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 Menuju masyarakat informasi berbasis pengetahuan merupakan tujuan yang hendak
dicapai  oleh  bangsa  Indonesia,  khususnya  dalam  menciptakan  dan  meningkatkan
kemandirian  bangsa.  Untuk itu  berbagai  kegiatan dan  aktivitas  dalam mencapai  tujuan
tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. 
    Terkait dengan upaya tersebut, Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dalam
hal  ini   Asisten  Deputi  Pengembangan  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  merasa
terpanggil  untuk ikut  berpartisipasi,  mendukung dan mendorong program tersebut  guna
terciptanya kemandirian bangsa, sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.  

Melalui  semangat  Indonesia,  Go  Open  Source!  (IGOS) dengan  berbagai
manfaatnya  berkeinginan  turut  serta  untuk  membesarkan  program  Buku  Sekolah
Elektronik (BSE) yang telah dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia. 

Salah  satu  wujud  nyata  untuk  mensukseskan  program  BSE  adalah  melakukan
kerjasama dengan para narasumber dan penulis buku Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), khususnya berbasis Open source untuk menerbitkan buku pelajaran TIK bagi siswa/
siswi Sekolah Menengah Atas/  Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan pendidikan lain yang
sederajat.  Kontribusi  yang  kami  berikan  sangat  kecil  dan  masih  sangat  jauh  dari
kesempurnaan. Namun demikian, kami berharap dengan awal yang kecil ini selanjutnya
akan  memberikan  dampak  luas  di  masa  yang  akan  datang  bagi  bangsa  dan  negara
Indonesia.
       Diharapkan terbitan ini dapat dimanfaatkan bagi para siswa/siswi (SMA/MA). Dengan
demikian, pengenalan, penggunaan dan pemanfaatan open source dapat berlangsung sejak
dini,  dan sekaligus dapat  menumbuhkembangkan kreativitas dalam menciptakan piranti
lunak berbasis Open Source.
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Kemal Prihatman
Asisten Deputi  Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
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Buku merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Salah
satu permasalahan perbukuan dalam era otonomi daerah dewasa ini  adalah ketersediaan buku yang
memenuhi standar nasional pendidikan dengan harga murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
Untuk mengatasi hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah membeli 407 hak cipta buku teks
pelajaran dari penulis/penerbit. 

Buku-buku  teks  pelajaran  SD,  SMP,  SMA  dan  SMK  yang  telah  dinilai  dan  dinyatakan
memenuhi  syarat  kelayakan  untuk  digunakan  di  dalam  proses  pembelajaran  oleh  Badan  Standar
Nasional Pendidikan (BSNP) ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2008.

Buku-buku yang hak ciptanya telah dimiliki  oleh Departemen Pendidikan Nasional tersebut
kemudian dialihformatkan oleh Pustekkom menjadi buku elektronik (e-book) yang penyebarluasannya
dilakukan  melalui  media  web  BSE  yang  beralamat  di  bse.depdiknas.go.id dan  cakram  digital
(CD/DVD). Seluruh buku telah diunggah (upload) ke web BSE dan saat ini buku-buku tersebut dapat
diunduh  (download),  digandakan,  dicetak,  dialih-mediakan,  atau  difotokopi  secara  bebas  oleh
masyarakat.  Namun  untuk  penggandaan  yang  bersifat  komersial,  maka  harga  penjualannya  harus
memenuhi  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Dengan  melalui
Jardiknas diharapkan buku-buku teks pelajaran murah ini mudah diakses oleh siswa dan guru di seluruh
Indonesia maupun Sekolah Indonesia yang berada di luar negeri.

Dari tahun ke tahun jumlah buku teks pelajaran tersebut akan ditambah sehingga kebutuhan
masyarakat  terhadap  buku  murah  dapat  terpenuhi.  Disamping  menyediakan  buku  murah  sendiri,
Departemen Pendidikan Nasional menyambut baik dukungan dan sumbangan buku-buku teks pelajaran
lain dari lembaga atau mitra kerja.

Salah satu mitra yang telah memberikan perhatian pada upaya untuk menyediakan buku teks
pelajaran adalah Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang pada tahun 2008 ini telah bersedia
menghibahkan hak cipta 6 (enam) buah buku teks pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
berbasis Open Source untuk SMA kelas X, XI dan XII kepada Departemen Pendidikan Nasional. Buku-
buku tersebut akan diunggah dan disebarluaskan melalui web BSE sehingga masyarakat nantinya dapat
mengunduh,  menggandakan,  mencetak,  mengalihmediakan,  atau  memfotokopinya  kapan  saja  dan
dimana saja.

Untuk  itu  kami  menyampaikan  penghargaan  yang  setinggi-tingginya  kepada  Kementerian
Negara Riset dan Teknologi yang telah berkenan menyerahkan buku teks pelajaran TIK tersebut kepada
Departemen Pendidikan Nasional  untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di  seluruh
Indonesia.

Kami berharap semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan
selamat belajar dan manfaatkanlah serta terapkanlah buku ini dengan sebaik-baiknya. Kita menyadari
bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya.  Oleh karena itu, sumbang saran dan kritik sangat
kami harapkan.

Jakarta, Oktober 2008
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No Nama Fungsi

1 New (CTRL + N) Membuka dokumen baru.

2 Open (CTRL + O) Membuka dokumen yang pernah dibuat.

3 Recent Documents   Mengetahui daftar dokumen yang pernah dibuka.

4 Wizards Menampilkan wizard langkah-langkah menjadikan 
dokumen sebagai file surat, fax, presentasi dan bahkan 
menambahkan kamus kata yang baru. 

5 Close (CTRL + W) Menutup dokumen yang sedang aktif tanpa keluar dari 
OpenOffice.org Writer.

6 Save (CTRL + S) Menyimpan dokumen.

7 Save As 
(CTRL + SHIFT + S)

Menyimpan dokumen dengan nama yang baru.

8 Save All Menyimpan seluruh dokumen yang sedang aktif.

9 Reload Membatalkan seluruh perubahan dan menampilkan
perubahan yang terbaru.

10 Versions Mengetahui versi (waktu dan tanggal, opsi penyimpanan 
dan komentar).

11 Export Mengeksport dokumen ke format lain seperti pdf, xhtml, 
bib, txt dan tex.

12 Export As Pdf Mengeksport dokumen ke format pdf.



No Nama Fungsi

13 Send Mengirimkan dokumen ke email, membuat master 
dokumen dan master HTML dokumen.

14 Properties Mengetahui properti sebuah dokumen seperti nama,
lokasi, tipe, ukuran, tanggal pembuatan, template yang 
digunakan, dan sebagainya.

15 Digital Signatures Menambahkan tanda tangan digital.

16 Template Mengatur, menyimpan dan mengedit template dokumen 
yang sudah ada maupun membuat dokumen menjadi
template yang baru.

17 Preview in Web Browser Menampilkan dokumen dalam bentuk website, biasanya 
dokumen akan langsung berformat HTML (.htm).

18 Page Preview Menampilkan dokumen sebelum dicetak.

19 Print (CTRL + P) Mencetak dokumen ke printer.

20 Printer Settings Mengatur jenis dan properti printer.

21 Exit (CTRL + Q) Keluar dari program OpenOffice.org Writer.



No Nama Fungsi

1 Undo/Can’t Undo
(CTRL + Z)

Membatalkan perintah sebelumnya/Tidak ada perintah
yang perlu dibatalkan.

2 Redo/Can’t Restore
(CTRL + Y)

Membatalkan perintah Undo/Tidak ada perintah yang 
perlu di Redo.

3 Repeat Typing
(CTRL + Shift + Y)

Mengulang pengetikkan satu kata sebelumnya.

4 Cut (CTRL + X) Memotong teks atau karakter dalam dokumen.

5 Copy (CTRL + C) Menyalin teks atau karakter dalam dokumen.

6 Paste (CTRL + V) Menampilkan hasil copy dan paste.

7 Paste Special Menampilkan hasil copy dan paste secara khusus.

8 Select Text Menyeleksi/memilih teks.

9 Selection Mode Mengetahui mode pemilihan karakter atau teks.

10 Select All (CTRL + A) Memilih teks atau karakter secara keseluruhan.

11 Change Memberikan proteksi teks, memberi tanda pada teks, 
menggabungkan dokumen.

12 Compare Document Membandingkan dokumen dengan dokumen lainnya.



No Nama Fungsi

13 Find & Replace
(CTRL + F)

Mencari teks dalam dokumen dan menggantinya dengan 
kata yang baru.

14 Navigator (F5) Memunculkan menu navigasi dokumen.

15 Auto Text
(CTRL + F3)

Menambahkan fasilitas penulisan kata otomatis 
menggunakan shortcut berupa kata yang lebih pendek.

16 Exchange Database Membuat perubahan database dalam satu waktu, 
database yang lama akan di ganti dengan yang baru.

17 Fields Mengedit beberapa fields dokumen.

18 Footnote Mengedit footnote yang sudah ada.

19 Index Entry Menambahkan data index.

20 Bibliography Entry Menambahkan data dalam database.

21 Hyperlink Membuat atau mengedit alamat hyperlink.

22 Links Mengedit Links penghubung ke dokumen lain.

23 Plug-in Menambahkan Plug-in OpenOffice.org Writer.

24 Image Map Menampilkan fasilitas pengeditan gambar.

25 Object Mengedit beberapa objek dalam dokumen.



No Nama Fungsi

1 Print Layout Menampilkan dokumen dalam tampilan normal, di mana 
layout teks dalam halaman tidak diterapkan. Biasanya sub 
menu Print Layout digunakan untuk mempermudah 
penenelusan kesalahan dalam suatu dokumen.

2 Web Layout Menampilkan dokumen dalam tata letak halaman web. 
Tampilan ini sangat berguna jika Anda ingin membuat 
halaman web.

3 Toolbars Menampilkan/menghilangkan beberapa toolbar.

4 Status Bar Menampilkan/menghilangkan status bar.

5 Input Method Status Menampilkan status metode penginputan teks.

6 Ruler Menampilkan/menghilangkan penggaris.

7 Text Boundaries Memunculkan/menghilangkan kotak batas penulisan atau 
margin.

8 Field Shadings Menampilkan/menghilangkan bayangan dipinggir 
dokumen.

9 Field Names Menampilkan/menghilangkan field display antara fields 
names dan fields contents.

10 Nonprinting Characters Menampilkan/menyembunyikan karakter-karakter 
penulisan yang tersembunyi seperti spasi dan tabulasi.

11 Hidden Paragraphs Menyembunyikan paragraf.

12 Full Screen Menampilkan dokumen daam satu layar penuh.

13 Zoom Menampilkan pilihan untuk memperbesar/memperkecil 
tampilan dokumen.



No Nama Fungsi

1 Manual Break Menyisipkan pembatas halaman/memotong halaman atau 
pemisah halaman, kolom dan jenis lainnya pada posisi 
kursor.

2 Fields Menyisipkan berbagai objek seperti tanggal, waktu, nomor 
halaman, jumlah halaman, judul, pembuat dokumen, dan 
lain sebagainya.

3 Special Character Menyisipkan karakter khusus seperti simbol atau lambang, 
smile, dan lain sebagainya.

4 Formatting Mark Menyisipkan format karakter khusus.



No Nama Fungsi

5 Section Menyisipkan section.

6 Hyperlink Menyisipkan hyperlink agar karakter atau teks terhubung ke
sebuah alamat website, e-mail atau ke alamat dokumen yang 
lainnya.

7 Header Mengaktifkan/mematikan fasilitas Header.

8 Footer Mengaktifkan/mematikan fasilitas Footer.

9 Footnote Menyisipkan/membuat catatan kaki.

10 Caption Menyisipkan Caption.

11 Bookmark Menandai sebuah lokasi dalam dokumen sehingga Anda
dapat dengan cepat menuju ke alamat dokumen tersebut.

12 Cross reference Menyisipkan referensi, catatan kaki, index dokumen.

13 Note Menyisipkan catatan, biasanya akan ditandai dengan kotak 
berwarna kuning. Jika mouse didekatkan, maka akan 
muncul tulisan yang menjadi catatan tersebut.

14 Script Menyisipkan script program seperti javascript.

15 Indexes and Tables Membuat, menyisipkan dan menambah entri index 
bibliography atau database.

16 Envelope Menyisipkan alamat pengirim surat.

17 Frame Menyisipkan kotak jendela.

18 Table Membuat atau menyisipkan tabel.

19 Horizontal Ruler Menyisipkan garis lurus mendatar.

20 Picture Menyisipkan gambar dari file misalnya foto, clip art, image 
gallery, bagan organisasi, dan sebagainya.

21 Movie and Sound Menyediakan file audio dan video.

22 Object Menyisipkan objek seperti OLE Object, formula, plugin, 
chart, video, sound dan applet.

23 Floating Frame Menyisipkan objek frame.

24 File Menyisipkan file lain ke dalam dokumen.



No Nama Fungsi

1 Default Formatting
(Shift + CTRL + Space)

Mengubah format sebuah teks atau karakter ke dalam 
posisi awal (default).

2 Character Menentukan jenis huruf, ukuran, warna dan sebagainya 
terhadap teks yang dipilih.

3 Paragraph Menentukan format paragraf yang dipilih, seperti perataan, 
spasi, indentasi dan sebagainya.

4 Bullets and Numbering Menentukan penandaan atau penomoran paragraf baik 
berupa simbol maupun urutan huruf abjad dan angka (a, 
b, c, dan seterusnya atau 1,2, 3 dan seterusnya) termasuk 
indent dan perataannya.

5 Page Mengatur ukuran halaman seperti ukuran kertas untuk 
mencetak, batas paragraf atau margin, tata letak atau layout 
dan sebagainya.

6 Change Case Merubah jenis huruf menjadi huruf kecil (lowercase) atau 
kapital (uppercase).

7 Columns Memformat paragraf menjadi beberapa kolom.

8 Sections Memformat section dokumen seperti link, protection dan 
properties-nya.

9 Style and Formatting Mengatur format paragraf, karakter dan objek-objek lain 



dalam dokumen yang berlaku secara umum.

10 AutoFormat Memformat dokumen secara otomatis sesuai dengan 
standard default OpenOffice.org Writer.

11 Anchor Memformat gambar menjadi karakter, posisi pada paragraf,
maupun menjadi frame.

12 Wrap Mengaktifkan dan mematikan fasilitas Wrap seperti
menjadikan gambar ke posisi background, 
mengoptimalkan wrap page, dan lain sebagainya.

13 Alignment Mengatur format tata letak paragraf maupun gambar 
seperti rata kiri, rata kanan, rata tengah maupun rata 
kanan-kiri.

14 Arrange Mengatur posisi gambar sesuai kebutuhan, misalnya 
gambar diposisikan dibelakang karakter dan sebagainya.

15 Flip Mengubah posisi gambar menjadi vertical maupun 
horizontal (flip vertically dan flip horizontally).

16 Group Menggabungkan atau memisahkan objek dalam dokumen.

17 Object Mengubah posisi, ukuran, garis, warna, background objek 
dalam sebuah dokumen.

18 Frame Mengatur frame yang terdapat pada dokumen.

19 Picture Mengatur format gambar dalam dokumen.



No Nama Fungsi

1 Insert Membuat tabel dengan kotak dialog, di mana Anda dapat 
langsung menentukan jumlah kolom dan baris. Tabel akan 
muncul pada posisi kursor. Selain itu, Anda dapat 
menambahkan atau menyisipkan baris, kolom atau sel pada 
tabel yang sudah dibuat.

2 Delete Menghapus tabel, baris, kolom dan atau sel.

3 Select Memilih tabel, baris, kolom dan atau sel.

4 Merge Cells Menggabungkan beberapa sel dalam tabel.

5 Split Cells Memisahkan beberapa sel dalam tabel.

6 Protect Cells Memproteksi sel dalam tabel agar tidak dapat diubah

7 Merge Table Menggabungkan beberapa tabel menjadi satu.

8 Split Table Memisahkan sebuah tabel menjadi beberapa tabel.

9 AutoFormat Membuat tabel secara otomatis.

10 Autofit Mengatur tabel agar lebih fleksibel terhadap isi maupun area 
yang tersedia.

11 Heading Rows Repeat Menentukan baris-baris yang selalu dicetak di awal halaman, 
misalnya judul kolom.

12 Convert Mengubah tabel menjadi teks biasa maupun sebaliknya, dari 
teks menjadi tabel.

13 Sort Mengurutkan isi tabel berdasarkan kriteria tertentu.

14 Formula Memasukkan suatu rumus ke dalam sel.



No Nama Fungsi

15 Number Format Memformat tipe data number dalam tabel.

16 Table Boundaries Menampilkan atau menyembunyikan garis bantu tabel. Garis
bantu ini bukan border sehingga tidak akan tercetak.

17 Table Properties Mengatur atribut-atribut yang mempengaruhi tampilan tabel.

No Nama Fungsi

1 SpellCheck Mengaktifkan fasilitas pengecekan pengetikan dan tata 
bahasa dalam bahasa inggris. Setelah mengaktifkan fasilitas
ini Anda dapat memeriksa kesalahan yang terdapat dalam
kesalahan mengetik atau tata bahasa.



No Nama Fungsi

2 Language Memanfaatkan fasilitas berganti bahasa, penerjemahan kata, 
pemotongan kata dan mengecek bahasa.

3 Word Count Menghitung jumlah katau atau huruf dalam dokumen atau 
dalam teks atau kalimat yang dipilih.

4 AutoCorrect Mengelola ejaan kata yang secara otomatis akan dikoreksi 
oleh OpenOffice.org Writer.

5 Outline Numbering Mengetik sesuai outline yang sudah ada atau mengatur 
format outline baru sesuai kebutuhan penulisan.

6 Line Numbering Mengetikkan nomor secara otomatis.

7 Footnotes Membuat footnotes.

8 Gallery Mengaktifkan fasilitas gallery.

9 Media Player Membuka aplikasi media player.

10 Bibliography Databases Melihat tabel data dalam database.

11 Mail Merge Wizard Membuat surat massal menggunakan bantuan wizard.

12 Sort Mengurutkan data.

13 Calculate Melakukan fasilitas perhitungan dalam tabel.

14 Update Meng-update konten dalam dokumen seperti link, pages
formatting, all chart dan index.

15 Macros Membuat dan menjalankan program Macro atau perintah 
yang diwakili sekumpulan data.

16 Extension Manager Mengatur ekstensi penyimpanan file dokumen 
OpenOffice.org Writer.

17 XML Filter Settings Melakukan filter terhadap jenis-jenis file dokumen.

18 Customize Untuk meng-customize ikon dan menu yang terdapat dalam 
toolbar dan menu bar OpenOffice.org Writer, hal ini
dilalukan agar menu-menu yang jarang digunakan supaya 
disembunyikan agar menghemat pemakaian toolbar.

19 Options Menu pengaturan keseluruhan dari OpenOffice.org seperti 
untuk memilih konfigurasi tampilan, satuan pengukuran, 
dan sebagainya.



No Nama Fungsi

1 New Window Membuat sebuah jendela baru dan menampilkan isi yang 
sama dengan window yang sedang aktif.

2 Close Window Menutup jendela yang sedang aktif.

No Nama Fungsi

1 OpenOffice.org Help 
(F1)

Menampilkan bantuan atau petunjuk mengenai aplikasi 
OpenOffice.org.

2 What’s This? Mengubah penunjuk mouse sehingga jika di klik pada suatu 
bagian dari OpenOffice.org Writer akan muncul tampilan 
berupa keterangan tentang bagian tersebut.

3 Get Help Online Mengakses informasi tentang OpenOffice.org secara online
melalui Internet untuk mendapatkan bantuan.

4 Translate This 
Application

Mengubah bahasa yang ada di aplikasi OpenOffice.org ke 
bahasa lain.

5 Report a Bug Melaporkan celah aplikasi OpenOffice.org Writer.

6 About OpenOffice.org Menampilkan informasi mengenai OpenOffice.org yang
sedang digunakan.



Ikon Nama Fungsi

New Membuat lembar kerja baru.

Open Membuka dokumen yang sudah pernah dibuat.

Save Menyimpan dokumen yang telah dibuat.

Document As Email Mengirim dokumen melalui email di Internet.

Edit File Mengedit file dokumen.

Export Directly As
Pdf

Mengeksport file dokumen ke format PDF (Portable 
Document Format)

Print Mencetak dokumen.

Page Preview Melihat dokumen di layar sebelum dicetak.

SpellCheck Memeriksa ejaan kata berdasarkan bahasa Inggris



Ikon Nama Fungsi

AutoSpellCheck Mengecek ejaan kata secara otomatis.

Cut Memotong objek yang dipilih.

Copy Menyalin objek yang dipilih.

Paste Menempelkan hasil Copy atau Cut

Format Paintbrush Memformat warna sebuah objek.

Undo Mengulang perintah sebelumnya.

Redo Membatalkan perintah Undo.

Hyperlink Memberikan hyperlink agar objek tersebut dapat
terhubung ke dokukem yang lain atau bisa juga ke alamat 
website Internet dan alamat email.

Table Membuat tabel.

Show Draw Function Menampilkan/menyembunyikan toolbar drawing.

Find and Replace Mencari kata atau karakter dan menggantinya dengan kata
atau karakter yang lain.

Navigator Menampilkan menu navigasi.

Gallery Memunculkan galeri gambar OpenOffice.org Writer.

Nonprinting 
Characters

Menampilkan atau menyembunyikan karakter yang 
tersembunyi seperti spasi dan tabulasi.

Zoom Memperbesar atau memperkecil tampilan jendela lembar
kerja OpenOffice.org Writer.

OpenOf ffice.Org 
Help

Menampilkan fasilitas bantuan OpenOffice.org Writer.



Ikon Nama Fungsi

Styles and 
Formatting

Memilih style dan format penulisan paragraf yang 
akan digunakan.

Apply Style Melihat status style dan format penulisan paragraf 
yang sedang digunakan.

Font Name Mengatur jenis huruf yang digunakan.

Font Size Mengatur besar kecilnya huruf yang digunakan.

Bold Menebalkan huruf atau karakter.

Italic Memiringkan huruf atau karakter.

Underline Memberi garis bawah huruf atau karakter.

Align Left Membuat tulisan rata kiri.

Align Center Membuat tulisan rata tengah.

Align Right Membuat tulisan rata kanan.

Align Justify Membuat tulisan rata kiri dan rata kanan.

Numbering On/Off Mengaktifkan dan mematikan fasilitas penomoran 
berstruktur dalam paragraf berupa teks, angka dan 
huruf.



Bullets On/Off Mengaktifkan dan mematikan fasilitas  daftar list 
berstruktur dalam paragraf berupa simbol-simbol
tertentu.

Decrease Indent Mengatur pengurangan batas penulisan teks pada 
lembar kerja.

Increase Indent Mengatur penambahan batas penulisan teks pada 
lembar kerja.

Font Color Mengatur pewarnaan tulisan atau angka pada
lembar kerja.

Highlighting Memberikan efek warna tepat hanya di belakang
tulisan.

Background Color Memberikan efek warna background tulisan per 
baris kalimat.

Ikon Nama Fungsi

Select Memilih objek yang diinginkan.

Line Membuat garis lurus.

Rectangle Menyisipkan objek kotak.



Ellipse Menyisipkan objek lingkaran.

Polygon Membuat bentuk dengan garis secara bebas dari 
awal sampai akhir. 

Curve Membuat bentuk kurva.

Freeform Line Membuat gambar dengan blok garis bebas.

Text Membuat teks dalam kotak tertentu.

Text Animation Membuat teks animasi.

Callouts Menyisipkan bentuk tertentu yang biasanya berisi
tulisan yang menunjuk ke suatu gambar.

Basic Shapes Menyisipkan bentuk dasar dari Shapes.

Symbol Shapes Menyisipkan bentuk shapes berupa simbol tertentu.

Block Arrows Membuat gambar berbentuk anak panah.

Flowcharts Membuat objek gambar berbentuk alur logika 
pemrograman.

Stars Menyisipkan gambar objek berbentuk bintang dan 
scroll (gulungan kertas).

Points Menandakan titik sudut pada objek sedang
digunakan.

Fontwork Gallery Menyisipkan macam-macam bentuk dan gaya font/
huruf sehingga menjadi menarik.

From File Menyisipkan gambar dari file ke dalam dokumen.





Nama Istilah Definisi

Application Starter Nama tombol pada desktop sebuah sistem operasi, baik Linux 
maupun Windows, yang berfungsi untuk membuka dan 
menjalankan program-program aplikasi.

Cascading Menu Sub menu yang berada dalam pull-down menu yang bila kita klik 
akan memunculkan beberapa sub-sub menu lain.

Clip Art Kumpulan ikon, gambar, tombol, dan file image lain yang dapat 
langsung digunakan dengan cara ditempelkan ke dalam dokumen. 
Clip Art dapat juga berupa dokumen audio atau video.

Desktop Tampilan layar utama dari sistem operasi yang muncul di layar 
monitor.

Font Karakter grafis dengan desain tertentu yang mencakup huruf, angka, 
dan simbol-simbol. 

Footer Bidang yang terdapat pada margin bawah setiap halaman dalam 
dokumen. Kita dapat menambahkan teks atau gambar, misalnya 
nomor halaman, tanggal, logo perusahaan, judul dokumen, nama 
file, atau nama penulis pada footer.

Header Bidang yang terdapat pada margin atas setiap halaman dalam
dokumen. Kita dapat menambahkan teks atau gambar, misalnya 
nomor halaman, tanggal, logo perusahaan, judul dokumen, nama 
file, atau nama penulis pada Header.

Icon Menu bergambar yang berfungsi sebagai shortcut.
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Mail Merge Fasilitas untuk membuat surat massal yang ditujukan ke banyak 
alamat. 

Margin Ruang kosong di sekeliling tepi halaman. Kita dapat menyisipkan 
objek berupa teks maupun gambar pada bidang cetak di dalam 
margin. Selain itu, kita juga dapat menempatkan beberapa hal dalam 
margin seperti Header, Footer, dan nomor halaman.

Pop-Up Menu Menu berisi perintah-perintah pengeditan dokumen yang dapat kita 
munculkan dengan cara klik kanan pada bagian yang akan diedit.

Programs Kumpulan perangkat lunak komputer yang terinstall dalam sebuah 
sistem operasi di komputer.

Pull-Down Menu Istilah untuk menyebut jenis menu dalam sebuah aplikasi yang jika 
kita klik  akan memunculkan beberapa sub menu.

Shortcut Jalan pintas untuk menjalankan program aplikasi pada sistem operasi
yang terinstall di komputer.





















Perintah Keterangan

Memilih satu kata Klik dua kali pada kata yang dipilih. 

Memilih satu kalimat Klik tiga kali awal kalimat yang akan dipilih.

Memilih satu paragraf Klik empat kali pada paragraf yang akan dipilih.

Memilih satu atau beberapa 
baris teks

Klik pada Selection Bar dari baris yang akan dipilih. Geser (drag) 
pada Selection Bar untuk memilih beberapa baris.

Memilih seluruh dokumen Tempatkan posisi kursor pada awal penulisan, geser (drag) sampai 
dengan akhir penulisan dokumen.

Membatalkan pilihan 
dokumen

Klik di sembarang tempat di dalam jendela lembar kerja dokumen.

Perintah Keterangan

Memilih teks Tempatkan titik sisip (insertion point) pada posisi awal teks. 
Sambil menekan tombol Shift, tekan tombol panah melewati 
teks yang akan dipilih.

Memilih teks sampai akhir baris Tempatkan titik sisip pada posisi awal teks yang akan Anda pilih, 
kemudian tekan tombol Shift + End.

Memilih teks sampai awal baris Tempatkan titik sisip pada posisi akhir teks yang akan Anda
pilih, kemudian tekan tombol Shift + Home.

Membatalkan pilihan Tekan salah satu tombol panah.

Tombol Keterangan

SHIFT + ? Mengeblok satu karakter di sebelah kanan titik sisip.

SHIFT + ? Mengeblok satu karakter di sebelah kiri titik sisip.

SHIFT + Mengeblok satu baris ke atas.

SHIFT + Mengeblok satu baris ke bawah.

SHIFT + CTRL + ? Mengeblok satu kata di sebelah kanan titik sisip.

SHIFT + CTRL + ? Mengeblok satu kata di sebelah kiri titik sisip.

SHIFT + CTRL + Mengeblok sampai ke awal paragraf.

SHIFT + CTRL + Mengeblok sampai ke akhir paragraf.

SHIFT + End Mengeblok sampai ke akhir baris.

SHIFT + Home Mengeblok sampai ke awal baris.

SHIFT + Page Up Mengeblok sampai satu layar ke atas.

SHIFT + Page Down Mengeblok sampai satu layar ke bawah.



SHIFT + CTRL + 
Home

Mengeblok sampai ke awal dokumen.

SHIFT + CTRL + End Mengeblok sampai ke akhir dokumen.

CTRL + A Mengeblok seluruh teks yang terdapat pada dokumen.



Perintah Keterangan

Klik ikon Cut pada toolbar atau tekan tombol 
Delete atau Backspace pada keyboard

Menghapus teks yang dipilih.

Tekan tombol Backspace pada keyboard Menghapus karakter sebelum titik sisip.

Tekan tombol Delete pada keyboard Menghapus karakter setelah titik sisip.

Tekan tombol CTRL + Backspace Menghapus sebuah kata sebelum titik sisip.

Tekan tombol CTRL + Delete Menghapus sebuah kata setelah titik sisip.
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Alignment Fasilitas untuk mengatur perataan paragraf.

Border and Shading Bingkai (Borders) berupa garis yang menghiasi sebuah paragraf 
dalam dokumen, dan warna latar belakang (Shading) yang dapat
ditambahkan pada paragraf agar tampak lebih menarik
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Bullets and numbering Fasilitas untuk memberi bullet dan penomoran yang terstruktur dan 
tersusun rapi.

Indentation Fasilitas untuk mengatur batas kiri dan batas kanan dari sebuah 
paragraf. 

Line Spacing Jarak baris pengetikkan. 

Nonprinting Character Tombol pada toolbar Standard yang berguna untuk 
menyembunyikan atau memunculkan beberapa jenis karakter yang 
tidak termasuk dalam bagian karakter yang akan dicetak.

Section Start Fasilitas untuk memberi nomor halaman, mulai dari ganjil, genap, 
berkelanjutan dan nomor baru.

Shortkey Perintah-perintah dalam pengolahan dokumen lembar kerja yang
dapat kita ketikkan melalui tombol pada keyboard.

Tabulasi Fasilitas untuk menandai posisi tertentu pada suatu baris sehingga
kita dapat langsung menuju posisi tersebut dengan menekan tombol 
Tab pada keyboard.

Titik sisip (Insertion 
Point)

Garis tegak ( | ) berkedip-kedip yang terdapat pada aplikasi pengolah
kata. Titik ini berfungsi sebagai penunjuk lokasi tempat memulai 
pengetikan atau menandai teks.
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Block Memilih bagian teks atau paragraf tertentu dalam sebuah dokumen.

Drag Mengklik kiri mouse pada suatu bagian teks, kemudian menyeretnya
ke tempat yang lain tanpa melepas tombol mouse.

Drop Meletakkan hasil proses drag

Header Catatan yang ada di bagian paling atas sebuah lembar kerja

Footer Catatan yang ada di bagian paling bawah dari sebuah lembar kerja

Symbol Lambang-lambang tertentu yang tidak terdapat pada keyboard, 
namun dapat disisipkan ke dalam lembar kerja. 

Subscript Fasilitas dalam OpenOffice.Org Writer untuk membuat tulisan yang
lebih kecil ukurannya dan terletak sedikit di bawah karakter standar.

Supercsript Fasilitas dalam OpenOffice.Org Writer untuk membuat tulisan yang
lebih kecil ukurannya dan terletak sedikit di atas karakter standar.

Strikethrough Fasilitas untuk memberi coretan pada suatu tulisan.

Hyperlink Fasilitas untuk menghubungkan karakter dalam dokumen ke alamat 
website, alamat email, atau dokumen yang lainnya.

















































Simbol Nama Simbol Keterangan

Terminator Permulaan/akhir program.

Garis Alir (Flow Line) Arah aliran program.

Preparation Proses inisialisasi/pemberian harga awal

Proses Proses perhitungan atau pengolahan data.

Input/Output Data Proses input/output data, paramater, 
informasi.

Predefined Process Penjumlahan sub program/proses 
menjalankan sub program.

Decision Perbandingan pernyataan, penyeleksian 
data yang memberikan pilihan untuk
lengkah selanjutnya.

On Page Connector Penghubung bagian-bagian flowchart 
yang berada pada satu halaman.

Off Page Connector Penghubung bagian-bagian flowchart 
yang berada pada halaman berbeda.











No Keterangan Banyaknya Harga Satuan Jumlah

1 Pentimun IV 6 3.000.000 18.000.000

2 Printer 3 700.000 2.100.000

3 Hard Disk 20GB 6 500.000 3.000.000

4 Data Switch 3 200.000 600.000

Sub Total 23.700.000

Diskkon (10%) 2.370.000

Total 21.330.000
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Autofit Fasilitas yang digunakan untuk menyesuaikan lebar kolom dengan isi 
sel.

Autoshape Fasilitas yang disediakan OpenOffice.org Writer untuk menggambar 
berbagai bentuk, tanda, anak panah, bagan..

Cells Perpotongan antara baris dan kolom dalam sebuah tabel. 

Drop Caps Fasilitas yang digunakan untuk membuat huruf pertama dari sebuah
paragraf tercetak lebih besar dan mencolok dari karakter yang lainnya



Nama Istilah Definisi

Fontwork Gallery Fasilitas untuk membuat teks dalam bentuk grafis sehingga bentuknya 
lebih indah, berlekuk, dan berwarna-warni. Fontwork Gallery dapat 
digunakan untuk membuat tulisan menarik pada judul atau teks yang 
ditonjolkan.

Gridline Tanda pembatas antara baris dan kolom dalam tabel.

Merge Cells Menggabungkan beberapa sel yang ada di dalam tabel.

Split Cells Membagi sel menjadi beberapa sel.

Text Box Kotak untuk menempatkan tulisan yang dapat ditempatkan di mana 
saja dalam paragraf. Kotak teks digunakan untuk menyisipkan teks 
yang tidak menjadi bagian langsung dari teks dokumen.
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Address List Daftar alamat yang dapat dijadikan database untuk mail merge.

Database Kumpulan data yang disusun secara sistematis

Drag and Drop Mengklik suatu tombol atau karakter tanpa melepas mouse dan 
menyeretnya ke suatu tempat tertentu.

Field Bagian dari data yang mempunyai isi yang sama.

Mail Merge Penggabungan dokumen surat dengan sumber data.

Master Document Dokumen surat utama yang dijadikan sebagai template mail merge.

Record Kumpulan dari beberapa field dalam sebuah tabel.

Spreadsheet Sebutan untuk dokumen yang dibuat dengan aplikasi pengolah angka.

Table Kumpulan dari beberapa sel yang membentuk beberapa baris dan kolom.

Wizard Panduan yang terdiri dari beberapa langkah sederhana untuk melakukan
suatu perintah.







Nama Alamat Kota

Rudi Fernando Djamal Jl. Kemuning No. 5 Bekasi

Reno Bayu Aji Kusuma Jl. Raya Sunter No. 36 Jakarta

Candra Agus Haryadi Jl. HR. Rasuna Said No. 12 Jakarta

Cipto Sudarmadji Jl. Kayu Jati No. 15 Bogor

Dino Sunarto Jl. Melati No. 15 Jakarta

Utomo Tomi Prakoso Jl. Margonda Raya No. 521 Depok



Nama Alamat Kota

Panji Kusuma Jl. Pasar Minggu No. 88 Jakarta

Tonny Rizal Aly Jl. Raya Cinere No. 15 Depok

Ali Sodikin Jl. Raya Rawa Lumbu No. 14 Bekasi

Eko Arianto Dinoto Jl. Raya Pndok Gede No. 89 Bekasi
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Fullscreen Tampilan lembar kerja atau dokumen secara penuh, hingga menu 
dan toolbar tidak terlihat (tertutupi).

Inch Salah satu dari satuan ukuran lembar kerja (1 inch =  2,5 centimeter)

Landscape Posisi pencetakkan dokumen dengan tampilan hasil cetakkan 
melebar ke kanan.

Letter Ukuran kertas yang panjangnya 8,5 inch dan lebarnya 11 inch dan 
menjadi ukuran default pada .

Measurement Unit Fasilitas untuk mengganti satuan ukuran garis atau ruler dalam 
OpenOffice.org Writer.

Number of Copies Jumlah salinan dokumen yang akan dicetak.

Portrait Salah satu bentuk atau tipe pencetakan dokumen dengan bentuk 
memanjang ke bawah (sama dengan tampilan dokumen saat 
diketik).

Tabel Kotak yang terdiri dari baris dan kolom. Pertemuan antara baris dan 
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kolom disebut sel.

Text boundaries Garis tepi yang berfungsi sebagai garis batas area pengetikan.

Zoom Fasilitas untuk mengatur ukuran tampilan dokumen lembar kerja 
sesuai dengan kebutuhan.
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