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PRAKTEK PERTAMA
PENGALAMAN :
– Komponen dasar 
– Memahami kotak dialog
– Penggunaan mouse
– Menggunakan baris menu, Toolbar dan menu help
– Membuat dan menyimpan dokumen baru
– Membuka dokumen lama
– Menutup aplikasi OpenOffice.org Writer

TARGET :
– Dapat mengenal komponen dasar OpenOffice.org
– Dapat memahami penggunaan kotak dialog dan mouse
– Dapat menggunakan baris menu, toolbar dan menu bantuan
– Dapat membuat dan dokumen baru
– Dapat membukan dokumen lama dan menutup program

KOMPONEN DASAR
Kita  perlu  mengenal  beberapa  komponen  dasar  dari  ruang  kerja 
OpenOffice.org agar dapat dengan cepat menggunakan ruang tersebut 
secara maksimal. Perhatikan gambar di bawah ini:
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 1.Panel  Bar,  berisi  tombol  Main  Menu dan  tombol-tombol  ikon  Quick 
Launcher (penampil cepat) aplikasi, ruang kerja aktif, Task Bar, dan ruang 
virtual windows

 2.Icon, adalah  suatu  simbol  yang  merujuk  kepada  suatu  drive,  folder, 
aplikasi dan dokumen. Membukanya cukup dengan klick icon tersebut.

 3.Tombol ikon task bar aktif adalah suatu ruang aplikasi yang sedang aktif 
atau non aktif.

 4.Baris  judul  atau  Title Bar, berisi  nama aplikasi  dan juga nama file yang 
sedang aktif.

 5.Tombol ukuran (Sizing Button), biasanya terdiri dari 3 tombol;
a. Tombol Maximize, untuk memperbesar
b. Tombol Minimize, untuk memperkecil
c. Tombol Close, untuk menutup

 6.Baris Menu (Menu bar), adalah baris di ruang aplikasi yang berisi menu-
menu dan fungsi  utama dari  sebuah aplikasi  tertentu, seperti  File,  Edit,  
View, Insert, Format, Tools, Windows, dan Help.

 7.Toolbars, adalah baris  yang berisi  tombol-tombol  dengan ikon aplikasi 
yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi perintah dengan cepat 
dan  mudah,  terutama  berkaitan  dengan  perintah  yang  sering 
digunakan.

 8.Paragraph style atau  Stylish merupakan ruang terpisah yang berfungsi 
mengatur paragraf teks.

 9.Scroll  Bar,  baris  penggulung,  untuk  menggeser  layar  ke  atas  dan  ke 
bawah  dengan  Vertical Scroll  Bar atau  ke  kiri  dan ke  kanan dengan 
Horizontal Scroll Bar. 

 10.Office Assistant, ditampilkan dalam rupa gambar animasi lampu pada 
sisi  kanan ruang aplikasi.  Office Assistant  adalah fungsi  bantuan dalam 
penggunaan OpenOffice.org

 11.Status Bar, menampilkan informasi mengenai aktifitas yang berlangsung 
di aplikasi aktif, menyangkut banyak halaman, penyimpanan.

MEMAHAMI KOTAK DIALOG
Kotak dialog akan tampil jika kita memilih fungsi perintah di Menu Bar atau 
Tool  Bar.  Kotak ini  memberikan pesan mengenai  langkah perintah kerja. 
Hal-hal berkaitan Kotak dialog:
1. Tab, berfungsi menampilkan pilihan lain dalam kotak dialog.
2. Tombol Help, menampilkan keterangan bantuan dari setiap kotak dialog.
3. Kotak  Daftar  Pilihan,  berisi  pilihan  perintah  dalam  bentuk  daftar.  Kita 

boleh menggunakan scroll untuk menggulung daftar perintah tambahan 
lainnya.

4. Tombol  Eksekusi,  untuk  mengakses,  melaksanakan  atau  membatalkan 
operasi.

5. Check  Box, tombol  pilihan,  berbentuk  kotak  dan  bulat  yang  akan 
menampilkan tanda titik hitam di tengahnya jika item tersebut pilihannya.

6. Tombol  Daftar pilihan  disebut  juga  dengan  tombol  drop  down  yang 
menampilkan daftar pilihan perintah tambahan.
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7. Kotak   Isian,  untuk  mengetikkan  sesuatu  sesuai  dengan  keinginan, 
misalnya, halaman yang akan dicetak, batas margin, ukuran font, dsb.

PENGGUNAAN MOUSE
Tombol  sebelah  kiri  untuk  pemilihan  dan  eksekusi,  sebelah  kanan  untuk 
menampilkan menu tambahan suatu file atau aplikasi.

Istilah dalam penggunaan mouse;

Istilah Keterangan
Pilih (point) Memindahkan  kursor  mouse  (pointer  mouse)  pada  posisi 

tertentu
Klik (click) Menekan tombol mouse satu kali 
Klik  dua  kali 
(double klik)

Menekan  tombol  kiri  mouse  dua  kali  berurutan  secara 
cepat dan tanpa memindah mouse

Geser Menekan tombol mouse dan menahan (tidak melepaskan) 
serta kemudian menggerakkan posisi kursor mouse ke posisi 
yang diinginkan.

MENGGUNAKAN BARIS MENU
Penggunaan menu dan perintah  di  baris  menu  sangatlah  mudah,  yaitu 
pertama dengan cara memilih dan mengklik perintah pada menu tersebut 
dengan mouse. Kedua, dengan menekan Alt ditambah dengan menekan 
huruf yang bergaris bawah pada kalimat perintah tersebut. Misalnya, kita 
ingin mengaktifkan perintah Edit, maka tekan Alt ditambah menekan huruf 
E, maka menu akan tampil.

MENGGUNAKAN BARIS TOOLBAR
OpenOffice.org  menyediakan  baris  toolbar  yang  lengkap  dan  mudah 
untuk mempercepat dan mempermudah kerja kita. Selain secara default, 
boleh  juga kita  mengaktifkan atau tidak  sebuah perintah pada toolbar, 
dengan cara:
1. Klik View, kemudian Toolbars
2. Pilih toolbar yang kita inginkan untuk ditampilkan atau disembunyikan
3. Untuk mengatur toolbar kita menekan Customize.

MENGGUNAKAN MENU HELP
Tata urut:
1. Tekan menu Help, kemudian Content, atau
2. Klik Office Assistant, yang terletak di sisi kanan bawah

MEMBUAT DOKUMEN BARU
Tata urut:
Pada menu  File, pilih  New. Kemudian akan muncul  sub-menu dari  menu 
File.  Kita tinggal  memilih  jenis  dokumen yang ingin kita buat.  Pilihan  Text 
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Document akan  menampilkan  ruang  kerja  OpenOffice.org  Writer, 
Pengolah  kata.  Spreadsheet, menampilkan  ruang  kerja  Openoffice.org 
Calc,  untuk  membuat file  Perhitungan.  Presentation,  menampilkan ruang 
kerja OpenOffice.org Impress, untuk membuat file Presentasi.

MENYIMPAN DOKUMEN
Tata urut:
1. Klik menu File, lalu Save (Ctrl S), atau klik ikon disket pada toolbar.

Perintah ini untuk juga menyimpan sesuai dengan nama file yang pernah 
disimpan sebelumnya. 

2. Tampilkan  Kotak  Dialog  Save  As.  Pilih  letak  folder  dari  file  yang  akan 
disimpan dan Kotak File Name untuk menulis nama file yang diinginkan. 
Perhatikan gambar di screen!

3. Menentukan jenis format penyimpanan, yaitu pada pilihan Save As Type. 
Perintah ini  untuk  menyimpan file  dengan nama baru. Pada tahap ini 
juga, file yang kita buat dapat ditentukan untuk dibuka dan diedit dalam 
program Microsof Word. Perhatikan pada tombol daftar drop down. Klik 
penunjuk panah ke bawah.

MEMBUKA FILE DOKUMEN
Tata urut:
1. Klik  menu  File, kemudian  Open atau ikon Open pada toolbar  dengan 

lambang “map terbuka”.
2. Pilih  direktori  di  mana  file  disimpan  dengan  meng-klik  tombol  “map 

kuning tertutup” yang terletak di sudut atas samping kanan.
3. Pilih dan klik nama file dokumen yang ingin dibuka, lalu klik Open.

MENUTUP DOKUMEN
Bermaksud  menutup  dokumen  yang  sedang  aktif,  dan  bukan  menutup 
aplikasi OpenOffice.org
Tata urut:
Klik  menu  File, dan  pilih  Close,  maka  dokumen  akan  tertutup  tanpa 
menutup Aplikasi OpenOffice.org

MENUTUP APLIKASI OPENOFFICE.ORG
Tata urut:
Klik menu File, disusul memilih dan menekan Exit.
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PRAKTEK KEDUA
PENGALAMAN :

– Mengenal text Boundaries dan Insert Point
– Mencari, memilih dan mengaktifkan text
– Menghapus text
– Menggandakan text
– Memindahkan text
– Mengenal clipboard
– Pembatalan perintah
– Pembatalan Undo

TARGET :

– Dapat mengenal Insert Point dan batas boundaries
– Dapat mencari, memilih, dan mengaktifkan text
– Dapat menghapus text
– Dapat menggandakan dan memindahkan text
– Dapat Mengenal clipboard
– Dapat membatalkan perintah dan membatalkan pembatalan itu sendiri

MENGENAL TEXT BAOUNDARIES 
Merupakan garis yang membatasi sebuah halaman, berupa box.

MENGENAL INSERT POINT 
Merupakan  penanda  sebagai  pangkal  memulai  sebuah  proses  kerja, 
berupa  point berhuruf “I” yang berkelip-kelip di area kerja.
Insert Point dapat dipindah-pindah menurut  keinginan, dapat diaktifkan, 
dapat dinonaktifkan, dengan keyboard ataupun mouse.
Apabila  Insert  Point  ada  dan  berkelip-kelip  artinya  aktif  dan  sedia 
digunakan, apabila tidak ada maka halaman kerja sedang non aktif.

Tombol-tombol untuk memindahkan Insert Point

Tombol Keterangan
←  → Memindahkan satu karakter ke kiri atau ke kanan
↑ ↓ Memindahkan satu baris ke atas atau ke bawah
Ctrl + → Memindahkan ke awal kata berikutnya 
Ctrl + ← Memindahkan ke awal kata sebelumnya
Ctrl + ↓ Memindahkan ke awal paragraf berikutnya
Ctrl + ↑ Memindahkan ke awal paragraf terpilih
Tombol Home Memindahkan ke awal kalimat/kata (di ujung kiri)
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Tombol Keterangan
Tombol End Memindahkan  ke  akhir  kata  atau  kalimat  (di  ujung 

kanan)
Tombol  PgDn 
(page down)

Memindahkan satu layar area kerja ke bawah

Tombol  PgUp 
(page Up)

Memindahkan satu layar area kerja ke atas

Ctrl + PgDn Memindahkan ke dasar area layar kerja
Ctrl + PgUp Memindahkan ke puncak area layar kerja
Ctrl + Home Memindahkan ke awal dokumen
Ctrl + End Memindahkan ke akhir dokumen
Shift + P5 Memindahkan ke image gambar yang Kita sisipkan ke 

dokumen

MENCARI, MEMILIH DAN MENGAKTIFKAN TEXT
Kita dapat mencari  text dengan memindahkan Insert Point ke text mana 
yang hendak dicari untuk diedit, baik dengan mouse ataupun perintah dari 
keyboard sesuai dengan tabel di atas. 
Dengan Insert  Point  memang  akan  memakan  waktu  yang  lama,  sebab 
harus satu per satu, mencari dan mengedit text. OpenOffice menyediakan 
cara  cepat  dan  praktis  memilih  dan  menyorot(high  light)  text  untuk 
pengeditan,  yaitu  dengan  mouse,  keyboard  atau  gabungan keduanya, 
dengan kapasitas text tersorot sesuai keinginan Kita, banyak atau sedikit.

Cara high light terhadap text ada 2, yaitu :
Dengan mouse : 
Letakkan  insert  point  dengan  mouse  di  awal  text,  klik  kiri,  tahan/jangan 
dilepaskan,  kemudian  drag/geser  ke  arah  text  mana  penyorotan  akan 
berakhir, dan lepaskan klik kiri tadi, maka text yang tersinari dengan warna 
(biasanya) gelap siap diedit. 

Dengan keyboard :
Tekan  shift,  tahan,  kemudian  tekan tombol  panah pada keyboard,  dan 
arahkan ke akhir text (sesuai cara memindahkan Insert point menurut tabel 
di atas) yang dipilih untuk diedit, lantas lepaskan tekanan terhadap panah, 
dan lepaskan juga tekanan pada shift.

Tanyakan pada Instruktur apa yang belum faham!
 
MENGHAPUS TEXT
Beberapa tombol pada keyboard:
1. Backspace,  menghapus  satu  karakter/huruf  ke  sebelah 

belakang/sebelumnya.
2. Delete,menghapus satu karakter/huruf  di sebelah depannya/setelahnya
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3. Ctrl + Z, mengembalikan text ke posisi sebelumnya atau Undo
4. Ctrl + Y, menggulung text yang baru diketik atau Redo
5. Klik  dua  kali  status  bar  INSRT (Insert)  menjadi  OVER (overwrite)  yang 

terletak paling bawah ruang aplikasi, berfungsi  menindih dan langsung 
menghapus text.Untuk mengembalikan ke keadaan semula, klik dua kali 
dengan cepat.

Menghapus text secara cepat dapat dilakukan dengan menyorot/highlight 
lebih  dahulu  text  yang  akan  dihapus,  lalu  tekan  menu  Edit diikuti  Cut 
ataupun Delete

Tanyakan pada Instruktur bab ini jika belum faham!

MENGGANDAKAN TEXT 
Tata urut:
1. Highlight/sorot text yang akan digandakan. Tekan menu Edit, diikuti Copy 

(Alt  E+C).  Pindahkan  Insert  point  ke  tempat  mana penggandaan  text 
akan dilakukan, kemudian tekan menu Edit diikuti  Paste  (Alt E + P) atau 
Ctrl  V.  Text  yang  digandakan  sesuai  dengan  rupa  text  yang 
disorot/highlight.  Penggandaan  text  ini  boleh  dilakukan  bukan  hanya 
antar baris dalam satu halaman, atau antar file dalam sebuah aplikasi, 
tetapi  boleh  dilakukan  juga  antara  satu  aplikasi  dengan  satu  aplikasi 
lainnya,  misalnya  OpenOffice.org  Writer  dengan OpenOffice.org  Calc, 
sebatas format di antara aplikasi yang berbeda itu memungkinkan untuk 
penggandaan.

2. Menggunakan mouse. Tanyakan pada Instruktur tentang bab ini!

MEMINDAHKAN TEXT.
Sorot/highlight  text,  tekan  menu  Edit diikuti  Cut (Alt  E  +  T)  atau  Ctrl  X. 
Kemudian pindahkan Insert Point ke arah mana text hendak dipindahkan, 
lalu tekan menu Edit diikuti Paste (Alt E + P) atau Ctrl V.
Cara lainnya adalah menggunakan mouse dengan cara Drag dan Drop.
Tanyakan pada Instruktur mengenai bab ini!

MENGENAL CLIPBOARD
Clipboard  adalah  tempat  penyimpanan  sementara  perintah  operasi 
dalam kerja OpenOffice.org, di mana  simpanan tersebut dapat di-copy-
kan ke luar aplikasi penyimpanan, misalnya Impress atau Calc, GIMP, dan 
lainnya.

PEMBATALAN PERINTAH
Pembatalan perintah dilakukan jika Kita inginkan mengembalikan keadaan 
text  seperti sebelum diadakan perintah atau jika terjadi kesalahan.

Tata urut:
1. Pilih menu Edit diikuti  Undo (Ctrl Z)
2. Menggunakan fasilitas Toolbar. 
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Tanyakan bab ini pada Instruktur!

PEMBATALAN UNDO
Apabila perintah Undo juga menimbulkan kesalahan yang tidak diinginkan, 
maka perintah Undo tersebut juga dapat dibatalkan.

Tata urut:
1. Pilih menu Edit diikuti Redo (Ctrl Y)
2. Menggunakan fasilitas toolbar.

Tanyakan pada Instruktur bab ini!

PRAKTEK KETIGA
PENILAIAN 1
PENGETIKAN DIKTAT PADA PERTEMUAN KEDUA DI  ATAS, TERMASUK TABEL!
ATAU KETIKLAH DATA YANG DIAMBIL DARI MAJALAH DAN BUKU ANDA !
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PRAKTEK KEEMPAT
PENGALAMAN :
– Pengaturan huruf
– Memperbesar dan memperkecil huruf
– Mencari dan menukar huruf
– Mengoreksi huruf
– Pengaturan jarak antar  huruf
– Pengembangan dan penyempitan huruf
– Huruf melintang
– Menaikkan dan menurunkan huruf
– Pengolahan penampilan dokumen

TARGET :
– Dapat memahami cara mengolah huruf
– Dapat mencari dan menukar huruf dengan cepat
– Dapat mengoreksi huruf dengan cepat
– Dapat dapat mengatur jarak huruf 
– Dapat mengembangkan dan menyempitkan huruf
– Dapat membuat huruf melintang
– Dapat menaikkan dan menurunkan huruf
– Dapat mengolah penampilan huruf

PENGATURAN HURUF 
Pengaturan meliputi  besar  kecilnya  huruf,  warna,  jenis,  posisi,  style,  tebal 
tipisnya,dll.
Menurut waktu, dapat dilakukan dengan dua cara:
1. Pengaturan  dilakukan  sebelum  pengetikan,  yaitu  letakkan  kursor/insert 

point di awal text kemudian aturlah huruf, dan mulailah bekerja.
2. Pengaturan dilakukan setelah pengetikan, yaitu sorotlah text, kemudian 

aturlah text tersebut sesuai keinginan.

Langkah-langkah untuk kedua cara diatas:
1. Melalui tool bars. Perhatikan penerangan dari instruktur!
2. Melalui menu bars.

Klik  Format  diikuti  Character, dan tampil kotak dialog untuk pengaturan 
huruf.

Berikut keterangan dari tab Font:
➢ Font, untuk menentukan jenis huruf
➢ Typecase, untuk menentukan gaya huruf, mengandungi:

Reguler, untuk cetak gaya normal/biasa
Italics, untuk cetak gaya miring
Bold, untuk cetak gaya tebal
Bold Italics, untuk cetak gaya tebal dan miring

➢ Size, untuk menentukan besar kecilnya huruf
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Selain melalui drop down, boleh juga langsung memberi angka tertentu

Berikut keterangan dari tab Font Effect:
➢ Underlining, efek garis bawah pada huruf
➢ Strikethrough,  efek  garis  melintang  di  tengah-tengah  huruf/text, 

mengandungi:
Double, efek garis ganda
Single, efek garis satu

➢ Effects, mengandungi:
Capitals, mengubah seluruh huruf menjadi huruf besar
Lower Case, mengubah huruf menjadi huruf kecil semua
Title, mengubah huruf menjadi berawalan huruf besar
Small  Capitals, mengubah  huruf  menjadi  huruf  besar  dengan 
format/bentuk ukuran huruf kecil.

➢ Relief, mengatur efek artistic/seni pada huruf, mengandung;
Embossed, untuk efek timbul pada huruf
Engrave, untuk efek pahatan pada huruf
Outline, untuk efek garis luar di setiap huruf, dengan kosong di tengahnya
Shadow, untuk efek bayangan pada huruf
Blinking, efek berkedip-kedip.  Tayangan ini  hanya ada di  monitor,  tapi 
tidak untuk pencetakan. Interval kedipan 1/30 detik.

➢ Ok, untuk pengesahan.

MEMPERBESAR DAN MEMPERKECIL HURUF
Jika  proses  ini  dilakukan  sebelum  pengetikan  text,  maka  langkah-
langkahnya adalah: 
1. Shift + huruf yang dibesarkan, untuk pembesaran satu huruf
2. Tekan  Tombol Caps  Lock pada  keyboard,  untuk  pembesaran  banyak 

huruf

Tanyakan pada instruktur!

Jika  proses  dilakukan  setelah  pengetikan  maka  langkah-langkahnya 
adalah: 
Lebih  dahulu  Kita  menyorot  text,  lalu  pilih  menu Format diikuti 
Case/Character, kemudian Uppercase untuk memperbesar huruf dan pilih 
Lowercase untuk memperkecil huruf.

MENCARI DAN MENUKAR HURUF
Tata urut:
Gunakan sorot/highlight text untuk membatasi huruf yang dicari
Tekan menu  Edit diikuti  Find & Replace (Ctrl  F). Pada kotak dialog, kolom 
pengisian Search For untuk mengisi huruf yang dicari (akan tertulis huruf jika 
sebelumnya  sudah  melakukan  highlight/penyorotan  terhadap  text),  dan 
Replace with sebagai kolom mengisi huruf baru untuk menukar. Find untuk 
satu  persatu  huruf  serta   digunakan hanya  untuk  mencari  dan menukar 
huruf pada daerah tertentu dari sebuah halaman kerja dan Find All untuk 
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keseluruhan huruf dalam halaman pencarian.  Close untuk menutup kotak 
dialog.

Perhatikan penerangan dari Instruktur

Untuk  memperkhusus  identitas  huruf  yang  dicari  ataupun  huruf  untuk 
menukarkannya,  tekan  Attributes  dan Format  pada kotak  dialog  Find  & 
Replace,  kemudian  tentukan  identitas  huruf  pada  kolom  perintah 
berikutnya.

MENGOREKSI HURUF
Menggunakan fasilitas pada menu  Tools yaitu AutoCorrect, koreksi  akan 
berjalan secara automatis. AutoCorrect juga dapat untuk:
1. Memeperbaiki kesalahan tata bahasa,
2. Memudahkan pengetikan simbol tertentu,
3. Mempercepat  pengetikan  text  yang  panjang,  yang  akan  diketik 

berulang-ulang dalam sebuah halaman kerja. Text yang panjang, dapat 
diketik dengan hanya dengan satu huruf. 

4. Memperbaiki kesalahan penggunaan tombol Caps Lock. Contoh kATAK 
menjadi Katak 

5. Memperbaiki  huruf  kapital  dan  pemberian  huruf  kapital  menjadi 
dilakukan secara otomatis.

Tata urut:
1. Tekan  Tools diikuti  AutoCorrect untuk  membuka  kotak  dialog 

AutoCorrect.  Berbagai  tab  perintah  akan  muncul,  yaitu  Replace,  
Exceptions, Option, Custom Quotes,  dan Word Completion. Pada daftar 
tertera kata yang sudah default, tetapi Kita juga dapat menambah atau 
mengubah kata tersebut sesuai keinginan 

2. Pada Tab Replace, terdapat kolom Replace, adalah untuk menulis huruf 
yang akan ditukar secara otomatis dan kolom With adalah untuk menulis 
huruf/kalimat sebagai pengganti huruf pada kolom Replace. Setelah itu, 
tekan  tombol  New pada  kotak  dialog  untuk  menambah  atau  Delete 
untuk menghapus. Tekan OK untuk penetapan perubahan.

Untuk  pengetahuan  saja,  Word  Completion sebagai  perekam  kerja  di 
Clipboard dan akan aktif  secara otomatis dan menyampaikan text yang 
telah diketik untuk melengkapi text yang baru dibuat.

Pada Tab Option  tertera berbagai perintah yang tidak default dan sudah 
default, tak dapat diubah dan Kita hanya dapat mengaktifkan atau tidak 
saja.  Kolom  M,  untuk  mengganti  ketika  mengolah  text  yang  ada,  dan 
kolom T, untuk AutoCorrect/AutoFormat ketika pengetikan.

PENGATURAN JARAK ANTAR HURUF
Jarak  antar  huruf  sudah teratur  secara  default,  tetapi  juga  boleh  diatur 
sendiri. 
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Tata urut:
1. Sorot text. Klik  Format  diikuti  Characters dan pada kotak dialog pilih tab 

Position.
2. Pada kotak isian  Spacing, aturlah jarak huruf dengan drop down yang 

meliputi,  Expanded untuk  pengembangan  jarak  antar  huruf  dan 
Condensed untuk  penyempitan  jarak  antar  huruf,  serta  isilah  angka 
pengaturannya.

PENGEMBANGAN DAN PENYEMPITAN HURUF
Dalam OpenOffice.org, selain dapat diatur jarak antar huruf, dapat juga 
diatur kembung dan kempisnya (skala) huruf. 
Tata urut:
1. Pilih menu Format diikuti Characters, dan pilih tab Position. 
2. Pada kotak isian Rotation/Scaling, aturlah parameter Scale Width. Tertulis, 

100 % untuk default/normal. 100 % ke atas untuk pengembungan huruf, di 
bawah  100%  untuk  pengempisan  skala  huruf.  Perhatikan  petunjuk 
instruktur!

HURUF MELINTANG
OpenOffice.org  menyediakan  tata  perintah  untuk  membuat  huruf 
melintang.
Tata urut:
1. Pilih  menu  Format  diikuti  Characters  dan  pada  tab  Position,  pilih 

Rotation/Scaling.
2. Parameter  0  degrees  untuk  normal,  90  degrees  untuk  melintang  90 

derajat, dan 270 degrees untuk melintang 270 derajat.

MENAIKKAN DAN MENURUNKAN HURUF
Langkah-langkah
1. Tekan menu Format diikuti Characters, dan pada tab Position, pilih Kotak 

daftar Position. Terdapat 3 pilihan pengaturan huruf:
a. Superscript, huruf di atas baris 
b. Normal, huruf di baris normal
c. Subscript, huruf di bawah baris
Parameter boleh diisi dengan angka langsung ataupun drop down.

2. OK untuk pengesahan.

Kecuali  dengan  pilihan  menu  bar,  huruf  dapat  diatur  dengan 
menggunakan fasilitas mouse. 
Tata caranya, perhatikan penerangan dari Instruktur!

PENGOLAHAN PENAMPILAN DOKUMEN 
Penampilan toolbar ada secara vertikal  dan horizontal. Penampilan tidak 
mengubah isi  dokumen,  tapi  hanya  untuk  memudahkan pekerjaan  dan 
mempercepat melakukan perintah. Penampilan dapat diubah/edit melalui 
menu View yang berisi beberapa perintah seperti:
 Zoom,  untuk  memperbesar  dan  memperkecil  penampilan  ukuran 
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halaman kerja 
 Rulers, penampilan penggaris
 Status Bar, barisan status
 Text  Boundaries,  penampilan  kerangka/kotak  luar  sebagai  pembatas 

halaman kerja  

Penampilan  Normal yaitu  default  digunakan  untuk  kerja  biasa,  dengan 
cara hanya mengaktifkan biasanya Ruler dan Text Boundaries pada menu 
View.

PRAKTEK KELIMA
PENGALAMAN :
– Mengolah halaman
– Pengaturan arah kertas
– Pengaturan batas tepi
– Pemberian nomor halaman 
– Header dan footer
– Memisahkan dan memnagi dokumen
– Membuat kolom
– Membuat hyperlink
– Hyperlink tanpa internet online
– Membuat highlight terhadap huruf/kata

TARGET :
– Dapat mengolah halaman
– Dapat mengatur arah kertas dan batas tepi
– Dapat memberi nomor halaman 
– Dapat membuat serta  mengolah header dan footer
– Dapat membagi dokumen
– Dapat membuat kolom, hyperlink dan highlight

MENGOLAH HALAMAN
Pengolahan halaman meliputi kertas kerja, margin/batas di kertas, memberi 
nomor halaman, olah pencetakan, dan sebagainya.

Ukuran kertas
1. Pilih  menu  Format diikuti  Page. Kotak  dialog  Page Style  akan muncul. 

Tentukan  jenis  kertas  dengan  tombol  drop  down  sesuai  jenis  yang 
terdaftar pada kolom Paper Format.

2. Margin,  batas  tepi  halaman.  Standart  default  dalam  OpenOffice.org 
Writer adalah Inci, tetapi juga boleh ditukar ke centimeter. Caranya Klik 
Tools diikuti  Option, lalu pilihlah Text Document, klik dua kali  tanda + di 
depannya  dan  pilih  submenu  General.  Kemudian  pada  kolom 
Measurement Units, klik drop down untuk memilih satuan ukuran.
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Penentuan  jenis  kertas  (lebar  kertas)  dapat  juga  dengan  memilih  drop 
down  User pada  Paper Format, untuk menentukan sendiri  ukuran margin. 
Untuk Kuarto berukuran parameter panjang 21.5 cm dan lebar 16.5 cm. Klik 
Ok untuk pengesahan perintah.

PENGATURAN ARAH KERTAS
Tata urut:
Klik menu Format diikuti Page, akan muncul Page Style

Tentukan  Orientation, untuk  menentukan  arah  pencetakan,  Portrait  = 
membujur/berdiri  dan  Landscape =  melintang/baring  sepanjang  kertas. 
Penetapan pada salah satunya akan menampilkan gambar di sebelahnya 
sebagai contoh penampilan awal untuk pencetakan di kertas.

PENGATURAN BATAS TEPI
Batas  tepi  atau  margin  bermaksud  batas  antara  tepi  kertas  dan  tepi 
halaman pengetikan. Tata urut:
1. Pilih  menu  Format diikuti  Page,  pada kotak  dialog  Page  Style,  tertera 

kolom Margins di tab Page, untuk mengatur batas tepi.
Left/inner, untuk mengatur batas kiri
Right/Outer, untuk mengatur batas kanan
Top, untuk mengatur batas atas
Bottom, untuk mengatur batas bawah

PEMBERIAN NOMOR HALAMAN
Nomor halaman merupakan bagian dari Header dan Footer. 
Tata urut:
1. Letakkan Insert Point pada daerah Header atau Footer.
2. Pilih menu Insert diikuti Field diikuti Page Numbers.
3. Penentuan nomor dengan huruf ataupun angka, dapat dilakukan juga 

pada menu Format diikuti Page, diikuti tab Page pada kotak dialog Page 
Style dan  selanjutnya pengisian pada kolom Layout Settings. 

Perhatikan penerangan dari instruktur!

HEADER DAN FOOTER
Tata urut:
1. Aktifkan dulu perintah Header dengan cara Klik  Format diikuti  Page dan 

pilihlah Tab Header. Pada kolom Header on, berilah tanda Right ( √ ).
2. Dalam  kotak  dialog  tersebut,  aturlah  penampilan  Header  sesuai 

keinginan.
3. Pilih dan ubah parameter yang tersedia dan Kita dapat melihat langsung 

perubahan pada kolom preview.
4. Untuk  memasukkan  text,  tutuplah  kotak  dialog  dan  klik  area  Header, 

tulislah text dan nomor halaman atau dapat klik  Insert  diikuti  Field lantas 
Date,  Time,  Page Number,  Page Count,  Subject, maupun  Title  Author, 
dan sebagainya. 
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5. Variasikan format penampilan Header sesuai kreasi.
 
Untuk Footer, aturlah seperti pengaturan Header.

MEMISAHKAH/MEMBAGI DOKUMEN 
Membelah halaman dalam satu dokumen menjadi beberapa bagian yang 
memiliki format yang berbeda-beda, langkah-langkahnya:
1. Letakkan insert point pada halaman yang hendak dipisahkan.
2. Klik Insert diikuti Manual Break, muncul kotak dialog Insert Break.
3. Tentukan  Parameter  sesuai  yang  tersedia.  Untuk  parameter  Type, 

menerangkan:
➢ Page break, memasukkan batas perpindahan antar halaman
➢ Columns break, memasukkan batas perpindahan antar kolom.
➢ Line break, memasukkan batas perpindahan antara baris

4. Juga, Kita dapat menentukan halaman mana saja yang akan dipisah 
satu sama lainnya,  dengan mengisi  parameter  Change page number, 
dengan mengisi  angka langsung ataupun dapat meng-klik scroll  down. 
Klik OK untuk pengesahan perubahan.

MEMBUAT KOLOM 
Tata urut:
1. Hihglight/sorotlah text yang akan dibuat kolom.
2. Pilih menu Format diikuti Columns
3. Pada  kotak  dialog,  tentukan  bentuk  format  termasuk  lebar  dan  spasi 

antar kolom, yang dapat melihat langsung tayangan/preview contoh.
4. Ok untuk pengesahan.

Perhatian! 
Untuk  pembatasan  kolom,  hanya  text  yang  tersorot  saja  yang  akan 
berubah  kolomnya.  Apabila  tanpa  penyorotan,  maka  seluruh  halaman 
akan berubah kolomnya.Untuk mengembalikan ke keadaan semula/tanpa 
kolom,  maka  pada  parameter  kotak  dialog  Apply  to,  pilihlah  Page 
Style/default.

MEMBUAT HYPERLINK
Hyperlink  untuk  memudahkan  perhubungan  file  data  dengan  data  di 
halaman web/internet.
Tata urut:
1. Pilih menu Format diikuti Characters dan tekan tab Hyperlink
2. Masukkan alamat web atau dokumen dalam kotak yang tersedia

HYPERLINK TANPA INTERNET ONLINE
Data  di  OpenOffice.org  dapat  dihubungkan  dengan  dokumen  lain 
dengan syarat bahwa dokumen lain tersebut haruslah berformat extension 
*.html (HTML) Dokumen. Dokumen HTML yang tertayang tidak dapat diedit, 
hanya dibaca saja  (Read Only) dan tayangan dalam keadaan Internet 
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Offline .
Tata urut:
1. Pilih  menu  Insert  diikuti  Hyperlink,  dan  pada  kotak  daftar  Document, 

tentukan Path, yaitu file data HTML.
2. Tekan Apply diikuti Close.

MEMBUAT HIGHLIGHT (STABILO)
Untuk memudahkan pencarian sebuah kata/kalimat yang sudah dianggap 
penting  dalam  dokumen,  biasanya  pewarnaan  perlu  digunakan  pada 
kata/kalimat tersebut, berupa Highlight/Stabilo.
Tata urut:
1. Sorotlah text
2. Tekan menu Format diikuti Characters
3. Dalam kotak dialog, pilihlah Background.
4. Warna dapat ditentukan sesuka-suka, lalu tekan OK untuk pengesahan.
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PRAKTEK KEENAM
PENILAIAN 2
1. PENGETIKAN DIKTAT PERTEMUAN KELIMA DI ATAS!
SESUAIKAN SEMUA FORMAT DAN PENGATURAN HURUF SERTA PARAGRAF.
2. KETIKLAH!

Membentuk  masyarakat 

berketrampilan  mengoperasikan 

komputer  adalah  tanggungjawab 

bersama  seluruh  masyarakat 

Indonesia,  mengingat  komputer 

tidak  mungkin  dihindari  dalam 

kehidupan  sehari-hari.  Komputer, 

apapun alasannya, tetap berada di 

urutan pertama untuk  membangun 

masyarakat  berperadaban  dan 

maju. 

Walau  tidak  secara  langsung 

memberi  kontribusi  dalam 

perekonomian,  komputer  juga 

menyumbangkan  sedikit  semangat 

wirausaha  bagi  sebagian 

masyarakat  Indonesia,  yaitu 

dengan  adanya  program-program 

yang mendorong untuk penciptaan 

lapangan  kerja  baru  yang 

menggunakan  peralatan  bernama 

Komputer.

Tak heran, jika rasa ingin tahu 

dan  animo  masyarakat  terhadap 

komputer  semakin  meningkat  dan 

cepat berkembang, tidak hanya di 

kalangan pemuda-pemudi, tetapi di 

kalangan orang tua dan anak-anak.

Jadi,  wajarlah  jika  komputer 

harus  dipelajari  oleh  seluruh 

masyarakat khususnya di Kabupaten 

Batang  ini,  supaya   Kabupaten 

Batang  tidak  tertinggal  dengan 

masyarakat lainnya di Indonesia

Lembaga  Pelatihan  Kerja  LPK 

LAILY  menerbitkan  Diktat 

OpenOffice.org  Writer  adalah 

upaya lahir kami untuk berpartisipasi 

dalam  pengembangan  Sumber 

Daya  Manusia  yang  tinggal  di 

sekitar  Kabupaten  Batang  tercinta 

ini, khususnya masyarakat pengguna 

komputer  yang  menjadikan 

komputer  sebagai  bagian  tak 

terpisahkan  dari  kehidupannya 

sehari-hari.
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PRAKTEK KETUJUH
PENGALAMAN :
– Menyisipkan huruf khusus dan gambar
– Perataan dan penomoran paragraf
– Pengaturan indentasi, spasi baris dan tabulasi

TARGET :
– Dapat menyisipkan huruf khusus dan gambar ke dalam dokumen
– Dapat meratakan dan memberi nomor pada paragraf
– Dapat mengatur indentasi, spasi baris dan tabulasi

MENYISIPKAN HURUF KHUSUS
Tata urut:
1. Pilih menu Insert diikuti Special Characters.
2. Dalam kotak dialog  Special Characters, jenis karakter dapat ditentukan 

sendiri  dan disesuaikan mana yang mengandungi karakter khusus yang 
diperlukan

3. OK untuk pengesahan

MENYISIPKAN IMAGE/GAMBAR
Tata urut:
1. Pilih  menu  Insert diikuti  Graphics dan lalu  From File jika image/gambar 

diletakkan di folder atau direktori.
2. Tentukan lokasi folder dan direktori.
3. OK untuk pengesahan.
4. Setelah  Image  muncul  di  ruang  halaman  pengetikan,  maka  untuk 

mengedit  dan  mengatur  format  image,  Klik  image  diikuti  klik  button 
kanan mouse atau klik menu Format dan setelah itu muncul pilihan menu 
selanjutnya untuk mengatur image. 

FORMAT PARAGRAF
Paragraf ialah segala kalimat atau alinea yang diakhiri  dengan menekan 
ENTER. Paragraf dapat berupa judul, baris kosong, atau beberapa kalimat 
yang mempunyai tema yang sama.

PERATAAN PARAGRAF
Beberapa bentuk perataan paragraf:
1. Rata kiri (Left Align)
2. Rata kanan (Right Align)
3. Di tengah (Center)
4. Rata kiri dan rata kanan (Justify)
Tata urut:
1. Letakkan point mouse di tempat kalimat yang hendak diatur.
2. Pilih menu Format dan kemudian Paragraf.
3. Pada kotak dialog, terdapat tab Alignment, untuk mengatur paragraf.
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MEMBUAT TANDA DAN PENOMORAN PADA PARAGRAF
Tata urut:
1. Sorotlah text paragraf ataupun letakkan insert point/kursor  dibaris  yang 

hendak di tandai.
2. Pada menu  Format  pilih  Numbering/Bullets. Kotak dialog menyediakan 

berbagai jenis dan rupa bullets/numbering,dan parameter di dalamnya 
dapat diubah sesuai selera, meliputi tab Bullets, Numbering Type, Outline,  
Graphics, Position, dan Options.

3. Klik OK untuk pengesahan.

Langkah-langkah penomoran:
1. Pilih dan sorot paragraf tertentu untuk diseting up, atau letakkan insert 

point di baris yang diinginkan.
2. Klik menu Format diikuti Numbering/Bullets
3. Aktifkan  tab  Numbering  Type,  lalu  tentukan  jenis  numbering  di  tab 

tersebut.
4. Untuk variasi penandaan dan penomoran, pilih tab Options.

a. Pilih jenis numbering yang diinginkan sesuai tayangan contoh 
b. Tentukan nomor awal di baris Start at
c. Masukkan karakter yang disisipkan di  numbering di  baris  before dan 
after,  dengan cara mengisi  parameter  before dan after,  berupa huruf 
atau  karakter.  Sebagai  contoh,  untuk  Before  diisi  dengan  karakter  “(-
tanda kurung buka-“,   sedang after  dengan karakter  “)-tanda kurung 
tutup”, maka numbering akan membentuk format (1).

PENGATURAN INDENTASI
Indentasi dapat diatur terhadap batas kanan dan kiri atau hanya terhadap 
baris pertama saja.
Tata urut:
1. Letakkan point muose di paragraf yang hendak diatur.
2. Klik menu Format diikuti Paragraf
3. Dalam Kotak dialog, pilih tab Indents & Spacing dan lakukan pengisian 

parameter  di  kotak  isian  yang  tersedia  sambil  menyaksikan  secara 
langsung preview sebagai akibat dari apa yang sedang dikerjakan.

Beberapa keterangan baris isian dalam tab tersebut:
➢ Before Text, yaitu mengatur indent sebelum text di sebelah kiri
➢ After Text, yaitu mengatur indent sesudah text di sebelah kanan
➢ First Line, yaitu mengatur hanya baris pertama dari paragraf.

Perubahan dari setiap parameter dapat disaksikan lewat ruang preview.

Cara lainnya perhatikan penerangan dari pelatih dengan seksama!.

PENGATURAN SPASI BARIS 
Tata urut:
1. Letakkan insert point di paragraf yang hendak diatur
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2. Pilih menu Format diikuti Paragraph
3. Pada kotak dialog tekan tab Indent & Spacing
4. Isilah kotak isian di bagian Spacing, yaitu:

a. Above Paragraph, jarak spasi sebelum paragraph
b. Below Paragraph, jarak spasi setelah paragraph

5. Juga,  ubahlah  parameter  melalui  tombol  drop  down  di  Line  Spacing 
sebagai berikut:
a. Single, jarak spasi satu 
b. 1.5 lines, jarak spasi satu setengah
c. Double, jarak spasi dua
d. Proportional, jarak dengan pengaturan persentasi
e. At Least, menentukan jarak minimal
f. Leading, menentukan jarak dalam satuan ukur sepserti centimeter atau 
inchi
g. Fixed, menentukan jarak yang pasti

PENGATURAN TABULASI
Tata urut:
1. Letakkan insert point/kursor di posisi awal tabulasi
2. Tekan menu Format diikuti Paragraph
3. Pilih  tab  Tabs  di  kotak  dialog  Paragraph.  Isilah  beberapa  parameter 

sesuai keinginan
4. Tabulasi juga dapat diisi lewat Kotak isian Position
5. Beri tanda dengan mengeklik salah satu dari pilihan berikut:

a. Left, tab stop rata kiri
b. Right, stop rata di kanan
c. Center, tab stop rata tengah
d. Decimal, tab stop di titik decimal

6. Tentukan di kotak isian berikut:
a. None, tidak memakai huruf fill (leader)
b. .......... , memakai huruf pendahulu titik-titik
c. -------- , memakai huruf pendahulu tanda hubung
d. _____ ,  memakai huruf pendahulu tanda garis bawah
e. Character, penentuan huruf sesuai keinginan

7. Klik tombol New untuk memastikan bahwa perubahan telah dibuat
8. Perubahan dapat dilakukan sebelum menekan tombol OK.
9. Untuk menghapus, tekan Delete atau Delete All.
10.Pengesahan dengan tombol OK.
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PRAKTEK KEDELAPAN
PENGALAMAN :
– Membuat bingkai/frame border pada paragraf
– Membuat garis horizontal
– Menggunakan dan mengedit style   
– Membuat style  baru
– Membuat dan mengedit tabel
– Mengatur baris tabel
– Mengatur kolom

TARGET :
– Dapat membuat bingkai/frame border pada paragraf
– Dapat membuat garis horizontal
– Dapat menggunakan style dan mengeditnya
– Dapat membuat dan mengedit tabel
– Dapat mengatur baris dan kolom dalam tabel

MEMBUAT BINGKAI / FRAME BORDER PADA PARAGRAF
Tata urut:
1. Tentukan paragraf yang hendak dibingkai
2. Pada menu Insert, pilih Frame
3. Klik  tab  Borders, dan  aturlah  variasi  bingkai  pada  kotak  isian  sambil 

menyaksikan ruang preview di samping kotak isian.
4. Line Style, untuk ketebalan dan ketipisan
5. Colors, untuk menentukan warna bingkai
6. Shadow Style,  untuk  membuat  efek  bayangan dan pewarnaannya  di 

sudut kanan bawah
7. Spacing & Contents, untuk menentukan jarak dan spasi bingkai
8. Tekan OK untuk pengesahan parameter

MEMBUAT GARIS HORIZONTAL/MENDATAR
Tata urut:
1. Letakkan insert point di posisi diinginkan
2. Pada menu Insert, klik Horizontal Ruler.
3. Pada kotak dialog, pilih salah satu jenis garis mendatar.
4. OK untuk pengesahan

MENGGUNAKAN STYLE
Style adalah suatu format pengaturan yang sudah ditentukan dan tidak 
dapat diubah lagi, kecuali format tadi akan berganti nama style baru dan 
tersimpan.
Ini sangat membantu untuk menyeragamkan format tanpa membuat satu 
per satu setiap paragraf dan text.
Selain  terdapat Style yang Default,  juga bisa membuat sendiri  dan akan 
tersimpan. Untuk huruf, tidak mempunyai Default.
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Langkah-langkah menentukan Style:
1. Letakkan insert point pada paragraf diinginkan
2. Pilih menu Format dan pilih styles
3. Pilih Catalog atau Load dan akan muncul kotak dialog dari setiap pilihan 

tersebut.
4. Pada Kotak dialog Catalog, terdapat Drop Down dan tekan scroll down, 

lalu pilih Paragraph Style 
5. Setelah  muncul  kotak  dialog  Paragraph Style,  klik  dua  kali  pada style 

yang diinginkan.
6. Atau boleh juga langsung dari menu Format diikuti Stylist atau F11
7. Klik dua kali style yang diinginkan

MENGEDIT PARAGRAF STYLE
Tata urut:
1. Sorotlah paragraf diinginkan untuk diedit
2. Klik kanan mouse dan pilih Edit Paragraph Styles
3. Kotak  dialog  akan  muncul  dengan  berbagai  tab  dan  isian  untuk 

mengedit.
4. OK untuk pengesahan

STYLE BARU
Langkah-langkah;
1. Letakkan kursor insert point pada paragraf yang sudah mempunyai style, 

dan  style  sebelum  diubah  akan  menjadi  style  dasar  bagi  paragraf 
tersebut.

2. Pilih menu Format diikuti Styles dan Catalogs. 
3. Klik New pada kotak dialog
4. Berbagai tab dan kotak isian yang tampil pada kotak dialog berikutnya
5. Pada tab Organizer,

a. Name, membuat nama style baru
b. Linked with, membuat style dasar untuk style yang akan dibuat
c.  Category,  menentukan jenis  style,  apakah Text  style,  Chapter  styles, 
HTML styles dan sebagainya.

6. Hal-hal  lain  juga  dapat  diatur  dalam  setiap  tab  seperti  Indentasi,  
Alignment, dll

7. Klik OK untuk  pengesahan

MEMBUAT TABEL
Tata urut:
1. Letakkan kursor/insert point pada tempat yang ingin dibuat tabel
2. Pilih menu Insert diikuti Table. Muncul kotak dialog Insert Table
3. Padanya terdapat beberapa pilihan parameter

a. Size Columns, menentukan jumlah kolom 
b. Size Rows, menentukan jumlah baris membujur

4. Autoformat, untuk menggunakan format yang dibawa OpenOffice Writer
5. OK untuk  pengesahan AutoFormat  dan OK lagi  untuk  pengesahan ke 

ruang halaman.
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MENGEDIT TABEL
Tata urut:
1. Sorotlah tabel yang ingin diedit
2. Klik kanan mouse
3. Pada kotak dialog Table Format, parameter dapat diatur sendiri melalui 

Alignment dan Spacing.
4. Text Flow untuk pengaturan tabel termasuk perataan vertical text dalam 

tabel, pemisahan text atau break pada tiap kolom.
5. Tab Borders untuk membuat garis pembatas luar/border tiap tabel
6. Tab Background, untuk membuat background pada tabel.
7. OK untuk pengesahan

MENGATUR BARIS PADA TABEL
Tata urut:
1. Pilih baris bersangkutan
2. Klik kanan mouse dan tampil menu baru, pilih Row diikuti Height. Lakukan 

perubahan parameter sesuka hati  pada kotak isian atau tekan tombol 
drop down.

3. Untuk mengatur agar baris semua sama, menu dari klik kanan tadi, pilih 
Row diikuti Space  Equally

4. Insert untuk menyisipkan tabel baru pada tabel yang telah dibuat.  After 
untuk tabel di baris setelah baris terpilih dan Before untuk sebelum baris 
terpilih.

5. Row diikuti Delete, untuk menghapus baris tabel.
6. OK untuk pengesahan

PENGATURAN KOLOM 
Tata urut:
1. Letakkan kursor/sorot pada kolom bersangkutan
2. Klik kanan mouse dan pilih Coloums, lalu pilih Space Equally
3. Insert, untuk menyisipkan kolom di dalam kolom yang sudah dibuat.

a. After, penyisipan pada setelah kolom terpilih
b. Before, penyisipan pada sebelum kolom terpilih

4. Delete untuk menghapus kolom.
5. OK untuk pengesahan
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PRAKTEK KESEMBILAN
PENGALAMAN :
– Menghitung matematika pada tabel
– Menyisipkan number format pada penghitungan
– Membuat footnote/catatan kaki dan komentar
– Membuat mail merge
– Mengubah satuan ukuran-ukuran dalam OpenOffice.org Writer
– mencetak dokumen dan per kata/paragraf
– Membuat cetakan BANNER

TARGET :
– Dapat menggunakan fungsi matematika dalam tabel
– Dapat menyisipkan number format pada penghitungan
– Dapat membuat footnote dan komentar
– Dapat membuat mail merge
– Dapat mengubah satuan ukuran dalam OpenOffice.org
– Dapat mencetak dokumen dan mencetak per kata/paragraf
– Dapat membuat cetakan BANNER

MENGHITUNG MATEMATIKA PADA TABEL DI WRITER
Penghitungan  matematika  meliputi  menjumlahkan,  mengurangkan, 
mengalikan, dan membagi, termasuk menghitung nilai  sinus, cosinus dan 
fungsi lainnya.
Langkah-langkah;
1. Tentukan lebih dulu bilangan yang akan dihitung
2. Letakkan kursor/insert point pada kolom yang akan menjadi tempat hasil 

dari penghitungan.
3. Muncul ikon Sigma ∑ di toolbar.
4. Terlihat kotak penghitungan
5. Kode penghitungan tersebut secara default untuk Penjumlahan
6. Pada toolbar terdapat tombol X (warna merah) untuk cancel,  √ (warna 

hijau) untuk pengoperasian penghitungan (OK atau ENTER) dan gambar 
Calculator untuk menentukan formula tertentu.

7. Untuk  format  penghitungan  lain,  kode  Sigma  dapat  diganti  dengan 
ketentuan:
a. Tombol berdiri tegak ( | ) untuk penjumlahan 
b. Tombol minus ( - ) untuk pengurangan
c. Tombol bintang ( * ) untuk pengalian
d. Tombol backspace ( / ) untuk pembagian
Catatan: yang diganti adalah kode sigma, bukan tulisan “sum”-nya

8. Langkah menghitung.
Setiap  isi  tabel  memiliki  kode  area  sendiri-sendiri.  Kode  tersebut 
menggunakan huruf dan angka untuk merujuk sebuah isi tabel, dimana 
Huruf  Abjad  (A,B,C  .....)  untuk  tabel  kolom(Column),  sedang  Angka 
(1,2,3  ....)  untuk  tabel  baris(row).  Contoh  A1,D1  berarti  kolom  dari  A1 
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sampai D1. Contoh lain, A1,A6 berarti baris dari baris A1 sampai A6
9. Kode area di atas harus tertulis setelah kode penghitungan. Dalam arti, 

setelah ada Kode Sigma, maka untuk penjumlahan, harus tertulis  kode 
area tabel (tertulis dalam kurungan segi tiga) yang hendak dijumlahkan. 
Misalnya, =sum(<A1>|<D1>) untuk penjumlahan, =sum (<A1>*<D1>) untuk 
pengalian, dll.

MENYISIPKAN NUMBER FORMAT PADA PENGHITUNGAN
Number  Format diperlukan  saat  merujuk  bilangan  decimal  atau  mata 
uang, sehingga tidak perlu satu-persatu membuat bilangan decimal atau 
nama  mata  uang  setiap  kali  membuat  angka  harga  dalam  rupiah 
contohnya. 
Tata urut:
1. Pilih  tabel  tempat  angka  berada  atau  sorot  tabel  yang  ingin  dibuat 

format Number Format 
2. Klik Format diikuti Number Format 
3. Tentukan jenis angka yang akan ditampilkan dengan memilih  Category, 

seperti  Number,Percent,Currency,  Date,  Time,  dll.  Pilih  Currency untuk 
penentuan mata uang. Di situ terdapat semua nama mata uang negara 
di dunia dan bahasanya sekaligus.

4. Pilih mata uang di kotak pilihan drop down dan bahasa pada Language
5. OK untuk pengesahan

MEMBUAT FOOTNOTE
Footnote  atau  catatan  kaki  dan  Endnote atau  catatan  akhir  adalah 
informasi  tambahan  sebuah  dokumen.  Ada  dua  bagian  yaitu:  nomor 
footnote yang tertulis dalam dokumen setelah text dan tertulis dengan naik 
setengah  huruf  (supersripct),  dan  isi  footnote  yang  menjadi  keterangan 
yang ditempatkan di bagian bawah/akhir halaman dan terpisah dengan 
text utama.

Tata urut:
1. Letakkan kursor di text yang bersangkutan
2. Pilih menu Insert diikuti Footnote. Kotak dialog muncul.
3. Jenis Numbering, memilih dua pilihan:

Automatic,  otomatis  melakukan  setting default  dalam bentuk number 
atau angka, yaitu dari angka 1 hingga selanjutnya
Character, Membuat simbol-simbol tertentu sebagai penanda footnote.

4. Kotak pilihan Type:
Footnote, untuk membuat Catatan kaki
Endnote, untuk membuat Catatan akhir
Sebenarnya,  apabila  membuat  Footnote  maka  otomatis  pasti  muncul 
juga Endnote-nya.

5. Ok untuk pengesahan
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MEMBUAT KOMENTAR 
Komentar tidak untuk dicetak, tetapi hanya untuk penampilan screen saja. 
Komentar  ditampilkan  berupa  ikon  balok  berdiri  persegi  panjang  kecil  
berwarna kuning. Komentar ini penting untuk mengingatkan diri sendiri atau 
orang lain ketika membaca atau mengedit text bersangkutan.. Komentar 
juga penting untuk membuat catatan kenangan/memori di saat membuat 
atau  terhadap  text  tersebut.  Komentar  ini  dapat  dilihat  dengan 
menggerakkan/meletakkan  insert  point  mouse(anak  panah)  ke  balok 
dimana ianya berada
Tata urut:
1. Pilih text untuk diberi komentar dan letakkan insert point di text tersebut
2. Pilih menu Insert diikuti Note. 
3. Buatlah text sebagai komentar pada kotak dialog Insert Note.
4. Klik OK untuk pengesahan
5. Untuk mengedit Komentar/Note, Klik dua kali balok kuning tersebut.

MAIL MERGE
Mail  Merge  penting  untuk  menulis  surat  ke  rekan-rekan  yang  banyak 
jumlahnya  secara  bersamaan,  tanpa  memasuki  data  dokumen/surat 
bersangkutan. Ada beberapa tahapan untuk membuat Mail Merge.

Tata urut:
1. Mempersiapkan database

Membuat  database  haruslah  di  OpenOffice  Calc.  Buatlah  database 
tersebut, beri nama dan simpan sebagai dokumen Calc. Setiap baris di 
lembar kerja adalah  record di dalam suatu tabel, setiap kolom adalah 
suatu field.

2. Menghubungkan ke database
Caranya: 
a. Bukalah OpenOffice Writer. 
b. Pilih menu Tools diikuti Data Source. Muncul Kotak dialog Data Source 
Administration. 
c. Klik New Data Source
d. Perhatikan tab General
e. Tulis nama data source yang diinginkan pada tab General.
f. Pada kotak isian Database Type, pilih Spreadsheet
g. Pada Data Source URL, tentukan nama file database Calc yang baru 
dibuat.  Klik  kotak kecil  berisi  (....) dan carilah direktori  serta folder   lalu 
nama file.
h. Klik tab  Tables.  Database akan ditampilkan di dalam sebuah hierarki. 
Pilihlah tabel database yang baru dibuat.
i. Klik Apply lalu OK untuk pengesahan

3. Membuat dokumen pesan
Setelah mempunyai  database yang terhubung dengan aplikasi  Writer, 
maka  langkah  berikutnya  adalah  membuat  isi  surat.  Langkah-langkah 
membuat isi surat:
a.  Dengan  Writer,  buatlah  isi  surat  dan  sisakan  tempat  kerja  untuk 
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memasukkan nama field tabel database.
b. Tulislah tempat tujuan  Kepada dan setelah  Kepada ini  dimaksudkan 
untuk menulis nama yang terdaftar dalam database.

4. Membuat Mail Merge
Tata urut:
a.  Dalam keadaan dokumen aktif,  pilih  menu  Insert  diikuti  Field  diikuti 
Others. 
b. Dalam kotak dialog Field, pilih tab Database
c. Pada  Database Selection, klik  dua kali   pada nama tabel  sehingga 
field-field di dalam tabel tersebut tampil. 
d. Pilih field yang diinginkan dan klik tombol Insert
e. Ulangilah pemilihan nama field (tempat kosong di surat, seperti Yth...., 
di  ....)  yang  diinginkan.  Tentukan  juga  lokasi  tempat  field  untuk 
dimasukkan dalam dokumen dengan mouse.
f. Setelah cukup klik tombol Close
g. Klik menu Tools  diikuti  Mail Merge. Kotak dialog Mail Merge, pilih From 
this document.Tekan OK
h. Carilah record yang akan dimasukkan dalam mail merge. 
i.  Tentukan  Outputnya  apakah  akan  dicetak  atau  tidak,  yaitu  simpan 
dalam file saja.
j. Klik OK untuk pengesahan

UBAH SATUAN UKURAN
Secara default, satuan ukuran dalam lembaran kerja OpenOffice.org Writer 
adalah Inchi. Satuan  tersebut dapat diubah.
Tata urut:
1. Klik Tools
2. Pilih Options
3. Pada kotak dialog terdapat daftar menu
4. Pilih Text Document
5. Klik General
6. Pada  kotak  isian  setting,  ubah  parameter  Measurement  unit,  klik 

dropdown untuk memilih satuan.
7. Klik OK untuk pengesahan

MENCETAK DOKUMEN
Tata urut:
1. Menu  File diikuti  Print  (Ctrl  +  P).  Kotak  dialog  Print  akan  ditampilkan. 

Perhatikan gambar screen!
2. Pilih  jenis  Printer  pada  kolom Name, tentukan  nomor  halaman  pada 

kolom Print range, dan jumlah halaman pada kolom Copies, Number of  
copies. Kemudian OK.

Hal-hal  lain tentang pencetakan ini  yang belum faham, tanyakan pada 
Instruktur!
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PENCETAKAN PER KATA/PARAGRAF
OpenOffice.org  Writer  menyediakan  fasilitas  untuk  mencetak  halaman 
dokumen dengan hanya mencetak sebagian paragraf atau satu kata saja 
dari sebuah halaman.
Tata urut:
1. Tentukan atau klik range area kata/paragraf yang akan dicetak
2. Klik menu File
3. Pilih Print
4. Pada kotak dialog, pilih Selection
5. Klik OK untuk proses cetak

MEMBUAT CETAK BANNER
Banner  merupakan  cara  pencetakan  huruf  besar  dan  panjang,  yang 
memerlukan  kertas  yang   panjang.  Biasanya  pencetakan  banner 
menggunakan kertas folio atau kertas biasa/HVS yang di hubungkan satu 
sama lainnya dengan lem. Banner digunakan umumnya untuk membuat 
pola spanduk, reklame, penerangan di dinding.
OpenOffice.org  Writer  menyediakan  fungsi  yang  sangat  mudah  untuk 
membuat cetak banner. 
Tata urut:
1. Klik menu Format lalu Page
2. Tampil  kotak  dialog  Page  Style,  pilih  tab Page,  dan pada  kotak  isian 

Orientation, pilih Landscape
3. Pada kotak isian Paper Format, tentukan panjang halamannya (Width) 

sesuai panjang kertas yang sudah dihubung-hubungkan satu sam lainnya 
dengan lem. Untuk satu folio, panjang 14.00”, maka kalikan saja dengan 
banyak kertas folio (jika pakai folio)

4. Tulislah kalimat  dengan huruf  besar,  jika  perlu  huruf  dibesarkan hingga 
300

5. Klik OK untuk pengesahan
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PRAKTEK KESEPULUH
PENILAIAN 3
1. MEMBUAT TABEL

NO NAMA NILAI A NILAI B JUMLAH 
1 ABDUL HARIS 7 6 13
2 AHMAD 8 9 17
3 SOLIHIN 7 7 14
4 ANANG 9 7 16

JUMLAH TOTAL 60
JUMLAH RATA-RATA 15

2. MEMBUAT CETAKAN BANNER

TULISLAH “LPK LAILY TERSONO – BATANG”, dengan huruf besar,  kemudian 
cetak dalam kertas folio yang sudah digabung-gabung dengan lem!

SELAMAT MENCOBA...
KEGAGALAN  SEBENARNYA  TIDAK  ADA,  YANG  ADA  ITU  KEMALASAN 
MENCOBA DAN BERUSAHA!!!
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