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Lisensi

E-book ini bebas dibagikan kepada siapa saja.
Tidak ada ikatan ataupun klaim terkait hasil isi ebook ini.
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Siapa Saya? Kenapa Ebook ini dibuat?
Sebelumnya pasti teman-teman bertanya, siapa saya? Kenapa sampai
ebook ini dibuat? Kenapa saya mau sharing tentang cara ini? Dan tentunya
masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain.
Perkenalkan nama saya Agus Roma. Saat ini saya berdomisili di
Makassar. Untuk awalnya itu cukup. Lanjut ke pertanyaan, kenapa sampai
ebook ini ada? Jawabannya adalah ini terkait dengan pekerjaan saya kurang
lebih 8 tahun sebagai operator komputer, dimana lokasi rental komputer saya
di Makassar, itu berada di sekitaran kampus, sehingga pelanggan saya
sebagian besar (90%) adalah mahasiswa. Jadi saya sudah familiar dengan
tugas-tugas kuliah, karya ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi), utamanya dari
segi pengeditan (menggunakan aplikasi Ms.Word).
Dari kerjaan saya itu, banyak sekali mahasiswa (menurut saya) yang
kurang paham menggunakan aplikasi pengolah kata ini. Itu terbukti dari
banyaknya tugas-tugas kuliah yang saat saya akan melakukan print, saya masih
melakukan pengeditan lagi. Istilah saya, mahasiswa asal ketik saja.
Parahnya lagi, karena sekarang rata-rata sebagian tugas kuliah itu
diambil dari internet, kadang-kadang mahasiswa hanya asal copas, copy
semuanya dari internet, buka Ms.Word, paste. Habis itu tinggal print.
Dengan dasar itulah, ebook ini dibuat, agar mahasiswa yang mengambil
bahan dari internet, bisa melakukan editing hasil copas tersebut, sehingga
TUGAS KULIAH MENJADI LEBIH RAPI.
Walaupun cara yang dijelaskan sederhana, (sebagian mungkin berpikir
materinya biasa), tapi saya berharap ada pembelajaran yang bisa diambil, dan
paling penting bisa dipraktekkan. Dibagian akhir akan ada alamat facebook
dan grup untuk kita bisa berdiskusi.
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EBOOK
CARA EDIT MATERI HASIL COPAS DARI INTERNET DI MS. WORD
Banyaknya bahan-bahan materi dari internet yang dapat dijadikan
rujukan atau tinjauan pustaka memudahkan kita dalam membuat karya ilmiah
(makalah, skripsi, tesis atau bahkan disertasi). Bahan materi ini dapat langsung
di copy paste (copas). Tapi tentunya hasil copas ini masih perlu dilakukan
editing agar karya ilmiah yang kita buat hasilnya lebih rapi. Berikut beberapa
setting (pengaturan) dalam melakukan editing materi hasil copas dari internet
di program Ms Word.
1. Pengaturan Ukuran Kertas dan Margin Kertas
Aturan tentang penggunaan ukuran dan margin kertas berbedabeda tergantung institusi (universitas) tempat kita kuliah. Secara umum
(yang saya ketahui) suatu karya ilmiah dibuat dengan menggunakan
ukuran kertas A4 dan batas margin 4,4,3,3 (batas atas 4 cm, batas bawah 3
cm, batas kiri, 4 cm dan batas kanan 3 cm).
Pengaturan ini di Ms. Word dapat kita buka di Page Layout kemudian klik
page setup kemudian pilih atau isikan nilai-nilai pada bagian margin dan
paper. Walaupun sebenarnya tetap bisa dilakukan pengaturan setelah
melakukan copas, tetapi sebaiknya pengaturan di page layout dilakukan
sebelum melakukan copas agar lebih mudah melakukan editing yang lain
selanjutnya.
Studi Kasus di Ms. Word 2007.
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Buka Program MS. Word 2007



Klik pada bagian Page Lay Out kemudian pilih Page Setup



Isikan pada bagian margin yaitu top (atas) = 4, bottom (bawah) = 3, left
(kiri) = 4, dan right (kanan) = 3.



Masih pada bagian Page setup klik paper untuk melakukan pengaturan
kertas. Isikan atau pilih pada bagian Paper Size ukuran kertas (pilih A4).

Sampai pada tahap ini maka pengaturan untuk ukuran dan margin
kertas untuk karya ilmiah selesai. Ini adalah pengaturan standar dan
sebaiknya dibiasakan untuk dilakukan pada saat awal kita membuat karya
ilmiah.
2. Pengaturan Ukuran dan Jenis Font atau Huruf
Penggunaan font atau huruf suatu karya ilmiah biasanya
menggunakan ukuran 12 dengan jenis Arial atau times new roman. Sekali
lagi ini tergantung dari aturan penulisan karya ilmiah tempat kita kuliah.
Pengaturan ini dilakukan setelah kita melakukan copas materi dari internet
tadi dengan cara melakukan blok keseluruhan (select all atau tekan Ctrl +
A). Pengaturan ini dapat dilakukan dari menu Home pilih jenis font dan
ukuran font.
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Catatan: Dengan melakukan pengaturan seperti diatas kelihatan hasil
editing karya ilmiah sudah baik. Tapi masih ada beberapa pengaturan yang
PENTING dilakukan terkait dengan pengaturan font ini.
Berikut PENGATURAN PENTING untuk font pada pembuatan karya ilmiah.
(Ingat: ini dilakukan setelah dilakukan copas bahan materi dari internet
kemudian dilakukan blok all seluruh teks materi tadi).
Studi Kasus pada Ms. Word. 2007


Pada menu Home, pilih Font



Pada bagian Font isi dengan jenis huruf yang diinginkan, bagian Font
Style pilih Reguler, pada bagian Font Size isi dengan ukuran huruf.
Ingat: bagian pentingnya adalah semua isian pada Effect harus
dihilangkan tanda centangnya.

Ini yang paling
penting: hilangkan
semua tanda
centang pada bagian
ini. Caranya jika ada
tanda centang klik
satu kali pada bagian
itu.
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Masih pada bagian Font pilih menu Character Spacing. Isi Scale dengan
100%, Spacing dengan normal dan Position normal. Hilangkan tanda
centang pada bagian kerning for fonts.
Ingat. Bagian ini juga penting

Sampai pada tahap ini maka pengaturan untuk jenis dan ukuran
font untuk karya ilmiah selesai. INGAT pengaturan diatas terutama untuk
Effect pada menu Font dan menu Character Spacing. Dari pengalaman jika
kita hanya melakukan pengaturan hanya pada jenis dan ukuran font,
memang kelihatan sekilas baik, tapi akan lebih baik lagi jika dilakukan
setting pengaturan seperti diatas.
Maaf, masih ada satu pengaturan untuk font yaitu tentang warna font
sebaiknya dihitamkan karena biasanya bahan materi copas dari internet
warna fontnya bukan berwarna hitam atau tidak semuanya berwarna
hitam. Jadi setelah dilakukan copas, blok teks semuanya, kemudian pilih
menu Home dan pilih shortcut untuk warna Font pilih warna hitam. 
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3. Pengaturan Spasi
Pengaturan spasi pada karya ilmiah biasanya menggunakan spasi
double atau dua. Tapi untuk karya ilmiah biasa seperti makalah atau tugas
kuliah bisa digunakan spasi 1,5.
Pengaturan ini juga dilakukan setelah kita melakukan copas materi
kemudian blok semua teks (tekan Ctrl + A). Pengaturan ini dapat dilakukan
dari menu Home pilih Line Spacing.

Catatan: Kelihatan cukup baik hasil editing jika kita sudah melakukan
pengaturan spasi seperti diatas. Tapi masih ada juga beberapa pengaturan
spasi yang perlu diperhatikan. Pengaturan ini dapat diakses langsung dari
menu Line Spacing Options seperti terlihat pada gambar atau:
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Pada Menu Home pilih Paragraph



Pada menu Indent and Spacing pilih isian seperti gambar

Hal paling penting disini adalah pada bagian Indentation adalah pada
isian Special pilih Hanging dengan isian 1,27 cm. Ini maksudnya adalah
pada teks kita untuk paragraf baru maka pada baris pertama bagian
awal paragraf masuk ke dalam dengan jarak 1,27 cm (biasa juga disebut
dengan 7 ketukan).
Selain itu pada pilihan spacing, Before dan After sebaiknya diisikan 0.
Ini maksudnya agar pada teks, jarak antar paragraf yaitu sebelum dan
setelah paragraf tetap sama tergantung spasi yang kita pilih. Untuk
lebih jelasnya silahkan dipraktekkan dengan mengganti isian yang ada
bagian-bagian tersebut kemudian lihat apa yang akan terjadi. (Ala
Mario Teguh) he he he


Untuk menu Line and Page Breaks isian seperti pada gambar

Kesimpulan
Tiga pengaturan diatas yaitu pengaturan kertas, font dan spasi dalam
melakukan editing hasil copas materi dari internet dapat membuat karya
ilmiah kita lebih rapi.
Semoga ebook sederhana bermanfaat dan bisa dipraktekkan.
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Info PENTING

Alamat FACEBOOK saya: https://www.facebook.com/UntukMahasiswa
Nomor Kontak yang bisa dihubungi:

081242132004 (SMS dan WA)
Buat teman-teman, saya membuka kelas mentoring, kelas
pendampingan via GRUP FACEBOOK buat teman-teman yang ingin
belajar tentang penggunaan aplikasi Ms.Word buat kepentingan
tugas kuliah ataupun penulisan tugas akhir, materinya itu hasil dari
pengalaman saya.
Banyak materi yang akan saya share dan bagi dan tentunya karena
ini kelas mentoring, teman-teman bisa bertanya, bebas bertanya
dalam grup.
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Berikut beberapa materi yang sudah ada dalam Grup

Catatan: untuk materi ini sudah saya share di fanpage FB
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Materi-Materi dalam Grup Akan Terus Bertambah.
Cara Membuat Daftar Isi Agar Lebih Rapi
Cara Mengedit Tabel dengan Cepat
Dan lain-lain
Dan yang lebih penting saya akan menjawab pertanyaan teman-teman terkait
penggunaan Aplikasi Ms.Word ini
Catatan: Materi dalam GRUP FACEBOOK itu dibuat dalam bentuk catatan
(notes) disertai gambar
Jadi belajar materinya lebih mudah…
Berikut contohnya

Sekali lagi untuk Joint di GRUP ini
Saya beri nama GRUP OMW (Optimasi Ms.Word)
Silahkan Kontak 081242132004 (SMS dan WA)
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Penutup
Selama kurang lebih 8 tahun sebagai operator komputer, dengan pelanggan
rata-rata mahasiswa mulai dari S1 sampai S3, pengeditan karya ilmiah dari segi
teknis (penggunaan aplikasi Ms,Word) sudah sangat biasa bagi saya.
Bukan hanya teori, tapi berdasarkan praktek.

Gambar hasil pencarian kata “skripsi” di komputer saya.
Ada 422 file skripsi yang tersimpan di Drive D saja, tidak termasuk dengan file yang ada di
HardDiskEksternal, yang tahun-tahun sebelum 2014.
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Gambar hasil pencarian kata “tesis” di komputer saya.
Ada 327 file tesis yang tersimpan di Drive D saja, tidak termasuk dengan file yang ada di
HardDiskEksternal, yang tahun-tahun sebelum 2014.

Gambar hasil pencarian kata “disertasi” di komputer saya.
Ada 327 file tesis yang tersimpan di Drive D saja, tidak termasuk dengan file yang ada di
HardDiskEksternal, yang tahun-tahun sebelum 2014.
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Silahkan lihat juga website online saya:
www.MauKetik.com
Yang Menerima Jasa Pengetikan via Online

Oh iya, hampir lupa dalam grup akan ada satu MATERI INTI (menurut saya), ini
adalah bagaimana saat kita mengetik, aplikasi ms.Word secara atomatis akan
membenarkan kesalahan kata yang kita ketik, atau misalnya ada file seratus
lembar, bagaimana kita dengan cepat tahu mana kata-kata yang salah
ejaannya tanpa perlu membaca seluruh isi file.

Jadi saya tunggu bergabung di Grup :
untuk Joint di GRUP OMW (Optimasi Ms.Word)
Silahkan Kontak 081242132004 (SMS dan WA)
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