
Mengenal Microsoft Word 2007 
 

Apasih Microsoft Word 2007 itu ? Microsoft office word atau disingkat dengan sebutan MS 

word adalah suatu aplikasi pengolahan kata, pada tahun 1983 silam. Pada awalnya microsoft 

office word adalah Multi-Tool yang digunakan oleh sistem operasi Xenix yang masih keturunan 

Unik. 

Setelah lisensinya dibeli oleh Microsoft Corporation multi-tool dikembangkan lagi untuk 

berbagai sistem operasi seperti DOS, Apple Macintosh, SCO UNIX, OS/2, dan Microsoft Windows. 

Seiring berjalanya waktu setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007 

sekarang lebih dikenal dengan microsoft office word. 

Setelah menjadi bagian dari microsoft office 2003, kali ini MS Word mempunyai fitur yang 

tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, yaitu fitur Ribbon. Ribbon adalah suatu pengelompokan 

suatu menu-menu dalam tool bar tersebut, hal ini sangat memudahkan bagi pengguna untuk 

menggunakan aplikasi tersebut, Ribbon sendiri akan mengeluarkan tampilan menu yang tidak 

menggunakan teks, melainkan icon-icon terbaru yang begitu canggih. 

 

Mengenal Bagian – Bagian Dari Microsoft Word 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombol 1 sampai dengan 4, tentunya mempunyai fungsi yang berbeda. Penjelasanya sebagai 
berikut: 
 

1. Tombol Office Button adalah fasilitas yang berhubungan dengan membuka file, menyimpan 
mencetak dokumen, print dan menutup dokumen. 

2. Tombol Home berfungsi sebagai menampilkan icon-icon menu, dan juga sebagai 
menyembunyikan dan menampilkan sebuah Ribbon. dengan cara mengklik dua kali diatas 
salah satu tab menu. 

3. Dokumen dan Program yang sedang aktif. 
4. Fasilitas yang berhubungan dengan style paragraf. 

 

Tombol yang sering digunakan pada MsWord 2007 adalah tombol Office Button, didalam 

tombol tersebut ada berbagai macam jenis tersebut, diantaranya, New, Open, Save As, Print, 

Prepare, Send, Publish, dan Close. 

Pada bagian Flayon terdapat dua tombol perintah diantaranya Word option, digunakan 

untuk melakukan properti terhadap Ms word 2007, dan tombol exit word digunakan untuk 

menutup jendela Ms Word 2007 

 



Berikut ini contoh gambarnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan tombol Microsoft Office : 

1. New adalah sebagai membuka dokumen baru 

2. Open adalah sebagai membuka dokumen yang sudah ada 

3. Save adala sebagai menyimpan file dokumen 

4. Save As adalah esbagai menyimpan sementara dokumen yag sedang dikerjakan 

5. Print adalah sebagai mencetak dokumen dan bisa juga untuk menampilkan dokumen dalam 

format print priview 

6. Prepare adalah sebagai proparti file dokuman yang sedang aktif 

7. Send adalah sebagai mengirim file dokumen ke email yang sedang aktif 

8. Publis adalah sebagai menampilkan atau menerbitkan dokumen aktif ke wabsit,blog, Dll 

9. Close adalah sebagai menutup dokumen yang sedang aktif. 

 

Kemudian fungsi tombol pada icon-icon pada Tabel Home, diantaranya sebagai berikut : 

 

 

 

Tab Home, adalah tab yang berisikan menu-menu Star, diantaranya terdapat lima 

kelompok yaitu Clipboard, Font, Paragraf, Stayles, dan Eiting 

 

Pertama group Clipboard : 

 

 

 

Pengertian Clipboard adalah ruang penyimpanan sementara untuk menyimpan data sebelum 
melakukan proses paste, setelah panyalinan file, (copy) 

 
Clipboard terdiri dari beberapa Icon diantaranya: 

1. Paste, adalah untuk menempelkan hasil copy atau cut 

2. Cut, adalah untuk memotong hasil  teks atau objek terpilih 

3. Copy, adalah untuk menggandakan hasil teks atau objek terpilih 

4. Format Painter, adalah untuk meniru format halaman dokumen kedalam dokumen lainnya. 

 



Kedua group Font 

 

 

 

 

 

Font adalah suatu kumpulan lengkap dari huruf, angka, simbol, atau karakter yang memiliki 
ukuran karakter tertentu. 

 
Font terdiri dari berbagai icon yaitu: 

1. Calibri (Body), adalah untuk memilih jenis huruf 

2. Fond Size, adalah untuk mengatur ukuran huruf 

3. Grow font, adalah untuk memperbesar ukuran huruf secara langsung 

4. Shrink font, adalah untuk mengecilkan ukuran huruf secara langsung  

5. Change case, adalah untuk menggati huruf kapital 

6. Clar formating, adalah untuk menghapus format terpilih 

7. Bold, adalah untuk mebesarkan huruf secara instan 

8. Italic, adalah untuk memiringkan huruf 

9. Underline, adalah untuk menadai sebagian garis bawah pada teks 

10. Strikethrough, adalah untuk memberikan tanda coret pada teks 

11. Subscript, adalah untuk memberikan pemangkatan pada angka 

12. Suerscript, adalah untuk memberikan pemangkatan pada teks 

13. Text highlight color, adalah untuk memberikan warna pada teks 

14. Font color, adalah untuk mengukur warna yang sesuai kita inginkan 

 
 
Ketiga group Paragraph 
 

 

 

 

 

 

Paragraph diantaranya ada beberapa icon diantaranya: 

1. Bullets, adalah untuk bemberikan tanda Bulet disetiap paragraf 

2. Numbering, adalah untuk memberikan nomor disetiap paragraf 

3. Multilevel List,adalah untuk penulisan angka secara otomatis 

4. Decrease Indent, adalah untuk menggeser kedua paragraf disebelah kiri 

5. Incrase Indent, adalah untuk menggeser kedua paragraf disebelah kanan 

6. Short, adalah untuk menyortir data 

7. Show/Hide, adalah untuk menampilkan sebuah paragraf secara keseluruhan 

8. Align Teks Left, adalah untuk mengatur rata kiri 

9. Center, adalah untuk mengatur rata tengah 

10. Alight Teks Right, adalah untuk mengatur rata kanan 

11. Justify, adalah untuk mengatu rata kana kiri 

12. Line Spacing, adalan untuk mengatur jarak antar baris 



13. Shending, adalah untuk mengatur warna pada latar teks 

14. Bottom  Border, adalah untuk memberikan garis tepi pada teks 

Keempat group Styles 

 

 

Styles juga mempunyai beberapa icon diantaranya: 

1. Heading styles, adalah untuk memilih format judul atau subjudul 

2. Change styles, adalah untuk memilih tema paragraph 

 

Kelima group Editing 

 

 

 
 

Yang terakhir itu adalah editing, group ini berkaitan dengan pengeditan dokument yang sudah 
ada dan group editing memiliki beberapa icon diantaranya: 
 

1. Find, adalah untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyboard tertentu dalam suatu file  

2. Replace, adalah untuk mencari dan menganti file yang telah ditentukan 

3. Select, adalah untuk memilih objek atau teks tertentu didalam suatu file 

 


