering dan pilih bentuk Numbering yang baru.

Praktik
Ketikkan daftar mata kuliah progdi Akuntansi dan Manajemen,
kemudian formatlah teks daftar dengan mengunakan bullet
dan penomoran dan seperti contoh.
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C. Multilevel List
Bentuk ini merupakan penggabungan antar Bullet dan Numbering
biasa disebut juga List Bertingkat, Lihat Contoh berikut

Cara Menggunakan Multilevel List :
- Atur Kursor dimana List akan dibuat

- Aktivkan Tab Home  Klik Icon Multilevel List
Kemudian Pilih salah satu bentuk yang ada.

- Langkah berikutnya mengatur masing-masing Level pada List
nya, dimana level yang berada paling luar adalah level 1 dan dialamnya level 2 dan seterusnya secara
bertingkat.

- Metode pengaturan masing-masing level List sebagai berikut :
1. Dimulai pengaturan dari Level 1 dengan mengatur bentuk Number

yang diinginkan, Kemudian menentukan karakter tambahan pada
Enter Formating for Number, Kemudian mengatur Posisi Number
pada Aligned at, Kemudian menentukan posisi teks pada Text indent
at.

2. Selanjutnya atur Level 2, ulangi kembali tahapan pengaturan seperti
pada level pertama tadi, hanya bedanya posisi Number/Bullet dan
Posisi Teks akan di tempatkan.

3. Lakukan hal yang sama untuk level-level berkutnya, Cukup Level-level
yang kita perlukan saja yang kita atur.
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Menyisipkan Simbol

Penulisan simbol dibutuhkan ketika kita membuat artikel ilmiah yang berhubungan dengan ilmu Alam misal
Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, astronomi dan lain sebagainya yang biasanya merupakan simbol huruf-
huruf Yunani kuno. Untuk kali ini saya akan mencoba membahasnya dan mudah-mudahan dapat membantu
bagi yang membutuhkan. Berikut contoh penggunaan simbol

Y = a + β2X1 + β2X2

α = 0,05 µ = 3,14 ©Copyright

Cara Menambahkan Simbol ke dalam dokumen
1. pertama-tama klik tab Insert pada ribbon. jika beruntung simbol yang anda inginkan sudah muncul.
2. jika tidak ada pilih tombol Symbol yang ada dipojok kanan, lalu pilih more symbols…

3. setelah itu akan muncul jendela Symbol, anda tinggal mencari simbol yang anda perlukan.
4. jika simbol telah ditemukan klik simbol tersebut kemudian tekan insert, atau dengan mengklik dua

kali simbol tersebut.
5. jika anda sering menggunakan simbol yang sama sebaiknya anda menggunakan shortcut untuk

mempercepat kerja anda dengan cara mengkombinasikan tombol  dengan Character
code (biasanya kombinasi 4 angka). anda mesti menekan tombol ketika anda menekan tombol-
tombol angka character code.
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Praktik  2

Petunjuk
 Layout Halaman : Ukuran Kertas A4; Margin Kiri : 3cm dan Margin Kanan, Atas, Bawah : 2,5cm
 Format Paragraf : Spasi 1 dan Spasi Before 6pt, Alignment : Justify, kecuali Judul Center
 Format Font : Arial 10pt

Ketiklah teks berikut ini :

Kemudian pada paragraf berikutnya, ketik masing-masing teks berikut ini

Formatlah teks paragraf pertama dan daftar Cabang Olah Raga serta Bidang Seni dengan menggunakan
Multilevel List. Terakhir, serta sisipkan gambar-gambar simbol pada lokasi-lokasi seperti pada contoh teks.
Hasil format teks dari Multilevel List dan Insert Symbol adalah sebagai berikut:
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ShadingSymbol

MultiLevel List

MultiLevel List
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Menyisipkan Objek Clip Art dan Gambar

Bullet dan Numbering merupakan salah satu fasilitas didalam Microsoft Word 2010 yang biasa digunakan
untuk membuat naskah yang menyatakan sebagai bagian dari naskah sebelumnya / bagian sebelumnya.

Menyisipkan Objek Clip Art
1. Pilih tab ribbon Insert lalu pada grup Illustrations pilih Clip Art untuk membuka jendela taks pane Clip

Art berikut ini

2. Apabila dalam kotak daftar tidak terdapat pilihan objek gambar yang diingin disisipkan, maka klik
tombol Go untuk menampilkan objek-objek gambar tersebut.

3. Pilih salah satu objek gambar dalam kotak daftar objek dan perhatikan bahwa objek yang terpilih
langsung disisipkan ke dalam dokumen.

4. Apabila objek clipart/gambar dalam kondisi terpilih, maka akan tampil titik handle untuk mengatur
ukuran objek.
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5. Untuk mengatur posisi objek pada teks dapat dipilih dengan klik kanan lalu pilih Wrap Text, Anda dapat
melihat sendiri perubahan pada objek pada paragraf dokumen yang ada.

Cara menyisipkan gambar di MS Word

1. Klik Insert pada group Illustrations Picture

2. Akan tampil kotak Insert Picture untuk memilih file gambar yang akan kita sisipkan

3. Cari file yang akan disisipkan ke dokumen, Klik file tersebut

4. Klik tombol Insert maka gambar sudah akan disisipkan ke dokumen.

Mangatur Layout Objek Clip Art dan Gambar

Dalam membuat sebuah document, tentunya anda harus mengatur objek - objek, yang ada di dalam isi
document tersebut, agar tampilan isi document menjadi terlihat menarik, untuk itu ada beberapa cara yang
dapat anda gunakan untuk mengatur objek - objek tersebut. Objek - objek tersebut dapat berupa gambar,
diagram, text box, dan lain - lainnya, untuk lebih jelasnya berikut adalah cara mengatur posisi objek - objek
tersebut.

Pada group Arrange terdapat 8 tool atau alat yang dapat anda gunakan, untuk mengatur posisi objek, berikut
adalah penjelasan mengenai cara penggunaan tool dan alat tersebut

Untuk mengatur layout gambar di dokumen Microsoft Word anda dapat menggunakan cara berikut :

1. Klik gambar yang akan diatur layout nya.
2. Selanjutnya pada menu Picture Tools pilih ribbon Format
3. Pada grup Arrange, klik Text Wrapping
4. Selanjutnya anda akan diberikan beberapa pilihan untuk layout gambar
 In Line with Text : gambar ditempatkan sebaris dengan text.
 Square : membuat area kotak tidak terlihat di sekitar gambar yang akan digunakan sebagai

pembatas jarak antara teks dengan gambar.
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 Tight : seperti square, tetapi teks yang ada di atas dan bawah gambar akan sangat dekat dengan
gambar (tanpa jarak) dan teks akan mengalir mengikuti bentuk gambar.

 Behind Text : Gambar diletakkan di bawah teks, sehingga gambar akan terlihat seperti background
dari kertas

 In Front of Text : Gambar diletakkan di atas teks, sehingga bila ada teks yang berada di bawah area
gambar akan tertimpa oleh gambar.

 Top and Bottom : Teks akan berada di atas dan di bawah gambar. Sisi kiri dan kanan gambar akan
dibiarkan kosong.

 Through : Seperti layout square, teks akan dibuat berjarak disekitar gambar. Tetapi pada layout
through teks akan dibiarkan mengikuti alur yang ada pada gambar.
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5. Pilih salah satu jenis layout tersebut.

Gambar-gambar di bawah ini merupakan contoh penggunaan Picture Styles.

Mengatur Style Objek Gambar/ClipArt

1. Di Ribbon akan muncul tab Picture Tools. Klik Format untuk memunculkan tampilan seperti gambar di
bawah ini.

2. Klik bentuk yang diinginkan dari galeri Picture Styles. Untuk melihat Picture Styles yang lain, klik tanda
panah di sampingnya.

3. Kita juga dapat mengganti bentuk dan garis bingkai seperti contoh gambar di bawah ini ataupun
memberi efek pada gambar dengan menggunakan fitur berikut:
 Picture Shape: klik tanda panah pada Picture Shape untuk melihat macam-macam shape dan klik

shape yang diinginkan.
 Picture Border: klik tanda panah pada Picture Border. Di sini ada banyak pilihan untuk

warna,Weight untuk mengatur tebal tipis garis bingkai, dan Dashes untuk pilihan bentuk garis.
 Picture Effects: ada banyak pilihan efek yang disediakan, seperti Preset, Shadow, Reflection dan lain-

lain.
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Praktik  3

Desain di atas adalah desain dasar yang bisa dikembangkan lagi oleh mahasiswa. Objek gambar dan clipart
bebas tidak harus sama dengan contoh di atas.


