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Pendahuluan 
Dasar-dasar Equation telah dip
Jenjang Dasar. Bagi petatar Je
adalah mendalami dan mengem
terdahulu. Di antaranya adalah
kemampuan dan keterampilan
setiap bagian perlu dipahami d
mengikuti pelatihan jenjang d
 
A. Tampilan Equations 

Telah diketahui bahwa tam
berikut: 

Tampilan itu berisi: 
 
1. Pada taskbar 

 
2. Di tengah layar mucul

letaknya sebagai berik

symbols: berisi lambang-
lambang yang diisikan 

kota
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1. Rincian Perintah pada Layar 

a.    berisi:     

 
 
  

 berisi:   

  

 berisi: 

  

→ membuka dokumen baru 
→membuka dokumen yang telah 

tersimpan 
 

→menyimpan dokumen lama 
→menyimpan dokumen baru 

(+memberi nama) 
→menyimpan dalam Web 
 
→tampilan Web 
→Penataan halaman 
→tampilan printout dokumen 
→mencetak dokumen 
 
→mengirim ke file ke folder 

tertentu 
 

→keluar dari MsWord 

→ membatalkan pengetikan 
  
 

→memotong bagian dokumen yang dipilih/diblok 
→ menyalin bagian dokumen yang dipilih/diblok 
→ menempel bagian dokumen yang dipilih/diblok   
 (telah disimpan di Clipboard) 
→menghapus (yang dipilih) 

 →memblok seluruh karakter dalam equation aktif 

→memunculkan toolbar equation 

   

 

 

  berisi,  

       
→ jika eq

dan “matrix” di-klik

 
Jika di-klik pada 
 

→ rapi kiri 
  

→rapi tengah (c
→ rapi kanan 
→ menempel ba
 (dan telah dis
→menghapus (y

 →memblok sel



 4 

Keenam isian persen dapat dipilih/diganti angkanya. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 berisi  

 
 
Pilihan Other memberikan

(bold, Italic). Lihat k
 

→mode mate
terpenuhi 
→ mode teks
→ fungsi-fun
→variabel 
→huruf Yuna
→Matriks, V
 
 
→Mendefinis
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Sedangkan klik pada Define akan memberikan tawaran seperti 

kotak dialog berikut: 

 
 Adapun font untuk setiap pilihan text, function dan sebagainya 
dapat dipilih dengan mengklik . Pilihan Bold atau Italic 
diberikan dengan meng-klik kotak yang tersedia sehingga 
pada kotak pilihan akan muncul “!”. 
 
 

 berisi:    

 

 
 
Dengan memilih Define, 

Full, Subscript, dan s
Ukuran bagian-bagian te
matematika dapat dipilih
Size kemudian klik “Def

Pendefinisian dapat di

 

  berisi:   

       
 

Pilihan
symbo
menen
dapat d
tersebu
mengis
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2. Rincian Symbols pada Equation 
Simbol-simbol tersebut sebagian besar secara langsung dapat 
dimasukkan ke dalam slot tempat aktifitas equation 

 

a.  simbol relasi: , selengkapnya: 

           
Contoh penggunaan:  

1) (a + b)2 ≥ 2ab 

2) | x + y | ≤ |x| + |y|  

3) 3 + 5 ≠ 3 – 5 

4) ∆ABC ≅  ∆DEF, menyatakan ∆ABC sama dan 
sebangun (kongruen) dengan ∆DEF 

5) 0,99999 ≈ 1;  “ ≈ ” simbol untuk menyatakan hampir 
sama dengan 

6) g ≡ 2x – 3y – 6 = 0; menyatakan bahwa persamaan 
garis g adalah 2x – 3y – 6 = 0 

 
“ ≡ ” juga digunakan untuk menyatakan relasi 
ekuivalensi,  
misal: p ∧ (q ∨  r) ≡  (p ∧ q) ∨  (p ∧ r) 

 

b.  pengatur spasi dan simbol elipsis  
 

 

Selengkapnya pengatur s

 
 
Daftar sisipan: 

Sisipan Deskripsi 
 

 Spasi nol/Rapatka
 Spasi 1-point  
 Spasi tipis 
, Spasi Tebal 
 Spasi lebar 

Contoh: 
1) 1, 2, 3, 4, K  ; (K

2) u1 
u2 
u3 
M   
un 

 
3) Hasil penulisan a

Ada spasi yang d
antara a dan b pa

4) Penulisan ba dan
dengan pengetika
mengetik ab, poin
kemudian memil
diperoleh dengan
“ ”, sedang has
mengklik “ ” du
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berkelanjutan akan memberikan spasi yang lebih 
lebar.  

5) Untuk memperoleh hasil pemisahan kedua karakter a 
dan b sekaligus lebih lebar, dapat dipilih sisipan spasi 
itu dari , , atau  yang terdapat di baris kedua 
kumpulan simbol spasi tersebut.  

 
 Untuk menghasilkan spasi di antara dua karakter, 

selain ditulis dulu kedua huruf/karakter kemudian 
disisipi simbol spasi, dapat juga dilakukan dengan 
mengetik karakter/huruf pertama, disusul simbol 
sisipan sesuai yang dikehendaki, kemudian disusul 
pengetikan karakter kedua.: 

 
6) Untuk merapatkan kembali “ ba ” menjadi ab pada 

equation editor, dapat dilakukan dengan mengaktifkan 
kembali “ ba ”, pointer diletakkan di antara a dan b 
untuk memblok/menyorot spasi yang ada, kemudian 
mengklik “ ” yang berfungsi merapatkan kembali 
spasi yang telah terbentuk tersebut.  

  
c.  simbol embelismen (tambahan pada sebuah karakter) 

,  selengkapnya:. 

 
Contoh: 

1) a diperoleh dari  

 

(i)      mengetik a

(ii) memblok/m

(iii) klik pada 

2) Berikut ini dipe

a) 4/ (fi, seten
b) 3,0 & , suatu
c) u&& , u deng
d) m&&&  
e) a  
f) â  
g) a~  
h) ar  
i) as  
j) at  
k) av  
l) aw  
m) a)  
n) a(  
o) à  

3) Dengan cara se
Utuk memperol
diblok lebih dah

d.  simbol operator

selengkapnya:  
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Dengan equation editor, tanpa menekan batang spasi, 
setiap operator telah menyertakan spasi di depan maupun 
di belakang bilangan atau variabel yang dioperasikannya. 
Contoh: 
1) 75 ±  

2) 5 7m  

3) ex ±  sering diartikan sebagai nilai yang terletak di 
antara x – e dan x + e 

4) x = 5 ± 3 di artikan x1 = 5 + 3 = 8 dan x2 = 5 – 3 = 2 

5) aaaaa ×××× , perkalian berulang 5 faktor a. 

6) gf o , f  bundaran g, lambang komposisi fungsi g 
dengan f. 

7) a ∗ b; operasi binar (biner) antara a dan b 

8) ∗ , ⊕ , dan ⊗ digunakan untuk berbagai keperluan 
operasi biner, misal: 

a) Untuk setiap a dan b bilangan real didefinisikan  

a ⊕ b = a + b – 1 dan a ⊗ b = ab – a – b – 2 
 
Nyatakanlah dalam bentuk paling sederhana:  

(i) 3 ⊕  (4 ⊕ 5) dan (3 ⊕ 4) ⊕ 5 

(ii) 3 ⊗ (4 ⊗ 5) dan (3 ⊗ 4) ⊗ 5 

(iii) 3 ⊗  (4 ⊕ 5), 3 ⊕ 5 dan 4 ⊕ 5 

(iv) Apakah operasi ⊗ dan ⊕  bersifat 
asosiatif? 

e.  berbagai simbol bentuk anak panah  
selengkapnya: 

 

                      
 

Anak panah tersebut 
misalnya dalam geom
(aljabar) (anak panah
implikasi: ⇒  dan bi-

1) f:  BA → ( fung

2) BA → dan B ←

3) Pada pencermina
CD dan CD → A

4) q(dan)qp( ⇒⇒

5) Fungsi f: D → K
fungsi f memetak
pada kodomain (
memasangkan an
(misalnya oleh A
Algebra) untuk m
lambang pemeta
ke himpunan ked

6) Lambang ↵a  ata
buku untuk meny
lain menggunaka

7) 
↑

↓
cm3 , salah satu

 

f.  simbol logika: 
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selengkapnya:    
Contoh: Cara memesukkan lambang: Langsung 

1) 222 yxy2x)yx(:)y,x( ++=+∀  

Untuk setiap x dan y berlaku  (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 

2) 0)3x2x(:)x( 2 =−+∃  

Ada x, sedemikian sehingga x2 + 2x – 3 bernilai 0. 

3) Pada sebuah bidang: 

a ⊥ b 

c ⊥ b 

∴a//c (Jadi a sejajar c) 

“∴” untuk menyatakan simpulan 

4) “Q” digunakan untuk menyatakan “karena” 

5) qp ∧ ; (Pernyataan simbolik dalam logika: p dan q) 

6) p ∨ q; (Pernyataan simbolik dalam logika: p atau q). 
 
 

g.  simbol yang digunakan dalam pembahasan teori 

himpunan ,  

selengkapnya:  

 

 
Contoh: 
 
1) Jika H = {1, 3, 5, 

H) dan 3∈  H (3 e
bukan anggota H)

2) Jika A, B, dan C a

a) A ∪ B = B ∪ A

b) (A ∪ B) ∪ C =
A ∩ (B ∩ C) 

c) A ∩ (B ∪ C) =
(B ∩ C) = (A ∪

d) Jika A ⊆ B da
 
 
 

h.  campuran simbol: 

selengkapnya: 
 
Contoh: 

 

1) ∞  digunakan unt
untuk menyataka
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Misal: a)     Jika n adalah banyak suku barisan 1, 
2
1 , 

4
1 , 

8
1 , 

16
1 , … maka untuk n → ∞ , un → 

0 (dalam hal ini “→” dibaca mendekati} 

b)     Jika n adalah banyak suku deret 1+ 
2
1 + 

4
1 + 

8
1 + 

16
1 + … dan jumlah n sukunya 

adalah Sn maka untuk n → ∞ , Sn → 2 

2) ∂  = delta, digunakan untuk keperluan tertentu, 
misalnya diferensial parsial 

3) Pada setiap segitiga ABC, CBA ∠+∠+∠ = 180o. 

4) Jika pada sebuah bidang datar garis g ⊥ h dan garis 
k ⊥ h, dengan g tidak berimpit dengan k, maka g//h. 

5) ∫ f(x)dx = g(x) + c bila dan hanya bila )x(g′ = f(x) 

6) ∏ n2 biasa digunakan untuk 12 × 22 × 32 × 42 × …× 

n2, meskipun lebih tepat digunakan ∏
=

n

1i

2i    

7) fx∑ . Lambang ∑ di sini menggunakan tanda sigma 
pada simbol campuran, bukan pada template. 
Hasilnya hampir sama dengan hasil jika digunakan 
lambang sigma pada template sigma yang pertama 
(baris pertama kolom pertama. 

i.   Huruf Yunani lowercase (huruf kecil)   
selengkapnya: 

 

             
 
j.  Huruf Yunani upp

kapital) , 

 selengkapnya: 
 
Berikut ini disajikan 
menyebutnya: 
 
 
 
huruf 
kecil 

huruf 
ka-

pital 

sebuta

α Α Alpha 
β Β Beta 
γ Γ Gamm
δ ∆ Delta 
ε Ε Epsilon
ζ Ζ Zeta 
η Η Eta 

θ, ϑ Θ Theta 
ι Ι Iota 
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κ Κ Kappa χ Χ Chi 
λ Λ Lambda γ Ψ Psi 
µ Μ Mu ω Ω Omega 

 
 
3. Rincian Template pada Equation 
 

Template terdapat pada baris kedua dari tampilan Equation. 
Fungsinya sebagai “wadah” suatu ungkapan atau bentuk 
matematika. Karena bersifat “wadah” maka perlu diisi. 
Ternyata bahwa Equation menyediakan wadah ini dengan 
sangat fleksibel, dalam arti: 

(i) wadah dapat di”klik” untuk disediakan lebih dahulu, 
atau dapat pula sesudah isi tertulis, wadah baru di-
“klik” setelah yang diwadahi diblok lebih dahulu. 
Tentu saja syaratnya adalah isi sesuai wadah. 

(ii) jika wadah telah disediakan, maka ukurannya dapat 
“membesar” atau “mengecil” sesuai isi yang 
dimasukkan ke dalamnya 

(iii) di dalam suatu template selain dapat diisikan simbol 
dari daftar simbol atau dari karakter langsung dari 
keyboard, dapat pula diletakkan template lain yang 
sama atau berbeda jenisnya, sesuai yang diperlukan 
dalam penulisan matematika atau keperluan lain 
yang sesuai. 

Hal-hal tersebut akan diberikan contohnya dalam 
berbagai template berikut ini. 

 

a. template fence 

kurung) Isin lengkapn

 digunakan anta
dapat menyesu
misalnya kurun
matriks.  

 digunakan anta
dapat menyesu
misalnya matri

 .. 

      
 Conto

1) ( )b,a , lambang u
b. Jika nilainya x

2) [ ]b,a , lambang u
dan b. Jika nilain

3) Seperti pada kedu

4) { }nc , lambang un

5)  dan  juga 
menyatakan matr
penggunaan temp
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digunakan dalam menyatakan notasi kombinasi dan 
vektor berdimensi dua atau tiga atau lambang n-tupel 
lainnya, yang lambangnya seperti matriks kolom 
(banyak kolom 1). 

6)  digunakan untuk menyatakan nilai mutlak, misal: 
baba +≤+  dan juga dalam determinan matriks. 

Untuk yang kedua ini lihat contoh pada penggunaan 
template matriks. 

7)  digunakan untuk beberapa keperluan, misalnya 
nilai mutlak dari determinan matriks   

8) Contoh penggunaan  dan : 
44 844 76
afaktor5

aaaaa ××××  dan 
444 3444 21

afaktor7
aaaaaaa ××××××  

Langkah penulisan: 
 
Cara I:  
(i) Pada Equation yang aktif tulis: 

 
(ii) Bloklah a × a × a × a × a sehingga diperoleh: 

 

(iii) Klik pada , diperoleh:  
(iv) Lengkapi sehingga diperoleh: 

, yang setelah di-klik di 

 

luar tempat

444 76
faktor5

aaaa ×××
 

Cara II 
(i) Aktifkan eq

diperoleh: 
(ii) Ketik a × a

(iii) Lengkapi s

luar tempat

444 76
faktor5

aaaa ×××
 

Catatan: Untuk m
kembali
Pengetik
(i) m
(ii) m
(iii) m
(iv) m
(v) m

 

9)  dan  diguna
sistem persamaan
matriks. 
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b. Menginsert (memasukkan) template pecahan dan 
akar di dalam sebuah  equation. Isi lengkapnya:  

 
Contoh: 

1) , , , dan  digunakan untuk menyatakan 

pecahan, Yang pertama dan kedua,  dan , lebih 
banyak digunakan karena tidak menimbulkan salah 
tafsir jika pecahannya adalah pecahan campuran. 

Misalnya 
3
21  dan 

3
21 , lebih jelas bagian bulat dan 

bagian pecahannya dibandingkan penulisan dengan 
tiga terakhir: 3

21 , 3
21 , dan 321 . Yang kelima 

sangat sulit membedakannya dengan 
3

12  yang jika 

ditulis dengan notasi terakhir menjadi 312  yang tidak 

berbeda dengan penulisan untuk 
3
21 . 

Penulisan dengan template pertama ( ) dan 
kedua( ) memiliki perbedaan dalam ukuran karakter 
bagian pecahannya. Pada yang pertama ukuran 
karakter adalah ukuran full (penuh, sesuai ukuran 
semua karakter non pecahan), sedangkan pada 
penulisan dengan yang kedua ukuran karakter adalah 
ukuran subscript sesuai definisi ukuran yang 
sebelumnya telah dibuat. Di samping itu, model 

 

template pertama
shortcutnya, yaitu

2) Template  dig
dua. Seperti telah
dapat membesar 
Contoh: 

(i)    a , abc ,
keperluan. 

(ii)     a denga
dengan sen
ada tanda a

(iii) 
b
a  dapat 

Cara I:  
(1) Aktifk

dipero
(2) sisipi t

(3) ketik a
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(4) klik di luar tempat aktifitas equation, 

diperoleh 
b
a . 

Cara II: 

(1) Aktifkan equation, klik pada , didapat 

 
 

(2) ketikkan a dan b-nya diperoleh 

 

(3) blok/sorot 
b
a  diperoleh: 

 

(4) klik pada , diperoleh: 

 
(5) klik di luar tempat aktifitas equation, 

diperoleh 
b
a . 

Kedua cara menunjukkan bahwa adakalanya 
urutan kegiatan dapat dipertukarkan. 

 

 

(iv) Agar dalam 

menjadi 
b

ingin yang k
atau kedua, p
berpindah ke
pertama perl
template per
“insertion po
dari template
dilakukan m
insertion poi
atau mengkl
menggunaka

atas, setelah 

mengetik “–
kanan sehing
pembagian, b

untuk menge

setelah meng

keluar dari 
b
a

tanda “per” p

b
a (dari:
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insertion point “|” ke kedudukan 

, kemudian sekali 
lagi dengan anak panah “→” keluar dari template 

, menjadi:  

 
3) , digunakan untuk menyatakan akar pangkat n dari 

sebuah bilangan atau bentuk aljabar tertentu di bawah 

tanda akar, misalnya: 4 32 , 3
x

yx+ . Adapun teknik 

pengisiannya seperti pada akar kuadrat butir 1 dan 2 
di atas. 

4) , template pembagian, misal: 4641 17  

5) , template pembagian, misalnya pada contoh di 
bawah ini semuanya langsung ditulis melalui aktifitas 
equation:  

273

0
51
51

119
124

34
4641 17  

 

 

c. Menuliskan t
dan superscripts (se
di dalam sebuah  equ

Isin lengkapya

 
 

Contoh berikut meng
subscript: 
1) 72 , pengetikann

Cara 1: 
(i) Aktifk
(ii) klik pa

subscr
(iii) pilih/k

templa

pertam

(iv) Isikan
(v) Klik d

dari eq
 

Catatan: 
Jika pada (i) ang
kegiatan (ii), ma
superscript. Den
di atas juga dapa
Cara 2: 

(i) Aktifk
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(ii) Blok angka 7:  
(iii) Klik papan template , kemudian klik 

 
(iv) Klik di luar kotak aktifitas equation (keluar 

dari equation) 
 

2) 1x , 2g , 2,1x  
Urutan pengetikan seperti pada 1) Cara 1, tetapi jika 
pada 1) langkah (iii) dipilih , di sini dipilih 
template baris pertama kolom kedua:  untuk 
menuliskan indeks “1”.  
Hasil pengetikan “ 1x ” juga dapat diperoleh seperti 
pada Cara 2 butir 1) di atas, yaitu mengetik x1, 
memblok “1”, klik , kemudian klik . 
Catatan: 
Jika hanya salah satu: superscript saja atau subscript 
saja, maka di dalam equation aktif 

a) superscript diperoleh dengan CTRL + H 
b) subsript diperoleh dengan CTRL + L 

3) 2
2

2
1 xx + , n

2
n
1 xx + , n

pC  
Cara pengetikan seperti pada Cara 1 kedua contoh di 
atas, tetapi pada langkah (iii) yang dipilih/klik .  
Perlu diingat bahwa posisi “+” dan angka “1”, “2” 
atau “n” berbeda sehingga untuk mengetik “+” 
pada 2

2
2
1 xx +  dan n

2
n
1 xx +  pointer harus keluar dulu 

dari posisi subscript atau superscript ke posisi 
normal. Ini dapat dilakukan dengan menekan anak 
panah “→” atau menggunakan mouse untuk 
menempatkan insertion point-nya. 
 

4) xlog2 , )7xlog(2x ++  

 

Kedua contoh te
template  pada
dasarnya juga ad
Cara 1 (pada x+

(i) Aktifka
klik  

(ii) Ketik 
atau to
di pos

(iii) Ketik 
(iv) Keluar
 

Cara II 
(i) Aktifk
(ii) blok “x

(jangan
sama-s
antara 

(iii) Keluar

5) xx(lim 2
x

+−
∞→

Penulisan denga
 kemudia

Jika digunakan 

yang ukuran kar
ukuran “simbol”
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6)  1in

1i
2 −

=
∑  dapat dituliskan menggunakan: klik  

kemudian klik . Secara umum dengan  didapat 

 →  
 

d. Membuat template penjumlahan 
“sigma” di dalam sebuah  equation 

 

 
 

1)  Notasi sigma dalam statistika sering 
menggunakan  saja, misalnya dalam 
menuliskan ∑ fx atau ∑ iixf . 

2)  Dalam bahasan khusus sigma, batas atas 
dan bawah senantiasa digunakan, misalnya: 

 ∑
=

+
10

1i

5ix = ∑
=

+
12

3i

3ix  

 
 

e.  Templateintegral di dalam sebuah  

equation 

 Isinya:  

Contoh: 

∑
=

−
n

0k

knkba  ,  

 

 
 Contoh: 
 1) ∫ + dx)3x2( = x2 +

 2) ∫
3

1

2dxx3  = ]313x = 

  ]313x  menggu
 Catatan: 
 , , dan la
digunakan leb
 
 

f. M

garis atas d

Isinya:  

 
Contoh: 
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  bawahgaris  

  dobelbawahgaris  

  kananketunggalataspanah  

  ba + ; abba
rrrr

+=+  
  kiriketunggalataspanah  

g.  Menuliskan panah berlabel di dalam 
sebuah  equation 

Isin lengkapya:  
 Contoh: 

1) )3,5()4,3( 1
2

T
− →−









=

 

2) 2Pb(NO3)2  →panas  2PbO + 2NO2 + 3O2 

3) 2H2O2  → 2MnO  2H2O + O2 

4)  NH4Cl    ←
 →

dingin

panas
NH3 + HCl 

 

h. Menginsert (memasukkan) template 
lambang “hasilkali berurutan” dan teori 
himpunan di dalam sebuah  equation 

Isinya:  

 
 Contoh: 

 

∏
=

5

1k

3k = 1

 

i.  te
equation 

Isi lengkapnya
Contoh: 

1) A = 








−

−

14
03
21

atau A  = 






−

4
3

1

2) B = 










−−

−

14
32

02
31

atau B = 










−

−

4
2
2
1

 
4. Menghapus Suatu Item 

Gunakan teknik yang ber



 34 

a. Untuk menghapus suatu item atau elemen equation, karakter 
atau simbol di sebelah kiri  titik sisipan (pointer, beradanya 
kursor)  Tekan  BACKSPACE  

b. Untuk menghapus  karakter atau simbol di sebelah kanan 
titik sisipan (pointer) , Tekan DELETE. 

c. Untuk menghapus  isi  slots, pilih isi slots, Tekan DELETE. 
d. Untuk menghapus  slot 

1) Jika  slot  tidak kosong , hapus  isi  slot. 
2) Pilih   slot  dari  menu Edit, kemudian Clear/DELETE  . 

e. Jika yang akan dihapus adalah satu kesatuan equation, maka 
hasil yang telah jadi itu dapat diblok, kemudian di- DELETE. 
atau tekan batang spasi. 

 
Catatan Beberapa slots tidak dapat dihapus  tanpa  menghapus  

template yang memuatnya. Sebagai contoh, Anda tak 
dapat menghapus  slot integrand  dari sebuah  integral. 

 
5. Mengedit Sebuah Equation 

Dalam equation yang sedang dalam proses penulisan dapat 
dilakukan pengeditan. Untuk melakukan pengeditan, Equation 
harus dalam keadaan aktif. Untuk mengaktifkannya  klik-dobel 
(dua kali cepat-langsung) pada equation,  Jendela Equation 
Editor membuka untuk Anda dapat melakukan perubahan.. Jika 
Anda memulai Equation Editor sebagai sebuah aplikasi terpisah, 
Anda dapat mengedit equation dan kemudian meng-update-nya 
di dalam dokumen Anda. 
Jadi:  
" Klik-dobel   equation. 

Toolbar Equation Editor muncul 

" Lakukan pengubahan yang Anda inginkan. 
Anda dapat menambah, menghapus, atau mengubah elemen 
di dalam sebuah  equation. Anda juga dapat  menggunakan 
style yang berbeda dari semula, juga ukuran, atau formatnya 
pada teks perubahannya, atau spasinya disesuaikan, 
termasuk penempatan atau letak elemennya. Artinya, dari 

 

yang telah Anda kerj
atau disalin di tempat 

Beberapa contoh pengedi
• Setelah menulis di bag

awal ada kesalahan. 
langsung dengan cara
panah arah ke kiri, ata
BACKSPACE . Untuk y
diblok, kemudian diga

• Penggantian seluruhn
proses penulisan dap
memblok seluruh bagi
equation editor. Yang
langsung ditindas den

• Jika setelah selesa
penggantian/editing, p
equation yang telah ‘j
Meng-klik dengan ca
kembali’ equation seh
yang dilakukan ket
penulisan. 

• Pada proses penulis
penyalinan (copy) 
dituliskan dalam equa
melalui ‘blocking’. 
melalui menu “Edit” →
C’. Untuk menempe
digunakan ‘“ Ctrl  + 
menu edit. 

• Perintah ‘ Clear ’ 
(memotong = “ Ctrl 
mengcopy (menyalin)

• Untuk menyisipkan 
equation, seperti diny
dilakukan pada saat e
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diarahkan dengan menggeser kursor atau pointer di-klik pada 
tempat penyisipan, kemudian menyisipkan karakter atau 
simbol yang dimaksud.  Jika diperlukan, template pun dapat 
disisipkan. 
" Jika Anda telah menyelesaikan editing, klik dimana saja 

di luar objek  Equation Editor. Jika Anda memulai 
Equation Editor sebagai aplikasi yang terpisah dari 
dokumennya,  dari  menu File pada Equation Editor, pilih 
Exit dan Return To Document Name,  equation akan 
secara langsung diupdate di dalam  dokumen. 

Catatan: 
 Seperti halnya pada MsWord, maka pada Equation Editor 

ada beberapa short cut yang telah terdefinisi pada komputer, di 
antaranya: 
  CTRL    +  
A → memilih/blok seluruh bagian equation aktif  
C → mengcopy yang di blok  
F → memunculkan template pecahan (fraction) 
H →  upper/superscript 
I → memunculkan integral 
J → subscript dan template subscript 
L → subscript 
M → menggeser letak isian equation ke kanan 
O → membuka file baru 
P → mencetak dokumen 
R → memunculkan template akar (root) 
S → menyimpan dokumen aktif 
V → menempelkan yang telah dicopy 
X → memotong yang di blok 
Z → Membatalkan  

 
Untuk Menugasi ke Style         Tekan 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Math     CTRL   +  SHIFT  +=  
Text     CTRL   +  SHIFT  +E 
Function    CTRL   +  SHIFT  +F 
Variable    CTRL   +  SHIFT  +I 

 

Greek  
Matrix-Vector

  ––––––––––––––––––
  

Anda dapat Gunakan  key
Matriks -Vector bagi satu
jika Anda ingin menget
(misalnya untuk, β  –  hur
melanjutkane mengetik 
tekan CTRL+G, b. 

Untuk
––––––––––––––––––
Greek   
Matrix-Vector  
––––––––––––––––––

Perhatikan bedanya denga
 

Perintah   
––––––––––––––––––
Rata Kiri    . 
Center    . 
Rata Kanan   . 
––––––––––––––––––

 
Sumber: Help pada Equation


