
Memulai dengan Word 
Microsoft Word 2016 adalah aplikasi pengolah kata yang memungkinkan Anda untuk membuat berbagai 

dokumen, termasuk surat, resume, dan banyak lagi. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar bagaimana untuk 

menavigasi antarmuka Word dan terbiasa dengan beberapa fitur yang paling penting, seperti Ribbon, Quick 

Access Toolbar, dan tampilan Backstage. 

Mengenal Word 2016 

Word 2016 mirip dengan Word 2013 dan Word 2010. Jika sebelumnya Anda telah menggunakan versi di 

bawahnya, maka Word 2016 tentunya sudah terbiasa. Tetapi jika Anda baru menggunakan Word atau lebih 

banyak pengalaman dengan versi yang lama, Anda harus terlebih dahulu meluangkan waktu untuk agar akrab 

dengan antarmuka Word 2016. 

Antarmuka Word 

Ketika Anda membuka Word untuk pertama kalinya, Start Screen akan muncul. Dari sini, Anda dapat membuat 

buku kerja/ workbook baru, memilih template, dan mengakses buku kerja yang baru saja diedit. Dari Layar 

Start, cari dan pilih dokumen Blank untuk mengakses antarmuka Word. 

 

Pelajari lebih lanjut tentang antarmuka Word : 

 Quick Access Toolbar: Quick Access Toolbar memungkinkan Anda mengakses perintah-perintah 

umum, tidak peduli tab mana yang sedang dipilih. Secara default, di dalamnya termasuk Save, Undo, 

dan perintah Repeat. 

 Ribbon: Ribbon berisi semua perintah yang Anda perlukan dalam melakukan tugas umum di Word. 

Ribbon memiliki banyak tab, masing-masing tab dengan beberapa kelompok perintah. 

 Perintah Grup: Setiap kelompok/group berisi serangkaian perintah yang berbeda. Cukup klik perintah 

apapun untuk menerapkannya. Beberapa kelompok juga memiliki panah di sudut kanan bawah, yang 

dapat Anda klik untuk melihat perintah yang lebih lanjut. 

 Panel Dokumen: Ini adalah tempat di mana Anda akan mengetik dan mengedit teks dalam dokumen. 

 Ruller: Ruller terletak di bagian atas dan di sebelah kiri dokumen Anda. Akan mempermudah untuk 

menyelaraskan dan menyesuaikan jarak. 



 Tell Me: Bar Tell Me memungkinkan Anda untuk mencari sebuah perintah, sangat membantu jika Anda 

tidak ingat di mana menemukan sebuah perintah tertentu. 

 Microsoft Account: Dari sini, Anda dapat mengakses informasi akun Microsoft Anda, melihat profil, 

dan beralih akun. 

 Scroll Bar: Klik dan tarik scroll bar vertikal untuk bergerak ke atas dan ke bawah melalui halaman 

dokumen Anda. 

 Page dan Word Count: Dari sini, Anda dapat dengan cepat melihat jumlah kata dan halaman dalam 

dokumen Anda.  

 Document Views: Ada tiga cara untuk melihat dokumen. Read Mode menampilkan dokumen Anda 

dalam modus layar penuh. Print Layout, dipilih secara default dan akan menampilkan dokumen sama 

seperti halaman yang dicetak. Web Layout menunjukkan bagaimana dokumen Anda akan terlihat 

sebagai halaman web. 

 Zoom Control: Klik dan tarik slider untuk menggunakan zoom control Angka yang terletak pada kanan 

slider menunjukan persentase pembesaran.  

Lingkungan Word 

Seperti versi terbaru lainnya, Word 2016 tetap menggunakan fitur seperti Ribbon dan Quick Access Toolbar, di 

mana Anda akan menemukan perintah untuk melakukan tugas-tugas umum di Word, serta tampilan Backstage. 

Ribbon 

Word menggunakan sistem tab Ribbon, bukan menu tradisional. Ribbon berisi beberapa tab, yang dapat Anda 

temukan di dekat bagian atas jendela Word. 

 

Setiap tab berisi beberapa kelompok perintah yang terkait. Misalnya, kelompok Font pada tab Home berisi 

perintah untuk memformat teks dalam dokumen Anda. 

 

Beberapa kelompok juga memiliki panah kecil di sudut kanan bawah yang dapat Anda klik untuk pilihan yang 

lebih banyak. 

 



Menampilkan dan menyembunyikan Ribbon 

Jika Anda merasa bahwa Ribbon mengambil terlalu banyak ruang layar, Anda dapat menyembunyikannya. 

Untuk melakukan ini, klik panah Ribbon Display Option di sudut kanan atas Ribbon, lalu pilih opsi yang 

diinginkan dari menu drop-down: 

 

 Auto-hide Ribbon: Auto-hide menampilkan dokumen Anda dalam modus layar penuh dan akan 

menyembunyikan Ribbon dari pandangan. Untuk menampilkan kembali Ribbon, klik perintah Expand 

Ribbon di bagian atas layar. 

 Show Tabs: Opsi ini akan menyembunyikan semua kelompok perintah ketika mereka sedang tidak 

digunakan, namun tab akan tetap terlihat. Untuk menampilkan kembali Ribbon, cukup klik tab. 

 Show Tab dan Commands: Opsi ini akan memaksimalkan Ribbon. Semua tab dan perintah akan terlihat. 

Opsi ini dipilih secara default ketika Anda membuka Word untuk pertama kalinya. 

Untuk mempelajari cara menambahkan tab dan perintah kustom pada Ribbon, tinjau pelajaran tambahan kami 

pada Menyesuaikan Ribbon . 

Menggunakan fitur Tell Me 

Jika Anda mengalami kesulitan menemukan perintah yang Anda inginkan, fitur Tell Me dapat membantu. Ia 

bekerja seperti sebuah kotak pencarian biasa : Ketik apa yang Anda ingin cari, dan daftar pilihan akan muncul. 

Anda kemudian dapat menggunakan perintah secara langsung dari menu tanpa harus menemukannya di Ribbon. 

 

Quick Access Toolbar 

Terletak tepat di atas Ribbon, Quick Access Toolbar memungkinkan Anda mengakses perintah umum dengan 

tidak mempedulikan tab mana yang dipilih. Secara default, itu menampilkan perintah Save, Undo, dan Redo, 

tetapi Anda dapat menambahkan perintah lain tergantung pada kebutuhan Anda. 

Menambahkan perintah pada Quick Access Toolbar: 

1. Klik panah drop-down di sebelah kanan Quick Access Toolbar. 



 

2. Pilih perintah yang ingin Anda tambahkan dari menu. 

 

3. Perintah akan ditambahkan pada Quick Access Toolbar. 

 

Ruller 

Ruller terletak di bagian atas dan di sebelah kiri dokumen Anda. Ruller akan mempermudah menyesuaikan 

dokumen Anda dengan presisi. Jika Anda ingin, Anda dapat menyembunyikan Ruler untuk memperbasar ruang 

layar. 

Menampilkan atau menyembunyikan Ruler: 

1. Klik tab View. 

 

2. Klik kotak centang di sebelah Ruller untuk menampilkan atau menyembunyikan Ruler. 



 

Tampilan Backstage 

Tampilan Backstage menampilkan pilihan untuk menyimpan, membuka file, mencetak, dan berbagi dokumen 

Anda. Untuk mengakses tampilan Backstage, klik tab File pada Ribbon. 

 

Pelajari lebih lanjut tentang menggunakan tampilan Backstage. 

 Return to Word: Anda dapat menggunakan panah untuk menutup tampilan Backstage dan kembali ke 

Word. 

 Info: Panel Info akan muncul setiap kali Anda mengakses tampilan Backstage. Ini berisi informasi 

tentang dokumen saat ini. Anda juga dapat memeriksa dokumen untuk menghapus informasi pribadi dan 

melindunginya, mencegah orang lain membuat perubahan. 

 New: Dari sini, Anda dapat membuat dokumen kosong yang baru, atau Anda dapat memilih dari pilihan 

template. 

 Open: Dari sini, Anda dapat membuka dokumen yang disimpan pada komputer atau OneDrive Anda. 

 Save dan Save As: Anda akan menggunakan Save dan Save As untuk menyimpan dokumen ke 

komputer atau OneDrive Anda. 

 Print: Dari panel Print, Anda dapat mengubah pengaturan pencetakan dan mencetak buku kerja Anda. 

Anda juga dapat melihat preview dari dokumen Anda. 

 Share: Dari sini, Anda dapat mengundang orang untuk melihat dan berkolaborasi pada dokumen Anda. 

 Ekspor: Dari sini, Anda dapat mengekspor dokumen Anda menjadi file dengan format lain, seperti PDF 

/ XPS. 

 Close: Klik di sini untuk menutup buku kerja yang saat ini terbuka. 

 Account: Dari panel Account, Anda dapat mengakses informasi akun Microsoft Anda, mengubah tema 

dan latar belakang, dan keluar dari akun Anda. 

 Options: Di sini, Anda dapat mengubah berbagai pilihan Word. Misalnya, Anda dapat mengontrol 

pengaturan ejaan dan pemeriksaan tata bahasa, pengaturan AutoRecover, dan preferensi bahasa. 

Tampilan dokumen dan zooming 

Word memiliki berbagai pilihan tampilan yang dapat mengubah bagaimana dokumen Anda akan ditampilkan. 

Anda dapat memilih melihat dokumen Anda pada mode baca/Read View, Print Layout, atau Web Layout. 

Tampilan ini dapat berguna untuk berbagai tugas, terutama jika Anda berencana untuk mencetak dokumen. 

Anda juga dapat memperbesar dan memperkecil agar dokumen Anda lebih mudah dibaca. 

Mengalihkan tampilan dokumen 

Mengalihkan berbagai dokumen yang berbeda sangatlah mudah. Cukup cari dan pilih tampilan dokumen yang 

diinginkan di sudut kanan bawah jendela Word. 

 Read Mode: Tampilan ini akan membuka dokumen pada layar penuh. Tampilan ini sangat berguna 

untuk membaca teks dalam jumlah besar atau jika hanya ingin meninjau pekerjaan Anda. 



 

 Print Layout: Ini adalah tampilan default dokumen Word. Ini akan menampilkan seperti apa tampilan 

dokumen ketika dicetak. 

 

 Web Layout: ini akan menampilkan dokumen seperti halaman web, yang dapat membantu jika Anda 

ingin menggunakan Word untuk mempublikasikan konten secara online. 



 

Memperbesar dan memperkecil 

Untuk memperbesar atau memperkecil, klik dan tarik zoom control slider di sudut kanan bawah jendela Word. 

Anda juga dapat memilih perintah + atau - untuk memperbesar atau memperkecilnya secara bertahap. nomor di 

sebelah slider menampilkan persentase zoom saat ini, juga disebut zoom level. 

 

Tantangan! 

1. Buka Word 2016, dan buat dokumen kosong. 

2. Ubah Ribbon Display Options menjadi Show Tabs. 

3. Gunakan Customize Quick Access Toolbar, tambahkan New, Quick Print, dan Spelling & Grammar. 

4. Di kotak Tell Me, ketik Shape dan tekan Enter. 

5. Pilihlah shape dari menu, dan klik dua kali di suatu tempat pada dokumen Anda. 

6. Tampilkan Ruller jika belum terlihat. 

7. Zoom dokumen menjadi 120%.  

8. Ubah tampilan Dokumen menjadi Web Layout. 

9. Setelah selesai, dokumen Anda akan terlihat seperti ini: 



 

10. Ubah Ribbon Display Options kembali menjadi Show Tabs and Commands, dan ubah Document View 
menjadi Print Layout. 

  



Membuat dan Membuka Dokumen 
Pengantar 

file Word disebut dokumen. Setiap kali Anda memulai sebuah proyek baru di Word, Anda harus membuat 

dokumen baru, yang bisa kosong atau dari template. Anda juga harus tahu bagaimana membuka dokumen yang 

ada. 

Tonton video di bawah untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara membuat dan membuka dokumen di Word. 

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> 

Membuat dokumen kosong baru: 

Ketika memulai sebuah proyek baru di Word, Anda akan sering memulai dengan dokumen kosong baru. 

1. Klik tab File untuk mengakses tampilan Backstage. 

 

2. Pilih New, lalu klik dokumen Blank. 

 

3. Sebuah dokumen kosong baru akan muncul. 

Membuat workbook baru dari template: 



Template adalah dokumen pradesain yang dapat Anda gunakan untuk membuat dokumen baru dengan cepat. 

Template sering juga termasuk didalamnya format khusus dan formula yang telah ditetapkan, sehingga dapat 

menghemat banyak waktu dan usaha ketika memulai sebuah proyek baru. 

1. Klik tab File untuk mengakses tampilan Backstage, lalu pilih New. 

2. Beberapa template akan muncul di bawah opsi dokumen yang kosong. Anda juga dapat menggunakan 

kotak pencarian untuk menemukan sesuatu yang lebih spesifik. Dalam contoh kita, kita akan mencari 

template brosur. 

 

3. Bila Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai, pilih template untuk melihatnya. 



 

4. Sebuah preview dari template akan muncul. Klik Create untuk menggunakan template yang dipilih. 

 

5. Sebuah dokumen baru akan muncul dengan template yang dipilih. 

Anda juga dapat menelusuri template berdasarkan kategori setelah melakukan penelusuran. 



 

Membuka dokumen yang sudah ada: 

Selain membuat dokumen baru, Anda akan perlu untuk membuka dokumen yang tersimpan sebelumnya. Untuk 

mempelajari lebih lanjut tentang menyimpan dokumen, mengunjungi pelajaran kita pada Menyimpan dan 

Berbagi Dokumen . 

1. Buka tampilan Backstage, kemudian klik Open. 

 

2. Pilih This PC, kemudian klik Browse. Anda juga dapat memilih OneDrive untuk membuka file yang 

tersimpan pada OneDrive Anda. 

http://www.gcflearnfree.org/word-2016-(bahasa-indonesia)/menyimpan-dan-berbagi-dokumen/1/
http://www.gcflearnfree.org/word-2016-(bahasa-indonesia)/menyimpan-dan-berbagi-dokumen/1/


 

3. Kotak dialog Open akan muncul. Cari dan pilih dokumen Anda, kemudian klik Open. 

 

4. Dokumen yang dipilih akan muncul. 

Kebanyakan fitur di Microsoft Office, termasuk Word, diarahkan menyimpan dan berbagi dokumen secara 

online. Hal ini dilakukan dengan OneDrive, yang merupakan ruang penyimpanan online untuk dokumen dan 

file. Jika Anda ingin menggunakan OneDrive, pastikan Anda masuk ke Word dengan akun Microsoft Anda. 

Tinjau pelajaran kita tentang Memahami OneDrive untuk mempelajari lebih lanjut. 

Melakukan pin dokumen: 

Jika Anda sering bekerja dengan dokumen yang sama, Anda dapat pin ke tampilan Backstage untuk 

mengaksesnya dengan cepat. 

1. Buka tampilan Backstage, klik Open, lalu pilih Recent.  

2. Daftar dokumen yang baru diedit akan muncul. Arahkan mouse di atas dokumen yang ingin pin, lalu 

klik ikon pushpin. 



 

3. Dokumen akan tertinggal di daftar Recent dokumen sampai itu dilepas. Untuk membuka pin dokumen, 
klik ikon pushpin lagi. 

 

Mode Kompatibilitas 

Kadang-kadang Anda mungkin perlu untuk bekerja dengan dokumen yang dibuat dengan versi Microsoft Word 

sebelumnya, seperti Word 2010 atau Word 2007. Ketika Anda membuka jenis dokumen, mereka akan muncul 

dalam Mode Kompatibilitas. 

Compatibility Mode menonaktifkan fitur-fitur tertentu, sehingga Anda hanya dapat mengakses perintah yang 

ditemukan di dalam program yang digunakan ketika membuat dokumen itu. Misalnya, jika Anda membuka 

dokumen yang dibuat di Word 2007 Anda hanya dapat menggunakan tab dan perintah yang ditemukan di Word 

2007. 

Pada gambar di bawah, Anda dapat melihat bagaimana Compatibility Mode dapat mempengaruhi perintah yang 

tersedia. Karena dokumen di sebelah kiri adalah di Compatibility Mode, itu hanya menunjukkan perintah yang 

tersedia di Word 2007. 

 

Untuk keluar dari Compatibility Mode, Anda hanya perlu mengkonversi dokumen dengan jenis versi saat ini. 

Namun, jika Anda berkolaborasi dengan orang lain yang hanya memiliki akses ke versi Word sebelumnya, yang 

terbaik adalah untuk meninggalkan dokumen pada Compatibility Mode sehingga formatnya tidak akan berubah. 

Anda dapat mengulas halaman dukungan dari Microsoft untuk mempelajari lebih lanjut tentang fitur yang 

dinonaktifkan dalam Compatibility Mode. 



Mengkonversi dokumen: 

Jika Anda ingin mengakses ke semua fitur Word 2016 , Anda dapat mengkonversi format file dokumen ke 2016 

. 

1. Klik tab File untuk mengakses tampilan Backstage, kemudian cari dan pilih perintah Convert. 

 

2. Sebuah kotak dialog akan muncul. Klik OK untuk mengkonfirmasi upgrade berkas. 

 

3. Dokumen akan dikonversi menjadi jenis file terbaru. 

Mengkonversi file dapat menyebabkan beberapa perubahan tata letak asli dari dokumen. 

Tantangan! 

1. Buka dokumen praktek kami. 

2. Perhatikan bahwa dokumen terbuka di Compatibility Mode. Ubah menjadi format file 2016. Jika kotak 

dialog muncul menanyakan apakah Anda ingin menutup dan membuka kembali file untuk melihat fitur-

fitur baru, pilih Yes.  

3. Dalam tampilan Backstage, pin file atau folder. 

  



Teks Dasar 
Pengantar 

Jika Anda baru mengunakan Microsoft Word, Anda harus mempelajari dasar-dasar mengetik, mengedit, dan 

pengorganisasian teks. Tugas-tugas dasar mencakup kemampuan untuk menambah, menghapus, dan 

memindahkan teks dalam dokumen Anda, serta bagaimana cara memotong, menyalin, dan paste. 

Opsional: Unduhlah dokumen praktek kita. 

Menggunakan insertion point untuk menambahkan teks 

Insertion point adalah itik penyisipan berupa garis vertikal berkedip dalam dokumen Anda. Hal ini 

menunjukkan di mana Anda dapat memasukkan teks pada halaman. Anda dapat menggunakan titik penyisipan 

dalam berbagai cara. 

 Dokumen kosong: Ketika sebuah dokumen kosong yang baru akan terbuka, titik penyisipan akan 

muncul di sudut kiri atas halaman. Jika Anda ingin, Anda dapat mulai mengetik dari lokasi ini. 

 

 Menambahkan spasi: Tekan spasi untuk menambahkan spasi setelah kata atau di antara teks. 

 

 Baris baru paragraf : Tekan Enter pada keyboard untuk memindahkan titik penyisipan ke baris paragraf 

berikutnya. 



 

 Penempatan manual: Setelah Anda mulai mengetik, Anda dapat menggunakan mouse untuk 

memindahkan titik penyisipan ke tempat tertentu dalam dokumen Anda. Cukup klik lokasi di teks di 

mana Anda ingin menempatkan itu. 

 

 Tombol panah: Anda juga dapat menggunakan tombol panah pada keyboard untuk memindahkan titik 

penyisipan. Tombol panah kiri dan kanan akan bergerak di antara karakter yang berdekatan pada baris 

yang sama, sedangkan panah atas dan bawah akan bergerak di antara garis paragraf. Anda juga dapat 

menekan Ctrl + Kiri atau Ctrl + Kanan agar dapat dengan cepat bergerak di antara seluruh kata-kata. 

Dalam dokumen kosong baru, Anda dapat mengklik dua kali mouse untuk memindahkan titik penyisipan di 

tempat lain pada halaman. 

Pemilihan teks 

Sebelum Anda dapat memindahkan atau memformat teks, Anda harus memilihnya. Untuk melakukan ini, klik 

dan tarik mouse Anda di atas teks, kemudian lepaskan mouse. Sebuah kotak tersorot akan muncul di atas teks 

yang dipilih. 

 

Ketika Anda memilih teks atau gambar di Word, toolbar yang melayang disertai shortcut perintah akan muncul. 

Jika toolbar tidak segera muncul, coba layangkan mouse di atas bagaian yang diseleksi. 

 



Memilih beberapa baris teks: 

1. Pindahkan pointer mouse ke kiri dari setiap baris sehingga menjadi panah miring kanan. 

 

2. Klik mouse. Barisnya akan terseleksi. 

 

3. Untuk memilih beberapa baris, klik dan tarik mouse ke atas atau bawah. 

 
4. Untuk memilih semua teks dalam dokumen Anda, pilih perintah Select pada tab Home, lalu klik Select 

All. Anda juga dapat menekan Ctrl + A pada keyboard Anda. 

 

Shortcut lainnya termasuk mengklik dua kali untuk memilih kata dan klik-tiga-kali untuk memilih seluruh 

kalimat atau paragraf. 

Menghapus teks: 

Ada beberapa cara untuk delete, atau remove, teks: 

 Untuk menghapus teks di sebelah kiri titik penyisipan, tekan tombol Backspace pada keyboard Anda. 



 Untuk menghapus teks ke kanan titik penyisipan, tekan tombol Delete pada keyboard Anda. 

 Pilih teks yang ingin Anda hapus, kemudian tekan tombol Delete. 

Jika Anda memilih teks dan mulai mengetik, teks yang dipilih secara otomatis akan dihapus dan diganti dengan 

teks baru. 

Menyalin dan memindahkan teks 

Word memungkinkan Anda untuk menyalin teks yang sudah ada di dokumen Anda dan paste di tempat lain, 

yang dapat menghemat banyak waktu dan upaya. Jika Anda ingin memindahkan teks di dalam dokumen Anda, 

Anda dapat cut dan paste atau drag dan drop. 

Menyalin dan menempelkan teks: 

1.  

2. Pilih teks yang akan disalin. 

 

3. Klik perintah Copy pada tab Home. Anda juga dapat menekan Ctrl + C pada keyboard Anda. 

 

4. Tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin teks yang muncul. 

 

5. Klik perintah Paste pada tab Home. Anda juga dapat menekan Ctrl + V pada keyboard Anda. 



 

6. teks akan muncul. 

 

Cut dan paste teks: 

1.  

2. Pilih teks yang ingin dipotong. 

 

3. Klik perintah Cut pada tab Home. Anda juga dapat menekan Ctrl + X pada keyboard Anda. 

 

4. Tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin teks itu muncul. 



 

5. Klik perintah Paste pada tab Home. Anda juga dapat menekan Ctrl + V pada keyboard Anda. 

 

6. teks akan muncul. 

 

1.  

Anda juga dapat memotong, menyalin, dan paste dengan mengklik kanan dokumen Anda dan memilih tindakan 

yang diinginkan dari menu drop-down. Bila Anda menggunakan metode ini untuk menyisipkan, Anda dapat 

memilih dari tiga pilihan yang menentukan bagaimana teks akan diformat: Keep Source Formatting, Merge 

Formatting, dan Keep Text Only. Anda dapat mengarahkan mouse di atas masing-masing ikon untuk melihat 

apa yang akan terlihat seperti sebelum Anda memilihnya. 

Drag dan drop teks: 

1.  

2. Pilih teks yang ingin dipindah. 



 

3. Klik dan drag teks ke lokasi di mana Anda ingin itu muncul. Sebuah persegi panjang kecil akan muncul 

di bawah panah yang menunjukkan bahwa Anda sedang mengerakan teks. 

 
4. Lepaskan mouse, dan teks akan muncul. 

 

Jika teks tidak muncul di lokasi yang tepat yang Anda inginkan, Anda dapat menekan tombol Enter pada 

keyboard untuk memindahkan teks ke baris baru. 

Undo dan Redo 

Katakanlah Anda bekerja pada sebuah dokumen dan sengaja menghapus beberapa teks. Untungnya, Anda tidak 

perlu mengetik ulang segala sesuatu yang Anda hapus! Word memungkinkan Anda untuk membatalkan 

tindakan terakhir Anda ketika Anda membuat kesalahan. 

Untuk melakukan hal ini, cari dan pilih perintah Undo pada Quick Access Toolbar. Anda juga dapat menekan 

Ctrl + Z pada keyboard Anda. Anda dapat terus menggunakan perintah ini untuk membatalkan beberapa 

perubahan berturut-turut. 

 



Sebaliknya, perintah Redo memungkinkan Anda untuk membalikkan undo terakhir. Anda juga dapat mengakses 

perintah ini dengan menekan Ctrl + Y pada keyboard Anda. 

 

Simbol 

Jika Anda inginmemasukkan karakter yang tidak biasa yang tidak ada pada keyboard Anda, seperti simbol hak 

cipta atau merek dagang, Anda biasanya dapat menemukannya dengan perintah Symbol. 

Menyisipkan simbol: 

1. Tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin simbol muncul. 

 

2. Klik tab Insert. 

 

3. Cari dan pilih perintah Symbol, kemudian pilih simbol yang diinginkan dari menu drop-down. Jika 

Anda tidak melihat yang Anda inginkan, pilih More Symbol. 

 

4. Simbol akan muncul dalam dokumen. 



 

  



Tantangan! 

1. Buka dokumen praktek kami. 

2. Gulir ke halaman 2. 

3. Tempatkan titik penyisipan di bagian atas dokumen dan ketik Now Introducing ... 

4. Gunakan tombol panah untuk memindahkan titik penyisipan ke harga Signature Detail Plan dan 

mengubahnya menjadi $ 99.99 / mo. 

5. Di bagian bawah dokumen, gunakan drag dan drop untuk memindahkan Just leave the details to us pada 

akhir baris terakhir. 

6. Pada akhir baris Anda yang baru saja dipindah, masukkan simbol merek dagang. Jika Anda tidak dapat 

menemukan simbol merek dagang, sisipkan simbol yang berbeda pilihan Anda. 

7. Setelah selesai, dokumen Anda akan terlihat seperti ini: 

 

 

  



Pemformatan Teks 
Pengantar 

Teks berformat dapat menarik perhatian pembaca pada bagian tertentu dari dokumen dan menekankan pada 

informasi yang penting. Di Word, Anda memiliki beberapa pilihan untuk menyesuaikan teks, termasuk font, 

ukuran, dan warna. Anda juga dapat menyesuaikan keselarasan teks untuk mengubah bagaimana ditampilkan 
pada halaman. 

Opsional: Unduhlah dokumen praktek kita. 

Tonton video di bawah ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang format teks di Word. 

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> 

Mengubah ukuran font: 

1. Pilih teks yang ingin Anda ubah. 

 

2. Pada tab Home, klik panah drop-down Font size. Pilih ukuran font dari menu. Jika ukuran font yang 

Anda butuhkan tidak tersedia di menu, Anda dapat mengklik kotak ukuran font dan jenis ukuran font 

yang diinginkan, lalu tekan Enter. 



 

3. Ukuran font akan berubah dalam dokumen. 

 

Anda juga dapat menggunakan perintah Grow Font dan Shrink Font untuk mengubah ukuran font. 

 



Mengubah font: 

Secara default, font pada buku kerja yang baru ditetapkan dengan jenis Calibri. Namun, Word memberikan 

banyak font lain yang dapat Anda gunakan untuk menyesuaikan teks. 

1. Pilih teks yang ingin Anda ubah. 

 

2. Pada tab Home, klik panah drop-down di samping kotak Font. Menu dari gaya font akan muncul. 

3. Pilih gaya font yang ingin Anda gunakan. 

 

4. Font akan berubah dalam dokumen. 



 

Ketika membuat dokumen profesional atau dokumen yang berisi beberapa paragraf, Anda akan memilih font 
yang mudah dibaca. Setara dengan Calibri, font standar yang mudah dibaca adalah Cambria, Times New 

Roman, dan Arial. 

Mengubah warna font: 

1. Pilih teks yang ingin Anda ubah. 

 

2. Pada tab Home, klik panah drop-down Font Color. Menu Font Color akan muncul. 



 

3. Pilih warna font yang ingin Anda gunakan. Warna font akan berubah dalam dokumen. 

 

Pilihan warna Anda tidak terbatas pada menu drop-down yang muncul. Pilih More Colors di bagian bawah 

menu untuk mengakses kotak dialog Colors. Pilih warna yang Anda inginkan, lalu klik OK. 



 

Menggunakan perintah Bold, Italic, dan Underline: 

Bold, Italic, dan perintah Underline dapat digunakan untuk membantu menarik perhatian pada kata-kata atau 

frase penting. 

1. Pilih teks yang ingin Anda ubah. 

 

2. Pada tab Home, klik perintah Bold (B), Italic (I), atau Underline (U) dalam kelompok Font. Dalam 

contoh kita, kita akan klik Bold. 

 

3. Teks yang dipilih akan diubah dalam dokumen. 



 

Mengubah kasus teks: 

Bila Anda ingin dengan cepat mengubah kasus case, Anda dapat menggunakan perintah Change Case bukan 

menghapusnya dan mengetik ulang teks. 

1. Pilih teks yang ingin Anda ubah. 

 

2. Pada tab Home, klik perintah Change Case pada kelompok Font. 

3. Sebuah menu drop-down akan muncul. Pilih opsi case yang diinginkan dari menu. 



 

4. Kasus teks akan berubah dalam dokumen. 

 

Menyorot teks: 

Penyorotan dapat menjadi alat yang berguna untuk menandai teks penting dalam dokumen Anda. 

1. Pilih teks yang ingin Anda sorot. 



 

2. Dari tab Home, klik panah drop-down Text Highlight Color. Menu Highlight Color akan muncul. 

 

3. Pilih warna highlight yang diinginkan. Teks yang dipilih kemudian akan disorot dalam dokumen. 

 



Untuk menghapus penyorotan, pilih teks yang disorot, kemudian klik panah drop-down Text Highlight Color. 

Pilih No Color dari menu drop-down. 

 

Jika Anda ingin menyorot beberapa baris teks, mengubah mouse ke stabilo mungkin menjadi alternatif yang 

membantu untuk memilih dan menyoroti garis individual. Klik perintah Text Highlight Color, dan kursor 

berubah menjadi stabilo. Anda kemudian dapat mengklik, tahan, dan tarik stabilo di atas garis yang ingin Anda 

sorot. 

Mengubah perataan teks: 

Secara default, Word menyelaraskan teks di margin kiri pada dokumen yang baru. Namun, ada kalanya Anda 

ingin menyesuaikan perataan teks ke tengah atau kanan. 

1. Pilih teks yang ingin Anda ubah. 

 

2. Pada tab Home, pilih salah satu dari empat pilihan alignment dari kelompok Paragraf. Dalam contoh 

kita, kita telah memilih Center Alignment. 

 

3. Teks akan disesuaikan dalam dokumen. 



 

Klik tanda panah slideshow di bawah ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi perataan teks yang 

lainnya. 

  

Align Text Left: Ini menyelaraskan semua teks yang dipilih ke margin kiri. Perintah Align Text Left 

adalah penyelarasan yang paling umum dan dipilih secara default ketika sebuah dokumen baru dibuat. 

  



  

  

 

 1 

 2 

 3 

 4 

Anda dapat menggunakan fitur pengaturan Word Set as Default untuk menyimpan semua perubahan format 

yang telah Anda buat dan secara otomatis menerapkannya ke dokumen baru. Untuk mempelajari bagaimana 

melakukan ini, baca artikel kami tentang Mengubah Pengaturan Default Anda di Word . 

  

https://edu.gcfglobal.org/en/word-2016-(bahasa-indonesia)/pemformatan-teks/print/#0
https://edu.gcfglobal.org/en/word-2016-(bahasa-indonesia)/pemformatan-teks/print/#1
https://edu.gcfglobal.org/en/word-2016-(bahasa-indonesia)/pemformatan-teks/print/#2
https://edu.gcfglobal.org/en/word-2016-(bahasa-indonesia)/pemformatan-teks/print/#3
https://edu.gcfglobal.org/en/word-2016-(bahasa-indonesia)/pemformatan-teks/print/
https://edu.gcfglobal.org/en/word-2016-(bahasa-indonesia)/pemformatan-teks/print/


Tantangan! 

1. Buka dokumen praktek kami. 

2. Gulir ke halaman 2. 

3. Pilih kata-kata For Rent dan ubah ukuran font menjadi 48 pt. 

4. Dengan teks masih dipilih, ubah font menjadi Franklin Gothic Demi. Catatan: Jika Anda tidak melihat 

font ini dalam menu, Anda dapat memilih yang lainnya. 

5. Gunakan perintah Change Case untuk mengubah For Rent menjadi huruf besar. 

6. Mengubah warna kata-kata For Rent menjadi Gold, Accent 4. 

7. Menghapus sorotan dari nomor telepon (919-555-7237). 

8. Pilih semua teks dari For Rent to (919-555-7237) dan pilih Center Align. 

9. Mencetak miring teks dalam paragraf di bawah About Villa Pina. 

10. Setelah selesai, halaman Anda akan terlihat seperti ini: 

 

 

 

  



Tataletak Halaman 
 

Pengantar 

Word menawarkan berbagai tata letak halaman dan pilihan format yang dapat mempengaruhi bagaimana konten 

akan muncul di halaman. Anda dapat menyesuaikan orientasi halaman, ukuran kertas, dan margin halaman 
tergantung pada bagaimana Anda ingin dokumen Anda ditampilkan. 

Opsional: Unduhlah dokumen praktek kita. 

Tonton video di bawah untuk mempelajari lebih lanjut tentang tata letak halaman di Word. 

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> 

Orientasi halaman 

Word menawarkan dua pilihan orientasi halaman: landscape dan portrait. Bandingkan contoh kita di bawah ini 

untuk melihat bagaimana orientasi dapat mempengaruhi penampilan dan jarak teks dan gambar. 

 Landscape berarti halaman berorientasi horisontal. 

 

 Potrait berarti halaman berorientasi vertikal. 



 

Mengubah orientasi halaman: 

1. Pilih tab Layout. 

2. Klik perintah Orientasi pada kelompok Page Setup. 

 

3. Sebuah menu drop-down akan muncul. Klik salah satu Portrait atau Landscape untuk mengubah 

orientasi halaman. 

 

4. Orientasi halaman dokumen akan berubah. 

Ukuran halaman 

Secara default, ukuran halaman dari dokumen yang baru adalah 8.5 inci dengan 11 inci. Tergantung pada 

proyek Anda, Anda mungkin ingin menyesuaikan ukuran halaman dokumen Anda. Sangat penting untuk dicatat 

bahwa sebelum memodifikasi ukuran halaman yang default, Anda harus memeriksa melihat halaman ukuran 

printer Anda yang dapat ditampung. 

Mengubah ukuran halaman: 



Word memiliki berbagai ukuran halaman standar yang dapat dipilih. 

1. Pilih tab Layout, kemudian klik perintah Size. 

 

2. Sebuah menu drop-down akan muncul. Ukuran halaman saat itu akan disorot. Klik ukuran halaman 

standar yang diinginkan. 

 

3. Ukuran halaman dari dokumen akan berubah. 

Menggunakan ukuran halaman kustom: 

Word juga memungkinkan Anda untuk menyesuaikan ukuran halaman di kotak dialog Page Setup. 

1. Dari tab Layout, klik Size. Pilih More Paper Sizes dari menu drop-down. 



 

2. Kotak dialog Page Setup akan muncul. 
3. Sesuakan nilai Width dan Height, kemudian klik OK. 



 

4. Ukuran halaman dari dokumen akan berubah. 

Margin halaman 

Margin adalah ruang antara teks dan tepi dokumen Anda. Secara default, margin dokumen baru ditetapkan 

sebagai Normal, yang berarti memiliki ruang satu inci antara teks dan tepian. Tergantung pada kebutuhan Anda, 

Word memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran margin dokumen Anda. 

Memformat margin halaman: 

Word memiliki berbagai ukuran marjin yang telah ditetapkan untuk dipilih. 

1. Pilih tab Layout, kemudian klik perintah Margin. 

 

2. Sebuah menu drop-down akan muncul. Klik ukuran margin yang telah ditetapkan yang Anda inginkan. 



 

3. Margin dokumen akan berubah. 

Menggunakan margin kustom: 

Word juga memungkinkan Anda untuk menyesuaikan ukuran margin Anda di kotak dialog Page Setup. 

1. Dari tab Layout, klik Margin. Pilih Custom Margin dari menu drop-down. 



 

2. Kotak dialog Page Setup akan muncul. 

3. Sesuaikan nilai untuk setiap margin, kemudian klik OK. 



 

4. Margin dokumen akan berubah. 

Anda juga dapat membuka kotak dialog Page Setup dengan menavigasi ke tab Layout dan klik panah kecil di 

sudut kanan bawah grup Page Setup. 

 

Anda dapat menggunakan fitur Word Set as Default sebagai fitur default untuk menyimpan semua perubahan 

format yang telah Anda buat dan secara otomatis menerapkannya ke dokumen baru. Untuk mempelajari 

bagaimana melakukan ini, baca artikel kami tentang Mengubah Pengaturan Default Anda di Word . 

Tantangan! 

1. Buka dokumen praktek kami. 

2. Ubah orientasi halaman menjadi Portrait. 

3. Ubah ukuran halaman menjadi Legal. Jika ukuran Legal tidak tersedia, Anda dapat memilih ukuran lain 

seperti A5. 

4. Ubah margin untuk pengaturan Narrow. 

5. Setelah selesai, dokumen Anda seharusnya menjadi satu halaman jika menggunakan ukuran Legal. 

Seharusnya terlihat seperti ini: 



 

  



Tabel 
Pengantar 

Sebuah tabel adalah kotak-kotak sel yang tersusun dalam baris dan kolom. Tabel dapat digunakan untuk 

mengatur jenis konten, apakah Anda bekerja dengan teks atau data numerik. Pada Word, Anda dapat dengan 

cepat memasukkan tabel kosong atau mengubah teks yang ada menjadi sebuah tabel.Anda juga dapat 
menyesuaikan tabel Anda menggunakan gaya dan layout yang berbeda.  

Menyisipkan table kosong: 

1. Tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin tabel muncul. 

2. Arahkan ke tab Insert, kemudian klik perintah Table. 

 

3. Ini akan membuka menu drop-down yang berisi kotak-kotak. Arahkan kursor pada kotak untuk memilih 

jumlah kolom dan baris yang Anda inginkan. 

 

4. Klik kotak-kotak untuk mengkonfirmasi pilihan Anda, dan tabel akan muncul. 

5. Untuk memasukkan teks, tempatkan titik penyisipan di setiap sel, kemudian mulai mengetik. 



 

Untuk menavigasi antara sel-sel, gunakan tombol Tab atau tombol panah pada keyboard Anda. Jika titik 

penyisipan di sel terakhir, tekan tombol Tab secara otomatis akan membuat baris baru. 

Mengubah teks yang ada untuk tabel: 

Pada contoh di bawah, setiap baris teks berisi bagian dari checklist, termasuk tugas-tugas dan hari dalam 

seminggu. Item dipisahkan oleh tab. Word dapat mengkonversi informasi ini ke dalam tabel, gunakan tab untuk 

memisahkan data ke dalam kolom. 

1. Pilih teks yang akan dikonversi ke tabel. Jika Anda menggunakan file praktik kita, Anda dapat 

menemukan teks ini pada halaman 2 dari dokumen. 

 

2. Buka tab Insert, kemudian klik perintah Table. 

3. Pilih Convert Text to Table dari menu drop-down. 

 

4. Sebuah kotak dialog akan muncul. Pilih salah satu opsi di bawah Separate text at. Ini adalah bagaimana 

Word tahu apa yang harus dimasukkan ke dalam setiap kolom. 



 

5. Klik OK. Teks akan muncul dalam sebuah tabel. 

 

Memodifikasi tabel 

Anda dapat dengan mudah mengubah tampilan tabel Anda setelah Anda menambahkan satu ke dalam dokumen 

Anda. Ada beberapa pilihan kustomisasi, termasuk menambahkan baris atau kolom dan mengubah gaya tabel. 

Menambahkan baris atau kolom: 

1. Arahkan di luar tabel di mana Anda ingin menambahkan baris atau kolom. Klik tanda plus yang muncul. 

 

2. Sebuah baris atau kolom baru akan ditambahkan ke tabel. 



 

Anda juga dapat klik kanan tabel, lalu arahkan kursor Insert untuk melihat berbagai pilihan baris dan kolom. 

 

Menghapus baris atau kolom: 

1. Tempatkan titik penyisipan di baris atau kolom yang ingin Anda hapus. 

2. Klik kanan, lalu pilih Delete Cell dari menu. 



 

3. Sebuah kotak dialog akan muncul. Pilih Delete entire row atauDelete entire column, kemudian klik OK. 

 

4. Baris atau kolom akan dihapus. 

Menerapkan gaya tabel: 

gaya tabel memungkinkan Anda mengubah tampilan dan nuansa dari tabel Anda dengan singkat. Mereka 

mengendalikan beberapa elemen desain, termasuk warna, border, dan font.  

1. Klik di mana saja di tabel Anda untuk memilihnya, kemudian klik tab Desain di sebelah kanan dari 

Ribbon. 



 

2. Cari kelompok Table Styles, lalu klik drop-down More untuk melihat daftar lengkap dari gaya. 

 

3. Pilih gaya tabel yang Anda inginkan. 



 

4. Gaya tabel akan muncul. 

 

Mengubah pilihan gaya tabel: 

Setelah Anda memilih gaya tabel, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai pilihan untuk 

mengubah tampilannya. Ada enam pilihan: Header Row, Total Row, Banded Rows, First Column, Last 

Column, dan Banded Columns. 

1. Klik di mana saja di tabel Anda, lalu arahkan ke tab Design. 

2. Temukan Table Style Options grup, kemudian centang atau hapus centang opsi yang diinginkan. 

 

3. Gaya tabel akan dimodifikasi. 



 

Tergantung pada Tabel Style yang Anda pilih, Table Style Options mungkin memiliki efek yang berbeda. Anda 
mungkin harus bereksperimen untuk mendapatkan tampilan yang Anda inginkan. 

Menerapkan border ke tabel: 

1. Pilih sel yang ingin diterapkan bordernya. 

 

2. Gunakan perintah pada tab Desain untuk memilih Line Style yang diinginkan, Line Weight, dan Pen 

Color. 

 

3. Klik panah drop-down di bawah perintah Borders. 

4. Pilih jenis border dari menu. 



 

5. perbatasan akan diterapkan ke sel yang dipilih. 

 

Memodifikasi tabel menggunakan tab Layout 

Di Word, tab Layout muncul setiap kali Anda memilih tabel Anda. Anda dapat menggunakan pilihan pada tab 

ini untuk membuat berbagai modifikasi. 

Pelajari lebih lanjut tentang kontrol tata letak tabel pada Word. 

 Rows and Columns: Gunakan perintah ini untuk memasukkan atau menghapus baris dan kolom dengan 

cepat. Hal ini dapat sangat berguna jika Anda ingin menambahkan sesuatu di tengah tabel Anda. 

 Merge dan Split Cells: Beberapa tabel membutuhkan tata letak yang tidak sesuai dengan kotak standar. 

Dalam kasus ini, Anda mungkin ingin menggabungkan beberapa sel (yaitu, menggabungkannya menjadi 

satu) atau membagi sel menjadi dua. 

 Change Cell Size: Anda dapat secara manual memasukkan tinggi baris yang diinginkan atau lebar kolom 

untuk sel-sel Anda. Anda juga dapat menggunakan perintah AutoFit, yang secara otomatis akan 

menyesuaikan lebar kolom berdasarkan teks di dalam. 

 Distribute Rows/Columns: Untuk menjaga tabel Anda terlihat rapi dan terorganisir, Anda mungkin ingin 

mendistribusikan baris atau kolom yang sama. Ini akan membuat mereka semua berukuran yang sama. 

Anda dapat menerapkan fitur ini untuk seluruh tabel atau hanya sebagian kecil dari itu. 

 Align Cell Text: Dengan mengubah alignment sel, Anda dapat mengontrol di mana teks tersebut berada. 

Dalam contoh di bawah, teks tersebut telah disesuaikan di tengah. 

 Change Text Direction: Anda dapat dengan mudah mengubah arah teks dari horizontal menjadi vertikal. 

Membuat teks vertikal dapat menambahkan gaya pada tabel Anda; juga memungkinkan Anda untuk 

menyesuaikan lebih lanjut kolom dalam tabel Anda. 

 



Tantangan! 

1. Bukja dokumen praktek kami. 

2. Gulir ke halaman 3 dan pilih semua teks di bawah tanggal 08-12 Juli. 

3. Gunakan Convert Text to Table untuk menyisipkan teks ke dalam tabel 6-kolom. Pastikan untuk 

Separate text at Tab. 

4. Hapus kolom Saturday. 

5. Sisipkan kolom di sebelah kiri kolom Friday dan ketik Thursday di sel atas. 

6. Ubah gaya tabel menjadi gaya apapun yang dimulai dari Grid Tabel 5. Petunjuk: nama Style muncul 

ketika Anda mengarahkan kursornya. 

7. Pada menu Table Style Options, hapus centang Banded Rows dan centang Banded Columns. 

8. Pilih seluruh tabel. Pada menu drop down Borders, pilih All Borders. 

9. Dengan tabel masih dipilih, tingkatkan tinggi baris tabel untuk 0,3 "(0,8 cm). 

10. Pilih baris pertama dan ubah alignment sel menjadi Align Center. 

11. Setelah selesai, tabel Anda seharusnya terlihat seperti ini: 

 



  



Header dan Footer 
Pengantar 

Header adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas, sedangkan footer adalah bagian dari dokumen 

yang muncul di margin bawah. Header dan footer umumnya mengandung informasi tambahan seperti nomor 

halaman, tanggal, nama pengarang, dan catatan kaki, yang dapat membantu membuat dokumen lebih 
terorganisir dan mempermudah dibaca. Teks yang dimasukkan pada header atau footer akan muncul pada setiap 

halaman dokumen. 

Membuat header atau footer: 

Dalam contoh kita, kita ingin menampilkan nama penulis di bagian atas setiap halaman, jadi kami akan 

menempatkannya di header. 

1. klik ganda di mana saja pada margin atas atau bawah dokumen Anda. Dalam contoh kita, kita akan 

double-klik margin atas. 

 

2. Header atau footer akan terbuka, dan tab Desain akan muncul di sisi kanan Ribbon. Titik penyisipan 

akan muncul di header atau footer. 

 

3. Ketik informasi yang diinginkan ke dalam header atau footer. Dalam contoh kita, kita akan ketik nama 

penulis dan tanggal. 



 

4. Setelah selesai, klik Close Header and Footer. Anda juga dapat menekan tombol Esc. 

 

5. Header atau footer teks akan muncul. 

 

Menyisipkan header atau footer: 

Kata memiliki berbagai header dan footers yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain dan tata letak 

dokumen Anda. Dalam contoh kita, kita akan menambahkan sebuah header preset ke dokumen kita. 

1. Pilih tab Insert, kemudian klik perintah Header atau Footer. Dalam contoh kita, kita akan klik perintah 

header. 

 

2. Pada menu yang muncul, pilih header atau footer yang disediakan. 



 

3. Header atau footer akan muncul. Banyak headers dan footers berisi penampung teks yang disebut 
Content Control Field. Bidang ini baik untuk menambahkan informasi seperti judul dokumen, nama 

penulis, tanggal, dan nomor halaman. 

 

4. Untuk mengedit Content Control Field, klik dan ketik informasi yang diinginkan. 

 

  



5. Setelah selesai, klik Close Header and Footer. Anda juga dapat menekan tombol Esc. 

 

Jika Anda ingin menghapus Content Control Field, klik kanan dan pilih Remove Content Control dari menu 

yang muncul. 

 

Editing header dan footer  

Setelah Anda menutup header atau footer, ini masih akan terlihat, tetapi akan terkunci. Cukup klik ganda header 

atau footer untuk membuka kunci, yang akan memungkinkan Anda untuk mengeditnya. 

 

Pilihan tab desain  

Ketika header dan footer dokumen Anda akan dibuka, tab Desain akan muncul di sisi kanan Ribbon, ini 

menyediakan berbagai pilihan pengeditan: 



 Menyembunyikan header dan footer halaman pertama: Pada beberapa dokumen, Anda mungkin tidak 

ingin halaman pertama menampilkan header dan footer, seperti jika Anda memiliki halaman sampul dan 

ingin memulai penomoran halaman pada halaman kedua. Jika Anda ingin menyembunyikan header dan 

footer halaman pertama, centang kotak di samping Different First Page. 

 

 Menghapus header atau footer: Jika Anda ingin menghapus semua informasi yang terdapat di header, 

klik perintah Header dan pilih Remove Header dari menu yang muncul. Demikian pula, Anda dapat 

menghapus footer menggunakan perintah Footer. 

 

 Nomor Halaman: Anda dapat menomorkan setiap halaman secara otomatis dengan perintah Page 

Number. Baca pelajaran Nomor Halaman untuk mempelajarinya lebih lanjut. 

http://www.gcflearnfree.org/word-2016-(bahasa-indonesia)/nomor-halaman/1/


 

 Opsi tambahan: Dengan perintah yang tersedia dalam kelompok Insert, Anda dapat menambahkan 
tanggal dan waktu, info dokumen, gambar, dan lainnya header atau footer. 

 

Memasukkan tanggal atau waktu menjadi header atau footer: 

Kadang-kadang ini membantu untuk memasukkan tanggal atau waktu di header atau footer. Misalnya, Anda 

mungkin ingin dokumen menunjukkan tanggal ketika dibuat. 

Di sisi lain, Anda mungkin ingin menampilkan tanggal ketika dicetak, yang dapat Anda atur dengan 

menetapkan update secara otomatis. Hal ini berguna jika Anda sering memperbarui dan mencetak dokumen 

karena Anda ingin selalu memberitahu versi yang terbaru. 

1. -Klik ganda di mana saja di header atau footer untuk membukanya. Tempatkan titik penyisipan di mana 

Anda ingin tanggal atau waktu muncul. Dalam contoh kita, kita akan menempatkan titik penyisipan pada 

baris di bawah nama penulis. 

 

2. Tab Desain akan muncul. Klik perintah Date & Time. 

 

3. Kotak dialog Date and Time akan muncul. Pilih tanggal yang diinginkan atau format waktu. 



4. Centang kotak di samping Update Automatically jika Anda ingin tanggal berubah setiap kali Anda 

membuka dokumen. Jika Anda tidak ingin tanggalnya berubah, tinggalkan pilihan ini tidak tercentang. 

5. Klik OK 

 

6. Tanggal akan muncul di header. 

 

  



Tantangan! 

1. Buka dokumen praktek kami. Jika Anda sudah download dokumen praktik kami dalam rangka untuk 

mengikuti pelajaran, pastikan untuk mengunduh salinan dengan mengklik link dalam langkah ini. 

2. Buka header. 

3. Pilih Align Right pada tab Home dan ketik nama Anda. 

4. Di bawah nama Anda, gunakan perintah Date & Time pada tab Desain dan masukkan tanggal. Anda 

dapat menggunakan format mana yang Anda suka. 

5. Pada bagian footer, masukkan footer Grid yang telah ditetapkan. 

6. Tutup header dan footer. 

7. Setelah selesai, halaman Anda harus terlihat seperti ini: 

 

  



Mencetak Dokumen 
Pengantar 

Setelah membuat dokumen, Anda mungkin ingin mencetaknya untuk melihat dan membagi pekerjaan Anda 

secara offline. Sangat mudah untuk melihat dan mencetak dokumen di Word menggunakan panel Print. 

Mengakses panel Print: 

1. Pilih tab File. Tampilan Backstage akan muncul. 

 

2. Pilih Print. Panel Print akan muncul. 

 

Pelajari lebih lanjut tentang menggunakan panel Print. 

 Print: Klik tombol ini untuk mencetak dokumen. 

 Copies: Di sini, Anda dapat memilih berapa banyak salinan yang akan dicetak. 

 Printer: Jika Anda memiliki beberapa printer, pilih salah satu yang ingin Anda gunakan. 

 Settings: Di sini, Anda dapat memilih untuk mencetak seluruh dokumen, hanya halaman ini, atau cetak 

kustom untuk mencetak halaman tertentu. 

 Single and Double-Sided Printing: Pilih apakah akan mencetak pada satu atau kedua sisi kertas, jika 

printer Anda mendukung pengaturan ini. 

 Collated: Jika Anda mencetak beberapa salinan, Anda dapat memilih bagaimana halaman akan 

diurutkan. Collated akan menyortir mereka 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uncollated akan menyortir mereka 1, 1, 2, 2, 

3, 3. 

 Page Orientation: Di sini, Anda dapat memilih orientasi portrait (vertikal) atau landscape (horizontal). 

 Paper Size: Anda dapat memilih ukuran kertas yang ingin Anda gunakan, jika printer Anda mendukung 

pengaturan ini. 

 Margin: Di sini, Anda dapat mengatur margin halaman. 

 Scaling: Opsi ini memungkinkan Anda untuk mencetak lebih dari satu halaman pada satu lembar atau 

ukuran dokumen agar sesuai dengan ukuran kertas tertentu. 

 Page Selection: Anda dapat mengklik panah, untuk melihat halaman yang berbeda di panel Preview. 



 Zoom Control / Zoom to Page: Klik dan tarik slider untuk menggunakan kontrol pembesaran. Jumlah 

sebelah kiri slider bar mencerminkan persentase zoom. Anda dapat mengklik Zoom ke tombol Zoom to 

Page untuk mengatur kontrol zoom agar muat satu halaman di jendela. 

 Preview Pane: Di sini, Anda dapat melihat pratinjau tentang bagaimana lembar kerja Anda akan terlihat 

ketika dicetak. 

Anda juga dapat mengakses panel Print dengan menekan Ctrl + P pada keyboard Anda. 

Mencetak dokumen: 

1. Arahkan ke panel Print, kemudian pilih printer yang diinginkan. 

 

2. Masukkan jumlah salinan yang akan dicetak. 

 

3. Pilih pengaturan tambahan jika diperlukan. 



 

4. {0}2{/0} {1}Klik Print.{/1} 

 

Mencetak kustom 

Kadang-kadang Anda mungkin merasa tidak perlu mencetak seluruh dokumen, di mana pencetakan kasus 

kustom mungkin lebih cocok untuk kebutuhan Anda. Apakah Anda mencetak beberapa halaman individu atau 

berbagai halaman, Word memungkinkan Anda untuk menentukan persis halaman yang ingin Anda cetak. 

Mencetak kustom dokumen: 

Jika Anda ingin mencetak halaman atau rentang halaman individual, Anda harus memisahkan setiap entri 

dengan koma (misalnya 1, 3, 5-7, atau 10-14). 

1. Arahkan ke panel Print. 

2. Di bidang Pages: masukkan halaman yang ingin Anda cetak. 



 

3. {0}2{/0} {1}Klik Print.{/1} 

 

Jika dokumen Anda tidak mencetak seperti yang Anda inginkan, Anda mungkin perlu menyesuaikan beberapa 

pengaturan tata letak halaman. Untuk mempelajari lebih lanjut, tinjau pelajaran Tataletak Halaman. 

Tantangan! 

1. Buka dokumen praktek kami. 

2. Di panel Print, ubah pengaturan untuk mencetak hanya halaman 2 dan 5. 

3. Mengubah jumlah salinan menjadi 2. 

4. Gunakan panah di bagian bawah print preview untuk melihat setiap halaman. 

5. Setelah selesai, panel Print Anda akan terlihat seperti ini: 

 

6. Opsional: Jika Anda memiliki printer, Anda dapat mengklik perintah Print. Ini seharusnya mencetak dua 

salinan dari halaman 2 dan 5. 

 


