
Modul - 2

Pengolah kata: Microsoft Word

Pada  bab  ini  akan  diperkenalkan  mengenai  aplikasi  pengolah  kata  Microsoft  Word. 
Pengolah  kata  ini  biasa  disebut  MS-Word  dibuat  oleh  Microsoft  Corp.,  dan  untuk 
menggunakannya harus membeli  lisensi  kepada pihak Microsoft.  Mulai  dipakai  sejak 
dikenalkannya Windows 3.1. sampai sekarang. 

Pertama  kali  diperkenalkan  menggunakan  versi  angka  namun  sejak  munculnya 
Windows 95, versi MS-Word berubah menggunakan angka tahun (97, 98, 2000, XP (2002), 
2003).  Kelengkapan  (fitur)  yang  dimuat  terjadi  perubahan  yang  cukup  signifikan 
terutama perpindahan dari MS-Word 2000 ke MS-Word XP. Sedangkan pada versi 2003 
tidak terlalu banyak berubah seperti pada versi XP.

Tampilan MS-Word

MS-Word mempunyai tampilan standar seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1, dengan 
elemen-elemennya antara lain:

Gambar 2.1 Tampilan standar MS-Word XP

1. Dokumen name, menunjukkan nama file yang sekarang dibuka.

2. Menu.

3. Toolbar.

4. Ruler,  berfungsi  seperti  penggaris,  untuk  menandai  tata  letak  pengaturan 
penulisan.

5. Page, tempat menulis.
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6. Document  description, menggambarkan deskripsi/statistik dari dokumen aktif.  

Membuat dan Menyimpan Dokumen

Fitur utama dari MS-Word adalah membuat dokumen, oleh karena itu pada bagaian ini 
akan dibahas bagaimana membuat dokumen. Untuk membuat dokumen yang pertama 
kali dilakukan adalah memberi nama file dokumen yang dibuat.

Langkah-langkah untuk memberi nama dokumen:

1. Klik menu File, pilih Save As. Jika mouse tidak berfungsi gunakan Alt + F + A, atau 
jika  dokumen  belum  pernah  disimpan  sebelumnya  gunakan  saja  Ctrl +  S. 
Sehingga muncul tampilan seperti Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Form Penyimpan

2. Tentukan tempat file disimpan, pilih Save in (Alt +  i) dan tentukan di mana file 
dokumen akan disimpan.

3. Tentukan nama file dengan memilih  File name  (Alt +  n), dan isilah  text field di 
sebelah kanannya dengan nama file.

4. Tentukan tipe  dokumen yang disimpan,  dengan mengisi  text  field di  sebelah 
kanan  Save  as  type (Alt +  t).  Untuk  menemukan  alternative  tipe  data  yang 
disimpan klik panah atau gunakan panah ke bawah pada keyboard.

5. Jika langkah 1-4 sudah selesai dilakukan, klik  Save   (Alt +  S) atau tekan Enter 
pada keyboard.

6. Jika dokumen telah di ketik, lakukan penyimpanan secara berkala klik File > Save 
(Ctrl +  S  atau  Alt +  F +  S).  Sedangkan untuk menyimpan dengan nama lain 
gunakan langkah-langkah seperti saat pemberian nama.

Menutup Dokumen dan Aplikasi

Dokumen yang sudah selesai dikerjakan, dan akan ditutup bisa ditutup dengan dua cara:
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1. Menggunakan menu File > Close (Alt + F + C).

2. Klik tanda silang pojok kanan atas bagian bawah.

Sedangkan untuk menutup aplikasi MS-Word bisa digunakan beberapa cara antara lain 
dengan menu  File >  Exit (Alt +  F  +  X)   atau Klik tanda silang pojok kanan atas atau 
dengan Alt + F4.

Mengatur Halaman dan Kertas

Dokumen yang baik  tentunya mempunyai  format yang jelas.  Format  dokumen salah 
satunya  ditunjukkan  oleh  pengaturan  halaman  dan  kertas  yang  digunakan  pada 
dokumen  tersebut.  Untuk  melakukan  pengaturan  halaman  dapat  dilakukan  dengan 
langkah-langkah sebagai berikut:

Pilih menu File > Page Setup (Alt + F + U), sehingga akan muncul tampilan seperti pada 
Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Form Margin Setup

Tabulasi  Margin,  secara  default  dtampilkan  pertama  kali.  Pengaturan  yang  harus 
dilakukan antara lain:

1. Batas Atas : Top (Alt + T)

2. Batas Kiri : Left

3. Batas Bawah : Bottom 

4. Batas Kanan : Right

5. Batas Penjilidan : Gutter

6. Posisi Penjilidan: Gutter Position
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Untuk  membuat  aturan  ini  sebagai  aturan  yang  selalu  dipakai  pada  pemakaian 
selanjutnya klik Default.

Lakukan pengaturan kertas  dengan cara  klik  tabulasi  Page (Ctrl +  Tab).  Seperti  pada 
Gambar 2.4. Tentukan kertas yang dipakai, ketersediaan format kertas sangat tergantung 
pada printer  yang di-install pada komputer.  Jika  tidak ada  ukuran  yang sesuai  pilih 
Custom size dan tentukan:

1. Lebar Kertas : Width (Alt + W) 

2. Panjang Kertas : Length

3. Untuk pengaturan Lay-out akan dibahas pada pemberian Header-Footer.

Gambar 2.4 Form Page Setup

Latihan 1

Buatlah dokumen dengan nama latihan1_<nimanda>.doc, batas atas 3 cm, batas kanan 3 
cm, batas kiri 4 cm, dan batas bawah 3 cm. Gunakan kertas A4 berukuran 21 cm x 29,7 
cm.
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RECOMMENDER  SYSTEM UNTUK  PENCARIAN  BUKU  DENGAN  USER-ITEM 
BASED COLLABORATIVE FILTERING

Peminjam  buku  di  perpustakaan  membuat  sebuah  fenomena  yang  unik,  terutama 
peminjam yang tidak mempunyai referensi buku yang akan dipinjam. Pustakawan dan 
searching  engine  bukan  merupakan  jawaban  atas  permasalahan  ini.  Recommender 
system merupakan salah satu pemecahan yang bisa  dikemukakan.  Banyak penelitian 
mengenai teknik-teknik yang bisa diterapkan dalam suatu recommender system, salah 
satunya adalah collaborative filtering.  Penerapan collaborative filtering diharapkan bisa 
menghasilkan  rekomendasi  yang  baik  dalam  waktu  yang  sesingkat-singkatnya. 
Rekomendasi  untuk  pengguna  berdasar  pada  profilnya,  yang  disimpan  oleh  sistem 
sebagai deskripsi dari pengguna. 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam metode collaborative filtering antara lain 
user based, item based dan hybrid collaborative filtering.  User based dan item based 
merupakan pendekatan  terpopuler dan telah banyak memperoleh keberhasilan pada 
aplikasi web. User based collaborative filtering mampu menghasilkan rekomendasi yang 
berkualitas baik, namun  kompleksitas perhitungan semakin bertambah seiring dengan 
bertambah pengguna sistem. Sebaliknya, item based collaborative filtering bisa dengan 
cepat  memberikan  rekomendasi  kepada  pengguna,  namun  kualitas  rekomendasinya 
kurang  baik.  Secara  umum,  collaborative  filtering  mempunyai  tantangan  yaitu  tidak 
diakomodasinya  item  baru  yang  ditambahkan  ke  dalam  sistem.  Untuk  menjawab 
tantangan-tantangan  tersebut,  diperkenalkan  metode  baru  yaitu  user-item  based 
collaborative  filtering.  Pendekatan  user-item  based  menggunakan  algoritma  missing-
value pada perhitungan prediksi nilai rating dan tidak memerlukan proses pembentukan 
neighborhood. 

Pada  tesis  ini,  metode  user-item  based  collaborative  filtering  digunakan  untuk 
membangun sebuah perangkat lunak recommender system di perpustakaan. Selain itu, 
dibahas  pula  mengenai  keefektifan  metode  user-item  based  collaborative  filtering 
dibandingkan dengan metode yang lain. Sebagai perbandingan digunakan pendekatan 
item based dengan teknik perhitungan kemiripan yang berbeda yaitu adjusted cosine 
dan pure correlation. Percobaan dilakukan dengan menggunakan sampel dari domain 
data Movielens. Dari hasil  percobaan dihasilkan kesimpulan bahwa metode user-item 
based collaborative filtering memberikan rekomendasi dengan kualitas yang lebih baik 
dibandingkan  dengan metode  item based  filtering  baik  yang  menggunakan adjusted 
cosine maupun pure correlation.

Kata kunci: rekomendasi, user-item based collaborative filtering. 
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Membuka File yang Sudah Ada

Jika  suatu  file  pernah  diberi  nama  dan  disimpan,  maka  file  tersebut  dapat  dibuka 
kembali dengan menggunakan menggunakan menu File > Open (Ctrl + O)  seperti tampak 
pada  Gambar  2.5.  Atau  bisa  juga  dengan  menggunakan  symbol  Open pada  Tool  bar 
seperti pada Gambar 2.6.

Gambar 2.5 Menu File > Open

Gambar 2.6 Toolbar Open

Selanjutnya akan muncul dialog box seperti pada Gambar 2.7. Pada text area Look in diisi 
dengan folder tempat file disimpan, File Name disi dengan nama file dan Files of Type diisi 
dengan tipe file yang disimpan, pilihan ketiga ini tidak harus dipilih lagi jika tipe yang 
tertulis sudah benar.  
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Gambar 2.7 Dialog membuka file

Menentukan Style, Jenis dan Ukuran Huruf

Huruf  yang  digunakan  untuk  menulis  bisa  dirubah  baik  gaya(style),  jenis  maupun 
besarnya sesuai dengan keperluan penulisan. Untuk melakukan perubahan huruf (font) 
terutama jenis dan ukuran dapat dilakukan menggunakan menu Format > Font (Alt + O + 
F) dan dipilih huruf sesuai aturan yagn dikehendaki. Atau bisa dengan menggunakan 
Toolbar seperti nampak pada Gambar 2.8. Pilihan paling kiri menunjukkan format, tengah 
jenis font dan paling kanan ukuran font.

Gambar 2.8 Toolbar font

Menu Format > Font juga berguna untuk menentukan style huruf yang digunakan antara 
bold (Ctrl + B) untuk tebal, italic (Ctrl + i) untuk miring, dan underline (Ctrl + u) untuk garis 
bawah. Secara terurut diwakili huruf depannya ditunjukkan pada Toolbar seperti pada 
Gambar 2.9. 

Gambar 2.9 Toolbar font style

Manipulasi Teks

Beberapa  manipulasi  pada  teks  yang  dapat  dilakukan antara  lain  potong  (cut),  salin 
(copy),  menyisipkan  (paste)  dan  salin  format  (format  painter).  Untuk  melakukan 
pemotongan (cut) dilakukan dengan cara mem-blok teks yang akan dipotong selanjutnya 
pilih menu Edit > Cut (Ctrl + X) atau klik tanda Cut (gunting) pada Toolbar seperti pada 
Gambar 2.10. Menyalin teks dapat dilakukan prosedur yang sama namun menggunakan 
menu  Edit >  Copy (Ctrl +  C) atau dengan klik tanda  Copy (kertas-ganda) pada  Toolbar. 
Sedangkan  untuk  menyisipkan  teks  yang  dipotong  (cut)  atau  disalin  (copy)  dapat 
dilakukan untuk menggunakan menu  Edit >  Paste (Ctrl +  V). Sedangkan  toolbar format  
painter digunakan untuk menyalin format teks satu paragraf.

Gambar 2.10 Toolbar Cut, Copy, Paste, dan Format Painter

Format Paragraf

Bentuk paragraf mempunyai format yang bermacam-macam. Berdasarkan rata tepinya 
bisa dibedakan menjadi rata kiri (left), rata tengah (center), rata kanan (right), dan rata 
kanan-kiri  (justified).  Untuk  bisa  membentuk  format  tersebut  bisa  dilakukan  dengan 
memanfaatkan Toolbar paragraph seperti pada Gambar 2.11. 

Gambar 2.11 Format paragraph

Sesuai urutan paling kiri adalah rata kiri (left – Ctrl + L), rata tengah (center), rata kanan 
(right)  dan rata  kanan-kiri  (justified).  Sedangkan paling  kanan merupakan jarak spasi 
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dalam paragraf (Line spacing) yang menggunakan urutan angka 1 (Ctrl + 1), 1.5 (Ctrl + 5), 
2 (Ctrl + 2), 3 dan lainnya.

Gambar 2.12 Indentasi

Gambar 2.12 menunjukan tiga posisi indentasi, segitiga atas menentukan letak identasi 
atas, segitiga bawah untuk identasi bawah dan kotak menandakan identasi atas-bawah. 
Format paragraf secara lengkap bisa dilakukan dengan menu  Format >  Paragraph yang 
akan menampilkan kotak dialog seperti pada Gambar 2.13. 

Gambar 2.13 Kotak dialog format paragraph

Selain format di atas,  tiap-tiap paragraph juga bisa diberikan nomor atau tanda  bullet 
dengan  menggunakan  Toolbar  Numbering  dan  Bullets  seperti  pada  Gambar  2.14. 
Sedangkan jika ingin membuat format yang lebih baik bisa digunakan menu  Format > 
Bullet and Numbering sehingga memunculkan kotak dialog seperti pada Gambar 2.15.

Gambar 2.14 Toolbar numbering dan bullet
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Gambar 2.15 Kotak dialog Bullets and Numbering

Penomoran Halaman

Untuk bisa melakukan penomoran halaman dapat dilakukan dengan menu Insert > Page  
Numbers,  sehingga  memunculkan  kotak  dialog  seperti  pada  Gambar  2.16.  Untuk 
menentukan bentuk nomor dan formatnya klik  Format sehingga muncul kotak dialog 
seperti pada Gambar 2.17.  

Gambar 2.16 Kotak dialog penomoran halaman

Gambar 2.17 Kotak dialog format peomoran halaman
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Pemisahan Halaman dan Sesion

Agar antar halaman berdiri secara independent sehingga perubahan halaman satu tidak 
memperngaruhi halaman lainnya, dapat dipisahkan dengan menggunakan menu Insert > 
Break > Page Break. Sedangkan untuk memisahkan penomoran halaman dapat dgunakan 
menu yang sama Insert > Break > (pada Section brake types) Next Page. Seperti pada Gambar 
2.18.

Gambar 2.18 Kotak dialog pemisahan halaman dan sesion

Penyisipan Tabel, Object, Gambar, Simbol dan Persamaan

Untuk menyusupkan tabel gunakan Toolbar  Table  seperti pada Gambar 2.20 atau menu 
Table > Insert > Table. Selanjutnya tentukan banyak kolom dan barisnya. 

Gambar 2.20 Toolbar Table

Sedangkan untuk menyisipkan symbol dan persamaan dapat digunakan  toolbar Symbol 
atau menu  Insert >  Symbol dan toolbar  Equation atau menu  Insert >  Object >  Microsoft  
Equation … 

Gambar 2.21 Toolbar Symbol dan Equation

Untuk  menyisipkan  Garis,  Panah,  Kotak,  Lingkaran,  Text  Box dan  Word  Art dapat 
digunakan Toolbar Drawing seperti pada Gambar 2.22.

Gambar 2.22 Toolbar Drawing

Besar kecil dan formatnya bisa disesuaikan dengan menggunakan Toolbar seperti pada 
Gambar 2.23.

Gambar 2.23 Format Drawing

Gambar atau Clip Art dapat disisipkan menggunakan Toolbar seperti Gambar 2.24 atau 
menu Insert > Picture > Clip Art.
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Gambar 2.24 Penyisipan clip-art

Latihan 2

Buka file pada Latihan 1, simpan dengan nama Latihan2_NIM.doc, dan format seperti 
pada pada Latihan 2 berikut ini, dengan spasi 1.5 dan miringkan semua kata berbahasa 
asing. Dan selanjutnya tambahkan kalimat-kalimat dibawahnya.

RECOMMENDER SYSTEM UNTUK PENCARIAN BUKU DENGAN USER-ITEM 

BASED COLLABORATIVE FILTERING

Peminjam  buku  di  perpustakaan  membuat  sebuah  fenomena  yang  unik, 

terutama  peminjam  yang  tidak  mempunyai  referensi  buku  yang  akan  dipinjam. 

Pustakawan  dan  searching  engine bukan  merupakan  jawaban  atas  permasalahan  ini. 

Recommender system merupakan salah satu pemecahan yang bisa dikemukakan. Banyak 

penelitian mengenai teknik-teknik yang bisa diterapkan dalam suatu recommender system, 

salah satunya adalah  collaborative  filtering.   Penerapan  collaborative  filtering diharapkan 

bisa  menghasilkan  rekomendasi  yang  baik  dalam  waktu  yang  sesingkat-singkatnya. 

Rekomendasi  untuk  pengguna  berdasar  pada  profilnya,  yang  disimpan  oleh  sistem 

sebagai deskripsi dari pengguna. 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam metode collaborative filtering antara 

lain  user  based,  item  based dan  hybrid  collaborative  filtering.  User  based dan  item  based 

merupakan pendekatan  terpopuler dan telah banyak memperoleh keberhasilan pada 

aplikasi  web.  User  based  collaborative  filtering mampu menghasilkan rekomendasi  yang 

berkualitas baik, namun  kompleksitas perhitungan semakin bertambah seiring dengan 

bertambah pengguna sistem. Sebaliknya, item based collaborative filtering bisa dengan 

cepat  memberikan  rekomendasi  kepada  pengguna,  namun  kualitas  rekomendasinya 

kurang  baik.  Secara  umum,  collaborative  filtering mempunyai  tantangan  yaitu  tidak 

diakomodasinya  item  baru  yang  ditambahkan  ke  dalam  sistem.  Untuk  menjawab 

tantangan-tantangan  tersebut,  diperkenalkan  metode  baru  yaitu  user-item  based 

collaborative  filtering.  Pendekatan  user-item  based  menggunakan  algoritma  missing-

value pada perhitungan prediksi nilai rating dan tidak memerlukan proses pembentukan 

neighborhood. 
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Pada  tesis  ini,  metode  user-item  based  collaborative  filtering digunakan  untuk 

membangun sebuah perangkat  lunak  recommender  system di  perpustakaan.  Selain  itu, 

dibahas  pula  mengenai  keefektifan  metode  user-item  based  collaborative  filtering 

dibandingkan dengan metode yang lain. Sebagai perbandingan digunakan pendekatan 

item based dengan teknik perhitungan kemiripan yang berbeda yaitu adjusted cosine dan 

correlation.  Percobaan  dilakukan  dengan  menggunakan  sampel  dari  domain  data 

Movielens. Dari hasil percobaan dihasilkan kesimpulan bahwa metode user-item based 

collaborative  filtering memberikan  rekomendasi  dengan  kualitas  yang  lebih  baik 

dibandingkan dengan metode item based filtering baik yang menggunakan adjusted cosine 

maupun correlation.

Beberapa sistem menyimpan informasi secara langsung dari sistem sebagai  user profile 

sehingga tidak memerlukan teknik profile learning. Secara garis besar terdapat tiga macam 

sistem yang tidak memerlukan metode profile learning, yaitu:

Gambar 1 Arsitektur recommender system
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1. Sistem yang memperoleh  user profile dari  basis  data  produk dan menyimpan 

daftar belanja pengguna sebagai profil.

2. Collaborative filtering yang menyimpan user-item ratings matrix sebagai user profile.

3. Sistem yang menggunakan stereotyping sebagai initial profile dan tidak melakukan 

perubahan. Kasus ini biasa terjadi pada metode demographic filtering.

Pada  perhitungan  cosine-based,  pengguna  yang  dibandingkan  misalnya 

pengguna u dan pengguna v, dianggap sebagai vektor baris dengan anggotanya adalah 

nilai  rating yang  terdapat  pada  baris  tersebut.  Prinsip  perhitungannya,  dua  vektor 

dikatakan  sama  jika  membentuk  sudut  0o (nol  derajat),  atau  nilai  cosinusnya  sama 

dengan 1 (satu). Dengan kata lain dua pengguna dikatakan mirip jika nilai cosinus yang 

diperoleh dari perhitungan mendekati 1. Persamaan cosine-based similarity adalah

,*)(*,*)(

,*)(,*)(,*))(,*),(cos(),(
vRuR

vRuRvRuRvus •==

Di mana:

,*)(uR : vektor baris dengan anggota nilai rating pada pengguna u

,*))(,*),(cos( vRuR : nilai cosinus sudut yang dibentuk vektor baris rating pengguna 
u dan pengguna v.
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