
Panduan Singkat Operasional Komputer dalam Menulis Instrumen PAS-MI Badas 2016  
 
Persiapan: 

1. Siapkan office 2007, jika terpaksa tidak ada dapat menggunakan 2010 ke atas dengan catatan wajib 
menyertakan keterangan saat mengemail/mengumpulkan file agar tidak tersimpan ulang di office 
2007 atau beri keterangan di belakang nama file misa: Of-2010. 

2. Buka Format pengetikan soal/kisi-kisi/kunci 
3. Matikan otomatisasi kapital agar sewaktu pointer berpindah huruf tidak secara otomatis menjadi 

kapital, ini jika kapitalisasi tersebut masih aktif dengan cara: 

 Masuk ke:   (kiri atas)  

  Word Options ( /kanan bawah) 

 Proofing -> AutoCorrect Option ....  

 
 Hilangkan tanda centang Kapitalisasi (di lingkaran merah berikut) 

 
 Klik OK 

 
4. Untuk pengetikan Arab dan Jawa, kita wajib menginstall fontnya terlebih dahulu (KFGQPC Uthman 

Taha Naskh Versi 0. 10 dan Aksara Java versi 1.0) . Karena beberapa karakter akan berubah jika 
perubahan font dilakukan setelah mengetik, khususnya font arabic. Cara install: 
a. Klik kanan nama file font tersebut, klik INSTALL 

 
 

b. atau klik dua kali nama file font tersebut, setelah terbuka klik INSTALL di kiri atas 

 
5. Buka file format kisi-kisi/kunci/soal .... 
6. Simpan atau Save As atau tekan F12 untuk menyimpan dengan nama baru sesuai tugas mata 

pelajaran dan kelas misalnya: Kisi-kisi PAS-2016 QH-4 
7. Lakukan entri sesuai tugas kita. 

 
 



Pengetikan 
1. Isi identitas mata pelajaran dan keterangan lain dengan memilih opsi yang ada: 

a. Klik contoh yang ada, klik segitiga kecil, pilih yang sesuai, klik 

 
b. Lakukan untuk semua kolom yang diisi dengan cara diklik 
c. Isikan secara manual untuk kolom tertentu yang tidak ada pilihannya, seperti tahun. 

 
2. Selanjutnya ubahlah FOOTER soal terutama yang berisi kode Mata Pelajaran dan Kelas. 

a. Klik dua kali pada halaman/footer  
b. Pilih kode yang sesuai 
c. Tekan ESC untuk kembali ke area pengetikan 
d. Lakukan pada halaman berikutnya (salah satu halaman ganjil dan genap masing-masing harus 

diubah sendiri). Ini dibedakan meski isinya sama, karena cetak bolak-balik letak halaman harus 
sama.   

 

 
3. Ketiklah kisi-kisi dalam satu baris tabel untuk satu nomor soal (jangan menggunakan enter untuk 

nomor soal baru dalam tabel kisi-kisi, cukup panah/tab) 

 
4. Untuk mengetik Arabic ada dua tipe: 

a. Pengetikan Arab dalam layout Indonesia (misalnya pada Mapel PAI) dapat menggunakan 
ALT+Shift untuk berpindah antar bahasa atau klik setting pengetikan di kanan bawah layar: 

 
b. Pengetikan Arab dalam layout Arabic (misalnya soal Bahasa Arab), tinggal menginstall font 

arabnya kemudian ketik sesuai soalnya. 



Apabila nomor soal Bahasa Arab tidak tampil sesuai font Arab, settinglah dengan cara: 

 Masuk ke:  (kiri atas)  

  Word Options ( /kanan bawah) 

 Advanced, cari & ubahlah numeral dari arabic menjadi contect. Bawahnya English. 

menjadi 

 
 

                               sebelum diubah   / setelah diubah      
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jika ingin menyamakan format kita tinggal kopi paste dari teks nomor soal yang formatnya kita 
perlukan tetapi jika hanya nomor urut saja. bisa menggunakan format painter.  
a. Blok teks/baris yang formatnya diduplika 
b. Klik format Painter tetapi jika dilakukan untuk beberapa nomor/baris yang melompat, bisa klik 

dua kali format painter. 

 
c. Klik baris/teks yang formatnya disamakan 

6. Cara memasukkan pecahan: 
a. Masuk menu INSERT 

b. Klik Equation  
c. Pilih x/y (Fraction) pilih bentuk  

 
d. Klik, ketik pecahan yang diinginkan   

e. Contoh:   
�

�
  untuk selanjutnya bisa dikopi paste dan edit sesuai isinya, tanpa mengulangi proses 

Tanda operasi yang lain bisa dipilih sesuai kebutuhan, misalnya akar, dll. 
Untuk pangkat bisa menggunakan cetak naik (supersript) caranya: 

Ketik karakternya misal M2, lalu blok, tekan ikon superscript     
atau CTRL + SHIFT + + hasilnya M2 
Yang lain bisa dengan kopi paste edit, atau dengan cara tersebut. 
Untuk menormalkan caranya tinggal mengulang perintah tadi 

 
 



Cara mengetik aksara Jawa: 
Cara I: menggunakan aplikasi HANACARAKA versi 1.0  
Cara II: mengubah font menjadi aksara java, lalu mengetik menggunakan font tersebut. 
Cara menggunakan aplikasi HANACARAKA 

1. Install aplikasinya 
2. Buka, operasionalkan 

Berikut tampilannya 

 
 
Cara konversi latin ke Jawa 

1. Buka aplikasi Hanacaraka, klik Konversi Latin-Jawa  
2. Ketikkan kata/kalimat latin di area atas 
3. Klik Konversi, ya, ya  

 
   
 
  

mengubah aksara latin ke aksara Jawa - ini yang banyak digunakan 
              dalam menulis soal 
mengubah aksara Jawa ke aksara latin 
 
pengenalan satu per satu aksara jawa 
 
 
latihan soal-soal konversi aksara Jawa 
 
mengatur konfigurasi soal dan waktunya 
 
mengedit soal-soal latihan aksara Jawa 
 
 
petunjuk manual penggunaan aplikasi 
 
informasi tentang aplikasi   
 
 
keluar program 

ketik aksara latin di sini 


