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Menurut ejaan aslinya, Komputer bearti alat

sama dan terkoordinasi penuh dibawah control program yang

Dengan kata lain suatau perangkat atau peralatan elektronik yang
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ELEMEN 
KOMPUTER

Sebelum membahas lebih jauh mengenai peralatan Komputer,
diketahui mengenai 
tidak dapat  dipisahkan. Ketiga elemen tersebut merupakan factor

utama kerja suatu komputer berupa :

KEPING CD
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DEFINISI KOMPUTER
Menurut ejaan aslinya, Komputer bearti alat hitung. Kata Komputer
berasal dari bahasa latin “Computare” yang berarti menghitung
(dalam bahasa inggrisnya  to’compute’). Dalam perkembangan
mesin computer itu sendiri dapat kita katakan bahwa computer
adalah : Sekelompok mesin yang saling bekerja 

sama dan terkoordinasi penuh dibawah control program yang
disimpan dalam memorinya. 

Dengan kata lain suatau perangkat atau peralatan elektronik yang
digunakan untuk mengolah bermacam-macan data elektronik
maupun digital untuk mendapatkan sebuah informasi.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai peralatan Komputer,
diketahui mengenai elemen computer, terdapat tiga elemen yang
tidak dapat  dipisahkan. Ketiga elemen tersebut merupakan factor

utama kerja suatu komputer berupa :

Hardware.
(Perangkat keras) merupakan peralatan fisik dari 
sistem computer. Perangkat komputer ini 
disebut perangkat keras atau peralatan keras. 

Tetapi

CPU (Central Processing Unit)
Cpu berfungsi untuk memproses data yang 
masuk kedalam CPU. Ada dua (2) jenis CPU yaitu
bentuk Desktop dan Mini Tower

Monitor berfungsi untuk menampilkan semua 

perintah yang dibrikan melalui keyboard dan 

proses yang dikeluarkan oleh CPU
Keyboard berfungsi sebagai perangkat input 
(masukan data) atau alat pengetik berupa 

angka, nomor, kode, karakter dan 
Printer adalah peralatan keluaran 
(outputberfungsi untuk mencetak hasil dari 
proses Komputer yang berupa grafis, huruf atau 
gambar pada kertas sebagai media paper

mouse

Mouse adalah suatu alat penunjuk yang 
digunakan untuk mengatur suatu menu pada 
program aplikasi melalui pointer dalam 
memasukan data dengan cara

FLASDISK 

KEPING CD

Flashdisk adalah media penyimpan data 
alternatif juga kapasitas terbatas, sama seperti 
keping cd dan diskette

hitung. Kata Komputer
berasal dari bahasa latin “Computare” yang berarti menghitung
(dalam bahasa inggrisnya  to’compute’). Dalam perkembangan
mesin computer itu sendiri dapat kita katakan bahwa computer

sama dan terkoordinasi penuh dibawah control program yang

Dengan kata lain suatau perangkat atau peralatan elektronik yang
macan data elektronik

maupun digital untuk mendapatkan sebuah informasi.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai peralatan Komputer,
, terdapat tiga elemen yang

tidak dapat  dipisahkan. Ketiga elemen tersebut merupakan factor

) merupakan peralatan fisik dari 
sistem computer. Perangkat komputer ini sering
disebut perangkat keras atau peralatan keras. 

Cpu berfungsi untuk memproses data yang 
masuk kedalam CPU. Ada dua (2) jenis CPU yaitu
bentuk Desktop dan Mini Tower

berfungsi untuk menampilkan semua 

perintah yang dibrikan melalui keyboard dan 

proses yang dikeluarkan oleh CPU
berfungsi sebagai perangkat input 

(masukan data) atau alat pengetik berupa 

angka, nomor, kode, karakter dan tanda lainnya.
adalah peralatan keluaran 

(outputberfungsi untuk mencetak hasil dari 
proses Komputer yang berupa grafis, huruf atau 
gambar pada kertas sebagai media paper

adalah suatu alat penunjuk yang 
digunakan untuk mengatur suatu menu pada 
program aplikasi melalui pointer dalam 

adalah media penyimpan data 
alternatif juga kapasitas terbatas, sama seperti 
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SOFTWARE.CONTOH 
PROGRAM APLIKASI

Software.
hardware yang berbentuk suatu program. Jika pada peralatan fisik 
anda bias  melihat secara jelas, tetapi peralatan ini tidak dapat 
dilihat. Karena pengatur hardware ini berupa kode yang disimpan 
dalam bentuk sinyal magnet pada suatu media. Misalnya : 
Microsoft Windows
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BRAINWARE. 
(PENGGUNA 
KOMPUTER)

Brainware
komputer. 
Personil tersebut dapat berupa perorangan atau lebih yang
menangani secara langsung sistem komputer hingga perancangnya.   
Istilah ini  
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HardDisk
Harddisk adalah media penyimpan data yang

tidak dirubah-ubah didalam casing computer, 
atau disebut juga sebagai fixedisk yang 
mempunyai daya tampung data lebih besar dari 
diskette atau flasdisk, (daya tampung) mulai dari 
mega (Mega Byte) sampai dengan Giga Byte.

DVD-ROM/RW DVD-ROM/RW adalah tempat menyimpan 
data atau program yang mempunyai 
kapasitas sebesar mulai 650 MB 
data pada CD Media dapat dibaca oleh CD 
ROM Drive / DVD RW Drive.

MEMORI RAM
Memori RAM adalah peralatan penyimpan data 
yang statik (tetap) dengan kapasitas tersendiri 
mulai dari mega (Mega Byte) sampai dengan 
Giga Byte. Secara random menyimpam data 
perintah dari proccessor (CPU)

Software. (Perangkat lunak) yaitu semua peralatan yang mengatur
hardware yang berbentuk suatu program. Jika pada peralatan fisik 

anda bias  melihat secara jelas, tetapi peralatan ini tidak dapat 
dilihat. Karena pengatur hardware ini berupa kode yang disimpan 
dalam bentuk sinyal magnet pada suatu media. Misalnya : 
Microsoft Windows 3.11, 95, 97, 98, XP, Vista, Win 7, 8 dan Generat
Microsoft Office 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 385 dan MS Office 2013
 Program Anti Virus
 Program Aplikasi
 Program Visual dll.

Brainware (Semua Personil)  operator yang bekerja pada sistem
komputer. 

Personil tersebut dapat berupa perorangan atau lebih yang
menangani secara langsung sistem komputer hingga perancangnya.   
Istilah ini  brainware antara lain :
 User (pemakai)
 Operator (yang mengoperasikan)
 Programer (pemogram)
 System analyst (sistem analis)

adalah media penyimpan data yang
ubah didalam casing computer, 

atau disebut juga sebagai fixedisk yang 
mempunyai daya tampung data lebih besar dari 
diskette atau flasdisk, (daya tampung) mulai dari 
mega (Mega Byte) sampai dengan Giga Byte.

adalah tempat menyimpan 
data atau program yang mempunyai 
kapasitas sebesar mulai 650 MB – 750 MB, 
data pada CD Media dapat dibaca oleh CD 

adalah peralatan penyimpan data 
yang statik (tetap) dengan kapasitas tersendiri 

Byte) sampai dengan 
Secara random menyimpam data 

yaitu semua peralatan yang mengatur
hardware yang berbentuk suatu program. Jika pada peralatan fisik 

anda bias  melihat secara jelas, tetapi peralatan ini tidak dapat 
dilihat. Karena pengatur hardware ini berupa kode yang disimpan 
dalam bentuk sinyal magnet pada suatu media. Misalnya : 

3.11, 95, 97, 98, XP, Vista, Win 7, 8 dan Generat
97, 2000, 2003, 2007, 2010, 385 dan MS Office 2013

(Semua Personil)  operator yang bekerja pada sistem

Personil tersebut dapat berupa perorangan atau lebih yang
menangani secara langsung sistem komputer hingga perancangnya.   
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KLASIFIKASI KOMPUTER
Mainframe (Komputer Besar)
Mainframe
besar antara 32 sampai dengan 64 bit. Mainframe sering dijumpa
i dalam lingkungan dimana kapasitas data yang disimpan sangat
besar, perhitungan matematika tingkat
sangat besar, seperti perusahaan asuransi, perbankan dan
perusaan besar lainnya.

KLS V
Minggu

4

MID 
SM I

KLASIFIKASI KOMPUTER
Mini Computer ( Komputer menengah)
Mini Komputer dapat menangani  data yang berukuran antara 16
sampai dengan 32 bit. Mini Computer merupakan mesin computer
menengah yang sering digunakan perusahaan
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KLASIFIKASI KOMPUTER
Micro Computer
Micro Computer dapat menangani data antara 8 
Computer merupakan mesin computer yang khusus untuk 
pemakaian di lingkungan kecil seperti  keluarga, sekolah maupun 
keperluan perusahaan kecil.
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PRINSIP KERJA 
KOMPUTER

Lihat gambar.
1.1  Proses kerja 

Komputer

Pada prinsipnya computer dapat beroperasi antara lain dibagi 
4 (empat) bagian yaitu :
INPUT DEVICE :

CPU DEVICE

OUTPUT DEVICE
Informasihasil proses komputer yaitu 
MEMORY DEVICE
data atau    informasi.

3

MATERI RENCANA PROGRAM PERTEMUN PENDIDIKAN COMPUTER   KELAS V

Mainframe (Komputer Besar)
Mainframe dapat menangani data-data yang mempunyai ukuran
besar antara 32 sampai dengan 64 bit. Mainframe sering dijumpa

i dalam lingkungan dimana kapasitas data yang disimpan sangat
besar, perhitungan matematika tingkat tinggi dan aplikasi statistic
sangat besar, seperti perusahaan asuransi, perbankan dan
perusaan besar lainnya.

Mini Computer ( Komputer menengah)
Mini Komputer dapat menangani  data yang berukuran antara 16
sampai dengan 32 bit. Mini Computer merupakan mesin computer

menengah yang sering digunakan perusahaan

Micro Computer (Komputer PC)
Micro Computer dapat menangani data antara 8 -16 bit.  Micro 
Computer merupakan mesin computer yang khusus untuk 
pemakaian di lingkungan kecil seperti  keluarga, sekolah maupun 
keperluan perusahaan kecil.

Pada prinsipnya computer dapat beroperasi antara lain dibagi 
4 (empat) bagian yaitu :
INPUT DEVICE : Peralatan masukan data ; Keyboard, Mouse 

 Dengan cara mengetik, menginput data atau entry data
 Dengan cara meng-klik, dan mengarahkan seleksi pointer
 Dengan cara memasukan gambar melaluai alat scanner

CPU DEVICE ;  Pemrosesan atau pengolah data
 Data masuk diproses dalam memori computer bekerja 
 sesuai perintah atau intruksi yang diberikan oleh user 
 (pemakai/pengguna komputer)

OUTPUT DEVICE ; Peralatan keluaran yang menampilkan 
Informasihasil proses komputer yaitu Monitor dan 
MEMORY DEVICE ; Media yang digunakan untuk menyimpan 
data atau    informasi.

 Memori dapat dikelompokan mejadi 2 (dua)
a. Memori Internal ; yang terletak didalam komputer,

berdekatan dengan prosessor, dan dikontrol oleh
prosessor tersebut. Seperti RAM (Random Acces

Memory)
        ROM (Read Only Memory)

data yang mempunyai ukuran
besar antara 32 sampai dengan 64 bit. Mainframe sering dijumpa

i dalam lingkungan dimana kapasitas data yang disimpan sangat
tinggi dan aplikasi statistic

sangat besar, seperti perusahaan asuransi, perbankan dan

Mini Komputer dapat menangani  data yang berukuran antara 16
sampai dengan 32 bit. Mini Computer merupakan mesin computer

16 bit.  Micro 
Computer merupakan mesin computer yang khusus untuk 
pemakaian di lingkungan kecil seperti  keluarga, sekolah maupun 

Pada prinsipnya computer dapat beroperasi antara lain dibagi 

Keyboard, Mouse dan Scaner
Dengan cara mengetik, menginput data atau entry data

klik, dan mengarahkan seleksi pointer
Dengan cara memasukan gambar melaluai alat scanner

Data masuk diproses dalam memori computer bekerja 
sesuai perintah atau intruksi yang diberikan oleh user 

Peralatan keluaran yang menampilkan 
dan Printer

Media yang digunakan untuk menyimpan 

dapat dikelompokan mejadi 2 (dua)
; yang terletak didalam komputer,

berdekatan dengan prosessor, dan dikontrol oleh
(Random Acces
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MICROSOFT 
WINDOWS XP

Windows XP
dibuat oleh 
yang mencakup komputer rumah dan 
pusat media (Media Center). Nama "XP" adalah kependekan dari
"E
Professional
dan 
pertama yang berorientasi konsumen yang dibangun di atas 
dan arsitektur 
25 Oktober
pada 

S
siap menjalankan sistem operasi baru
dirilis pada 
digunakan pada 
Windows Vista
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MENUTP 

WINDOWS XP

Sebelum menutup system windows XP, tutup semua program 
aplikasi yang dibuka. Langkah
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RANGKUMAN 
PENGENALAN 
PERANGKAT 
KOMPUTER
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b. memori Eksternal ; Terdapat data dan informasi yang
terletak diluar komputer dan dikontrol oleh
prosessor melalui suatu interface (suatu perhitungan
dari dua buah sistem)

Windows XP adalah jajaran sistem operasi berbasis grafis yang
dibuat oleh Microsoft untuk digunakan pada komputer pribadi
yang mencakup komputer rumah dan desktop bisnis, 
pusat media (Media Center). Nama "XP" adalah kependekan dari

"Experience". Windows XP merupakan penerus 
Professional
dan Windows Me, dan merupakan versi sistem operasi Windows
pertama yang berorientasi konsumen yang dibangun di atas 
dan arsitektur Windows NT. Windows XP pertama kali dirilis pada
25 Oktober 2001, dan lebih dari 400 juta salinan instalasi digunakan
pada Januari 2006.

Sebagai sarana downgrade untuk komputer-komputer yang belum 
siap menjalankan sistem operasi baru. Windows XP pertama kali 
dirilis pada 25 Oktober 2001, dan lebih dari 400 juta salinan instalasi
digunakan pada Januari2006, Windows XP digantikan oleh 
Windows Vista dan Windows 7

MENUTP WINDOWS XP
Sebelum menutup system windows XP, tutup semua program 
aplikasi yang dibuka. Langkah-langkah menutup windows XP yaitu :
 Klik tombol Start
 Pilih & klik Turn Off  Computer
 Pilih Shut Down
 Kemudian dilayar muncul “Windows is Shutting Down…..”
 Lepaskan kabel Power dari arus listrik

 Teknologi Informasi dan Komunikasi

 Definisi Komputer berarti alat hitung elektronik
 Kata Computer besasal dari bahasa Latin “ Computare”
 artinya menghitung
 Perangkat Keras Komputer (Hardware)
 Perangkat lunak ( Software)
 CPU singkatan dari Central Processing Unit
 Keyboard alat untuk mengetik atau alat input data
 Monitor alat untuk menampilkan data maupun gambar
 Monitor ada dua jenis yaitu CRT (Monitor tabung) dan LCD Monitor

 Mouse alat penunjuk untuk mengatur pointer
 HardDisk adalah media penyimpan data cukup besar
 CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW   alat Optical untuk mebaca data
 CD atau DVD Player alat untuk memutar CD- DVD

 FlashDisk adalah Media penyimpan data terbatas
 Printer adalah mesin yang berdampingan dengan Komputer
 sebagai alat Cetak

Terdapat data dan informasi yang
terletak diluar komputer dan dikontrol oleh
prosessor melalui suatu interface (suatu perhitungan

berbasis grafis yang
komputer pribadi,

bisnis, laptop, dan
pusat media (Media Center). Nama "XP" adalah kependekan dari

erience". Windows XP merupakan penerus Windows 2000 

, dan merupakan versi sistem operasi Windows
pertama yang berorientasi konsumen yang dibangun di atas kernel

. Windows XP pertama kali dirilis pada
, dan lebih dari 400 juta salinan instalasi digunakan

komputer yang belum 
Windows XP pertama kali 

, dan lebih dari 400 juta salinan instalasi
, Windows XP digantikan oleh 

Sebelum menutup system windows XP, tutup semua program 
langkah menutup windows XP yaitu :

Windows is Shutting Down…..”

Kata Computer besasal dari bahasa Latin “ Computare”

Monitor alat untuk menampilkan data maupun gambar Dilayar
Monitor ada dua jenis yaitu CRT (Monitor tabung) dan LCD Monitor

RW   alat Optical untuk mebaca data

Printer adalah mesin yang berdampingan dengan Komputer
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LANJUTAN 
MICROSOFT WORD 

2007

Microsoft 
Microsoft Office 2007.
Microsoft Word (MS Word) merupakan program untuk mengolah 
kata yang lengkap. Program ini bias digunakan untuk menulis 
dokumen misalnya arya tulis, skripsi, novel, dan sebagainya. Selain 
menulis dokumen, MS Word juga dapat digunakan untuk bekerja 
dengan table, menulis teks dengan kreasi dan dapat menyisipkan 
berbagai macam gambar dengan format : JFG, TIF, BMP, PICT dan 
format yang kompatibel  dengan softwere Microsoft lainnya.
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LANJUTAN 
MICROSOFT WORD 

2007

Elemen Dasar Microsoft Word Office 2007
Serangkaian perintah yang didalamnya terdapat sub
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LANJUTAN 
MICROSOFT WORD 

2007

  

Mengenal Tool bar Microsoft Word Office 2007 

5
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Mengenal Microsoft Word Office 2007
Microsoft Word  Office adalah bagian dari program aplikasi 
Microsoft Office 2007.
Microsoft Word (MS Word) merupakan program untuk mengolah 
kata yang lengkap. Program ini bias digunakan untuk menulis 
dokumen misalnya arya tulis, skripsi, novel, dan sebagainya. Selain 
menulis dokumen, MS Word juga dapat digunakan untuk bekerja 
dengan table, menulis teks dengan kreasi dan dapat menyisipkan 
berbagai macam gambar dengan format : JFG, TIF, BMP, PICT dan 
format yang kompatibel  dengan softwere Microsoft lainnya.

Elemen Dasar Microsoft Word Office 2007
Serangkaian perintah yang didalamnya terdapat sub
sesuai kategorinya

  Memotong atau menggunting teks

  Menyalin teks

       Menempelkan tek yang sudah dicopy atau disalin

       Mencari dokumen untuk ditampilkan

     Mengganti warna teks / tulisan diberi warna

     Teks bercetak tebal

      Teks bercetak miring

       Teks bergaris bawah

       Ukuran huruf

       Penomoran awal paragraph

Penempatan symbol/tanda pada awal paragraph

      Memunculkan kembali teks / lembar kerja
         

Mengenal Tool bar Microsoft Word Office 2007 

  Teks rata kiri

  Teks posisi tengah

  Tek rata kanan

   Tek rata kedua sisi 

Mengenal Microsoft Word Office 2007
adalah bagian dari program aplikasi 

Microsoft Word (MS Word) merupakan program untuk mengolah 
kata yang lengkap. Program ini bias digunakan untuk menulis 
dokumen misalnya arya tulis, skripsi, novel, dan sebagainya. Selain 
menulis dokumen, MS Word juga dapat digunakan untuk bekerja 
dengan table, menulis teks dengan kreasi dan dapat menyisipkan 
berbagai macam gambar dengan format : JFG, TIF, BMP, PICT dan 
format yang kompatibel  dengan softwere Microsoft lainnya.

Serangkaian perintah yang didalamnya terdapat sub-sub perintah 

Menempelkan tek yang sudah dicopy atau disalin

Mengganti warna teks / tulisan diberi warna

Penempatan symbol/tanda pada awal paragraph

Memunculkan kembali teks / lembar kerja
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MENGOPERASIKAN 
MS WORD OFFICE 

2007

Untuk membuat dokumen baru langkah

          

Selain cara di atas kita juga bisa menekan tombol 
keyboard, maka dokumen baru akan 
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MEMBUAT 
DOKUMEN BARU 

(NEW DOCUMENTS)

Sebagai latihan ikuti langkah
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POSISI KEDUA 
TANGAN CARA 

PENGETIKAN 10 JARI 
DI PAPAN KEYBOARD.

A S D F  A S D F  A S D F   A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  
J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;   
A S D F  A S D F  A S D F   A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  
J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;   
ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; 
ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; 
ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; 
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R    
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  U I O P  U I O P   U I O P  
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  U I O P  U I O P   U I O P  
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  U I O P  U I O P   U I O P  
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MENYIMPAN DOKUMEN Menyimpan Dokumen
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  Membuat dokumen baru

    Mecari dokumen untuk ditampilkan/ lembar kerja

     Mencetak dokumen

     Menyimpan dokumen

    Memberi warna pada lembar kerja / shading background

Membuat Dokumen Baru (New Documents)
Untuk membuat dokumen baru langkah-langkahnya:

Klik Tombol Microsoft Office  , lalu klik New

  Maka keluar kotak dialog New Document, Klik 
          recent, lalu klik Create.

Selain cara di atas kita juga bisa menekan tombol 
keyboard, maka dokumen baru akan ditampilkan di layar.

Sebagai latihan ikuti langkah-langkah berikut ini:

 Jalankan Microsoft Word 2007 (jika belum dijalankan)
 Buat sebuah dokumen (jika di layar belum ada dokumen baru
 yang kosong)
 Ketiklah teks sebagai berikut, jangan takut salah, dan jika terjadi
 kesalahan abaikan saja dahulu teruslah mengetik hingga selesai.

A S D F  A S D F  A S D F   A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  
J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;   
A S D F  A S D F  A S D F   A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  
J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;   
ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; 
ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; 
ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; 
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R    
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  U I O P  U I O P   U I O P  
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  U I O P  U I O P   U I O P  
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  U I O P  U I O P   U I O P  

Sebanyak 30 baris

Menyimpan Dokumen

   Klik Tombol Microsoft Office, lalu klik Save. (atau tekan
tombol CTRL+S, atau juga bisa mengklik icon yang ada di 

toolbar quick access).

Ketiganya akan menampilkan kotak dialog Save As.

Mecari dokumen untuk ditampilkan/ lembar kerja

Memberi warna pada lembar kerja / shading background

Membuat Dokumen Baru (New Documents)
langkahnya:

New.

Maka keluar kotak dialog New Document, Klik Blank and          

CTRL+N di 
ditampilkan di layar.

Jalankan Microsoft Word 2007 (jika belum dijalankan)
dokumen baru

Ketiklah teks sebagai berikut, jangan takut salah, dan jika terjadi
kesalahan abaikan saja dahulu teruslah mengetik hingga selesai.

A S D F  A S D F  A S D F   A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  
J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;   
A S D F  A S D F  A S D F   A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  A S D F  
J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;  J K L ;   
ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; 
ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; 
ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; ASDF ASDF  JKL;  JKL; 
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R    
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  U I O P  U I O P   U I O P  
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  U I O P  U I O P   U I O P  
Q W E R  Q W E R  Q W E R Q W E R  U I O P  U I O P   U I O P  

Sebanyak 30 baris

. (atau tekan
, atau juga bisa mengklik icon yang ada di 

Ketiganya akan menampilkan kotak dialog Save As.
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MEMBUKA 
DOKUMEN

Untuk membuka file dokumen yang telah kita simpan langkah
langkahnya:
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PENGATURAN 
HALAMAN KERJA 

DOKUMEN

Mengatur Batas Tepi Kertas dan Ukuran Kertas

Untuk mengatur batas tepi keliling kertas dan ukuran kertas, 
caranya:

7
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Ketikkan nama file dokumen pada kotak File name

Pada kotak pilihan Save in tentukan folder atau drive yang
           akan dijadikan tempat penyimpanan, lalu klik 

  Untuk penyimpanan selanjutnya pada dokumen yang baru 

            saja di rubah tinggal Klik Tombol Microsoft Office
            Save. (atau tekan CTRL + S).

Untuk membuka file dokumen yang telah kita simpan langkah
langkahnya:

   Klik Tombol Microsoft Office, lalu klik Open. 
CTRL+O di keyboard).

    Keduanya akan menampilkan kotak dialog open.

    Pada pilihan Look in tentukan folder atau drive yang 
dijadikan tempat penyimpanan.

    Pada Deretan file atau folder yang ada, klik file 
dibuka. Jika file terdapat pada folder, maka folder tersebut 
harus dibuka dengan cara double klik pada folder tersebut.

    Klik Open.

Mengatur Batas Tepi Kertas dan Ukuran Kertas

Untuk mengatur batas tepi keliling kertas dan ukuran kertas, 
caranya:

Klik tab Page Layout pada ribbon.

    Klik icon Margins pada grup Page Setup.

    Klik Custom Margins, maka muncul kotak Page Setup

   Selain cara di atas juga bisa langsung mengklik panah yang
ada di ujung kanan bawah     pada grup Page Setup
batas tepi kertas atas (Top), batas tepi kertas bawah 
(Bottom), batas tepi kertas kiri (Left), dan batas tepi kertas 
kanan (Right)

      Pilih Orientation sesuai keperluan, apakah Portrait 
Landscape.

    Untuk memilih ukuran kertas klik Paper, kemudian klik kotak
pilihan Paper Size

    Pilih ukuran kertas yang diinginkan, akhiri dengan mengklik 
Ok.
Klik tab Page Layout pada ribbon.

    Klik icon Margins pada grup Page Setup.
    Klik Custom Margins, maka muncul kotak Page Setup

File name

tentukan folder atau drive yang
akan dijadikan tempat penyimpanan, lalu klik Save.

Untuk penyimpanan selanjutnya pada dokumen yang baru 

Tombol Microsoft Office, lalu klik    

Untuk membuka file dokumen yang telah kita simpan langkah-

. (tekan 

Keduanya akan menampilkan kotak dialog open.

tentukan folder atau drive yang 

file yang akan       
folder, maka folder tersebut 

pada folder tersebut.

Untuk mengatur batas tepi keliling kertas dan ukuran kertas, 

Page Setup.

langsung mengklik panah yang
Page Setup. Tentukan 

), batas tepi kertas bawah 
), dan batas tepi kertas 

Portrait atau 

, kemudian klik kotak

Pilih ukuran kertas yang diinginkan, akhiri dengan mengklik 

Page Setup.
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MENGETIK DENGAN 
FORMAT “JUSTIFY”

( RATA KEDUA SISI)
DI LEMBAR KERJA

MS WORD OFFICE 2007

K
life skill
mencerdaskan kehidupan bangsa
pemerintah di bidang pengajaran Komputer untuk bangsa, 
juga termasuk anda sebagai pendukung.

K
kemauan, semangat dan kepedulian yang nyata untuk 
masyarakat yang kami prioritaskan merupakan obsesi team 
kami.

K
untuk itu akan kami jaga kepercayaan itu seb

M
komitmen kami bersama Komite Sekolah, kerjasama yang baik 
serta berlaku untuk masa yang panjang merupakan cita
kami.
T
menceta
masanya kelak.
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BILL GATES "PENEM
MICROSOFT"

WILLIAM HENRY
GATES III

dilahirkan pada 
adalah adalah anak kedua dari tiga bersaudara. 
Henry Gates
banyak relasi di kota. Sedangkan ibunya Mary Maxwell seorang 
pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell dan anggota 
Tingkat Nasional United Way.
Bill seorang anak yang cerdas, tetapi dia terlalu penuh semangat 
dan cenderung sering mengalami kesulitan di sekolah. Ketika dia 
berumur sebelas 

sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki
Lakeside itulah pada tahun 1968 Bill Gates untuk pertama kalinya 
diperkenalkan dengan dunia komputer, dalam bentuk mesin 
teletype yang dihubungkan dengan

telepon ke sebuah komputer pembagian waktu.
Dia dengan cepat menguasai 
komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di 
Lakeside, dia melewatkan waktu ber
melakukan permainan, dan secara umum mempelajari banyak hal 
tentang komputer. 

8
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  TOOLBAR JUSTIFY

Kami bukanlah yang pertama dalam bidang ini namun melalui 
life skill kami coba hadirkan sesuatu dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membantu 
pemerintah di bidang pengajaran Komputer untuk bangsa, 
juga termasuk anda sebagai pendukung.

Kami juga bukan yang terbaik dalam bidang ini, namun 
kemauan, semangat dan kepedulian yang nyata untuk 
masyarakat yang kami prioritaskan merupakan obsesi team 
kami.

Kami menyadari akan kepercayaan yang telah anda berikan, 
untuk itu akan kami jaga kepercayaan itu sebaik mungkin.

Membina anak didik titipan Orang Tua / Wali murid adalah 
komitmen kami bersama Komite Sekolah, kerjasama yang baik 
serta berlaku untuk masa yang panjang merupakan cita
kami.
Terima kasih telah memberikan kesempatan pada kami untuk 
mencetak peserta didik yang terbaik yang mampu bersaing di 
masanya kelak.

William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan nama 
dilahirkan pada 28 Oktober 1955, di Seattle, Washington. 
adalah adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Ayahnya William
Henry Gates adalah seorang pengacara perusahaan yang punya 
banyak relasi di kota. Sedangkan ibunya Mary Maxwell seorang 
pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell dan anggota 
Tingkat Nasional United Way.
Bill seorang anak yang cerdas, tetapi dia terlalu penuh semangat 
dan cenderung sering mengalami kesulitan di sekolah. Ketika dia 
berumur sebelas tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat
perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside School, 

sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki
Lakeside itulah pada tahun 1968 Bill Gates untuk pertama kalinya 
diperkenalkan dengan dunia komputer, dalam bentuk mesin 
teletype yang dihubungkan dengan

telepon ke sebuah komputer pembagian waktu.
Dia dengan cepat menguasai BASIC, sebuah bahasa pemograman 
komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di 
Lakeside, dia melewatkan waktu ber-jam-jam menulis program, 
melakukan permainan, dan secara umum mempelajari banyak hal 
tentang komputer. “Dia adalah seorang eksentrik,”

ami bukanlah yang pertama dalam bidang ini namun melalui 
kami coba hadirkan sesuatu dalam rangka 

yaitu membantu 
pemerintah di bidang pengajaran Komputer untuk bangsa, 

bukan yang terbaik dalam bidang ini, namun 
kemauan, semangat dan kepedulian yang nyata untuk 
masyarakat yang kami prioritaskan merupakan obsesi team 

ami menyadari akan kepercayaan yang telah anda berikan, 
aik mungkin.

embina anak didik titipan Orang Tua / Wali murid adalah 
komitmen kami bersama Komite Sekolah, kerjasama yang baik 
serta berlaku untuk masa yang panjang merupakan cita-cita 

erima kasih telah memberikan kesempatan pada kami untuk 
k peserta didik yang terbaik yang mampu bersaing di 

atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates
di Seattle, Washington. Bill Gates

Ayahnya William
adalah seorang pengacara perusahaan yang punya 

banyak relasi di kota. Sedangkan ibunya Mary Maxwell seorang 
pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell dan anggota 

Bill seorang anak yang cerdas, tetapi dia terlalu penuh semangat 
dan cenderung sering mengalami kesulitan di sekolah. Ketika dia 

tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat
perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside School, 

sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Di 
Lakeside itulah pada tahun 1968 Bill Gates untuk pertama kalinya 
diperkenalkan dengan dunia komputer, dalam bentuk mesin 

, sebuah bahasa pemograman 
komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di 

jam menulis program, 
melakukan permainan, dan secara umum mempelajari banyak hal 

sebagaimana 
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salah seorang guru memberikan Gates julukan itu. Bill Gates
menempuh kuliah di Harvard University di Cambridge mulai tahun 
1975. Di sana ia bertemu dengan Paul Allen sewaktu sekolah 
bersama-sama. Bersama Paul Allen, Bill Gates terus 
mengembangkan talentanya di bidang pemograman komputer. 
Namun, Bill gates memutuskan keluar (drop out) untuk 
menyumbangkan wakunya ke Microsoft
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PEDOMAN 
PEMBELAJARAN TIK 

(KOMPUTER) DI SD/MI

Ketiklah artiket dibawah ini dengan format kertas  “Justify”
          atau teks rata kedua sisi. Dengan ukuran huruf size ‘12’
           dan font ‘Calibri’ Line spacing : 1.5, Before: 0 ,  After : 0   

Pedoman Pembelajaran TIK (Komputer) di SD
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Saat
ini teknologi telah digunakan pada hampir di setiap sendi
kehidupan. Pelaksanaan program suatu lembaga juga tidak
dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi. Pendidikan dituntut
untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Keberadaan komputer di sekolah sudah menjadi suatu kebutuhan,

namun yang lebih penting adalah pemanfaatan teknolog i
informasi tersebut.
Manfaat komputer di sekolah selain untuk mendukung
administrasi sekolah juga untuk mendukung proses pembelajaran.
Komputer dapat berfungsi sebagai multi-media dalam
pembelajaran. Perangkat komputer itu sendiri harus dikenalkan
kepada siswa dan bahkan bisa dijadikan sebagai salah satu
mata pelajaran.
Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan
bangsa. Dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan
sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing
dalam pasar kerja global. Upaya dalam mempersiapkan dan
meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas,
dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain perlu
dilakukan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan secara
optimal.
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka wawasan

tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
begitu pesat perlu dibekalkan kepada guru dan siswa. Dewasa
ini hampir di setiap sendi kehidupan terdapat teknologi
komputer. Dengan demikian setiap guru hendaknya mengerti
komputer sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang
akan menjadi bagian dari kehidupan. Untuk itu pengenalan
perangkat komputer di sekolah merupakan bagian dari
pemutakhiran wawasan dan pengetahuan siswa.
Dunia komputer yang terus berkembang menuntut setiap orang
harus menyesuaikan jika tidak mau ketinggalan jaman. Informasi
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berkembang begitu cepatdan
murah.
komunikasi modern yang mau
melalui internet diperoleh informasi yang begitu banyak,
cepat,
individu
instansi.
Pembelajaran
yang
ketiadaan sarana dan prasarana. Selain itu
komputer
pendidikan
dan teknologi,
tapi
Dalam
pembelajaran komputer perlu disusun suatu pedoman yang dapat
dijadikan 
Untuk
melaksanakan
dengan fokus pada komputer di SD.
Buku ini berjudul 
dan Komunikasi (Komputer)
Pembinaan TK dan SD Depdiknas.
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UNGKAPAN PRIBAHASA 
INDONESIA

Ketiklah pesan ini sebagai perbendaharaan kata yang sangat
popular di Negara        kita. Dengan format teks rata tengan
(Center)  ukuran huruf (size ‘14’) font ‘Calibri’
Before: 0 ,  After : 0   

KLS V
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22

PENGATURAN 
FORMAT FONT DAN 

EFECT

Efek Pada Teks
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berkembang begitu cepatdan tersedia dengan mudah
murah. Internet merupakan salah satu perkembangan
komunikasi modern yang mau tidak mau harus diikuti karena
melalui internet diperoleh informasi yang begitu banyak,
cepat, dan murah. Internet menjadi kebutuhan baru
individu yang mengikuti perkembangan teknologi maupun bagi
instansi.
Pembelajaran komputer di sekolah dasar merupakan hal
yang belum semua sekolah melaksanakan terkait dengan

ketiadaan sarana dan prasarana. Selain itu pengetahuan
komputer merupakan hal yang relatif baru. Namun
pendidikan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, maka pembelajaran komputer secara perlahan
tapi pasti akan menjadi suatu kebutuhan sekolah.
Dalam rangka membantu guru dalam melaksanakan
pembelajaran komputer perlu disusun suatu pedoman yang dapat
dijadikan sebagai acuan pelaksanaan.
Untuk itu, buku berikut sangat berguna membantu
melaksanakan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi

dengan fokus pada komputer di SD.
Buku ini berjudul Pedoman Pembelajaran Tekonologi 
dan Komunikasi (Komputer) di SD diterbitkan oleh Direktorat
Pembinaan TK dan SD Depdiknas.

CENTER (Rata Tenganh)
Ketiklah pesan ini sebagai perbendaharaan kata yang sangat
popular di Negara        kita. Dengan format teks rata tengan
(Center)  ukuran huruf (size ‘14’) font ‘Calibri’ Line spacing : 1.5,
Before: 0 ,  After : 0   

Rajin pangkal pandai

Hemat pangkal kaya

Sedia payung sebelum hujan

Malu bertanya sesat di jalan

Ada udang di balik batu

Tak kenal maka tak saying

Jauh di Mata dekat di Hati

Jenis Huruf dan Ukuran Huruf
Efek Pada Teks

   Untuk cetak tebal klik Bold atau tekan (Ctrl+B

   Untuk cetak miring klik Italic atau tekan (Ctrl+I

mudah dan
perkembangan teknologi

tidak mau harus diikuti karena
melalui internet diperoleh informasi yang begitu banyak, lengkap,

baru baik bagi
mengikuti perkembangan teknologi maupun bagi

dasar merupakan hal baru
melaksanakan terkait dengan

pengetahuan tentang
Namun karena

pengetahuan
secara perlahan

kebutuhan sekolah.
melaksanakan

pembelajaran komputer perlu disusun suatu pedoman yang dapat

sangat berguna membantu guru dalam
teknologi informasi dan komunikasi

Pedoman Pembelajaran Tekonologi Informasi
di SD diterbitkan oleh Direktorat

Ketiklah pesan ini sebagai perbendaharaan kata yang sangat
popular di Negara        kita. Dengan format teks rata tengan

Line spacing : 1.5,

Ctrl+B)

Ctrl+I) 
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Merubah Jenis Huruf dan Ukuran Huruf

Untuk merubah jenis huruf, caranya:
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Pilih teks yang akan diubah, klik ikon 

Memberi efek Subskrip (seperti basis) 

Pilih teks yang akan diubah, klik ikon 

Pilih teks yang akan dicoret, klik ikon 
Contoh: Pilih teks 

11
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  Untuk cetak bergaris bawah klik Underline atau tekan 
            (Ctrl+U)
Merubah Jenis Huruf dan Ukuran Huruf

Untuk merubah jenis huruf, caranya:

    Tandai (blok) teks yang ingin        

               dirubah jenis atau ukuran hurufnya. 

    Klik tanda segitiga pada kotak    
              pilihan jenis huruf 

              (Font) atau ukuran huruf (Font   Size) yang            

              terdapat dalam tab Home pada grup Font.

    Pilih dan klik jenis huruf dan ukuran yang diinginkan.

Memberi efek Superskrip (seperti pangkat) 

Pilih teks yang akan diubah, klik ikon [Superskrip]. 
Contoh: 15 m x 15 m = 255 m2

Untuk merubah atau menyisipkan tanda pangkat  ‘klik' tanda  

Tandai angka yang akan di perkecil
19 m x 98 m = 1862 m2

Memberi efek Subskrip (seperti basis) 

Pilih teks yang akan diubah, klik ikon [Subskrip]. 
Contoh: 1002 = 4 

Untuk merubah atau menyisipkan tanda pangkat bawah ‘klik'    

  

   tanda  
  Tandai angka yang akan di perkecil

  20002 ,   30002 ,  40002 , 50002

Memberi efek coretan pada teks 

Pilih teks yang akan dicoret, klik ikon [Coretan]. 
Contoh: Pilih teks yang akan dicoret, klik ikon [Coretan]. 
Untuk menandai huruf yang akan di coret

atau tekan     

           

Pilih dan klik jenis huruf dan ukuran yang diinginkan.

[Superskrip]. 

Untuk merubah atau menyisipkan tanda pangkat  ‘klik' tanda  

[Subskrip]. 

Untuk merubah atau menyisipkan tanda pangkat bawah ‘klik'    

[Coretan]. 
[Coretan]. 
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Pilih teks yang akan diubah, klik ikon
Contoh: Pilih 

     

Pilih teks yang akan diubah, klik ikon
Contoh: Memberi tanda coretan 
di

Untuk memberi warna pada background ‘klik’ icon ini 

         

           
Pendidikan
bangsa.
sumber
dalam
meningkatkan
dan

dilakukan
optimal.
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‘Klik’ strikethrough 

Tandai kalimat yang akan di beri cortan

Rajin pangkal pandai
Hemat pangkal kaya
Sedia payung sebelum hujan
Malu bertanya sesat di jalan
Ada udang di balik batu
Tak kenal maka tak saying
Jauh di Mata dekat di Hati

Mengubah warna huruf 

Pilih teks yang akan diubah, klik ikon [Warna Huruf]. 
Contoh: Pilih teks yang akan diubah, klik ukuran huruf.

Untuk memberi warna pata teks dengan cara ‘klik’ icon ini 

  Tandai huruf atau kalimat yang akan dibri warna
  Geser posisi pointer mouse dari depankalimat kearah akhir      

kalimat

Rajin pangkal pandai
Hemat pangkal kaya
Sedia payung sebelum hujan
Malu bertanya sesat di jalan

     Memeri tanda warna pada teks (sering disebut di

Pilih teks yang akan diubah, klik ikon [Warna Teks Sorot]. 
Contoh: Memberi tanda coretan warna pada teks (sering disebut 
di-“stabilo”)

Untuk memberi warna pada background ‘klik’ icon ini 

Tandai huruf atau kalimat yang akan dieri warna di 
           background

Geser posisi pointer mouse dari depankalimat kearah akhir 
           kalimat
Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

bangsa. Dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan
sumber daya manusia yang kompeten agar mampu
dalam pasar kerja global. Upaya dalam mempersiapkan
meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas,
dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain

dilakukan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan secara 
optimal.

[Warna Huruf]. 
teks yang akan diubah, klik ukuran huruf.

Untuk memberi warna pata teks dengan cara ‘klik’ icon ini 

Tandai huruf atau kalimat yang akan dibri warna
Geser posisi pointer mouse dari depankalimat kearah akhir      

eri tanda warna pada teks (sering disebut di-“stabilo”) 

[Warna Teks Sorot]. 
warna pada teks (sering disebut 

Untuk memberi warna pada background ‘klik’ icon ini 

Tandai huruf atau kalimat yang akan dieri warna di         

Geser posisi pointer mouse dari depankalimat kearah akhir 

prioritas pembangunan
mempersiapkan

mampu bersaing
mempersiapkan dan 

tangguh, berkualitas,
perlu

dan peningkatan mutu pendidikan secara 



MATERI RENCANA PROGRAM PERTEMUN PENDIDIKAN COMPUTER 

KLS V

Minggu
24

MID 
SM I

MENGETIK ARTIKEL 
TENTANG INDONESIA
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Minggu
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MID 
SM I FORMAT BLOD, ITALIC, 

UNDERLINE

Pembelajaran
baru
semua
sarana dan prasarana.
Selain itu
yang
mengikuti
teknologi
tapi

KLS V

Minggu
26

MID 
SM I

FORMAT FONT 
(JENIS HURUF ) ARIAL

Buatlah
ukuran huruf (Font Sizs) 10

Pendidikan
bangsa.
sumber
dalam
meningkatkan
dan
dilakukan
optimal.
Dalam
tentang
begitu
ini
komputer. Dengan demikian
komputer sebagai
akan
perangkat
pemutakhiran
Dunia
harus
berkembang begitu cepatdan
murah.
komunikasi modern yang mau
melalui internet diperoleh informasi yang begitu banyak,
cepat,
individu
instansi.
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 Posisikan jari-jari pada tombol keyboard dengan benar.

INDONESIA
Indonesia adalah sebuah Negara yang terdiri dari beribu
pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
Indonesia kaya dengan hasil bumi dan pemandangan indah
dengan alam yang segar. Indonesia merupakan Negara yang
beriklim tropis hal ini dikarenakan posisi kepulauan Indonesia
membujur diantara garis khatulistiwa.  

Buat tulisan dibawah ini dengan Format Blod, Italic

Pembelajaran komputer di sekolah dasar merupakan hal
baru yang belum
semua sekolah melaksanakan terkait dengan ketiadaan 
sarana dan prasarana.
Selain itu pengetahuan tentang komputer merupakan 
yang relatif baru. Namun karena pendidikan harus
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, maka pembelajaran komputer secara perlahan
tapi pasti akan menjadi suatu kebutuhan sekolah.

Buatlah tulisan dibawah ini dngan format Font (jenis huruf ) 
ukuran huruf (Font Sizs) 10

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan
bangsa. Dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan
sumber daya manusia yang kompeten agar mampu
dalam pasar kerja global. Upaya dalam mempersiapkan
meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas,
dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain
dilakukan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan secara
optimal.
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka wawasan
tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
begitu pesat perlu dibekalkan kepada guru dan siswa. Dewasa
ini hampir di setiap sendi kehidupan terdapat teknologi
komputer. Dengan demikian setiap guru hendaknya
komputer sebagai bagian dari perkembangan teknologi
akan menjadi bagian dari kehidupan. Untuk itu pengenalan
perangkat komputer di sekolah merupakan bagian
pemutakhiran wawasan dan pengetahuan siswa.
Dunia komputer yang terus berkembang menuntut setiap
harus menyesuaikan jika tidak mau ketinggalan jaman. Informasi 
berkembang begitu cepatdan tersedia dengan mudah
murah. Internet merupakan salah satu perkembangan
komunikasi modern yang mau tidak mau harus diikuti karena 
melalui internet diperoleh informasi yang begitu banyak,
cepat, dan murah. Internet menjadi kebutuhan baru
individu yang mengikuti perkembangan teknologi maupun bagi 
instansi.

jari pada tombol keyboard dengan benar.

Indonesia adalah sebuah Negara yang terdiri dari beribu-ribu
pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
Indonesia kaya dengan hasil bumi dan pemandangan indah
dengan alam yang segar. Indonesia merupakan Negara yang
beriklim tropis hal ini dikarenakan posisi kepulauan Indonesia

Italic, Underline

dasar merupakan hal

melaksanakan terkait dengan ketiadaan 

merupakan hal 
harus

secara perlahan

tulisan dibawah ini dngan format Font (jenis huruf ) Arial

prioritas pembangunan
mempersiapkan

mampu bersaing
mempersiapkan dan

tangguh, berkualitas,
lain perlu

dan peningkatan mutu pendidikan secara

maka wawasan
teknologi yang

siswa. Dewasa
teknologi

hendaknya mengerti
teknologi yang

itu pengenalan
bagian dari

menuntut setiap orang
mau ketinggalan jaman. Informasi 

mudah dan
perkembangan teknologi 

tidak mau harus diikuti karena 
melalui internet diperoleh informasi yang begitu banyak, lengkap,

baru baik bagi
mengikuti perkembangan teknologi maupun bagi 
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MORE OF COLOUMNS
MEMBUAT TULISAN 

MENJADI DUA KOLOM

Ilmu pengetahuan dan
berkembang dengan pesat. Saat 
ini
pada
kehidupan. Pelaksanaan program
suatu
dilepaskan dari pemanfaatan 
teknologi. Pendidikan dituntut 
untuk menyesuaikan
perkembangan
pengetahuan
Keberadaan komputer di sekolah 
sudah menjadi suatu kebutuhan,
namun
adalah
informasi tersebut.
Manfaat
selain
administrasi sekolah juga untuk 
mendukung proses pembelajaran.

KLS V

Minggu
28

MID 

MENULIS DIDALAM 
SATU KOLOM
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Membuat tulisan didalam dua kotak dengan cara :

Klik Insert

Pilih table tentukan dua kotak yang dibutuhkan
Klik dua kotak akan tampil seperti dibawah ini

Siap untuk menulis didalam kotak
Ilmu pengetahuan dan teknologi Pendidikan merupakan
berkembang dengan pesat. Saat prioritas pembangunan
ini teknologi telah digunakan Dunia pendidikan
pada hampir di setiap sendi untuk mempersiapkan
kehidupan. Pelaksanaan program daya manusia yang kompeten
suatu lembaga juga tidak dapat 
dilepaskan dari pemanfaatan 

mampu bersaing
kerja global. Upaya

teknologi. Pendidikan dituntut mempersiapkan dan meningkatkan
untuk menyesuaikan sumber daya manusia
perkembangan ilmu tangguh, berkualitas,
pengetahuan dan teknologi.
Keberadaan komputer di sekolah 

bersaing dengan bangsa
lain perlu dilakukan

sudah menjadi suatu kebutuhan, dan peningkatan mutu pendidikan
namun yang lebih penting secara optimal.
adalah pemanfaatan teknologi
informasi tersebut.
Manfaat komputer di sekolah
selain untuk mendukung 
administrasi sekolah juga untuk 
mendukung proses pembelajaran.

Membuat tulisan didalam kotak dengan cara :
Klik Insert

  Pilih table tentukan berapa kotak yang  
          dibutuhkan

  Klik satu kota akan tampil seperti dibawah ini
Siap untuk menulis didalam kotak

tulisan didalam dua kotak dengan cara :

tentukan dua kotak yang dibutuhkan
akan tampil seperti dibawah ini

merupakan salah satu
prioritas pembangunan bangsa.

dituntut 
mempersiapkan sumber

yang kompeten agar
dalam pasar

Upaya dalam
dan meningkatkan

manusia yang
tangguh, berkualitas, dan mampu

bangsa-bangsa
dilakukan pembinaan

dan peningkatan mutu pendidikan

Klik satu kota akan tampil seperti dibawah ini
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SM I

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

KLS V

Minggu
29

MID 
SM I

  
KOLOM DAN 
DROP CAP

Menyisipkan huruf berukuran besar di awal kalimat
Columns

Drop Cap

            






KLS V

Minggu
30

MID 
SM II

KOLOM DAN 
DROP CAP

Buatlah
dan ikuti langkah
Cap

P
Pilih jenis huruf.
Memodifikasi jarak drop cap dengan teks

M
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PANCA SILA
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Menyisipkan huruf berukuran besar di awal kalimat
Columns

    Klik tab Page Layout                                       
    Klik icon Columns 

    Tentukan jumlah kolom yang kalian inginkan

    Jika tidak ada yang sesuai klik di More Coloums
tentukan jumlah kolom.

    Number of columns : Menentukan jumlah kolom.

    Width : Menentukan lebar kolom
    Preview : Melihat tampilan sementara
    Klik OK

Drop Cap

    Klik tab insert 

    Klik di Icon Drop Cap 

    Pilih Dropped atau In Margin
            Seandainya bentuknya tidak sesuai klik di Drop Cap Options 

   Tentukan pengaturannya :
 Position                   : Pilih letak teks yang diinginkan.
 Font                            : Pilih jenis huruf.
 Lines to drop             : Tentukan jumlah baris tinggi drop cap.
 Distance from text   : Memodifikasi jarak drop cap dengan teks

  Klik OK

Buatlah ketikan dengan mengunakan Drop Cap diawal kalimat 
dan ikuti langkah-langkah seperti uraian diatas bagian No. 
Cap

Pilih letak teks yang diinginkan.

Pilih jenis huruf. Tentukan jumlah baris tinggi drop cap
Memodifikasi jarak drop cap dengan teks

Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi untuk

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

Menyisipkan huruf berukuran besar di awal kalimat

klik di More Coloums, kemudian   

: Menentukan jumlah kolom.

di Drop Cap Options 

: Pilih letak teks yang diinginkan.

: Tentukan jumlah baris tinggi drop cap.
: Memodifikasi jarak drop cap dengan teks

diawal kalimat 
langkah seperti uraian diatas bagian No. 2 Drop

Tentukan jumlah baris tinggi drop cap.

adalah sebuah program aplikasi untuk



16

MATERI RENCANA PROGRAM PERTEMUN PENDIDIKAN COMPUTER   KELAS V

mengetik yang dibuat oleh      Microsoft Corporation. Microsoft
Woord, atau disebut juga “MS Word” atau “Word“ saja.
Mempunyai banyak versi. Salah satunya adalah Mircosoft Word
2007 yang terdapat dalam paket Microsoft Office XP. Mulai dari
Versi 200 ke atas. Word tampak hamper sama saja. Perbedaannya
hanyalah pada penambahan fasilitas dan sedikit tampilan.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah kini sedang laris menjadi

pilihan untuk tajuk penelitian mahasiswa pascasarjana. Seorang
mahasiswa S2 yang sedang menulis tesis, secara spontan
mengajukan pertanyaan yang amat mendasar kepada penulis.

Mengapa harus dibentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah?
Padahal kita sudah mempunyai Kementerian Pendidikan Nasional
yang memang bertugas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan. Mahasiswa ini juga memberikan alasan, karena negara
telah mempunyai Dinas Pendidikan mulai di tingkat provinsi sampai
tingkat kabupaten, bahkan juga telah ada Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan, yang dibentuk memang untuk
melaksanakan urusan pendidikan di daerahnya masing-masing.

Sejak tahun 2002 kebetulan penulis memang terlibat dalam

proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Sebagaimana telah kita ketahui, proses kelahiran Dewan
Pendidikan
dan Komite Sekolah adalah Kepmendiknas Nomor 044/U/2002
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Salah satu
landasan

hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut antara lain adalah
UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional Tahun 2001 – 2005. Bab VII tentang Pendidikan dalam UU
tersebut, antara lain mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan
desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk ”dewan sekolah”
di setiap kabupaten/kota, yang kemudian lebih dikenal dengan
nama generik”dewan pendidikan”. Kemudian di setiap satuan
pendidikan dibentuk “komite sekolah/madrasah”.

Untuk menjawab pertanyaan yang sangat mendasar tersebut,

perlu dijelaskan tentang      perubahan paradigma pelaksanaan 
urusan pemerintahan di negeri ini sejak kelahiran UU Nomor 22 
Tahun 1999 tentang pemerintahan.



17

MATERI RENCANA PROGRAM PERTEMUN PENDIDIKAN COMPUTER   KELAS V

KLS V

Minggu
31

MID 
SM II

  
FORMAT DROP CAP  

Ketiklah format Drop Cap  kompetensi dasar utuk lulusan Sekolah 
Dasar.
Lulusan SD memiliki kompetensi-kompetensi berikut:

Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan anak; 

Mengenal kekurangan dan kelebihan diri-sendiri;  

Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam 

lingkungannya; 

Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan 

golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya; 

Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara 

logis, kritis, dan kreatif; 

Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, 

dengan bimbingan guru/pendidik;

Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan meyadari 

potensinya; 

Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana 

Ketiklah aspek pendidikan karakter bangsa untuk tingkat

dalam kehidupan sehari-hari;

Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di

lingkungan sekitar;

Menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan;

Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa,

negara, dan tanah air Indonesia;

Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan

budaya lokal; 

Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan

memanfaatkan waktu luang Berkomunikasi secara jelas dan santun; 

Bekerja sama dalam kelompok, tolong menolong, dan menjaga

diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya;

Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis

Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca,    

menulis dan berhitung .
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KLS V

Minggu
32

MID 
SM II

CUSTOMIZE PAGE
MEMBUAT HEADER 

DAN FOOTER

Membuat penomoran otomatis 
Membuat Header dan Footer

Header dan Footer adalah suatu fasilitas yang dapat digunakan 
untuk judul perulangan di atas (Header) atau di bawah (Footer)
pada setiap halaman. Caranya:

Klik tab Insert pada ribbon.
Klik icon Header atau Footer pada grup Header & Footer.
Klik lokasi di mana akan dibuat Header atau Footer.
Ketik teks yang ingin ditampilkan pada header atau footer.
Klik Close Header & Footer untuk kembali ke halaman kerja.

Membuat Nomor Halaman
Untuk membuat nomor halaman caranya:
Klik tab Insert pada ribbon.
klik icon Page Number pada grup Header & Footer.

Sorot Top of Page untuk nomor halaman pada bagian atas atau 
Bottom of Page untuk nomor halaman pada bagian bawah.
kemudian klik Sample Plain Number yang diinginkan, maka nomor 
halaman dari nomor 1 dan seterusnya akan muncul pada bagian 
Header (atas) atau Footer (bawah) dan ribbon berubah pada tab 
Header & Footer Tools, Design.

Borders and Shading

   Dari tab Page Layout

   Klik icon

   Page Border : Membuat garis bingkai halaman.

   Setting : Memilih bentuk bingkai halaman.

   Style : Memilih bentuk garis bingkai halaman.

   Color : Memilih warna garis bingkai halaman.

   Width : Memilih ketebalan garis bingkai halaman.

   Art : Memilih jenis bingkai halaman.

   Options : Memberikan pilihan pada jarak bingkai.

   Klik OK
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KLS V

Minggu
33

MID 
SM II

Mengatur/Merubah Format Nomor Halaman
Untuk mengatur/merubah format nomor halaman, caranya :
Klik tab Insert pada ribbon.
Klik icon Page Number pada grup Header & Footer.
Klik Format Page Numbers, kemudian pilih Number Format yang
diinginkan dan tentukan Start at-nya, akhiri dengan mengklik Ok.

KLS V

Minggu
34

MID 
SM II

“FOOTER”

Ketiklah artikel ini lalu tentukan nomor halaman otomatis dengan 
format “Footer” atau nomor halaman kanan bawah.

religiusitas
kejujuran
toleransi
disiplin
kerja keras
kreativitas
kemandirian
demokratis
rasa ingin tahu
semangat kebangsaan
cinta tanah air
menghargai prestasi
bersahabat/komunikatif
cinta damai
senang membaca
peduli sosial
peduli lingkungan
tanggung jawab

KLS V

Minggu
35

MID 
SM II

“PAGE BORDER”

Buatlah ketikan seperti dibawah ini dengan menggunakan format 

“page border” seperti contoh dibawah ini.

religiusitas
kejujuran
toleransi
disiplin
kerja keras
kreativitas
kemandirian
demokratis
rasa ingin tahu
semangat kebangsaan
cinta tanah air
menghargai prestasi
bersahabat/komunikatif
cinta damai
senang membaca
peduli sosial
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KLS V

Minggu
36

MID 
SM II

DRAWING AND 
INSERT OBJECT

Menyisipkan Simbol
Caranya:

   Klik tab Insert pada ribbon.

   Klik icon Symbol pada grup Symbols.

   Jika simbol yang diingikan tidak ada 
            klik More Symbols.

   Klik simbol yang diingikan, kemudian klik Insert.

   Klik Close untuk kembali ke halaman kerja.

Cara Menggunakan AutoShapes

Membuat AutoShape

   Klik tab Insert Klik icon Shapes

   Klik tanda panah kebawah

   Pilih bentuk yang diinginkan

   Letakkan penunjuk mouse diawal gambar lalu drag (seret) 
sesuai dengan keinginan, lalu lepas drag-nya.

   Memasukkan Teks pada AutoShape

   Klik gambar AutoShape yang ingin diisi teks di dalamnya

   Klik icon Text Box

   Klik pointer pada gambar AutoShape yang ingin diisi tulisan di 
dalamnya   

   Ketikkan Teks yang diinginkan dalam kotak tersebut  Atau

   Klik kanan gambar AutoShape yang ingin diisi teks di 
dalamnya

   Klik Add Text

   Ketikkan Teks yang diinginkan dalam kotak tersebut
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Menyisipkan Gambar atau Clip Art
Caranya:

Group Text berisi fungsi untuk mengubah isi/kata dari Word Art, 
menentukan jarak spasi antar huruf, tinggi huruf, vertikal & 
horizontal dan Alignment text.
Word Art Styles berisi fungsi mengatur gaya dari mulai bentuk 
sampai warna    Word Art
Shadow Effects berisi fungsi untuk memberi efek bayangan dan 
efek 3D pada   Arrange berisi fungsi untuk menentukan tata 
letak/kedudukan dan posisi Word Art terhadap text atau object 
lainnya.
Size berisi fungsi untuk mengatur besar kecilnya Word Art.
Untuk format Word Art kita juga bisa menggunakan fungsi sub 
menu dengan klik kanan pada objek Word Art.
Picture, Drawing dan Clip Art
Klik Object (Picture, Drawing atau Clip Art)
Klik pada menu Format

Adjust berisi fungsi untuk mengedit gambar pencahayaan dan
contrast
Picture Styles berisi fungsi mengatur style dari mulai pewarnaan 
sampai efek   bayangan & 3D
Arrange berisi fungsi untuk menentukan tata letak/kedudukan dan 
posisi Word Art terhadap text atau object lainnya.
Size berisi fungsi untuk mengatur besar kecilnya Word Art.
Untuk format Word Art kita juga bisa menggunakan fungsi sub 
menu dengan klik kanan pada objek Word Art.

KLS V

Minggu
37

MID 
SM II

MENYISIPKAN 
SYMBOL (SIMBOL)

Buatlah ketikan berikut ini dengan menyisipkan symbol diawal 

kalimat.

 Nilai Karakter dalam Hubunganya  dengan Diri Sendiri
 kejujuran
 kecerdasan 
 rasa tanggung jawab 
 kebersihan dan kesehatan 
 kedisiplinan 
 berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif
 ketangguhan 
 keingintahuan 
 cinta Ilmu 
 rasa percaya-diri
 kemandirian 
 keberanian mengambil resiko 
 berorientasi pada tindakan 
 jiwa kepemimpinan 
 kerja keras
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Nilai Karakter dalam Hubungan Antarmanusia  

tolong-menolong

kesantunan

kesaadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain

kepatuhan pada aturan-aturan sosial

menghargai  karya dan prestasi orang lain
 demokrasi

KLS V

Minggu
38

MID 
SM II

  
MENYISIPKAN 

GAMBAR ATAU CLIP 
ART

   

Buatlah ketikan dibawah ini dengan menyisipkan 
Gambar atau Clip Art

MK/A: Membudaya (apabila peserta didik terus- menerus 
memperlihatkan secara konsisten    perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator )

MB/B: Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah mulai 
secara konsisten memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang 
dinyatakan dalam indikator )

MT/C : Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai 
memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang 
dinyatakan dalam indikator tetapi kemunculannya belum 
konsisten)

BT/D: Belum Terlihat (apabila peserta didik belum 
memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan 
dalam indikator).

KLS V

Minggu
39

MID 
KLS V

  
MENYISIPKAN 

WORD ART
   

Menyisipkan Word Art
Buatkah tulisan antik dengan format Word Art 

KLS V   
OPERASI PADA 

OBJECT 

Operasi Pada Object (AutoShapes, Clip Art, Picture, da
Word Art) Word Art
Buatlah ketikan dengan format
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Minggu
40

MID 
SM II

(AUTOSHAPES, CLIP 
ART, PICTURE, DAN 
WORD ART) WORD 

ART
   

KLS V

Minggu
41

MID 
SM II

  
MEMBUAT TABEL DUA 

KOLOM
   

Klik Insert, Pilih Table Dua kolom
Lalu geser dengan pointer mouse garis yang ditengah 
kearah kanan
Kemudian ketik nomor didalam kolom yang kecil, dan

ketik.
kegiatan dikolom yang lebih besar
No Kegiatan
1. Setiap hari senin kami Upacara bendera di sekolah
2. Setiap hari Sabtu kami latihan Pramuka di sekolah
3. Seminggu sekali kami mengikuti pendidikan Olah Raga
4. Seminggu sekali kami praktek Komputer
5. Sebulan sekali kami berenang
6. Tiga bulan sekali kami ulangan tengah Semester
7. Enam bulan sekali kami ujian semester dan pembagian raport
8. Satu tahun sekali kami ujian kenaikan kelas
9. Untuk kelas enam ujian akhir sekolah dan Ujian Nasional
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MEMBUAT TABEL 
TIGA KOLOM

Klik Insert, Pilih tiga kolom, geser satu kolom untuk 
mengetik nomor

Kolom berikutnya diatr sesuai kebutuhan
No Nama Siswa NISN
1. Andika Pratama 9990570028

2. Yuni Sara 9990570029

3. Afgan Ganiro 9990580030

4. Zaenal Abaidin 9990580031

5. Rosyalina Aprilia 9990590032

6. Novita Sari Dewi 9990600033

7. Enjang Permana 9990610034

8. Pratiyoda Satria 9990620035
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
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PENGANTAR 
MICROSOFT EXCEL 

OFFICE 2007

Microsoft Excel  
Ofice, atau disebut  juga “MS EXCEL” atau “Excel” saja.  Secara
umum program yang kita gunakan untuk membuat table atau
perhitungan dalam pengolah angka. Penggolongan resminya
adalah 
bersama
suatu komputer terdapat Word hampir bisa dipastikan tedapat juga
Excel karena instalasinya dilakukan bersamaan, yaitu 
menginstal Microsoft Office.
Seperti halnya Word, Excel juga mempunyai banyak versi, termasuk
versi 200
gunakan). Adapun versi yang baru tidak jauh beda dengan versi
200
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MEMULAI 
MICROSOFT EXCEL 

OFFICE 2007

untuk pengolah data (menghitung, memproyeksikan, 
dan mempersentasikan data) yang berupa angka.

Click 

All Programs  
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9. Muhammad Muzaqi
10. Ajeng Dwiningtias
11. Anjani Wulandari
12. Agus Saputra 
13. Arya Wangga Sadewa
14. Cinta Laura Smith
15. Saras lailawati
17. Siti Maesaroh Janah
18. Aminah alya Fitria
19. Habibah Munawaroh
20. Salma Anisa Febriyanti

PENGENALAN MICROSOFT EXCEL Office 2007
Microsoft Excel  adalah bagian dari program aplikasi Microsoft
Ofice, atau disebut  juga “MS EXCEL” atau “Excel” saja.  Secara
umum program yang kita gunakan untuk membuat table atau
perhitungan dalam pengolah angka. Penggolongan resminya
adalah spreadsheet. Excel merupakan bagian dari Microsoft Office
bersama-sama dengan Word, Access, dan PowerPoint. Jika pada
suatu komputer terdapat Word hampir bisa dipastikan tedapat juga

Excel karena instalasinya dilakukan bersamaan, yaitu 
menginstal Microsoft Office.
Seperti halnya Word, Excel juga mempunyai banyak versi, termasuk
versi 2007 yang terdapat dalam paket Microsoft Office (yang kita
gunakan). Adapun versi yang baru tidak jauh beda dengan versi
2007 sehingga kita tetap biasa menggunakannya seperti biasa

Microsoft Excel merupakan salah satu program dalam windows 
untuk pengolah data (menghitung, memproyeksikan, 
dan mempersentasikan data) yang berupa angka.

Langkah-langkah memulai Microsoft Excel:

Click start

All Programs  pilih Microsoft Office

9990630036

9990640037

9990641038

9990641040

9990641041

9990641042

9990642043

9990642044

9990652045

9990652046

9990652047

PENGENALAN MICROSOFT EXCEL Office 2007
adalah bagian dari program aplikasi Microsoft

Ofice, atau disebut  juga “MS EXCEL” atau “Excel” saja.  Secara
umum program yang kita gunakan untuk membuat table atau
perhitungan dalam pengolah angka. Penggolongan resminya

. Excel merupakan bagian dari Microsoft Office
sama dengan Word, Access, dan PowerPoint. Jika pada

suatu komputer terdapat Word hampir bisa dipastikan tedapat juga
Excel karena instalasinya dilakukan bersamaan, yaitu ketika

Seperti halnya Word, Excel juga mempunyai banyak versi, termasuk
yang terdapat dalam paket Microsoft Office (yang kita

gunakan). Adapun versi yang baru tidak jauh beda dengan versi
sehingga kita tetap biasa menggunakannya seperti biasa

merupakan salah satu program dalam windows 
untuk pengolah data (menghitung, memproyeksikan, menganalisa,

Microsoft Office
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Pilih 
Atau dengan cara double click icon 
desktop 
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MICROSOFT OFFICE 
EXCEL 2007


Microsoft Excel merupakan program aplikasi 
kerja elektronik).
melakukan operasi perhitungan serta dapat
data kedalam bentuk tabel.
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Pilih Microsoft Office Excel 2007
Atau dengan cara double click icon Microsoft Excel 2007
desktop atau Quick Launch

 PENGENALAN SHEET
Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet 
kerja elektronik). Fungsi dari Microsoft Excel adalah untuk
melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan
data kedalam bentuk tabel.
 Langkah – langkah dalam memulai Microsoft Excel

- Aktifkan komputer terlebih dahulu
- Klik tombol Start pada taskbar
- Pilih menu All Program, Pilih Microsoft Office
- Kemudian klik Microsoft Excel 2007

Microsoft Excel 2007 pada 

spreadsheet (lembar 
adalah untuk

mempresentasikan

langkah dalam memulai Microsoft Excel

, Pilih Microsoft Office
Microsoft Excel 2007



26

MATERI RENCANA PROGRAM PERTEMUN PENDIDIKAN COMPUTER   KELAS V

KLS V

Minggu
46

MID 
SM II

PENGANTAR 
MICROSOFT EXCEL 

OFFICE 2007

ELEMEN DASAR MICROSOFT EXCEL OFFICE 2007
1.1 Office Button
1.2 Akses Cepat Toolbar
1.3 Menu Toolbar
1.3 Judul
1.4 Toolbar
1.5 Lembar Kerja
1.6 Help
1.7 Cell Aktif
1.8 Nama Range
1.9 Fungsi
1.10 Nomor Kolom
1.11 Penggulung Vertikal
1.12 Nomor Baris
1.13 Sheet Lembar Aktif
1.14 Penggulung Horizontal
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PENGANTAR 
MICROSOFT EXCEL 

OFFICE 2007

Arti Elemen Dasar Microsoft Excel Office 2007
 Judul

Judul menampilkan judul program dan dokumen aktif atau
nama file dari lembar kerja yang aktif.

 Office Button
Berisi barisan perintah untuk pengoperasian Program yang
standar misalnya membuat dokumen baru, membuka
dokumen lama, menyimpan, mencetak dan mempublish
dokumen.

 Akses Cepat Toolbar (Quick Access Toolbar)
Merupakan sarana yang disediakan Microsoft Excel untuk
mempercepat akses berkomunikasi dengannya misalnya
menyimpan, mencetak dan sebagainya

 Toolbar
Merupakan deretan tool-tool (gambar-gambar) yang mewakili
perintah dan berfungsi untuk mempermudah dan
mengefisienkan pengoperasian program.

 Help
Bila kita ingin bertanya sesuatu, maka ketik pertanyaan anda
pada tempat tersebut. Ms Excel akan memberikan alternatif
jawaban terhadap pertanyaan yang dimaksud.

 Lembar Kerja (Workbook)
Baris ini berisikan informasi halaman, section, letak insertion
point dan tombol pengendali.

 Cell
Cell merupakan Nomor Baris, Nomor Kolom

 Column Heading 
Berisi tentang petunjuk kolom pada lembar kerja sheet yang
aktif. Jumlah kolom yang tersedia yaitu 256 kolom.

 Sel _ Penggabungan antara baris dan kolom pada lembar sheet.
 Range _ Penggabungan antar sel / beberapa sel pada lembar

sheet.
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LATIHAN MEMBENTU 
TIGA (3) KOLOM A, B 

DAN C

Latihan membentu tiga (3) kolom A, B dan C
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Ketik data terlebih dahulu sesuai dengan kolom cell.

2
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KLS V
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DAFTAR PEMBELIAN 
BARANG

Latihan membentuk tujuh (7) kolom dan Merger kolom,  dimulai 

dari kolom   “B”  Form Daftar pepbelian barang
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MERGER 2 KOLOM

Langkah awal sebagai berikut :

1.Geser kursor ke kolm B, tulis Nomor dan merger 2 Row 
(baris) kebawah

Lalu klik Merger center   

2. Geser kursor ke kolom C, tulis Nama Barang dan merger 2 
Row (baris)   Kebawah – lalu klik Merger center  

                                                    

3. Geser kursor ke D, tulis Banyak Barang merger atau blok 
dua (2) Kolom C   dan D – lalu klik Merger center

                                                    

4. Geser kursor ke bawah tulis Jumlah dan Satuan di kolom C
dan D

5. Geser kursor ke F, tulis Harga – merger atau blok dua (2) 
kolom F dan G – lalu klik Merger center

                                                      

6. Geser kursor ke bawah tulis Satuan dan Jumlah di kolom F
dan G
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KLS V
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Merge & Center

1. Ketik data terlebih dahulu sesuai dengan contoh kolom cell 
diatas.

2. Tulis Daftar Pembelian Barang di kolom “B”
3. Blok Mulai Kolom “B” Sampai Kolom “G” yang bertuliskan

Daftar Pembelian Barang

4. Buatlah penggabungan Cell dengan Merge & Center , 
dengan cara block cell yang ingin di gabungkan lalu pilih Merge 
& Center.
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FORMAT BORDER
PADA LEMBAR 

DAFTAR HARGA

Membuat daftar harga barang “ format Border”
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LANGKAH MEMFORMAT 
BORDER ATAU GARIS 

TEPI SEHINGGA 
MEMBENTUK SUATU 

TABEL FORMULIR

Langkah memformat border atau garis tepi sehingga membentuk 
suatu tabel formulir

Blok atau seleksi seluruh tulisan dari atas hingga bawah
Klik Kanan Mouse – Lalu Pilih Format Cells
Setelah Tampil Format Cells –Pilih Qutline - Inside
Kemudian klik  OK    formulir daftar harga siap dipakai

      Seperti contoh gambar dibawah ini


