
Buku Ajar Modul 9 
Perangkat Lunak Pengolah Grafis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP 
Sekolah Bertaraf Internasional 

31 

BAB III 
PENGGUNAAN MENU DAN IKON 
PADA PERANGKAT LUNAK PENGOLAH  
GRAFIS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pengantar 

Pada materi ini akan dikemukakan bagaimana cara menggunakan menu 

dan ikon pada perangkat lunak pengolah grafis. Perlu diketahui bahwa 

pengembangan software selalu menciptakan inovasi–inovasi baru dalam 

menampilkan sebuah tampilan, khususnya tampilan menu dan ikon. Hal ini 

semata–mata untuk memudahkan pengguna untuk menjalankan perintah–

perintah yang dimiliki oleh program tersebut. Oleh sebab itu, materi yang 

diberikan berupa cara bagaimana menggunakan menu dan ikon dengan 

pendekatan fungsi alat (yaitu fungsi mouse dan fungsi keyboard). 

B. Penggunaan Menu dan Ikon 

1. Penggunaan Menu Bar 

Penggunaan menu pada Menu Bar  dapat menggunakan 2 (dua) cara 

berikut ini: 

1) Menggunakan mouse : 

a) Arahkan pointer mouse pada salah satu menu bar. 

Sebagai contoh arahkan pointer mouse pada menu File 

 

 
Gambar 15.  tampilan menu File 

 

 

Kompetensi Dasar  : Menggunakan fungsi menu dan ikon pada perangkat 

lunak pengolah grafis 

 

Indikator  : Menggunakan fungsi menu dan ikon pada : 

- Menu Bar 

- Standard Toolbar 

- Toolbox 

- Property Bar 
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b) Klik menu File, agar muncul sub menu File yang berisi perintah–

perintah pengelolaan file. 

 

c) Klik salah satu perintah yang diinginkan. 

Sebagai contoh, klik submenu perintah New, untuk membuat 

dokumen baru. 

 

 
 

Gambar 16. Tampilan submenu perintah New 

 

d) Lakukan hal yang sama untuk menu yang lain (lihat tabel 7 – 11 

pada BAB II sebagai referensi). 

 

2) Menggunakan fungsi tombol keyboard 

a) Menggunakan fungsi tombol  

Jika kita melihat Menu Bar, terlihat bahwa pada setiap menu 

terdapat huruf yang bergaris bawah. Untuk melaksanakan 

perintah dengan menggunakan huruf tersebut dapat 

menggunakan fungsi tombol . Sebagai contoh menu File, 

huruf F yang bergaris bawah dan untuk melakukan melalui huruf 

itu adalah sebagai berikut: 

Alt 

Alt 
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1. Tekan tombol  (tidak dilepas) pada keyboard dan tombol 

huruf F secara bersamaan 

 

 
 

Gambar 17. Tampilan penggunaan tombol  Alt+F 

 

2. Tekan tombol huruf yang bergaris bawah pada submenu 

perintah. 

3. Sebagai contoh, untuk perintah New yang ditekan tombol 

huruf N. 

4. Perintah yang dilakukan adalah membuat dokumen baru. 

5. Lakukan hal yang sama untuk menu yang lain.   

 

b) Menggunakan fungsi tombol   

Penggunaan menu fungsi tombol  pada dasarnya hampir 

sama dengan menggunakan fungsi tombol , tetapi tidak 

semua menu dapat menggunakan fungsi tombol . Berikut ini 

beberapa contoh menu perintah yang dapat menggunakan fungsi 

tombol  : 

 

Ctrl 

Ctrl 

Alt 

Ctrl 

Alt 

Ctrl 
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Tabel 7. Fungsi tombol  

Fungsi   Fungsi perintah 

 +N Membuat lembar kerja baru 

 +O Membuka lembar kerja baru 

 +  +S Menyimpan lembar kerja 

 +P Mencetak lembar kerja 

 +Z Kembali ke kondisi sebelumnya 

 +  +Z Menuju ke kondisi berikutnya 

 +X Memotong objek 

 +C Menyalin objek 

 +V Meletakan hasil salinan objek 

 

Fungsi tombol  dapat dilihat pada tampilan submenu di 

setiap Menu Bar. 

Perhatikan tampilan submenu pada menu File berikut: 

 

 
 

 

 

 

Gambar 18. Fungsi tombol   pada menu bar 
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Perintah Menu yang menggunakan 

fungsi tombol  Ctrl  
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2. Penggunaan Ikon pada Standard Toolbar 

Untuk menggunakan ikon perintah pada Standard Toolbar, lakukan cara 

sebagai berikut : 

1) Arahkan pointer mouse pada ikon Standard toolbar. 

Sebagai contoh arahkan pointer mouse pada ikon  pada Standard 

Toolbar. 

2) Lakukan klik dengan menggunakan tombol mouse sebelah kiri. 

 

 
 

Gambar 19. Tampilan penggunaan ikon New 

 

3) Maka perintah yang dilakukan adalah membuat lembar kerja baru. 

 

3. Penggunaan Ikon pada Tool Box 

Untuk menggunakan ikon perintah pada Tool Box lakukan cara sebagai 

berikut : 

1) Arahkan pointer mouse pada ikon Tool Box. 

Sebagai contoh arahkan pointer mouse pada ikon  pada Tool Box, 

lalu klik mouse sebelah kiri. 

 
Gambar 20. Tampilan penggunaan ikon Zoom 
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2) Lakukan klik dengan menggunakan tombol mouse sebelah kiri pada 

lembar kerja. 

3) Perintah yang dilakukan adalah memperbesar tampilan lembar kerja. 

 

4. Penggunaan Ikon pada Property Bar  

Untuk menggunakan ikon perintah pada Property Bar lakukan cara 

sebagai berikut : 

1) Arahkan pointer mouse pada ikon Property Bar. 

Sebagai contoh arahkan pointer mouse pada ikon  

pada Property Bar dari no selection. 

2) Lakukan klik dengan menggunakan tombol mouse sebelah kiri pada 

anak panah ke bawah. 

 

 
 

Gambar 21. Tampilan penggunaan ikon letter 

 

3) Pilih A4 dengan cara klik mouse sebelah kiri.  

 

 
 

Gambar 22. Tampilan pemilihan jenis lembar kerja 

 

4) Perintah yang dilakukan adalah memilih lembar kerja ukuran A4. 


