
 

 
Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Wednesday, 28 Sep 2016]  

Source: Microsoft Office Word  

Menyeleksi teks dengan menggunakan mouse 

 

Pada Microsoft Office Word, Anda dapat menyeleksi teks yang 

ada di dalam suatu dokumen atau item di dalam tabel dengan 

menggunakan mouse atau keyboard. Anda juga dapat 

menyeleksi teks atau item pada tempat yang berbeda. Kali ini 

yang akan kita bahas adalah cara menyeleksi teks dengan 

menggunakan mouse yang sebagian besar sudah sering kali 

kita lakukan saat bekerja dengan dokumen. 

 

Menyeleksi teks pada suatu dokumen 

Untuk 

menyeleksi 

Lakukan hal ini 

Sejumlah 

teks 

Klik dimana Anda ingin mulai menyeleksi, tahan tombol kiri mouse, 

kemudian seret/drag kursor ke teks yang ingin Anda seleksi. 

Sebuah kata Double-click (klik 2 kali) dimana saja pada kata tersebut. 

Sebaris teks Pindahkan kursor ke kiri baris hingga kursor berubah menjadi tanda 

panah menunjuk ke kanan, kemudian klik. 

Sebuah 

kalimat 

Tekan CTRL, kemudian klik di mana saja pada kalimat tersebut. 

Sebuah 

paragraf 

Triple-click (klik 3 kali) di mana saja pada paragraph tersebut.  

Beberapa 

paragraf 

Pindahkan kursor ke kiri dari paragraph pertama hingga kursor berubah 

menjadi tanda panah menunjuk ke kanan, kemudian tekan dan tahan 

tombol kiri mouse ketika Anda menyeret/drag kursor ke atas atau ke 

bawah. 

Seluruh 

dokumen 

Pindahkan kursor ke kiri dari teks apapun hingga kursor berubah 

menjadi tanda panah menunjuk ke kanan, kemudian triple-click (klik 3 

kali). 

Header dan  

footer 

Pada Print Layout view, double-click (klik 2 kali) teks header atau footer 

redup. Pindahkan kursor ke kiri dari header atau footer hingga kursor 

berubah menjadi tanda panah menunjuk ke kanan, kemudian klik. 

Footnote dan 

endnote 

Klik teks footnote atau endnote, pindahkan kursor ke kiri dari teks 

hingga kursor berubah menjadi tanda panah menunjuk ke kanan, 

kemudian klik. 

Blok teks 

vertikal 

Tahan ALT saat Anda menyeret kursor di atas teks.  

Text box 

atau frame 

Pindahkan kursor di atas border dari frame atau text box hingga kursor 

menjadi tanda panah berkepala empat (four-headed arrow), kemudian 

klik. 
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Menyeleksi item di dalam tabel 

Untuk 

menyeleksi 

Lakukan hal ini 

Isi sel Klik pada sel. Di bawah Table Tools, klik tab Layout. Pada grup Table, 

klik Select, kemudian klik Select Cell. 

Isi baris Klik pada baris. Di bawah Table Tools, klik tab Layout. Pada grup 

Table, klik Select, kemudian klik Select Row. 

Isi kolom Klik pada kolom. Di bawah Table Tools, klik tab Layout. Pada grup 

Table, klik Select, kemudian klik Select Column. 

Isi dari 

beberapa sel, 

baris atau 

kolom  

Klik pada sel, baris, atau kolom dan kemudian tahan tombol kiri mouse 

saat Anda menyeret/drag di semua sel, baris, atau kolom yang terdapat 

isi yang ingin Anda seleksi.  

Untuk menyeleksi isi sel, baris, atau kolom yang tidak berdekatan satu 

dengan yang lain, klik pada sel, baris, atau kolom pertama, tekan CTRL, 

kemudian klik sel, baris, atau kolom tambahan yang terdapat isi yang 

ingin Anda seleksi. 

Isi dari 

seluruh tabel 

Klik pada tabel. Di bawah Table Tools, klik tab Layout. Pada grup 

Table, klik Select, kemudian klik Select Table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


