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MENGENAL  
MICROSOFT WORD 2010 

  

 

 

 

 

 

 

A. TAHUKAH KAMU DENGAN MICROSOFT WORD? 

Microsoft Word adalah salah satu program dari Microsoft Office, yang termasuk 

kedalam katergori word procecing atau program pengelolahan kata. Pada saat ini 

microsoft word paling banyak di gunakan oleh masyarakat pengguna komputer, karena 

penggunaan program yang cukup mudah, dan manfaatnya yang banyak. Microsoft 

Word 2010 (selanjutnya di kenal dengan Ms.Word) merupakan pengembangan dari 

Ms.Word versi sebelumnya, seperti: Ms.Word 6.0, Ms.Word 7.0, Ms.Word 2003, 

Ms.Word 2007. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ms. Word dapat digunakan untuk hal-

hal sebagai berikut: 

1. Membuat surat, bentuk resmi 

atau tidak resmi 

2. Membuat skripsi, karya tulis atau 

makalah 

3. Membuat tabel dan grafik 

4. Membuat gambar-gambar yang 

menarik 

5. Membuat laporan, dan lain 

sebagainya 

Ternyata 
fungsi Word 
banyak Ya…. 

BAB 

INDIKATOR: 

1. Siswa mampu menyebutkan pengertian dan fungsi Microsoft Word 

2. Siswa mampu mengaktifkan dan menutup kembali atau keluar dari Microsoft Word  

3. Siswa mengetahui Penampilan Microsoft Word dan mengenal perintah-perintah dasar 

4. Siswa mampu membuat dokumen sederhana, dapat menyimpan dan menampilkannya 
 

 
Lambang 

Microsoft Word 
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B. BAGAIMANA MENGAKTIFKAN Ms. WORD? 

Berikut ini adalah cara mengaktifkan Microsoft Word, (cara beikut dapat saja 

berbeda tergantung dari bagaimana cara mengingstalnya.) 

Cara Mengaktifkan Ms. Word: 

 Klik Start  

 Klik Programs 

 Klik Microsoft Office 

 Klik Microsoft Word 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MENGENAL BAGIAN-BAGIAN MICROSOFT WORD 

Dalam mempelajari Ms.Word banyak hal yang perlu kita ketahui, termasuk bagian-

bagian pendukungnya, seperti toolbar, bar menu, bar standar, status bar, dll.  Beikut 

akan dijelaskan bagian-bagian dari penampang microsoft  word setelah Ms.Word 

diaktifkan. 

 

Tahapan diatas, 
dapat  diperjelas 

dengan Perhatikan 
gambar disamping! 
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Berikut adalah keterangan dari gambar diatas: 

Gambar 

Nomor 
Nama Tools Keterangan 

A Customize quick 

Access Toolbar 

Perintah akses cepat, yang tediri dari : 

New : Membuat dokumen 

baru 

Open: Membuka file 

Save: Menyimpan file 

E-Mail : Mengirim dokumen 

yang sedang aktif ke alamat 

e-mail tertentu. 

Quick Print: Langsung 

mencetak dokumen aktif 
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Tools Save 

Note: Perintah yang ada di Customize quick 

Access Toolbar dapat kita tambah dan kita kurangi 

berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan, 

melalui perintah more commands. 

B Tytle Bar Menerangkan nama file yang sedang aktif dan 

nama program yang sedang digunakan. 

C Minimize/Maximize, 

Restore down, Close 

Digunakan untuk melakukan pengaturan 

terhadap jendela microsoft word yang sedang 

aktif. 

D Menu Bar Berisikan kumpulan menu untuk menjalankan 

microsoft word. 

E Toolbars Kumpulan gambar perintah/icon berdasarkan 

menu yang sedang aktif. 

F Kursor/titik sisip 

(insertion point) 

Sebagai pusat ketik. 

G Text Area Daerah untuk melakukan pengetikan. 

H Ruler Petunjuk jarak vertikal dan horizontal dari 

halaman/kertas yang digunakan. 

I Scroll Untuk menggulung halaman yang sedang aktif ke 

atas atau ke bawah. 

J Status Bar Untuk mengetahui informasi yang terjadi pada 

layar edit, seperti halaman, baris ke berapa, dan 

lain-lain. 

 

D. MENYIMPAN DATA 

Data atau hasil kerja kita yang dibuat dengan menggunakan 

Ms.Word dapat kita simpan, kalau istilah di computer namanya Save, 

tujuannya dari menyimpan data adalah agar suatu saat data atau hasil 

kerja kita butuhkan maka kita dapat menampilkannya kembali, berikut 

caranya: 
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Berikut ini adalah cara menyimpan document: 

 Setelah data selesai diketik 

 Klik menu File  Save atau Save As 

 Pada kotak dialog Save, tentukan: 

- Pada Save in, tentukan folder atau tempat penyimpanan file atau data yang 

diinginkan 

- Pada File Name, tuliskan nama file yang dimaksudkan, contoh latiha1 

- Tentukan format penyimpanan di save As type, seperti: 

a. Word Document : Menyimpan dengan dokumen standar 2007, dengan 

extentions file .docx 

b. Word 97-2003 Document : Menyimpan dengan dokumen yang sesuai 

dengan versi sebelumnya (seperti office 2003) dengan extentions file .doc 

c. PDF : Menyimpan dengan format PDF file, biasanya digunakan apabila data 

kita ingin upload di internet, dan tidak mudah di rubah orang. 

- Klik Save 

 

 

 

 

Ini adalah 
penampang 
kotak dialog 

Save 
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Aktifkanlah Ms.Word 2007 pada komputer masing-masing, kemudian ketiklah cerita 

berikut dengan melengkapi biodata kalian, mudah-mudahan enak di baca ya..... 

 

Setelah selesai, simpanlah karyamu tersebut dengan nama file tugas1 jangan lupa kalian 

buat folder dulu dengan nama dan kelas mu sekarang, mintalah bimbingan Bapak dan 

Ibu Guru untuk membuat folder tersebut. 
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Tools Open 

E. MENAMPILKAN DATA 

Data atau hasil kerja yang pernah kita simpan di komputer, 

FlasDisk atau di CD, dapat kita tampilkan kembali, istilah komputernya 

OPEN. Data atau hasil kerja yang berhasil kita Open akan ditampilkan 

sama seperti waktu terakhir kita simpan data tersebut, berikut adalah 

caranya: 

Berikut ini adalah cara menampilkan/ membuka document: 

 Klik File  Open 

 Pada kotak dialog Open, tentukan: 

- Pada Look in, tentukan folder atau tempat penyimpanan file atau hasil kerja kita. 

- Pada File name, tuliskan nama file yang dimaksudkan. 

- Pada file of type, ubah ke All word Documnets. 

 Klik Open 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini Lho… 
kotak 
dialog 
Open… 
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F. CLOSE DAN EXIT 

Close dan Exit merupakan dua perintah yang berbeda, Close adalah menutup file 

yang sedang diedit namun tidak keluar dari program ms.word, sedangkan Exit  adalah 

keluar dari program yang sedang di edit juga keluar dari Microsoft Word ke tampilan 

Windows awal. 

 

Perhatikan cara Close dan Exit berikut ini: 

1. Close File  

 Simpanlah data yang telah di edit terlebih dahulu. 

 Klik File 

 Klik Close 

Maka data akan tertutup (namun tidak keluar dari program Ms Word) 

2. Exit Program 

 Simpanlah data yang telah di edit terlebih dahulu. 

 Klik File 

 Klik Exit 

Maka Program Word akan keluar dan kembali ke layar Windows 

 

Beikut gambar penampang Close dan Exit dari menu edit mr.word. 
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Pada kesempatan ini kalian coba menuliskan sebuah cerita rakyat, dengan judul 

LUTUNG KASARUNG, kemudian kamu simpan dengan nama file Lutung Kasarung 1! 

Kerjakan pelan-pelan yang penting selesai. 

 

LUTUNG KASARUNG 

Pada suatu hari…. Prabu Tapa Agung menunjuk Purbasari, putri bungsunya 

sebagai pengganti. "Aku sudah terlalu tua, saatnya aku 

turun tahta," kata Prabu Tapa.  

Purbasari memiliki kakak yang bernama 

Purbararang. Ia tidak setuju adiknya diangkat 

menggantikan Ayah mereka. "Aku putri Sulung, 

seharusnya ayahanda memilih aku sebagai 

penggantinya," gerutu Purbararang pada tunangannya 

yang bernama Indrajaya.  

Kegeramannya yang sudah memuncak membuatnya mempunyai niat 

mencelakakan adiknya. Ia menemui seorang nenek sihir untuk memanterai Purbasari. 

Nenek sihir itu memanterai Purbasari sehingga saat itu juga tiba-tiba kulit Purbasari 

menjadi bertotol-totol hitam. Purbararang jadi punya alasan untuk mengusir adiknya 

tersebut. "Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang Ratu !" ujar 

Purbararang.  

Kemudian ia menyuruh seorang Patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. 

Sesampai di hutan patih tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah 

pondok untuk Purbasari. Ia pun menasehati Purbasari, "Tabahlah Tuan Putri. Cobaan ini 

pasti akan berakhir, Yang Maha Kuasa pasti akan selalu bersama Putri". "Terima kasih 

paman", ujar Purbasari.  
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Ketiklah naskah lagu Istighfar yang dinyanyikan Ust. AA.Gim berikut ini ! 
 

ASTAGHFIRULLAH 

 

Reff: 

Astaghfirullah Robbal Baroya 

Astaghfirullah Minal Hotoya 

Astaghfirullah Robbal Baroya 

Astaghfirullah Minal Hotoya 

 

Robi zidni Ilman Nafian 

Wawa fi’li  amalan nabulan 

Wawa hafni rizkon washian 

Watub alaya toubatan nasuha 

Watub alaya taubatan nasuha 

 

Reff: 

 

Kasih Sayang Allah Maha mempesona. 

Betapapun kita menghianatinya. 

Tiada Terputus hingga akhir masa. 

Selalu dinanti kembali padanya. 

Selalu dinanti bertobat padanya. 

 

 

Simpan latihan di atas dengan nama file Lagu Astaghfirullah, di folder masing-masing 

ya… 
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      UJI KOMPETENSI 
 
 
 
 
 
 

Cocokanlah! 

Berlah garis lurus dan angka pada lingkaran untuk soal berikut ini: 

 

Kerjakanlah soal berikut, berilah jawaban yang tepat dan benar! 

1. Coba tuliskan bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Word ? 

2. Microsoft Word adalah salah satu program dari Microsoft Office, yang termasuk 

kedalam katergori………. 

3. Word Procecing artinya……. 

4. Pada saat ini microsoft word paling banyak di gunakan oleh masyarakat pengguna 

komputer, karena……… 

5. Microsoft Word dapat digunakan untuk hal apa saja? 

6. Bagaimana cara menyimpan latihan di Ms.Word? 

1. 
Diawali dengan klik 
START 

  
 
 

 

 

2. Tools SAVE 
  

 
 

 
Close 

3. Tools Open 
  

 
 

 
Exit 

4. 

menutup file yang 
sedang diedit namun 
tidak keluar dari 
program 

 

  
 
 

 

 

5. 

keluar dari program 
yang sedang di edit 
juga keluar dari 
Microsoft Word 

  
 
 

 
Untuk menjalankan 
microsoft word 2007 

 


