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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Segala puji bagi Allah SWT., Pencipta dan pemelihara alam semesta. Shalawat dan salam 

semoga terlimpah bagi baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya yang 

setia hingga akhir masa. 

Tidak ada kata yang paling indah selain ucapan alhamdulillah atas limpahan karunia yang 

Allah berikan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Modul Praktikum Aplikasi 

Komputer 1 ini, meskipun proses belajar sesungguhnya tidak akan pernah berhenti. Modul 

Praktikum ini sesungguhnya bukanlah sebuah kerja  1 individu dan akan sulit terlaksana tanpa 

bantuan banyak pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu. Namun dengan segala 

kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

memberikan semangat dalam membuat Modul Praktikum ini sehingga penulis termotivasi untuk 

menggali informasi dari berbagai sumber untuk memperkaya khasanah pengetahuan. 

Modul Praktikum ini disusun selain bertujuan sebagai pedoman Praktik Aplikasi 

Komputer 1 juga dimaksudkan agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang materi Aplikasi 

Komputer khususnya pada semester 2,. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis 

harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Modul Praktikum ini. 

Akhirnya, Penulis berharap semoga Modul Praktikum ini menjadi sumbangsih yang 

bermanfaat bagi khasanah pengetahuan, khususnya bagi penulis sendiri. 

 

Bengkulu,  September 2014 
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BAB 1 
Komputer dan Jaringan ( Hardware, Software, Brainware, Network ) 

 
 
A. Pengenalan Komputer  
 
 Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari 
ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah 
sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan 
serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun program yang 
diberikan kepadanya. 

Istilah mengenai sekelompok mesin ataupun istilah mengenai jutaan komponen 
kemudian dikenal sebagai Hardware Computer atau perangkat keras komputer. Hardware 
komputer juga dapat diartikan sebagai peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Peralatan yang 
secara fisik dapat dilihat, dipegang ataupun dipindahkan. 

Dalam hal ini, komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang telah 
dimasukkan kedalamnya. Program ini bisa berupa suatu prosedur pengoperasian dari komputer 
itu sendiri ataupun pelbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Dan program-program inilah yang kemudian disebut sebagai Software Computer 
atau perangkat lunak komputer. 

Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk 
membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengertian manusia kemudian dikenal 
dengan istilah Brainware atau perangkat manusia. 
 
Sejarah Komputer : 
1. Generasi Pertama  

Tabung hampa udara (vacum-tube) sebagai penguat sinyal, merupakan ciri khas komputer 
generasi pertama dengan bahan bakunya terdiri dari kaca, sehingga memiliki banyak kelemahan 
seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Pada tahun 1946, komputer elektronik di 
dunia yang pertama yakni ENIAC selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 
tabung hampa udara dan berbobot 30 ton dengan panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter 
sehingga memerlukan ruangan kelas tersendiri 

 
2. Generasi Kedua 

Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Fungsi transistor adalah sebagai 
penguat sinyal. Beberapa contoh komputer generasi kedua adalah : IBM Serie 1400, NCR Serie 
304, MARK IV (diproduksi di Jepang tahun 1957), Honeywell Model 800 dan IBM-7090 (buatan 
Amerika) 

 
3. Generasi Ketiga 

Ciri khas komputer generasi ketiga adalah Integrated Circuit atau IC-Chip. IC adalah gabungan 
dari ribuan transistor dalam bentuk silicium dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa 
milimeter. Contoh komputer generasi ini adalah : Apple Computer, TRS Model 180 dan IBM 
S/360. 

4. Generasi Keempat 
Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI (Large Scale Integration) yang merupakan 

pemadatan ribuan IC kedalam sebuah Chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu 
lempengan persegi empat yang memuat rangkaianrangkaian terpadu (integrated circuits). LSI 
kemudian dikembangkan dalam VLSI(Very Large Scale Integration). Perkembangan berikutnya 
ditandai dengan munculnya microprocessor dan semi conductor. Perusahaan pembuat 



5 Modul Praktikum Aplikasi Komputer 1  
Febryan Hari Purwanto – Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu 

 

microprocessor antara lain : Intel Corporation, Motorola, Zilog dll. Intel Corp. mengeluarkan 
microprocessor dengan model 4004,8088, 80286, 80386, 80486, 80586 atau dikenal dengan 
nama pentium. Sedangkan pabrik Motorola mengeluarkan model 6502, 6800 

Jenis Komputer : 
1. Berdasarkan Golongan  

− General-Purpose Computer 
− Special-Purpose Computer 

2. Berdasarkan Kapasitasnya  
− Komputer Mikro (Personal Computer) 
− Komputer Mini 
− Komputer Mainframe 
− Super-komputer  

3. Berdasarkan Data yang Diolah  
− Digital Komputer  
− Komputer Analog 
− Hibrid komputer  

 

Konsep Dasar Komputer : 
Secara prinsip komputer selalu memiliki sebuah konsep dasar yaitu INPUT – PROSES – 

OUTPUT. Komputer apapun jenisnya, selalu memiliki suatu peralatan yang disebut sebagai : 
Input Device, Central Processing Unit, Output Device dan External Memory. 

 

1. Input Device 
Input device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke 

dalam komputer. Jenis input device yang dimiliki oleh komputer cukupbanyak diantaranya : 
Keyboard, Mouse, Touchscreen, Scanner OCR, Scanner Barcode, Sensor, Camera, Microphone. 

 
2. Central Processing Unit (CPU) 

Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer dan 
dikarenakan itu, CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Selain itu, CPU juga berfungsi 
sebagai tempat untuk melakukan pelbagai pengolahan data. Pekerjaan pengolahan data 
diantaranya : mencatat, melihat, membaca, menghitung, mengingat, mengurutkan maupun 
membandingkan. Dalam bekerja, fungsi dari CPU terbagi menjadi : Internal Memory/Main 
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Memory, ALU (Arithmatic Logical Unit) untuk melaksanakan pelbagai macam perhitungan dan Control 
Unit, bertugas untuk mengatur seluruh operasi komputer. 

3. Internal Memory/Main Memory 
Berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis main memory adalah : 
a. RAM (Random Access Memory) adalah memory yang dapat dimasuki (diakses) ataupun 

ditulisi, memori ini sifatnya sementara dan akan hilang memorinya kalau listrik dimatikan  
b. ROM (Read Only Memory) adalah memori yang hanya dapat dibaca komputer tapi tidak bisa 

diisi. 
c. Chache Memory Adalah memori berkecepatan tinggi tapi mahal harganya. Dalam komputer 

difungsikan untuk menyimpan data yang sering diakses berulang-ulang sehingga dapat untuk 
mempercepat proses. 
 

4. Output Device 
Output device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil 

pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU kedalam suatu media yang dapat 
dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Jenis 
output yang dimiliki oleh komputer dapat digolongkan 4 bentuk : Text, Image, Suara dan  
Bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Sedangkan alat output komputer diantaranya : 
Monitor/Projector/Display, Printer, Plotter, Speaker, dll. 

5. External Memory/Secondary Storage 
External memory bisa diartikan sebagai memory yang berada diluar CPU. Juga disebut 

sebagai Secondary Storage ataupun Backing Storage ataupun Memory Cadangan yang berfungsi 
untuk menyimpan data dan program. Agar dapat berfungsi, data dan program yang tersimpan 
didalam external memory harus dipindahkan terlebih dahulu kedalam internal memory. Jenis 
external memory diantaranya : Hard Disk, Floopy Disk, Magnetik Tape, Optic Disk dan 
Removable Disk  

 
Perangkat Komputer : 
1. Perangkat Keras : Motherboard, CPU, Case, Memory, Monitor, Harddisk, Optical Drive, VGA, 

Soundcard, Keyboard, Mouse, Lan/Wireless Card 
2. Perangkat Lunak : Sistem Software/Sistem Operasi ( Windows, Linux, Unix, Machintos, 

FreeBSD) dan Application Software/Program Aplikasi ( Microsoft Office, Adobe Photoshop, 
Corel Draw, SPSS, MyOB, Winamp, dll. 

 

B. Pengenalan Jaringan computer 
 

Jaringan Komputer dapat diartikan sebagai dua atau lebih komputer yang dihubungkan 
dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, 
dan berbagi perangkat keras. 
 
Jenis - Jenis Jaringan Komputer : 
1. Local Area Network (LAN)  

- Lingkup dalam sebuah gedung atau kampus. 
- Menghubungkan komputer-komputer pribadi / workstation dalam kantor / perusahaan / 

pabrik untuk memakai sumber daya (Resource) seperti printer secara bersama-sama. 
- Kecepatan tinggi mulai dari 1, 10,100 sampai 1000 Mbps. 
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- Memungkinkan untuk tranfer data teks, grafis, audio, video.  
- Biasanya menggunakan Hub, Switch, atau peer to peer. 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 
- Merupakan LAN yang lebih besar, teknologi sama dengan LAN. 
- Dalam satu kota dengan radius sekitar 10-50 km 
- Biasanya menggunakan jasa perusahaan telekomunikasi atau menggunakan teknologi 

wireless. 
- Dapat menunjang data dan suara, bahkan berhubungan dengan jaringan televisi kabel 

Contoh : Perguruan tinggi, Perbangkan, Mini Market. 
3. Wide Area Network (WAN) 

- Jangkauan luas, mencakupi sebuah negara bahkan benua  
- Jaringan ini terdiri dari mesin-mesin yang bertujuan menjalankan aplikasi pemakai  
- Membutuhkan perpanjangan perusahaan lain (perusahaan telekomunikasi) 
- Menggunakan VSAT (very small aperture terminal)/ Modem ISDN (Intergrated Service 

Digital Network). 
4. Internet 

- Kumpulalan dari seluruh jaringan yang terinterkoneksi  
- Menghubungkan banyak jaringan yang berbeda agar mampu berkomunikasi  
- Mencakup seluruh dunia  
- Diperlukan sebuah mesin gateway untuk menghubungkan dan menerjemahkan data dari 

jaringan yang berbeda  

Topologi Jaringan : 
Adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya sehingga 

membentuk jaringan.  
Macam-macam toplogi jaringan : 
1. Toplogi Bus 

Menggunakn kabel tunggal / kabel pusat dimana server dan workstation dihubungkan 
2. Topologi Token Ring (Cincin) 

Semua workstation dan server dihubungkan sehingga membentuk suatu pola lingkaran atau 
cincin 

3. Topologi Star 
Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub 

4. Topologi Mesh & Tree 
 
Protokol Jaringan : 

Merupakan aturan baku yang standar dan disetujui oleh berbagai pihak dalam 
telekomunikasi. Protokol yang umum digunakan adalah protocol TCP/IP 

 
IP Address : 

Adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang 
menggunakan protokol TCP/IP. Terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat ditulis dalam 4 
kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik/dot (.) IP Address terdiri dari network 
id dan host id. 
Network id = menentukan alamat jaringan  
Host id  = menentukan alamat host (kmputer, router, switch) 
 
Contoh : 192.168.0.1 
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Domain Name System (DNS) : 
Suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau 

internet ditranslasikan menjadi ip address.  
Penamaan DNS menggunakan arsitektur :  
Root level domain   : tingkat teratas yang ditampilkan sebagai tanda titik  
Top level domain   : kode kategori organisasi atau negara. misal .com (perusahaan),  

.edu (perguruan tinggi), .gov (pemerintahan), .id (indonesia), .au  
(australia) 

Second level domain   : merupakan nama untuk organisasi atau perusahaan, misalnya :  
microsoft.com, yahoo.com dll. 

 
Tipe Jaringan : 
1. Jaringan Client Server 
2. Jaringan Peer to Peer 
 
Perangkat Jaringan Komputer : 
a. Jaringan kabel 

- Komponen hardware : Personal Computer (PC), Network Interface Card (NIC), Hub/Switch 
dan Kabel + Konektornya  

- Kmponen Software : Sistem Operasi, Network adapter Driver, protokol jaringan dan 
aplikasi jaringan lainnya. 
 

b. Jaringan Wireless 
- Komponen hardware : Notebook / Personal Computer (PC), Wireless adapter/Network 

Interface Card (NIC), Access Point 
- Kmponen Software : Sistem Operasi, Network adapter Driver, protokol jaringan dan 

aplikasi jaringan lainnya. 

 
Jenis - Jenis Kabel Jaringan : 
Pemilihan jenis kabel tergantung jenis topologi yang digunakan : 
Bus  = Coaxial, twisted pair, serat optik  
Ring  = Twisted pair, serat optik  
Star  = twisted pair, serat optik  
 
1. Coaxial  

 
2. Serat Optik ( FO-Fiber Optic) 

 
3. Twisted Pair Ethernet 

- Straight Cable  : Untuk menghubungkan komputer ke hub/switch/router 
- Cross Cable  : Menghubungkan Kmputer ke kmputer atau hub ke hub 
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Tugas Post Test Praktikum 1 : 

1. Apa yang dimaksud dengan Input device, Central Processing Unit, Output Device, Sebutkan 
contohnya masing masing 3 ! 

2. Jelaskan 3 komponen utama sistem komputer dan berikan alasan anda kenapa ketiga 
komponen tersebut saling berkaitan ! 

3. Jelaskan jenis-jenis jaringan komputer! 
 
Tugas Praktikum : 

Carilah artikel mengenai Pengenalan Komputer dan jaringan yang terdiri dari : 

1. Perangkat Keras Komputer ( 10 buah dan disertai gambar ) 
2. Perangkat Lunak Komputer : 

Sistem Software ( 5 buah disertai gambar ) 
Application Software ( 5 buah disertai gambar ) 

3. Manfaat Jaringan komputer 
4. Perangkat Jaringan computer (Kabel & Wireless disertai gambar ) 
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BAB 2 
Sistem Operasi Berbasis GUI ( Manajemen Data dan File Sharing ) 

 
Sistem operasi berbasis GUI adalah sistem operasi yang memiliki tampilan/antarmuka 

grafis sehingga penggunaannya lebih user friendly serta dapat menjalankan aplikasi secara 
multitasking. 

 
 

1. Menyalakan komputer dengan sistem operasi berbasis GUI 
Tekan tombol power pada CPU dan Monitor, kemudian tunggu hingga sistem operasi selesai 
booting dan layar desktop seperti gambar di atas muncul. Dan pastikan seluruh program yang 
berjalan otomatis sudah berjalan. 

2. Konfigurasi pada komputer dengan sistem operasi berbasis GUI 
Klik tombol/menu START  Control Panel 

3. Restart komputer dengan sistem operasi berbasis GUI 
Klik tombol/menu START  Turn Off Computer  Restart 

4. Mematikan komputer dengan sistem operasi berbasis GUI 
Klik tombol/menu START  Turn Off Computer  Turn Off 

 
A. Manajemen Data 

Manajemen data pada computer sangatlah penting agar mempermudah kita dalam 
mengelola dan mencari data yang kita inginkan. Pada Sistem Operasi Windows manajemen data 
dapat dilakukan dengan menggunakan Windows Explorer.  
1. Mengenal Windows Explorer 

Klik kanan tombol/menu START Explore  akan muncul gambar seperti berikut ini : 
 

 

HDD 
C, D, E, F 

DVD 
DRIVE 

FILE 

FOLDER 

ALAMAT/LOKASI FILE 
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2. Membuat folder baru 
Klik kanan tempat kosong Pada Drive/Folder yang diinginkan di Windows Explorer  New 
Folder  Edit nama folder  Tekan Enter . 

3. Membuat file dan menyimpan ke dalam folder 
Klik kanan tempat kosong Pada Drive/Folder yang diinginkan di Windows Explorer  New 
Pilih jenis file yang diinginkan  Edit nama file  Tekan Enter  doubleklik file yang 
berhasil dibuat untuk membuka file. 

4. Rename File atau folder 
Klik kanan pada file atau folder yang ingin diubah namanya  pilih Rename  ganti nama 
file atau folder  Tekan Enter 

5. Menyalin dan memindahkan file atau folder 
Menyalin File atau Folder 
Klik kanan pada file atau folder yang ingin disalin  pilih Copy  masuk ke folder tujuan  
Klik kanan pada tempat kosong  pilih Paste. 
Memindah File atau Folder 
Klik kanan pada file atau folder yang ingin dipindah  pilih Cut  masuk ke folder tujuan  
Klik kanan pada tempat kosong  pilih Paste. 

6. Mencari file atau folder 
Klik tombol/menu START  Search  Pilih jenis data yang ingin dicari  tulis kata kunci  
klik Seach  hasil pencarian akan tampil pada jendela sebelah kanan. 
 

  
 

7. Menghapus file atau folder 
Klik kanan pada file atau folder yang ingin dihapus  pilih Delete tekan Yes pada Prompt 
yang muncul  file akan terhapus. 

 
 
 
B. File Sharing 

File sharing adalah membagi file yang ada di satu computer sehingga dapat dibuka atau 
dapat diakses oleh orang lain pada computer yang berbeda namun masih dalam satu jaringan. 
1. Melihat no IP Komputer 

Klik menu START  Control Panel  Network Connections Klik kanan pada Local Area 
Connection ( disesuaikan dengan network adapter yang digunakan)  Status Support 
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2. Membuat file yang bisa di akses di jaringan (File Sharing) 
Klik kanan pada folder yang ingin dishare  Sharing and Security  Just Enable File Sharing 
 beri tanda checklist pada “ Share this folder on the network”  ganti “share name” 
dengan kata yang pendek agar terbaca dalam jaringan  Klik OK 

 
 

3. Mencari atau membuka file yang sudah di share dalam jaringan 
Klik menu START  Run  tulis alamat ip komputer tempat file yang dishare dengan format 
sebagai berikut : 
\\[no_ip_komputer_asal_file] = \\192.168.0.60 
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Tugas Post Test Praktikum 2 : 

1. Sebutkan 5 Sistem Operasi berbasis GUI yang  anda ketahui ? 
2. Sebutkan langkah-langkah melihat nomor komputer (IP Address Komputer )  
3. Sebutkan langkah-langkah sharing folder di jaringan (berbagi file dalam jaringan) 
4. Sebutkan langkah-langkah melihat file yang sudah disharing di dalam jaringan ! 
 
Tugas Praktikum 2 : 

Carilah artikel dan praktikkan dengan teman anda bagaimana cara mengkoneksikan beberapa 
laptop menggunakan wireless (Wifi) dengan menggunakan tipe jaringan peer to peer !   
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BAB 3 
 Internet ( Email dan Blog ) 

 
A. Email 

Merupakan suatu proses dan cara pengiriman pesan atau gambar melalui jaringan internet. 
Komunikasi dengan e-mail dilakukan dengan mengetikkan pesan pada software khusus seperti : 
Outlook Express, Yahoo Mail, Gmail, atau bias langsung melalui webmail menggunakan browser. 
 
Cara kerja E-Mail : 
1. Proses pengiriman e-mail dari satu komputer yang terhubung internet 
2. Sebuah e-mail masuk ke beberapa kmputer lain di sepanjang jaringan internet yang disebut 

mail server. Ketika e-mail sampai pada server yang menjadi tujuan(alamat e-mail tujuan), 
email disimpan pada mailbox 

3. Si pemilik alamat e-mail yang dituju baru bisa mendapatkan email itu kalau yang 
bersangkutan mengeceknya di mailbox-nya  

 
Anatomi E-Mail : 
1. Alamat email terdiri dari dua bagian yang dipisahkan dengan tanda axon atau @.  
2. Contoh : akademifarmasi.bkl@gmail.com  
3. Di sebelah kiri tanda @ disebut username (akademifarmasi.bkl) 
4. Di sebelah kanan tanda @ disebut domain name (gmail.com) yang menunjukkan identitas 

mail server dimana seseorang user memiliki mailboxnya. 
 
Variasi Bentuk Komunikasi dengan E-Mail : 
1. Point to Point = mengirimkan e-mail langsung ke sebuah alamat tertentu. 
2. Carbon Copy / Cc = selain dikirim ke sebuah alamat utama, email juga dikirimkan tembusan 

ke alamat lain. Alamat utama ditulis pada bagian To: dan tembusan ditulis pada bagian Cc: 
3. Blind Carbon Copy / Bcc = sama dengan Carbon copy tapi penerima email utama tidak bisa 

mengetahui kemana saja tembusan email tersebut dikirimkan.  Alamat Bcc Dituliskan pada 
bagian Bcc: 

4. Distribution List = pengiriman email satu arah (Contoh pengumuman, update buletin, update 
jurnal, berita harian, yang dikirimkan ke email yang sudah terdaftar sebagai pengikut, dan 
tidak diharapkan ada tanggapan dari penerima email. 

5. Discussion List = mailing list = memungkinkan siapa saja yang tergabung dalam milis untuk 
mengirim email dan memberi tanggapan terhadap sebuah email. 

 
Etika Penulisan E-Mail : 
Netiket/Nettiquette = etika dalam berkomunikasi melalui e-mail.  
Etika Penulisan E-mail : 
1. Jangan terlalu banyak mengutip  
2. Perlakukan e-mail secara pribadi (contoh email rahasia dari teman didak boleh kita 

publikasikan ke forum) 
3. Jangan gunakan huruf kapital ( karena penggunaan huruf Kapital dianggap berteriak, 

memberi tekanan pada maksud yang ingin disampaikan, dan tidak enak dipandang. 
4. Jangan membicarakan orang lain (Email memiliki fasilitas forward fasilitas ini mengijinkan 

penerima mengirim ulang email kita ke penerima lain) 
5. Jangan Gunakan Cc (karna ada sebagian orang tidak suka jika alamat emailnya diketahui 

orang lain, gunakan Bcc) 
6. Jangan gunakan Format HTML (karena tidak semua program email bisa menbaca format 

HTML, pesan bisa tidak dapat terbaca) 
7. Jawablah secara masuk akal 
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1. Membuat Email 
Secara umum pada setiap webmail biasanya kita harus melalui beberapa tahap untuk 
membuat email baru yaitu : 
a. Dengan menggunakan web browser masuk ke webmail untuk mendaftarkan email baru 

ke sebuah webmail seperti yahoo.com, gmail.com, plasa.com dll  
b. Klik link untuk membuat email baru (Sign Up/Create Account/Buat email baru, dll) 
c. Mengisi formulir pendaftaran pada webmail 
d. Menyetujui ketentuan dari web mail dan mulai membuat sebuah email 
e. Email berhasil dibuat. 

Contoh form pendaftaran email pada www.mail.yahoo.com : 

 
 
 
 
 

2. Mengakses E-mail 
Secara umum untuk mengakses email melalui beberapa tahap : 
a. Masuk ke website webmail tempat mailbox kita berada  
b. Login dengan menggunakan username/alamat email dan password 
c. Berhasil masuk ke mailbox 
d. Logout setelah selesai mengakses e-mail 
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Beberapa istilah pada mailbox :  
a. Inbox = kotak masuk pesan yang diterima  
b. Contact = daftar kontak  
c. Sent = email yang terkirim  
d. Spam = email spam 
e. Trash = kotak sampah  
 

3. Membaca pesan masuk 
Setelah masuk ke mailbox : 
Klik menu Inbox/pesan masuk  akan tampil beberapa pesan masuk  klik salah satu pesan 
yang ingin dibaca  Pesan akan terbuka Jika pesan mengandung lampiran file maka Klik 
pada attachment/Lampiran untuk mendownload/melihat lampiran 
 

4. Meneruskan pesan ke alamat email lain 
Klik menu Inbox/pesan masuk  akan tampil beberapa pesan masuk  klik salah satu pesan 
yang ingin diforward  Pesan akan terbuka klik menu forward/teruskan ketik alamat 
email tujuan  forward pesan 
 

5. Mengirim pesan 
Setelah masuk ke mailbox : 
Klik menu create/write mail/compose/buat pesan baru, dll akan tampil form kosong 
seperti berikut : 
 

 
 
Sent To  : alamat email tujuan utama ( wajib diisi ) 
Cc/Bcc  : alamat email tembusan ( boleh kosong ) 
Subject  : Judul pesan ( Wajib diisi ) 
Attach Files : Lampiran file ( Jika ada ) 
Message  : Isi pesan ( Wajib diisi ) 
 
Jika semua form sudah diisi maka klik menu Send untuk mengirim pesan. 
 

6. Menghapus pesan 
Pilih pesan yang ingin dihapus (bisa satu persatu atau beberapa email sekaligus)  klik 
delete /hapus  
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B. Blog 
Blog berasal dari kata Web dan Log (WEBLOG) yang berarti catatan online (yang berada di 

web). Pengertian yang lebih lengkap, blog adalah situs web yang berisi tulisan, artikel atau 
informasi bermanfaat yang diupdate (diperbaharui) secara teratur dan dapat diakses secara 
online baik untuk umum maupun pribadi 

 

 
 

1. Membuat Blog 
Untuk membuat blog, sebelumnya anda harus memiliki email aktif terlebih dahulu. 
a. Masuk ke alamat web penyedia jasa blog seperti www.blogger.com, 

www.wordpress.com dll 
b. Daftar dengan mengisi form pendaftaran dan mencantumkan alamat email yang yang 

akan digunakan untuk mengakses blog 
c. Masukkan nama profil/tampilan. Nama ini akan menjadi identitas yang bisa dilihat 

blogger lainnya. 
d. Buat sebuah blog baru dengan cara memberi nama blog, deskripsi blog dan menentukan 

alamat blog yang kita inginkan. 
Contoh alamat blog : febryanharipurwanto.wordpress.com, akfar-
bengkulu.blogspot.com, aplikom-akfar.blogspot.com 

e. Pilih template atau tampilan blog 
f. Klik menu buat blog 
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2. Mengelola Blog 
Beberapa menu yang umum ada di halaman admin blog : 
Entri Baru : Membuat posting baru 
Pos  : Melihat posting / edit posting yang sudah ada 
Laman : Membuat halaman static di blog 
Komentar : Melihat dan membalas komentar pengunjung blog 
Statistik : melihat statistic pengunjung blog serta posting yang paling banyak dilihat 
Tata Letak : Mengatur bentuk kerangka blog 
Template : Mengganti template atau tampilan blog 
Setelan : Pengaturan umum blog 
 

 
 

3. Membuat /memposting artikel 
Untuk mempublikasikan artikel ke dalam blog dapat dilakukan dengan cara : 
a. Klik menu Entri baru maka akan muncul gambar seperti dibawah ini : 
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Entri / Title  : Judul artikel  
Compose  : Menulis artikel dalam format biasa 
Html  : Menulis artikel dengan kode HTML 
Label  : Label kategori artikel 
 
b. Isi judul, isi ( bisa text murni atau mengandung gambar, tautan, video), label 
c. Klik Publikasikan jika artikel ingin langsung dipublikasikan dan dapat dilihat di internet 
d. Klik Simpan jika artikel belum akan diterbitkan dan belum bisa dilihat oleh pengguna 

internet. 
 
 
 
 
Tugas Post Test Praktikum 3 : 

1. Buatlah langkah-langkah membuat email gmail! 
2. buatlah Langkah-langkah mengirim email yang memiliki lampiran file dokumen atau foto! 
3. Buatlah langkah-langkah membuat blog! 
4. Buatlah langkah-langkah mempublikasikan artikel ke dalam blog ! 
 
 
 
Tugas Praktikum 3 : 

1. Buat 5 artikel Bebas disertai gambar dan publikasikan ke dalam blog anda 
2. Masing-masing 5 artikel tersebuat harus ada yang mengomentari minimal 5 orang 

komentator/artikel  
3. Tambahkan gadget pengikut/follower dan anda harus memiliki minimal 10 orang pengikut  
4. Tambahkan gadget daftar link dan tambahkan minimal 10 alamat blog teman anda  
5. Kirim Alamat Blog Anda ke aplikomakfar@gmail.com paling lambat 2 minggu setelah hari ini  
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BAB 4 
Keyboard dan Teknik Mengetik 10 Jari 

 
A. Mengenal Keyboard 

 

 
 
Tombol-tombol pada Keyboard : 
1. Tombol Ketik (typing keys) 

Tombol ketik adalah salah satu bagian dari keyboard yang berisi huruf dan angka serta tanda 
baca. Secara umum, ada 2 jenis susunan huruf pada keyboard, yaitu tipe QWERTY dan 
DVORAK. Namun, yang terbanyak digunakan sampai saat ini adalah susunan QWERTY. 

2.  Numeric Keypad 
Numeric keypad merupakan bagian khusus dari keyboard yang berisi angka dan sangat 
berfungsi untuk memasukkan data berupa angka dan operasi perhitungan. Struktur 
angkanya disusun menyerupai kalkulator dan alat hitung lainnya. 

3. Tombol Fungsi (Function Keys) 
Tahun 1986, IBM menambahkan beberapa tombol fungsi pada keyboard standard. Tombol 
ini dapat dipergunakan sebagai perintah khusus yang disertakan pada sistem operasi 
maupun aplikasi. 

4. Tombol kontrol (Control keys) 
Tombol ini menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar. Tombol yang termasuk dalam 
kategori ini adalah 4 tombol bersimbol panah di antara tombol ketik dan numeric keypad, 
home, end, insert, delete, page up, page down, control (ctrl), alternate (alt) dan escape 
(esc). 
 
 
 

B. Teknik Mengetik dengan 10 Jari 
Teknik mengetik 10 jari adalah teknik yang digunakan untuk mempercepat waktu 

pengetikan dan mengurangi kelelahan pada tangan dan jari. 
1. Posisi Tangan 

a. Sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan, Upayakan pergelangan tangan 
anda selalu sejajar dengan telapak tangan. Lemaskan pergelangan tangan anda seperti 
mengambang dan Jangan tegang 
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b. Posisi siku menggantung, Pastikan siku anda dalam posisi bebas menggantung. 
Menyandarkan siku pada sandaran kursi saat mengetik, selain menyulitkan anda untuk 
mengetik, juga membuat anda tegang dan cepat lelah 

c. Kunci mengetik tanpa lekas lelah adalah melemaskan seluruh jari anda. Jangan kaku dan 
tegang. Biarkan lemas, rileks, apa adanya 

d. Jangan menekan tombol dengan kuat atau mengalirkan kekuatan penuh pada tangan 
anda. Ingat, anda sedang mengetik, bukan memukul tombol keyboard 
 

2. Posisi Jari 
a. Posisi pertama 

 

              

 
 
Letakkan jari telunjuk, tengah, manis dan kelingking tangan kiri dan kanan seperti pada 
gambar di atas. Posisi tersebut adalah posisi pangkal, ketika anda mengetik maka jari 
harus selalu kembali ke posisi pangkal. 
 

b. Bagi pekerjaan untuk masing-masing jari 

 
 
Hanya jari yang memiliki warna yang sesuai yang boleh menekan tombol, biasakan untuk 
menggunakan pola ini karena akan meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga.  

c. Latihan mengetik 
- Latihlah jari anda untuk mengetik sesuai dengan tugas masing-masing jari, dimulai 

dari latihan mengetik huruf di bagian garis pangkal yaitu : A S D F G H J K L ; ‘  
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- Jika sudah lancar latih jari untuk mengetik huruf yang berada di atas garis pangkal 
yaitu : Q W E R T Y U I O P [ ] \ 

- Jika sudah lancar latih jari untuk mengetik huruf yang berada dibawah garis pangkal 
yaitu : Z X C V B N M , . / 

- Jika sudah lancar latih jari untuk mengetik angka 
- Jika sudah lancar latih jari untuk mengetik huruf dengan menggunakan kombinasi 

huruf besar dan kecil 
- Jika sudah lancar latih jari untuk mengetik kombinasi angka dan karakter/tanda baca 
- Jika sudah lancar latih jari untuk mengetik sebuah paragraf. 

 
3. Latihan menggunakan Game  

Agar latihan tidak membosankan anda bisa latihan mengetik 10 jari menggunakan Game 
seperti : Typing Tutor, TyperShark, dll 
 
 
 
 

 
Tugas Post Test Praktikum 4 : 
Hapalkan tombol keyboard berikut ini secara berurutan dari tombol paling kiri atas sampai 
tombol paling kanan bawah 

 
 
 
Tugas Praktikum 4 : 

Carilah artikel tentang jenis-jenis keyboard beserta kelebihan dan kekurangannya ! 
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BAB 5 
Microsoft Office Word 2007 ( Tab Menu Home ) 

 
 
A. Pengenalan Microsoft Word 2007 

Microsoft Office Word 2007 adalah aplikasi writer yang diproduksi oleh Microsoft, aplikasi 
ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan dalam mengolah dokumen seperti surat, laporan, 
makalah, dan dokumen-dokumen lainnya. 
Untuk menggunakan Microsoft Office Word 2007 kita dapat memulai dengan cara : 
Klik menu START  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Word 2007  maka 
akan tampil antarmuka program sebagai berikut : 
 

 
 
1. Membuat dokumen baru 

Klik Office Button  New  Blank Document  Create 
2. Membuka dokumen yang telah ada 

Klik Office Button Open  Pilih file dokumen yang ingin dibuka  Open 
3. Menyimpan dokumen 

Klik Office Button Save  tulis nama file dokumen dan pilih tempat penyimpanan  Save 
4. Menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda 

Klik Office Button Save As  tulis nama baru file dokumen dan pilih tempat penyimpanan 
 Save As 

5. Mencetak dokumen 
Klik Office Button Print  Pilih pengaturan printer  OK 
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B. Tab Menu Home 
Beberapa sub menu yang ada di tab menu home :  
 

1. Clipboard 

 
 

2. Font 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Paragraph 

 
 
 
 
 

4. Editing 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Memotong teks 
Menyalin Teks 
Meletakkan hasil potongan atau salinan teks pada 
posisi yang diinginkan 
Menyalin Format dari suatu teks untuk diaplikasikan 
pada teks lain 
 
 
Mengatur jenis teks 
Mengatur ukuran teks 
Menghapus format teks 
Mengatur warna teks 
 
Memberi warna highlight pada teks 
Merubah huruf capital, huruf kecil, dll (Change Case) 
Superscript 
Subscript 
Memberi efek coret (strikethrough) 
Memberi garis bawah (Underline) 
Memberi efek miring (Italic) 
Memberi efek tebal (bold) 
 
 
Bullet, Numbering and Multilevel List 
Pengaturan Indent 
Pengurutan huruf atau angka (Sort) 
 
Pengaturan bingkai (Border) 
Pengaturan warna belakang ( Shading) 
 
Pengaturan spasi antar garis (Line Spacing) 
Pengaturan Perataan teks (Alignment) 
 
 
 
 
Mencari potongan teks tertentu pada dokumen (Find) 
Mengganti teks dengan teks yang baru secara cepat 
(Replace) 
Memilih object pada dokumen, seperti gambar, shape, 
dll. 
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Tugas Post Test Praktikum 5 : 
 
Buatlah dokumen seperti dokumen di bawah ini dengan ukuran kertas letter, margin kiri 4cm, 
kanan 3 cm, atas 3cm dan bawah 2 cm, Judul arial 16, pragraf pertama times new roman 12 
diberi line spacing 2.0, paragraph selanjutnya sampai selesai arial 10 line spacing 1.0 
 
 

Kata Pengantar 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga 

Penyusunan Tugas  ini telah dapat diselesaikan. Tugas ini merupakan salah satu syarat untuk 

Mengikuti Ujian Semester guna untuk mendapatkan nilai yang baik di mata pelajaran Aplikasi 

Komputer di Akademi Farmasi Al-Fatah  Bengkulu. 

 
 

Selesainya penyusunan ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:  

 
 

1. Bapak Agung Selaku Direktur Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu serta segenap jajarannya yang 
telah memberikan kemudahan-kemudahan baik berupa moril maupun materil selama mengikuti 
pendidikan di Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu 

2. Ibu febryanharipurwanto.wordpress.com Ani selaku Dosen Pembimbing Akademik 
3. Bapak febryanharipurwanto.wordpress.com selaku Guru Mata Kuliah Aplikasi Komputer yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pkiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan dalam 
rangka penyelesaian penyusunan tugas ini 

4. Rekan-rekan semua di Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu 
a. Kelas A1 
b. Kelas A2 
c. Kelas A3 
 3 A 
 3 B 
 3 C 

5. SECARA KHUSUS PENULIS MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA KELUARGA TERCINTA 
YANG TELAH MEMBERIKAN DORONGAN DAN BANTUAN SERTA PENGERTIAN YANG BESAR 
KEPADA PENULIS, BAIK SELAMA MENGIKUTI PERKULIAHAN MAUPUN DALAM 
MENYELESAIKAN TUGAS INI 

 
serta kerabat-kerabat dekat dan rekan-rekan seperjuangan yang penulis banggakan. semoga allah swt, 
memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. penulis menyadari makalah ini 
masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan 
oleh penulis. akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkompeten. amin. 
 

Bengkulu, 26 September 2014 
 

 
 

Penulis 
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BAB 6 
Microsoft Office Word 2007 ( Tab Menu Insert ) 

 
Di tab menu insert terdapat menu-menu yang bisa kita gunakan untuk memasukan gambar, 

shape, clipart, table, grafik, hyperlink, header, footer, wordart, equation, simbol dll. Beberapa 
sub menu yang ada di tab menu Insert :  

 
1. Pages 

 
 

2. Table 

 
 

3. Illustrations 

 
 

4. Link 

 
 

5. Header & Footer 

 
 

6. Text 

 
 

7. Symbols 

 

Memasukkan halaman cover (Cover Page) 
Memasukkan halaman kosong (Blank page) 
 
Memotong teks dan melanjutkan potongan selanjutnya 
pada halaman berikutnya (Page Break) 
 
 
 
Memasukkan table ke dalam dokumen 
 
 
 
 
 
Memasukkan Shape 
Memasukkan Smart Art 
Memasukkan Grafik (Chart) 
 
 
Memasukkan Clip Art 
Memasukkan Gambar/image 
 
 
 
Memasukkan tautan (Hyperlink) 
 
 
 
 
 
Memasukkan nomor halaman (Page Number) 
 
Memasukkan footer 
 
Memasukkan header  
 
 
 
Memasukkan textbox 
 
Memasukkan Word Art 
 
Memasukkan Object 
 
 
 
Memasukkan Rumus (Equation) 
 
Memasukkan karakter-karakter khusus/simbol 
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Tugas Post Test Praktikum 6 : 
 
Buatlah dokumen sebanyak 2 halaman seperti dibawah ini : 
Halaman 1 : 
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Halaman 2 : 
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BAB 7 
Microsoft Office Word 2007 ( Tab Menu Page Layout ) 

 
 

Di tab menu Page Layout terdapat menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengatur 
ukuran kertas, orientasi kertas, margin, page break dll. Beberapa sub menu yang ada di tab 
menu Page Layout antara lain : 

 
1. Page Setup 

 
 

 
 
 
 

2. Page Background 
 
 

 
 
 
 

3. Paragraph 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengatur ukuran margin kiri, kanan, atas dan bawah 
Mengatur orientasi kertas 
 
Mengatur ukuran kertas yang digunakan 
 
Mengatur page breaks dan section breaks 
 
Mengatur jumlah kolom 
 
 
 
 
 
 
Memberi watermark di belakang tulisan 
 
 
Member bingkai halaman 
 
 
Member warna halaman 
 
 
 
 
 
 
 
Mengatur Indent kiri 
 
 
Mengatur Spasi atas teks 
 
Mengatur Spasi bawah teks 
 
 
Mengatur Indent kanan 
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Tugas Post Test Praktikum 7 : 
 
Buatlah dokumen sebanyak 2 halaman seperti dibawah ini : 
Halaman 1 (Orientasi kertas portrait) : 
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Halaman 2 (Orientasi kertas Landscape) : 
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BAB 8 
Microsoft Office Word 2007 ( Tab Menu Mailing ) 

 
 

Tab menu mailing terdiri dari beberapa menu yang bisa digunakan untuk membuat surat 
masal, mencetak label dan amplop. Menu-menu yang ada di tab menu antara lain : 
 
1. Create 

 

 
 

2. Start Mail Merge 
 

 
 

3. Write & Insert Fields 
 

 
 

4. Preview Results 
 

 
 

5. Finish 
 

 
 
 
 
 

Memberi tulisan pada amplop dan mencetaknya  

Mencetak Label 

 

 

 

Membuat Mail Merge menggunakan Wizard 

Memilih data mailing 

Mengedit data mailing yang sudah ada 

 

 

 

Memasukkan field dari data mailing ke dalam 
dokumen 

 

 

Menampilkan hasil data mail merge 

Memilih record data tertentu 

Mencari data dengan kata kunci tertentu 

 

 

 

Mencetak atau mengirim dokumen mail merge 
secara missal 
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Tugas Post Test Praktikum 8 : 
 
Buatlah dokumen dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Buatlah 1 buah folder dan beri nama dengan nama anda masing masing dan simpan di drive 

D. Contoh : “D:/febryanharipurwanto” 
2. Buatlah file menggunakan Microsoft Ecxel dan isilah data-data seperti pada gambar dibawah 

ini, kemudian simpan dengan nama “datamailing”ke dalam folder yang telah dibuat 
sebelumnya. 

    
 

3. Buatlah Dokumen dengan Microsoft Word seperti gambar dibawah ini kemudian simpan 
dengan nama “surat” ke dalam folder yang sudah dibuat sebelumnya. 
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4. Buatlah sebuah data mailing untuk field Nama, NIP/NIK/NRP* , Jabatan , Unit Kerja pada 
Dokumen Microsoft Word dengan mengambil data dari file Microsoft Excel yang telah 
dibuat sebelumnya sehingga data dari file Microsoft Excel tampil di dokumen Microsoft 
Word. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ke 2 
dari Excel 
tampil di 

word 
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BAB 9 
Microsoft Office Excel 2007 ( Tab Menu Home ) 

 
 
A. Pengenalan Microsoft Excel 2007 

Microsoft Office Excel 2007 adalah Program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan 
dalam pengolahan angka (Aritmatika). Program ini sering digunakan oleh para akutan untuk 
menuliskan atau mencatat pengeluaran dan pemasukan didalam perusahaan atau suatu 
lembaga maupun instansi-instansi kecil. Microsoft Excel juga sering digunakan oleh ibu rumah 
tangga untuk menulis atau mencatat keuangan dalam rumah tangga sepertihalnya pengeluaran 
atau pemasukan dalam tiap bulan atau minggu. 
 

 
 
 
Istilah dalam Excel : 
 
1. Cell : merupakan bagian terkecil dari worksheet yng dapat diisi dengan jumlah karakter 

(max. 255 karakter) isi cell dapat berupa value, formula atau text. Contoh : cell A3, cell D5. 
2. Worksheet (lembar Kerja) : merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65536 baris. 
3. Workbook (buku kerja) : merupakan kumpulan dari 256 worksheet (berlabel sheet1 sampai 

sheet 256). 
4. Range : merupakan sekelompok cell yang akan mendapataksi sama sesuai perintah yang 

anda jalankan. Pemberian alamat/ address dilakukan mulai dari cell sudut kiri atas sampai 
cell sudut kanan bawah.  
Contoh : A4:D6 → range mulai dari cell A4 sampai cell D6 

5. Alamat Relatif : merupakan alamat yang jika dituliskan kedalam bentuk rumus atau fungsi 
akan berubah jika dicopy ke cell lain. 
Contoh : cell berisi formula A5*6 ,B3 dicopy ke C5 formula pada C5 berubah menjadi B8*6 

6. Alamat Semi Absolut : merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda $ didepan baris 
atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. 
Contoh : Cell B1 berisi formula $A1*7,B1 dicopy kan ke D5 formula pada D5 menjadi $A5*7 
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7. Alamat Absolut : merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda $ didepan baris dan 
kolom.tekan tombol F4 untuk menghasilkan alamat absolut pada formula bar.  
Contoh : cell B1 berisi formula $A$1&5,B1 dicopy kan ke C3 formula pada C3 menjadi 
$A$1*5 

8. Name Box : menunjukkan pada cell/ range yang aktif saat itu. Anda dapat juga membuat 
nama range melalui kotak nama disebelah kiri formula bar. 
Contoh : Holla nama lain range A5:G7 

 
Operator Perbandingan 
Pada penggunaan Fungsi, kita dapat menggunakan operator matematika dan operator 
perbandingan dengan lambang dan fungsinya sebagai berikut : 
 
= : sama dengan 
>   : lebih besar dari 
<  : lebih kecil dari  
>=  : lebih besar atau sama dengan 
<=  : lebih kecil atau sama dengan f.  
<>  : tidak sama dengan 
+ : penjumlahan 
--------- : pengurangan 
* : perkalian 
/ : pembagian 
 
Fungsi Dasar Microsoft Excel 2007 : 
Fungsi digunakan agar perhitungan menjadi lebih efisien daripada operasi matematika 
(formula). Untuk contoh, jika anda ingin menjumlahkan values sel D1 sampai D10, anda akan 
mengetikan rumus formula "=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10". Perhitungan ini dapat 
dilakukan dengan Fungsi "=SUM(D1:D10)".  
 
Fungsi- fungsi yang tersedia dalam Microsoft Excel 2007 antara lain :  
 
=SUM(…) 
Fungsinya : Untuk melakukan penjumlahan  
Bentuk umum : =SUM(range sel) 
Contoh : Misalkan kita akan menjumlahkan dari sel H5 sampai sel H15  
Penulisan : =SUM(H5:H15) 
 
=COUNT(…) 
Fungsinya : Untuk melakukan counter 
Bentuk umum : =COUNT(range sel) 
Contoh : Misalkan kita akan menghitung jumlah pegawai yang berada di sel B5 sampai sel B15 
Penulisan : =COUNT(B5:B15) 
 
=MAX(…) 
Fungsinya : Untuk mencari nilai maksimum (terbesar) 
Bentuk umum : =MAX(range sel) 
Contoh : Misalkan kita ingin menetukan nilai terbesar dari sederetan sel yang berada di sel F1 
sampai sel F17 
Penulisan : =MAX(F1:F17)  
 
=MIN(…) 
Fungsinya : Untuk mencari nilai minimum (terkecil) 
Bentuk umum : =MIN(range sel) 
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Contoh : Misalkan kita ingin menentukan nilai terkecil dari sederetan sel yang berada di sel F1 
sampai sel F17 
Penulisan : =MIN(F1:F17) 
 
=AVERAGE(…) 
Fungsinya : Untuk mencari nilai rata-rata 
Bentuk umum : =AVERAGE (range sel) 
Contoh : Misalkan kita ingin mengetahui nilai rata-rata dari sel A11 sampai A17 
Penulisan :=AVERAGE(A11:A17) 
 
=ABS(…) 
Fungsinya : Untuk mengubah angka-angka yang ada dalam daftar argumennya menjadi bilangan 
mutlak (absolut)  
Bentuk umum : =ABS(range sel) 
Contoh : Misalkan kita bermaksud mengetahui secara mutlak dari sel yang kita aktifkan, misal di 
sel F17 
Penulisan : =ABS(F17) 
 
=SQRT(…) 
Fungsinya : Untuk menghitung akar dari bilangan X. Bilangan X tidak boleh negative 
Bentuk umum : =SQRT(range sel) 
Penulisan : = SQRT(25)  
 
=IF(…;…;…) 
Fungsinya : Untuk mengecek apakah nilai yang kita gunakan sebagai kunci benar atau salah 
(memenuhi syarat atau tidak) 
Bentuk umum : =IF(logical_test ; Value_if_true ; Value_if_false) 
Contoh : Misalkan kita akan membandingkan nilai di suatu sel yang berada di sel F17, tentang 
kriteria siswa dinyatakan lulus atau gagal dengan ketentuan sbb : Jika nilai rata-rata siswa lebih 
besar sama dengan 60, maka siswa dinyatakan LULUS, dan sebaliknya. 
Penulisan : =IF(F17>=60:”LULUS”;”GAGAL”) 
artinya jika kolom F17 lebih besar sama dengan 60, maka LULUS, jika kurang dari 60, maka 
GAGAL. Keterangan : Jika kondisi di sel F17 terpenuhi, maka kerjakan Value_if_true, jika kondisi 
di sel F17 tidak terpenuhi, maka kerjakan Value_if_false. 
 
=DATE(Year,Month,Date) 
Fungsinya : Untuk menghitung jumlah hari 
Contoh : =DATE(73,8,11) 26887 hari 
 
=VLOOKUP 
Fungsinya :Untuk pembacaan suatu tabel secara vertical 
Bentuk umum:=VLOOKUP(lookup_value; table_array; Col_index_num ; Range_lookup) 
 
=HLOOKUP 
Fungsinya : Untuk pembacaan suatu tabel secara horizontal 
Bentuk umum: =HLOOKUP(lookup_value;table_array;Col_index_num;Range_lookup) 
 
=LEFT(…;…) 
Fungsinya :Untuk mengambil teks sejumlah karakter tertentu dari sebuah kiri 
Bentuk umum : =LEFT(teks;jumlah karakter yang diambil) 
Contoh : Misal kita akan mengambil karakter yang ada di sel F17 (Februari) sebanyak 3 huruf  
Penulisan : =LEFT(F17;3) hasilnya Feb 
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=RIGHT(…;…) 
Fungsinya :Untuk mengambil teks sejumlah karakter tertentu dari sebuah kanan 
Bentuk umum : =RIGHT(teks;jumlah karakter yang diambil)  
Contoh : Misal kita akan mengambil karakter yang ada di sel F17 (Februari) sebanyak 3 huruf 
Penulisan : =RIGHT(F17;3) hasilnya ari 
 
=MID(…;…;…) 
Fungsinya :Untuk mengambil teks dari kedudukan tertentu dengan sejumlah karakter tertentu 
Bentuk umum : =MID(teks; start_number; number_char) 
Contoh : Misal kita akan mengambil karakter baru yang ada di sel F17 (Februari) 
Penulisan : =MID(F17:3:3) 
 
 

B.  Tab Menu Home 
Menu menu  yang terdapat pada tab Menu Home antara lain sebagai berikut : 
 

1. Clipboard 
 

 
 

2. Font 
 

 
 
 
 
 
 

3. Alignment 
 

 
 

4. Number 
 

 
 

Memotong teks 
Menyalin Teks 
Meletakkan hasil potongan atau salinan teks pada posisi 
yang diinginkan 
Menyalin Format dari suatu teks untuk diaplikasikan pada 
teks lain 
 
 
 
Mengatur jenis teks 
Mengatur ukuran teks 
Mengatur warna teks 
 
 
Memberi warna highlight pada teks 
 
Pengaturan bingkai (Border) 
Memberi garis bawah (Underline) 
Memberi efek miring (Italic) 
Memberi efek tebal (bold) 
 
 
Pengaturan Orientasi Teks 
Pengaturan Wraping Teks 
 
Menggabung beberapa cell menjadi satu (Merge) 
 
 
Pengaturan Indent 
Pengaturan Perataan teks (Alignment) 
 
Mengatur tipe data yang ingin digunakan 
Menampilkan data dengan bentuk angka 0 di belakang 
koma. 
 
Menambah dan mengurangi jumlah o di belakang koma 
 
Menampilkan data dalam bentuk persentase 
Menampilkan data dalam bentuk simbol mata uang  
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5. Styles 
 

 
 

6. Cells 
 

 
 

7. Editing 
 

 
 
 
 
Tugas Post Test Praktikum 9 : 
Buatlah dokumen seperti di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007. Gunakan Fasilitas 
dan fungsi pada excel untuk memperoleh hasil perhitungan dan menampilkan format data 
seperti tanggal/waktu, kode table, simbol mata uang, dll. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Menampilkan tanda pada data dengan criteria tertentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menambahkan Cell, Baris, Kolom dan Sheet 
 
Pengaturan Cell, Baris, Kolom dan Sheet 
 
Menghapus Cell, Baris, Kolom dan Sheet 
 
 
 
Fungsi standar yang sering digunakan pada Microsoft Excel 
 
Mengurutkan data  
 
Mencari data dengan criteria tertentu 
 
Menghapus format, isi atau komentar 
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BAB 10 
Microsoft Office Excel 2007 ( Tab Menu Insert ) 

 
 

Tab menu insert terdiri dari beberapa sub menu yang bisa digunakan untuk memasukkan 
table, gambar, shape, grafik, symbol, wordart dan lain sebagainya. Beberapa menu yang 
terdapat pada menu insert antara lain : 
  
1. Illustrations 

 

 
 

2. Chart 
 

 
 

3. Links 
 

 
 

4. Text 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Memasukkan gambar 
Memasukkan Clip Art 
 
Memasukkan Smart Art 
Memasukkan Shapes 
 
 
Membuat diagram/grafik batang 
Membuat diagram/grafik lingkaran 
Membuat diagram/grafik dengan titik koordinat tertentu 
 
 
Pilihan bentuk grafik lainnya 
 
Membuat diagram/grafik area 
Membuat diagram/grafik batang horizontal 
Membuat diagram/grafik garis 
 
 
 
 
Membuat hyperlink atau tautan 
 
 
 
 
 
Memasukkan Textbox 
Memasukkan Word Art 
 
Memasukkan Symbol 
 
Memasukkan Object 
Memasukkan header dan footer 
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Tugas Post Test Praktikum 10 : 
Buatlah dokumen seperti di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007. Dokumen terdiri dari 
2 Sheet dan berisi table dan grafik, gambar, symbol, word art, object, clipart, shapes, rumus, 
smartart, hyperlink, serta header dan footer! 
 
Sheet 1 : 
 

 
 
Tampilan Header Sheet 1 : 
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Tampilan Footer Sheet 1: 

 
 
 
Sheet 2 : 
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BAB 11 
Microsoft Office Excel 2007 ( Tab Menu Page Layout ) 

 
 
 

Pada Microsoft Excel kita dapat mengatur ukuran kertas, margin serta mengatur opsi 
untuk pencetakan melalui menu Page Layout . Beberapa menu yang sering digunakan pada tab 
menu layout antara lain : 

 
1. Page Setup 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Scale to Fit 
 

 
 
 

3. Sheet Option 
 

 

 
 
 
Untuk melihat hasil perubahan pengaturan pada page layout bisa dilihat pada menu Print 
Preview dengan cara : 
 
Klik Menu Utama (Office Button)  Print  Print Preview 
 
 

Mengatur margin  
 
Mengatur ukuran kertas 
 
Mengatur batas tertentu pada halaman 
 
Memberi background pada lembar kerja 
 
 
Mencetak judul tabel untuk tabel yang memiliki rows 
yang sangat banyak sehingga judul tabel tampil di 
setiap halaman. 
 
 
Mencetak hanya area tertentu saja 
 
Mengatur orientasi kertas 
 
 
 
 
 
 
 
Mengatur perbesaran dokumen pada kertas 
 
 
 
 
 
 
 
Menampilkan/menyembunyikan garis bantu 
 
 
 
Menampilkan/menyembunyikan Header 
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Tugas Post Test Praktikum 11 : 
Buatlah dokumen seperti di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007. Dokumen terdiri dari 
beberapa kolom seperti pada gambar, dan terdiri dari 201 baris ! 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Setelah membuat dokumen di atas, kerjakan tugas berikut ini : 
1. Atur ukuran kertas menjadi A4, Orientasi kertas landscape, Margin atas, bawah, kiri dan 

kanan 0.7 Inchi, Margin Header dan Footer 0.3 Inchi. 
2. Atur agar hasil cetakan berada pada tengah-tengah kertas ( sama jarak antara kiri dan kanan 

kertas ke pinggir tabel) 
3. Atur agar setiap halaman hanya menampilkan 30 record/baris saja ( halaman 1 

menampilkan baris 1-30, halaman 2 menampilkan baris 31- 60 dan seterusnya) 
4. Atur agar Judul kolom bisa tampil di semua halaman 
5. Copy sheet1 ke sheet 2 sehingga terdapat dua sheet yang isinya sama persis. 
6. Pada sheet hasil copy ( Sheet1(2) ) atur agar yang dicetak hanya kolom no dan nama dan 

hanya record 1-10 saja 
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BAB 12 
Microsoft Office Excel 2007 ( Fungsi IF, Count IF, Rank ) 

 
 
A. Fungsi IF 

Fungsi IF digunakan untuk mengetahui apakah kunci yang kita berikan memenuhi syarat 
atau tidak ( nilai yang di masukkan masuk criteria kunci yang diberikan atau tidak ). 
Bentuk Umum Fungsi IF : 
 
=IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) 
 

 
 
logical_test = kunci atau syarat yang diberikan 
value_if_true = jawaban yang ingin ditampilkan jika syarat terpenuhi 
value_if_false = jawaban yang ingin ditampilkan jika syarat tidak terpenuhi 
 
Contoh : 
=IF(B1>=70,”LULUS”,”GAGAL”) 
Jika kita memberikan nilai B1=80, maka dengan menggunakan fungsi  if di atas akan 
menampilkan hasil “LULUS”, namun jika kita beri nilai B1=69, maka hasilnya adalah “GAGAL” 
 
Fungsi if juga bisa dibuat bertingkat dengan bentuk umum sebagai berikut : 
 
=IF(logical_test1,[value_if_true1],IF(logical_test2,[value_if_true2],[value_if_false2])) 
 
Dengan format di atas maka proses yang dilakukan adalah memeriksa syarat logical_test1, 
jika memenuhi syarat maka akan ditampilkan [value_if_true1], jika tidak maka akan 
dilakukan pemeriksaan lagi menggunakan logical_test2. 
Format ini bisa dibuat lebih dari 2 tingkat dengan mengganti [value_if_false2] menjadi 
Fungsi IF baru 
 
* Penggunaan batas bisa menggunakan tanda koma(,) atau titik koma (;) sesuai dengan 

setting pada computer masing-masing. 
 
 

B. Fungsi Count IF 
Fungsi Count IF digunakan untuk menghitung jumlah sesuatu dengan menggunakan kunci 
Bentuk umum Fungsi Count IF adalah : 
 
= COUNTIF(range,criteria) 
 

 
 
range = lingkup kolom atau tabel yang menjadi lingkup pencarian 
criteria = kunci yang digunakan untuk pencarian 
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Untuk mempermudah proses pembuatan fungsi biasanya range diberi nama terlebih dahulu 
dengan cara : 
1. kolom atau tabel yang akan digunakan menjadi lingkup pencarian diblok terlebih dahulu 
2. beri nama dengan cara klik menu Formula  Define Name 

 

 
 
Untuk merubah nama range dapat menggunakan Name Manager 

  
Contoh : 
 

 
 
namadosen  = nama range yang dibuat dari tabel sebelah kiri pada gambar diatas 
Cici   = kata kunci criteria pencarian nama dosen 

 
* Penggunaan batas bisa menggunakan tanda koma(,) atau titik koma (;) sesuai dengan 

setting pada computer masing-masing. 
 
 
C. Fungsi Rank 

Fungsi Rank digunakan untuk menentukan rangking atau peringkat dari beberapa data. Biasa 
berdasarkan nilai besar ke kecil ataupun sebaliknya. 
Bentuk umum Fungsi Rank adalah : 
 
=RANK(number,ref,[order] 
 

 
 
number = data yang akan dibandingkan 
ref  = semua data pembanding 
order = urutan penentuan peringkat 
 
Contoh : 
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Pada gambar di atas terdapat tabel peringkat yang mana kolom peringkat secara otomatis 
ditentukan menggunakan Fungsi RANK 
B3   = cell nilai dari budi yang akan dibandingkan dengan nilai yang lain 
nilaiaplikom = nama range yang telah dibuat dari kolom nilai (seluruh nilai) 
0   = menentukan peringkat dari nilai yang terbesar ke terkecil ( descending) 
 
* Penggunaan batas bisa menggunakan tanda koma(,) atau titik koma (;) sesuai dengan 

setting pada computer masing-masing. 
 
 
Tugas Post Test Praktikum 12 : 
Buatlah dokumen seperti di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007. Kemudian tentukan 
range yang dibutuhkan dan beri nama pada masing-masing range. Isi cell/kolom yang kosong 
menggunakan Fungsi IF, COUNTIF dan RANK  
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BAB 13 
Microsoft Office Excel 2007 ( Fungsi Look Up ) 

 
Look Up adalah sebuah fungsi pada Microsoft Excel yang berfungsi membaca data pada 

tabel tertentu yang telah ditentukan denganmenggunakan kata kunci tertentu. Fungsi Look Up 
terdiri dari dua macam yaitu : 
 
A. VLOOKUP 

Digunakan untuk membaca data dari tabel yang berbentuk vertical. 
 

 
 
Bentuk umum Fungsi VLOOKUP adalah : 
 
=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) 
 

 
 
lookup_value = nilai atau kata kunci yang digunakan untuk mencari data pada tabel  
table_array = nama range (tabel data yang sudah di beri nama range terlebih dahulu) 
col_index_num = posisi kolom pada tabel data yang ingin ditampilkan datanya 
range_lookup = metode pencarian data ( isi saja dengan angka 0 ) 
 

B. HLOOKUP 
Digunakan untuk membaca data dari tabel yang berbentuk horizontal. 

 

 
 
Bentuk umum Fungsi VLOOKUP adalah : 
 
=HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup]) 
 

 
 
lookup_value = nilai atau kata kunci yang digunakan untuk mencari data pada tabel  
table_array = nama range (tabel data yang sudah di beri nama range terlebih dahulu) 
col_index_num = posisi baris pada tabel data yang ingin ditampilkan datanya 
range_lookup = metode pencarian data ( isi saja dengan angka 0 ) 
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Tugas Post Test Praktikum 12 : 
 
1. Buatlah dokumen seperti di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007.  
2. Tentukan tabel array yang dibutuhkan sebagai tabel untuk pembacaan data dan beri nama 

pada masing-masing tabel  
3. Isi kolom Nama, Alamat, Telepon menggunakan Fungsi Look Up  

Data No 1-2  = Menggunakan tabel vertical 
Data No 3-4 = Menggunakan tabel horizontal 

4. Isi Kolon Nilai Huruf Menggunakan Fungsi IF 
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Catatan Penting  
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