
 
 
 

MsWord Equation adalah salah satu program aplikasi 
bantu dalam MsWord. Lambang MsWord Equation (selanjut-

nya disebut Equation) adalah . Pada buku ini Equation yang 
digunakan adalah MsWord Equation 3.0. Equation  sangat 
membantu dalam penulisan rumus-rumus atau secara umum 
ungkapan-ungkapan matematis yang dapat dan tidak dapat 
secara langsung ditulis menggunakan Insert  Symbol…. Pada 
layar awal munculnya MsWord, icon Equation tidak tampak. 
Pengaktifannya dapat dilakukan dengan beberapa macam cara 
tergantung keperluannya. 

A. MEMULAI EQUATION 

1. Menampilkan Equation  dan Membuat Shortcut 
a. Menggunakan menu Insert; Penampilan Sementara 

 Klik   Insert  pada toolbar 
 Klik   Object… , muncul: 

tombol gerak untuk 
memilih object type 

 Gambar 7. 1 
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 Pilih/Klik Microsoft Equation 3.0 
 Klik  OK   

Di layar muncul “Equation Editor” yang diperlukan 
untuk operasional Equation seperti Gambar 7.2. 

 (i) 
 

 
(ii) Gambar 7. 2 
 

b. Membuat dan Menggunakan shortcut 

 Klik   View  pada toolbar   

 Pilih/Klik  Toolbar   

 Klik  Customize …   

muncul: 

 



 131

 Gambar 7. 3 
 Klik   Keyboard … , muncul (Gambar 7.4): 

  Gambar 7. 4 (i) 

atau  Gambar 7. 4 (ii) 
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 Pada  Categories:  pilih  Insert .Pada  Commands:   
pilih  InsertEquation  .   

 Pilih shortcut yang akan digunakan, misal dengan 
cara tahan .Ctrl. dan tekan .Z.. Untuk ini maka 
masukkan kursor/Klik pointer di kotak isian  Press 
new shortcut key:  kemudian lakukan ini:  tahan 
.Ctrl. dan tekan tombol .Z..   Muncul: 

 Gambar 7. 5 (i) 

atau:  Gambar 7. 5 (ii) 

Tulisan: Currently Assign to EditUndo menyatakan 
bahwa semula shortcut key itu telah dibuat 
untuk perintah EditUndo. Jika tidak ingin 
dilanjutkan, klik  Cancel . Jika langkah berikut 
dilanjutkan, shortcut semula akan diganti 
dengan yang baru.  

 Klik  Assign , maka tulisan .Ctrl + Z. akan pindah 
ke kanan, mengisi  Current keys  (shortcut key 
dengan fungsi yang baru) 

 Gambar 7. 6 (i) 

atau  

 Gambar 7. 6 (ii) 
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 Klik   Close  (di .Customize Keyboard.). 

 Klik   Close  (di  Customize  ). 

Jika Ctrl ditahan dan Z ditekan maka Equation 
Editor langsung aktif (muncul seperti Gambar 7.2). 

2. Menampilkan Icon Equation   
 Pilih/Klik   View  pada toolbar 
 Pilih/Klik  Toolbar   
 Klik  Customize …   

 Gambar 7. 7 

 Pada Categories pilih/klik Insert 

 Pada Commands pilih Insert    

 Drug (tahan, tarik)  dan letakkan di 
antara icon-icon yang telah ada pada toolbar, kemudian 
lepaskan. Salah satu kemungkinan sebagai berikut. 

 
Gambar 7. 8 

 Klik Close 
Untuk mengaktifkan Equation Editor tinggal klik   saja. 



 134 

B. DAERAH KERJA DAN KELENGKAPAN EQUATION 

Pada jendela MsWord muncul dua bagian penting pada 
aktifnya Equation, yaitu (1) slot utama dan (2) papan simbol dan 
template. 

 
 
 

Gambar 7. 9 

symbols: berisi lambang-
lambang yang diisikan 

templates: berisi bentuk/unsur 
yang siap diisi 

slot: tempat operasi Equation 

1. slot Equation, tempat dilakukannya aktivitas Equation: 

 
2. sederetan papan (bar) simbol/notasi (symbols) dan tem-

plit (template). Papan simbol berada di bagian atas dan 
papan template di bagian bawah deretan papan tersebut.   

 
Gambar 7. 10 

3. Pada ujung kanan atas papan Equation tersebut terdapat , 
yang jika diklik aktivitas Equation akan diputus. 

4. Menu Perintah yang terdapat dalam toolbar Equation  
Editor.  

1. Slot  

Slot  adalah tempat dilakukannya aktivitas 
Equation. Tempat pemunculan slot adalah titik sisip 
beradanya kursor ketika Editor ‘dipanggil’, yaitu tempat 
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akan ditulisnya Equation. Yang dapat diisikan ke dalamnya 
adalah: 

a. setiap karakter langsung dari keyboard.  
Karakter yang muncul adalah karakter dasar dari 
keyboard. Tidak semua shortcut dari MsWord dapat 
muncul di sini. Shortcut yang dapat digunakan di sini 
antara lain yang berkaitan dengan editing dalam 
MsWord, misalnya: 

Ctrl+  A  memblok seluruh karakter dalam Equation 
Ctrl+  C mengcopy/menyimpan bagian yang 

diblok/disorot ke clipboard komputer 
Ctrl+  V menempel (paste) yang baru disimpan di 

tempat yang ditunjuk 

Di samping beberapa yang sama dengan shortcut pada 
MsWord, shorcut yang dapat muncul adalah shortcut 
yang memang tersedia khusus bagi Equation 

b. setiap simbol yang ada di papan simbol dalam Equation  

Setiap simbol tersebut sebagian besar dapat langsung 
dimasukkan/diketikkan dalam slot tersebut. Beberapa di 
antaranya perlu dilakukan dengan mengetik karakter 
yang dimaksud, baru kemudian diberikan tanda atau 
simbol khusus. Lihat pada contoh yang disampaikan 
pada pengetikan simbol. 

c. setiap template yang ada pada papan template dalam 
Equation. Jika template diisikan pada slot utama (yang 
pertama muncul pada Equation), maka muncul slot lain 
dari slot pada template. 

2. Papan (Bar) Notasi/Simbol 

     
        Gambar 7. 11 
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Tombol/tab pada toolbar Equation Editor memuat lebih dari 
150 simbol matematika. Simbol-simbol terdistribusi  dalam 
10 kelompok/palet, yang setiap paletnya memuat 11 sampai 
dengan 28 buah simbol yang sering digunakan dalam 
penulisan matematika dan dalam bidang eksakta lainnya. 

Simbol relasi  

 M
kelo
seca
pula

 
3. 

  

T
t

m

 

Simbol spasi dan elipsis  

Simbol ‘penghias; aksen’ (embellishments)  

Simbol operator  

Simbol panah  

Simbol logika  

Simbol teori himpunan 

Simbol campuran, dimasukkan dalam Equation 

Huruf Yunani, kecil (lowecase) 
Huruf Yunani, kapital (uppercase) 

acam-macam simbolnya akan muncul jika diklik pada icon 
mpok simbol. Sebagian besar simbol dapat dimasukkan 
ra langsung ke dalam slot tempat aktivitas Equation, dapat 
 dimasukkan ke dalam template. 

Papan (Bar) Template 

  
Gambar 7. 12 

emplate merupakan suatu koleksi simbol dalam format 
ertentu, memuat sebuah slot (petak/kotak kosong), misal 

, atau lebih dari 1 kotak, misal  dan  (masing-
asing 2 slot). 
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Template “pagar” (a.l. “kurung”). 
Template pecahan dan bentuk akar. 
Template subscript and superscript. 
Template sigma. 
Template integral. 
Template ekspresi matematis dengan garis atas/bawah 
Template panah berlabel. 
Template perkalian dan teori himpunan. 

 Template matriks. 
Jika Anda akan membuat suatu ekspresi (bentuk aljabar) 

atau rumus, maka template dimasukkan lebih dahulu ke dalam 
slot awal (tempat aktivitas) Equation. Kemudian slot (kotak/ 
petak kosong) di dalam template itu dipilih, diisi sesuai dengan 
bentuk aljabar atau rumus yang diinginkan. Slot yang ada akan 
berkembang (‘membesar’) sesuai keperluan. Anda juga dapat 
memasukkan suatu template lain di dalam slot sebuah template 
yang sudah diaktifkan, sehingga membentuk Equation yang 
kompleks. 

 

Papan template terdiri dari 9 kelompok, diwakili oleh 9  
palet. Palet ini berfungsi sebagai tombol pembuka, kepanjangan 
fungsi keyboard. Setiap paletnya memuat 5 sampai dengan 30 
buah template. Dalam hal tertentu template tersebut dapat 
dimasukkan secara langsung ke dalam slot tempat aktivitas 
Equation sebelum pengisian karakter, atau ‘dipasang’ 
sesudahnya. Jadi template merupakan ‘wadah’ atau tempat 
dimasukkannya karakter atau template lain. Karakter yang 
dimasukkan ke dalam template dapat merupakan karakter 
langsung dari keyboard atau notasi/lambang yang ada pada 
papan simbol sebuah Equation yang sedang aktif. Dapat pula 
dimasukkan template yang sama atau berbeda sehingga muncul 
slot-slot baru. Contoh penggunaan lebih teknis lihat pasalf D 
bab ini. 
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4. Menu Perintah (dalam Equation  Editor) 

 
Gambar 7. 13 

Pada toolbar tampilan layar Equation Editor muncul 8 
menu yang sebagian fungsi dan teknis perintahnya sama 
dengan yang dapat dilakukan pada MsWord. Karena itu 
pada uraian berikut ini akan disajikan secara garis besar. 
Untuk yang sesuai dengan perintah dan eksekusinya dalam 
MsWord tidak banyak diuraikan lebih lanjut. Bagi bagian 
yang lebih spesifik pada Equation Editor akan diuraikan 
pada pasal tersendiri. 

C. SIMBOL DALAM PAPAN SIMBOL EQUATION   

1. Simbol Relasi: , selengkapnya: 

           Gambar 7. 14 

Setiap simbol pada palet ini masing-masing 
mengekspresikan relasi antara dua besaran. Sebagian besar 
yang paling sering digunakan adalah kesamaan (=), 
ketidaksamaan (<, >, ≤, ≥, dan ≠) dan ekuivalensi (≡)   

 Simbol ketidaksamaan “ ≤ “, “ ≥ “, dan “ ≠ “ tersedia 
dalam palet ini. Simbol < (kurang dari) dan > (lebih 
dari) dengan mudah dapat diketikkan dari keyboard. 
Karenanya tidak disediakan dalam palet ini. 

 

 Simbol kesamaan “ = “ dengan mudah dapat diketik-
kan dari keyboard. Karenanya tidak disediakan dalam 
palet ini. 
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  dan  adalah notasi untuk urutan relasi. p f

 dan  sering digunakan untuk mengindikasikan 
bahwa suatu grup adalah subgrup dari grup lain. 
< >

 ≡,  ≈, dan ≅ sering digunakan untuk menyatakan relasi 
ekuivalensi (termasuk kesamasebangunan) 

 bermakna proporsional dengan atau sebanding 
dengan, Jangan dirancukan dengan huruf Yunani α 
(alpha) atau simbol infinitas (ketakhinggaan; 

∝

∞ ). 

Contoh penggunaan:  

a. (a + b)2 ≥ 2ab 
1) Dengan campuran ketik biasa dan Equation: 

i. Ketik (a + b).Ctrl.+ Shift+.=. 2 .Ctrl.+ 
Shift+.=., spasi (→(a + b)2 ) 

ii. Aktifkan Equation Editor: , klik , 
klik ≥  , spasi; klik di luar daerah kerja 
Equation Editor → (a + b)2 ≥ 

iii. Ketik 2ab → (a + b)2 ≥ 2ab 
2) Langsung dengan Equation Editor 

Aktifkan  Equation Editor: , ketik (a + b) Ctrl.+ 

H, 2, tekan → klik , klik ≥  , ketik 2ab; 
klik di luar daerah kerja Equation  

→ tercetak (a + b)2 ≥ 2ab. 
Dengan cara ini Anda tidak perlu membuat spasi, 
karena secara otomatis, dalam mode math, spasi 
telah dibentuk oleh Equation. 

b. | x + y | ≤ |x| + |y|  
c. 3 + 5 ≠ 3 – 5 
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d. ∆ABC ≅  ∆DEF, menyatakan ∆ABC kongruen (sama 
dan sebangun) dengan ∆DEF 

e. 0,99999 ≈1;  “≈” simbol untuk menyatakan hampir 
sama dengan   

f. g ≡ 2x – 3y – 6 = 0; menyatakan bahwa persamaan 
garis g adalah 2x – 3y – 6 = 0 
“≡” juga dipergunakan untuk menyatakan relasi 

ekuivalensi,  
misal: p∧ (q ∨  r) ≡ (p∧ q)  (p∨ ∧ r) 

2. Pengatur Spasi dan Simbol Elipsis  
Selengkapnya pengatur spasi dan simbol elipsis adalah:  

 Gambar 7. 15 

Palet ini memuat simbol-simbol untuk menata/merapikan/ 
meluruskan tampilan karakter dalam Equation Editor, 
beberapa simbol spasi, dan lainnya berupa simbol elipsis. 

Simbol Alignment (Pelurusan/Perataan) 

Simbol  meluruskan beberapa baris persamaan/pertidak-
samaan dalam satu wadah Equation. Tempatkan simbol  
di setiap baris pada karakter atau kedudukan yang akan 
diluruskan kedudukannya. Equation Editor akan mengubah 
peletakan baris-baris persamaan/pertidaksamaan ke kiri, 
kanan, atau pada karakter/simbol tertentu. 

Simbol  muncul atau tampak pada tampilan jendela 
Equation Editor tetapi tidak tampak pada tampilan MsWord 
yang memuatnya. Juga tidak ikut tercetak. 
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Catatan. Jika Anda ingin meluruskan suatu sistem persa-
maan/pertidaksamaan, dengan cepat Anda dapat 
melakukannya dalam Equation dengan memilih 
Align At =  dari menu Format . 

Simbol Spacing (Spasi) 

Simbol spasi  adalah lima macam simbol 
sisipan spasi dengan ukuran yang berbeda-beda, di dalam 
sebuah Equation. Simbol itu digunakan jika Anda ingin 
menggeser kedudukan karakter, karena batang spasi 
keyboard (saja) tidak aktif di dalam Equation Editor 

Daftar shortcut pembuat sisipan/spasi 

Sisipan Deskripsi Tekan 

 Spasi nol/Rapatkan .Shift. + .Batang Spasi.  

 Spasi 1-point   .Ctrl.+.Alt.+Batang Spasi 

 Spasi tipis  .Ctrl. + .Batang Spasi. 

, Spasi Tebal  .Ctrl. +.Shift.+Batang Spasi 

 Spasi ‘lebar’  Tak ada shortcut 

Simbol Ellipsis (...) 
Simbol elipsis di antaranya digunakan untuk menyatakan 
bahwa yang telah tertulis secara berurutan telah jelas pola 
atau formulanya, sehingga kelanjutannya (banyaknya tak 
terbatas) dinyatakan dalam bentuk elipsis (tiga titik: …). 
Tersedia elipsis arah mendatar, tegak dan arah diagonal. 

Contoh Penggunaan 

a. Penggunaan  

Pada penulisan sistem persamaan, awalnya: 
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13z3yx
1z6y5x3

16zy3x2

=++
=+−
=−+

 karakter ketiga baris lurus/rapi kiri 

Misalnya akan diratakan/diluruskan lurus/rapi pada 
“=”, maka pasanglah  di sebelah kanan karakter “=” 
di setiap barisnya. Ketika masih dalam mode Equation 
pemunculannya sebagai berikut: 

 Jika klik di luar Equation diperoleh 
hasil lurus/rapi pada “ = “, tanpa tanda  berikut ini. 

13z3yx
1z6y5x3
16zy3x2

=++
=+−
=−+

 (dalam jendela MsWord). 

b. Penulisan “ ” dan “ ” yang berspasi ini diperoleh 
dengan pengetikan melalui Equation editor. Setelah 
mengetik “ab”, pointer ditetakkan di antara a dan b, 
kemudian pilih atau klik “

ba ba

”. Hasil “ ” diperoleh 

dengan satu kali menyisipkan/mengklik “

ba

”, sedang 
hasil berupa “ ” diperoleh dengan dua kali mengklik 

“

ba

”. Selanjutnya klik berkelanjutan akan memberi-
kan spasi yang lebih lebar.  

c. 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.  
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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. 

d. Untuk merapatkan kembali “ ” menjadi “ ” pada 
Equation editor, dapat dilakukan dengan mengaktifkan 
kembali “ ”, pointer diletakkan di antara a dan b 
untuk memblok/menyorot spasi yang ada, kemudian 
mengklik “

ba ab

ba

” yang berfungsi merapatkan kembali 
spasi yang telah terbentuk tersebut.  

Catatan.  
(i) Spasi pada Equation selain menggunakan pengaturan 

spasi seperti di atas dapat dilakukan langsung dengan 
menahan tombol .Ctrl. dan menekan batang spasi.   

(ii) Pada mode “Math” dalam Equation, Anda tidak dapat 
mengetik berspasi seperti di luar Equation.  
Contoh pengetikan biasa: tangansinterklas 
    dengan Equation: ,  terklassingantan

secara otomatis terpisah antara “tan” dan “gan”, juga 
“sin” dan “terklas” karena komputer membaca adanya 
fungsi trigonometri tangens (tan) dan sinus (sin). 

(iii) Pada mode “Math” dalam Equation, penulisan bentuk 
aljabar dan fungsi-fungsi tertentu dalam matematika 
secara otomatis telah mengatur ada tidaknya spasi 
dalam penulisan bentuk aljabar atau ungkapan 
matematis. Anda tidak dapat mengaktifkan batang 
spasi saja untuk memberi spasi, kecuali jika dibarengi 
dengan menekan Ctrl. 
Contoh: 
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1) 1825815 −=− (Pengetikan biasa: 15-8=25-18). 
Ini mengindikasikan bahwa selalu ada spasi di 
antara angka-angka dan notasi operasi (dalam hal 
ini “ – “atau relasi (dalam hal ini “ = ”). Di 
samping itu lambang pengurangan adalah “–“ dan 
bukan “-“. 

2) BsinAcosBcosAsin)BAsin( +=+  
Pengetikan biasa tanpa menyentuh batang spasi, 
hasilnya: sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB 

3) Penulisan “ ” dengan Equation dapat 
dilakukan dan tidak ada spasi antara “Tan” dan 
“gan”. Tetapi dengan Equation, jika huruf T-nya 
bukan kapital akan berubah menjadi “ ”. 
Berarti komputer membacanya sebagai fungsi 
trigonometri tangens terhadap “gan”, lambang 
variabel sudut. Ini mengindikasikan, bahwa dalam 
pengetikan matematika tan, sin, dan cos tidak 
boleh diawali dengan huruf kapital. 

Tangan

gantan

e. 1, 2, 3, 4, K  ; (K  tanda elipsis, dan seterusnya) 

f. u1 
u2
u3

M   
un

3. Simbol Embelismen (tambahan pada sebuah karakter) 

,  selengkapnya:  
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 Gambar 7. 16 
Contoh: 

a. a diperoleh dari  
(i) mengetik a (pada Equation editor yang aktif),  
(ii) memblok/menyorotnya, kemudian  

(iii) klik pada . 

b. Berikut ini diperoleh dengan cara seperti cara 1): 

1) (fi, setengah nada naik dari 4, fa). 4/
2) , suatu bentuk singkat dari 0, 33333… 3,0 &

3) , u dengan “umlaut” u&&
4) m&&&  
5) a  
6)  â
7) a~  
8) a

r  
9) as  
10) a

t  
11) av  
12) aw  
13) a)  
14) a(  

 
15)  à
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c. Dengan cara serupa dapat diperoleh misalnya: a ′ . 
Utuk memperoleh a′ , a ′′ , dan a ′′′ huruf a tidak harus 
diblok lebih dahulu (tak perlu langkah (ii)). 

4. Simbol Operator ’ selengkapnya:  

 Gambar 7. 17 

Dengan Equation editor, tanpa menekan batang spasi, 
setiap operator telah menyertakan spasi di depan maupun di 
belakang bilangan atau variabel yang dioperasikannya. 

 ×± dan,,m digunakan untuk operasi hitung/aljabar biasa 
 ⊕⊗•∗ dan,,  biasa digunakan untuk operasi pada 

himpunan atau aljabar abstrak 
  digunakan untuk komposisi fungsi o
 biasanya digunakan untuk menyatakan “inner 

product operations”. Ukurannya tidak dapat membesar. 
Jika diperlukan yang dapat membesar, pilihlah  template 
pada palet Fences (kurung) 

〉〈 dan

Contoh: 

a.  75 ±

b. 5  7m

c.  sering diartikan sebagai nilai yang terletak di 
antara x – ε  dan x + ε , inklusif batasnya. 

εx ±

d. x = 5± 3 di artikan x1 = 5 + 3 = 8 dan x2 = 5 – 3 = 2 

e. aaaaa ×××× , perkalian berulang 5 faktor a. 
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f. , f  bundaran g, lambang komposisi fungsi g 
dengan f. 

gf o

g. a ∗b; operasi binar (biner) antara a dan b 

h. , ⊕ , dan ∗ ⊗ digunakan untuk berbagai keperluan 
operasi biner, misal: 

1) 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? 

5. Berbagai Simbol Bentuk Anak Panah  
selengkapnya: 

 Gambar 7. 18 

Anak panah pada dua baris pertama digunakan untuk 
berbagai keperluan, misalnya dalam geometri transformasi 
dan pemetaan (aljabar) (anak panah: →, ←, ↔ ). Pada baris 
ke-3 dan ke-4 digunakan dalam logika   

Contoh: 

a. f:  ( fungsi dari A ke B) BA →

b. dan BA → AB ←  ekuivalen dengan BA ↔  
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c. Pada pencerminan A → C dan B → D, maka AB → 
CD dan CD → AB sehingga AB ↔CD. 

d. garis ; sinar garis  
↔
AB

→
AB

e. qp)pq(dan)qp( ⇔≡⇒⇒  

f. Fungsi f: D → K dengan xax:f 2 menyatakan fungsi 
f memetakan setiap x pada domain (D) ke x2 pada 
kodomain (K). Lambang “a ” digunakan untuk 
memasangkan anggota domain dan kodomain (misal-
nya oleh Abrahamson dalam The Art of Algebra) untuk 
membedakannya dengan “→” lambang pemetaan dari  
himpunan pertama (domain) ke himpunan kedua 
(kodomain). 

g. Lambang ↵a  atau a↵ digunakan dalam beberapa buku 
untuk menyatakan bukan a, yang dalam buku lain 
menggunakan a  atau ~ a (bukan a, negasi a). 

h. , salah satu penggunaan bersama . 
↑

↓
cm3 ↓↑ dan

6. Simbol Logika: , selengkapnya: 

   Gambar 7. 19 

Delapan simbol logika di sini digolongkan ke dalam 4 
kelompok palet 

• ∴ untuk “jadi”, “maka”  Q  untuk “karena” 

•  bermakna "sedemikian sehingga" dan∋ ∃  untuk "ada" 

 
•  bermakna “untuk semua” ∀
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•  untuk “tidak”, ¬ ∧  untuk “dan”, dan ∨  untuk “atau” 

Contoh: Cara memasukkan lambang: Langsung 

a.  222 yxy2x)yx(:)y,x( ++=+∀

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

b.  0)3x2x(:)x( 2 =−+∃

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

c. Pada sebuah bidang, dalam keadaan tertentu: 
Q a ⊥ b dan c ⊥ b. ∴a || c (Jadi a sejajar c) 

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

e. p∨ q; (Pernyataan simbolik dalam logika: p atau q). 
 
7. Simbol yang Digunakan dalam Teori Himpunan 

, selengkapnya: 

 Gambar 7. 20 

Simbol-simbol logika ada yang hampir sama dengan 
huruf Yunani, yang tidak saling menggantikan. Misalnya ∈ 
(simbol keanggotaan himpunan) bukan huruf Yunani 

(epsilon). ε

Contoh: 

 

a. Jika H = {1, 3, 5, 7}, maka 1∈  H (1 elemen/anggota 
H) dan 3∈  H (3 elemen/anggota H), tetapi 2 ∉H ( 2 
bukan anggota H) 
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b. Jika A, B, dan C adalah himpunan-himpunan, maka: 
1) A∪B = B∪A dan A∩B = B∩A 
2) (A B) C = A∪ (B∪C) dan  ∪ ∪

(A∩B)∩C = A∩ (B∩C) 
3) A∩ (B C) = (A∪ ∩B) ∪  (A∩C) dan  

A  (B∪ ∩C) = (A∪B)∩ (A C) ∪
4) Jika A B dan B⊆A, maka A = B ⊆

8. Campuran simbol: , selengkapnya: 

 Gambar 7. 21 
Contoh: 

a.  digunakan untuk beberapa keperluan, di antaranya 
untuk menyatakan tak berhingga. 
∞

Misal:  
1) 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} 

2) 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 

b.  = delta, digunakan untuk keperluan tertentu, 
misalnya diferensial parsial 
∂

f(x, y) = 2x4y3 →  =
∂
∂

x
f 8x3y3 dan  =

∂
∂
y
f 6x4y2   
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c. Pada setiap segitiga ABC, CBA ∠+∠+∠ = 180o. 

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

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

f. n∏ 2 biasa digunakan untuk 12 × 22 × 32 × 42 × …× n2, 

meskipun lebih tepat digunakan ∏
=

n

1i

2i    

g. . Lambang fx∑ ∑ 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). 

9. Huruf Yunani  Lowercase dan  Uppercase  
selengkapnya:  

lowercase  uppercase  
(huruf kecil)  (huruf kapital), 

   
Gambar 7. 22  Gambar 7. 23 

• Macam dan penyebutan abjad Yunani tersebut dapat 
dibaca kembali pada bab terdahulu. 

 

• Memunculkan huruf Yunani di dalam Equation Editor 
dapat dilakukan dengan mengetik huruf Latinnya 
dengan .Ctrl.+.G., .”huruf”.. Jika “huruf” = a, terjadi α . 
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D. TEMPLATE 

 
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. 

1. Template Fence (pagar, berbagai jenis tanda kurung) 
, selengkapnya: 
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  Gambar 7. 24 
 

Contoh: 

a. , lambang untuk interval terbuka di antara a dan 
b. Jika nilainya x, maka 
( b,a )

( )b,a  = a < x < b 

b. , lambang untuk interval tertutup terbatas pada a 
dan b. Jika nilainya x, maka [  = a ≤ x ≤ b 
[ b,a ]

]b,a

c. Seperti pada kedua nomor di atas [ )b,a = a ≤ x < b 

d. , lambang untuk menyatakan barisan { }nc

e.  dan  juga digunakan sebagai lambang dalam 
menyatakan matriks. Lebih lanjut lihat Contoh pada 

penggunaan template matriks. Selain itu  digu-
nakan dalam menyatakan notasi kombinasi dan vektor 
berdimensi dua atau tiga atau lambang n-tupel lainnya, 
yang lambangnya seperti matriks kolom (banyak 
kolom 1). 

f.  digunakan untuk menyatakan nilai mutlak, misal: 
baba +≤+

 

 dan juga dalam determinan matriks. 
Untuk yang kedua ini lihat contoh pada penggunaan 
template matriks. 
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g.  digunakan untuk beberapa keperluan, misalnya 
nilai mutlak dari determinan matriks   

h. Contoh penggunaan  dan :  dan 
44 844 76 afaktor5

aaaaa ××××

444 3444 21
afaktor7

aaaaaaa ××××××  

Langkah penulisan: 
 

Cara I:  

1) Pada Equation yang aktif tulis: 

 
2) Bloklah a × a × a × a × a sehingga diperoleh: 

 

3) Klik pada , diperoleh:  

 

4) Lengkapi sehingga diperoleh: 

, yang setelah di-klik di luar 
tempat aktivitas Equation diperoleh: 

 
44 844 76
afaktor5

aaaaa ××××
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Cara II 

1) Aktifkan Equation, klik pada , sehingga 

diperoleh:  

2) Ketik a × a × a × a × a, diperoleh 

 
3) Lengkapi sehingga diperoleh: 

, yang setelah di-klik di luar 
tempat aktivitas Equation diperoleh: 

 
44 844 76
afaktor5

aaaaa ××××

Catatan: Untuk menuliskan “5 faktor a”, perlu 
diingat kembali penggunaan simbol spasi. 
Pengetikannya adalah  

1) mengetik angka 5,  

2) mengklik  (atau .Ctrl. + batang spasi), 

3) mengetik “faktor”,  

4) meng-klik , (atau .Ctrl. + batang spasi), 

5) mengetik “a”. 

 

i.  dan  digunakan misalnya dalam menuliskan 
sistem persamaan linear. Lihat contoh pada template 
matriks. 
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2. Template Pecahan dan Tanda Akar (Radix)   
selengkapnya: 

   Gambar 7. 25 

a. , , ,  dan  digunakan untuk menya-

takan 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 . 

b. 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 yaitu 
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 dapat dimunculkan melalui shortcutnya, yaitu 
“.Ctrl. + .F.” pada mode Equation. 

c. Template  digunakan untuk notasi akar pangkat 
dua. Seperti telah disebutkan di atas, template ini dapat 
membesar atau mengecil sesuai keperluan. Contoh: 

1) a , abc , “ekor” akarnya memanjang sesuai 
keperluan. 

2) a dengan ukuran tanda akar yang membesar 
dengan sendirinya ketika di bawah tanda akar ada 
tanda akar lagi. 

3) 
b
a  dapat dituliskan dengan cara: 

Cara I:  

• Aktifkan Equation, klik pada , diperoleh: 

,  

• sisipi template pecahan  

• ketik a dan b-nya:  

• klik di luar tempat aktivitas Equation, 

diperoleh 
b
a . 
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Cara II: 

• Aktifkan Equation, klik pada , didapat 

 
• ketikkan a dan b-nya diperoleh 

 

• blok/sorot 
b
a  diperoleh:  

• klik pada , diperoleh:  
• klik di luar tempat aktivitas Equation, 

diperoleh 
b
a . 

Kedua cara menunjukkan bahwa adakalanya 
urutan kegiatan dapat dipertukarkan. 

4) Dapat terjadi, ingin mengetik 
d
c

b
a
−  tetapi salah 

menjadi 

d
cb

a

−
 atau

d
c

b
a
−  atau sebaliknya 

ingin yang ketiga, tetapi diperoleh yang pertama 
atau kedua. Perlu dicatat, bahwa pada saat 
berpindah ke template atau model lain, yang 
pertama-tama perlu dilakukan adalah keluar dulu 
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dari template pertama dengan cara memindah 
“insertion point” (tempat diletakkannya karakter) 
dari template yang semula. Hal ini dapat dilakukan 
misalnya dengan menggerakkan insertion point 
dengan anak panah pada keypad atau 
memindahkannya dengan klik di titik sisip yang 
diinginkan menggunakan pointer. Misalnya untuk 

contoh di atas, setelah mengetik b pada 
b
a  sebelum 

mengetik .–., insertion point dikeluarkan dulu ke 
kanan sehingga terletak di sebelah kanan tanda 
pembagian, baru mengetik .–.. Demikian juga 

untuk mengetik model yang ketiga, 
d
c

b
a
− , 

setelah mengetik b, dengan anak panah .→. keluar 

dari 
b
a  sehingga pointer di sebelah kanan tanda 

“per” pada 
b
a  (dari: ; lihat letak 

insertion point “|” ke kedudukan ke sebelah kanan 

tanda bagi. . Kemudian sekali 
lagi dengan anak panah “→” keluar dari template 

, menjadi: 
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d. , 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. 

e. , template pembagian, misal: 4641 17  

f. , template pembagian, misalnya pada contoh di 
bawah ini semuanya langsung ditulis melalui aktivitas 
Equation:  

273

0
51
51

119
124

34
4641 17  

 
3. Template Superscript (misal pangkat) dan Subscript 

(misal indeks) ; selengkapnya 

   Gambar 7. 26 
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Karakter-karakter yang disisipkan di dalam superscript dan 
subscript biasanya berukuran lebih kecil dari ukuran 
normal, kecuali jika didefinisikan lain. 

Contoh berikut menggunakan template superscript atau 
subscript: 

a. , pengetikannya dilakukan sebagai berikut: 72

Cara 1: 

1) Aktifkan Equation, ketik angka 2  

2) klik pada papan template superscript atau 

subscript: . 

3) pilih/klik dari daftar template tersebut template 
pada baris pertama kolom pertama: , muncul → 

 

4) Isikan angka 7 →  

5) Klik di luar kotak aktivitas Equation (keluar dari 
Equation) 

Catatan: 

Jika pada 1) angka 2 diblok kemudian dilakukan 
langkah 2), maka angka 2 tersebut menjadi 
superscript. Dengan demikian maka hasil 
pengetikan di atas juga dapat dilakukan dengan  

Cara 2: 

1) Aktifkan Equation, ketik angka 27 
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2) Blok angka 7:  

3) Klik papan template , kemudian klik  

4) Klik di luar kotak aktivitas Equation (keluar dari 
Equation); tertulis  72 .

b. , , 1x 2g 2,1x  

Urutan pengetikan seperti pada 1) Cara 1, tetapi jika 
pada 1) langkah 3) dipilih , di sini dipilih template 
baris pertama kolom kedua:  untuk menuliskan 
indeks “1”.  

Hasil pengetikan “ ” juga dapat diperoleh seperti 
pada Cara 2 butir 1) di atas, yaitu mengetik x1, 

memblok “1”, klik 

1x

, kemudian klik  → x1. 

Catatan: 

Jika hanya salah satu: superscript saja atau subscript 
saja, maka di dalam Equation aktif 

1) superscript dapat diperoleh dengan “ .Ctrl. + .H.”  

2) subsript dapat diperoleh dengan “ .Ctrl. + .L.” 

 

c. , , 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 3) yang dipilih/klik adalah 

. Perlu diingat bahwa posisi “+” dan angka “1”, “2” 
atau “n” berbeda sehingga untuk mengetik “+” 
pada  dan  pointer harus keluar dulu 
dari posisi subscript atau superscript ke posisi normal. 

2
2

2
1 xx + n

2
n
1 xx +
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Ini dapat dilakukan dengan menekan anak panah “→” 
atau menggunakan mouse untuk menempatkan 
insertion point-nya. 

d. , xlog2 )7xlog(2x ++  
Kedua contoh tersebut dituliskan menggunakan 

template  pada papan template . Pada dasar-
nya juga ada dua cara: 
Cara 1 (pada )7xlog(2x ++ ) 

1) Aktifkan Equation, klik  kemudian klik  

2) Ketik “x + 2”, kemudian dengan mouse atau 
tombol “→” insertion point diletakkan di posisi 
normal 

3) Ketik “log(x + 7)” 

4) Keluar dari Equation. 

Cara II 

1) Aktifkan Equation, ketik x + 2log(x + 7) 

2) blok “x + 2”, klik  kemudian klik  
(jangan keliru , sebab meskipun nampak sama-
sama superscript, tetapi akibatnya antara “7” dan 
“log” ada spasi). 

3) Keluar dari Equation. 

e. x2xx(lim 2
x

+−
∞→

), 
4x

10x3xlim
2

2

2x −

−−

→
 

Penulisan dengan urutan: Aktifkan Equation, klik 

 kemudian klik . Muncul: 
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Jika templatenya , hasilnya: )x2xx( 2

x
lim +−

∞→
,  

yang ukuran karakternya pada “lim” sama dengan 
ukuran “simbol”, bukan normal/full. 

f.   dapat dituliskan menggunakan: klik 1in

1i
2 −

=
∑  

kemudian klik . Secara umum dengan  didapat 

 →  

4. Template Penjumlahan  (Sigma) , selengkapnya 

 
a. Notasi sigma dalam statistika yang menggunakan , 

misalnya dalam menuliskan ∑ atau fx ∑ iixf . 

b. Dalam bahasan khusus sigma, batas atas dan bawah 
senantiasa digunakan, misalnya: 

1)  = x∑
=

+6

1i

5ix 6 + x7 + x8 + x9+ x10 + x11  

2)   =  ∑
=

+
10

1i

5ix ∑
=

+
12

3i

3ix
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5. Template Integral , selengkapnya 

 Gambar 7. 27 
 Contoh: 

a. = x∫ + dx)3x2( 2 + 3x + C 

b.  = 3∫
3

1

2dxx3  = ]313x 3 − 13 = 26 

   menggunakan ]313x  dan  

c. ∫ +c dy)y,x(Qdx)y,x(P =  dA
y
P

x
Q

R
∫∫ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−
∂
∂  

 
 Catatan: 

 , , dan lambang-lambang integral berikutnya 
digunakan lebih banyak di perguruan tinggi. 

 

6. Template Garis Atas dan Garis Bawah  
selengkapnya 

 Gambar 7. 28 
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Template-template ini digunakan untuk membuat ekspresi 
menggunakan garis bawah atau atas, tunggal atau dobel. 
Contoh: 

a.  satagaris  
ruas garis AB 

b.  dobelatasgaris  

5431345543 •••  

c.  bawahgaris  

d.  dobelbawahgaris  

e.  kananketunggalataspanah  
ba + ; abba

rrrr
+=+ ; sinar garis AB 

f.  kiriketunggalataspanah  

g.  kanankiriketunggalpanah  
garis  AB 

7. Template Panah Berlabel  
selengkapnya 

 Gambar 7. 29 
 Contoh: 

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

T
−⎯⎯⎯ →⎯−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

b. 2Pb(NO3)2  2PbO + 2NO⎯⎯ →⎯panas
2 + 3O2 

c. 2H2O2  2H⎯⎯ →⎯ 2MnO
2O + O2 

 

d. NH4Cl   NH⎯⎯⎯ ⎯←
⎯⎯ →⎯

dingin

panas
3 + HCl 
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8. Template Hasil Kali Berurutan dan  Teori Himpunan 

, selengkapnya 

  untuk perkalian (product) berkelanjutan 
   untuk co-product berkelanjutan 

 untuk irisan barisan himpunan 
 untuk gabungan barisan himpunan 

Gambar 7. 30 

Contoh: 

∏
=

5

1k

3k = 13 + 23 + 33 + 43 + 53

9. Template Matriks , selengkapnya 

 Gambar 7. 31 

Vektor kolom, determinan, matriks, dan layout bertabel 
dibentuk menggunakan  template dari palet ini. 

Biasanya Anda perlu ‘menutup’ template ini dengan kurung 
dari  palet pagar (fence) untuk memungkinkan  membesarnya 
lambang kurung sesuai keperluan. Atau, sebelum mengklik 
template dalam penel ini, sediakan dulu model kurung yang 
diinginkan.  

Contoh: 
Cara 1: Diawali mengisi slot dengan template matriks. 
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⎯⎯⎯⎯ →⎯ elemendiisi ⎯⎯⎯ →⎯diblok        

( ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ luardikliklalufencedengandiklik  

Cara 2: Diawali mengisi slot dengan template fence. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ matrikstemplatediisi  

⎯⎯⎯⎯ →⎯ elemendiisi ⎯⎯⎯⎯ →⎯ luardiklik  

Di dalam template matriks karakter di dalam baris ditata rapi 
secara vertikal. Besarnya spasi (spasi kolom matriks) dan spasi 
antar baris dalam matriks dibuat menggunakan  perintah Spasi di 
dalam menu Format. Khusus pengaturan spasi ini dibahas pada 
pasal tersendiri. 

  Template di dalam baris pertama memberikan kemudahan 
untuk dengan cepat membuat vektor dan matriks dengan ukuran 
yang sering digunakan. Ketiga model pada baris terakhir 
memberikan alternatif pemilihan ukuran matriks sesuai 
keperluan Anda. 

Jika dipilih satu di antara 
tiga dari simbol pada baris 
terakhir palet matriks, kotak 
dialog matriks akan muncul 
sehingga Anda bebas mendefi-
nisikan spesifikasi matriksnya, 
misalnya dalam hal banyak baris 

 
Gambar 7. 32 
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dan banyak kolom yang Anda inginkan. Kotak dialognya adalah 
sebagai tampak pada Gambar 7. 32 

 
 
 
 

 
 isi (dari keyboard) banyak kolom 

 jika di klik, lebar semua kolom sama, 
sama dengan yang terlebar. 

Peratan baris: 
Rata atas 
Rata dasar baris (sumbu baris) 
Rata bawah 
Banyak baris; isi/ketik angka sesuai keperluan 
Klik jika tinggi baris sama 
 

rapi/lurus  kiri tengah kanan   pada “=”  pada “.” 

 

 
Gambar 7. 33
 
Contoh: 

a. A = ; A = 

 letak elemen: center       letak elemen: rata kiri 

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−

−−

32124

1303

42215

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−

−−

32124

1303

4221

A =   
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−

−−

32124

1303

42215

  letak elemen: rata kanan  
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b. lebar kolom  

tidak sama  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

eeeeeddcba

555554444333221

sama:         
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

eeeeeddcba

555554444333221

c. Membedakan: baseline       bottom 

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
1052

2
12

7
5       

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

105

2

2
1

2 7
5

 

Saran: Agar secara matematis tidak 
membingungkan, gunakan baseline 

    
E. MENU PERINTAH (dalam Equation  Editor) 

 

1. Perintah pada  Menu  (Equation  Editor) 
Perintah-perintah pada Menu  berkaitan dengan file dari 
dokumen MsWord, misalnya membuka dokumen baru, 
menyimpan, dan sebagainya. Perintah-perintah itu dapat Anda 
lakukan sementara Anda bekerja dalam mode Equation Editor di 
dalam dokumen Anda. 

 

2. Perintah pada Menu  
Menu  memuat perintah-perintah untuk 
memodifikasi  Equation  dengan berbagai 
jalan/cara. Perintah-perintah di sini dapat 
digunakan sebagai perintah untuk memindah 
atau menyalin bagian-bagian Equation  dari  
satu tempat ke tempat lain dengan cara 
menempatkannya lebih dahulu di dalam 

Clipboard. 

Gambar 7. 34 
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Undo  (Typing, Cut, …)  Ctrl  + .Z.  
Membatalkan operasi terakhir yang baru saja dilakukan.   

 Cut  =  .Ctrl  +  X.  
Memotong  item yang telah terpilih/diblok sehingga meng-
hapus kemunculannya dari  Equation dan memindahkannya 
ke Clipboard. Simpanan dalam Clipboard yang ada 
sebelumnya, hilang.    

 Copy  =  Ctrl.  +  C.  
Menyalin item yang telah terpilih ke  Clipboard tanpa meng-
hapusnya dari  Equation. Yang semula telah tersimpan di 
dalam Clipboard, hilang.  
 Paste  =  Ctrl.  +  P.  
Mengkopi isi Clipboard (masukan terakhir dari  Cut   atau  
Copy ) ke dalam Equation pada titik sisip, atau mengganti 
apa saja  yang dipilih/diblok.  

 Clear  =  Ctrl  +  Delete   
Menghapus item yang telah terpilih   dari  perintah Equation 
dan tidak berpengaruh terhadap isi Clipboard. 

 Select All  +  Ctrl  +  A.  
Memilih semua yang ada dalam Equation aktif, termasuk  
bagian-bagian yang tidak tampak karena berada di luar 
batas jendela. Perintah ini  berguna untuk mengkopi Equ-
ation  ke  Clipboard untuk ditransfer ke sebuah dokumen. 

3. Perintah pada Menu  (Equation  Editor) 

Menu  memuat perintah yang mengakibatkan 
munculnya jendela Equation Editor dan ukuran jendela 
Equation muncul di layar. Perintah perbesarannya (100%, 
200%, 400%, dan Zoom) diperoleh hanya jika Anda 
memulai dari sebuah Equation Editor sebagai sebuah 
aplikasi yang terpisah. Atau jika Anda membuka sebuah 
objek Equation di dalam dokumen Word dengan cara: 
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 pilih/blok sebuah objek Equation yang ada di Word 
 klik menu  Edit , 
 pilih perintah  Objek Equation   dan pada Menu  Edit , 
 pilih perintah  Open ,muncul: 

 Gambar 7. 35 

 

100%   
Memunculkan Equation di dalam jendela aktif dengan 
ukuran sebenarnya - yaitu, ukuran yang sama seperti yang 
akan muncul di dalam sebuah dokumen atau  ketika dicetak. 
200%   
Memunculkan Equation di dalam jendela aktif nampak dua 
kali ukuran  normal. Perintah ini  tidak mengubah ukuran  
Equation  di dalam dokumen atau hasil cetakan. 
 400%   
Memunculkan Equation di dalam jendela aktif nampak 
empat kali ukuran  normal. Perintah ini  tidak mengubah 
ukuran  Equation  di dalam dokumen atau hasil cetakan. 

Berguna untuk menunjukkan karakter kecil, atau untuk 
membantu memperlihatkan perubahan kecil menggunakan 
perintah Nudge.   
 Zoom   
Mengendalikan pemunculan Equation di dalam jendela aktif. 
Anda dapat memperbesar pemunculan untuk membuatnya  
lebih mudah untuk mengedit bagian-bagian dari sebuah 
Equation, atau memperkecil pemunculan tampilan sebuah 
Equation secara keseluruhan.   
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 Toolbar   
Memunculkan atau menyembunyikan Equation  Editor 
toolbar. 
 Redraw   
Memunculkan kembali  Equation di dalam jendela aktif pada  
skala semula. Ini berguna untuk membersihkan pemunculan. 
  

4. Perintah pada Menu  
Menu Format digunakan untuk mengontrol penempatan 
Equation atau elemen matematika dalam Equation. Lima 
perintah pertama mengontrol perataan (perapian) horisontal 
elemen-elemen dalam kotak dan matriks. Untuk menerap-
kan sebuah perintah perataan, titik sisip  harus berada di 
dalam sebuah pile atau matriks. Untuk penerapan sebuah 
perintah perataan terhadap kolom di dalam sebuah matriks, 
gunakan perintah Matriks. 
 

Diratakan pada karakter yang paling kiri. 
Perataan center/simetris. 
Diratakan pada karakter yang paling kanan. 
Diratakan terhadap karakter berupa notasi “=”    
Perataan pada titik/koma desimal  
Format pada matriks 
Pengaturan spasi pada bentuk khusus dan antar 
baris 

Dalam perataan pada “=”, jika notasinya bukan “=”, maka 
dapat terjadi pada notasi ketidaksamaan/pertidaksamaan. 
Dalam perataan pada “.”, jika notasinya bukan “.”, maka 
dapat terjadi pada “,” tergantung konvensi yang berlaku di 
negara yang bersangkutan/bahasa yang digunakan. 
 Matrix   

Memungkinkan Anda untuk memodifikasi sebuah 
matriks yang telah ada. Untuk menggunakan perintah ini, 

 
Gambar 7. 36 
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pilih/blok matriks yang akan Anda modifikasi, atau pada  
titik sisip  di manapun di dalamnya. Jika tidak demikian, 
perintah itu akan ‘mengedim’ menu, yang mengindikasikan 
bahwa perintah tidak dapat dilakukan.  

 Spacing   
Memungkinkan Anda untuk mendefinisikan posisi 

item dalam Equation terkait dengan spasinya.   

5. Perintah pada Menu (Equation  Editor) 

Setiap perintah di dalam menu  
digunakan untuk menugasi sebuah style atau 
font khusus atau font pada sebuah kelompok 
karakter terpilih dalam Equation Anda, atau 
untuk mengontrol bagaimana style  dan font 
akan ditugaskan atau dikenakan pada karakter 
yang akan Anda ketik. Anda juga dapat secara 
langsung menerapkan suatu format style  dan 
font menggunakan perintah  Other   dan  dan 
mendefinisikan kembali sebuah style yang sudah 
built-in menggunakan perintah  Define .   

 Math   
Menugasi menjadikan style  Math  terhadap karakter 

terpilih  atau karakter  yang akan Anda ketik. Dalam 
banyak kasus, Anda sebaiknya menggunakan style  Math   
karena hal ini akan membedakan antara fungsi (dalam 
matematika) dan variabel dan sekaligus memformat 
karakter sesuai dengan yang seharusnya. Gunakan  Other  
Styles…   untuk dapat mencakup karakter khusus. 

 Text   
Menugasi style   Text   terhadap karakter terpilih  atau 

karakter  yang akan Anda ketik. Pilih opsi ini untuk 
membuatnya  lebih mudah jika memang Anda mengetik 

 
Gambar 7. 37 
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teks dengan Equation  Editor. Opsi ini tidak otomatis 
mengatur spasi yang diberlakukan bagi fungsi-fungsi 
matematika. Sebaliknya opsi ini mengaktifkan batang spasi 
pada keyboard Anda.     

 Function   

Menugasi menjadikan style  Function  terhadap 
karakter terpilih  atau karakter  yang akan Anda ketik.   

 Variable   
Menugasi menjadikan style  Variable  terhadap 

karakter terpilih  atau karakter  yang akan Anda ketik.    
 Greek   

Menugasi menjadikan dua style  Greek  (huruf Yunani) 
terhadap karakter terpilih  atau karakter  yang akan Anda 
ketik.  Karakter kecil (Lowercase) ditandai L.C.,  dan huruf 
kapital (uppercase) ditandai dengan  U.C.   

 Matrix-Vector    
Menugasi menjadikan dua style  Matrix-Vector   terha-

dap karakter terpilih  atau karakter  yang akan Anda ketik. 
 Other   

Memungkinkan Anda untuk 
menugasi secara langsung 
format font dan karakter, baik 
untuk karakter terpilih (diblok) 
atau untuk karakter  yang akan 
Anda tulis berikutnya. Untuk 
yang terakhir ini, pilih font dan 
karakternya, misal Arial-Italic-
Bold, maka semua ketikan 
berikutnya berupa Arial Italic 

 

Gambar 7. 38

Bold. 



 176 

 

 Define   
Memungkinkan Anda untuk mendefinisikan style yang 

digunakan dalam Equation. Lihat Pasal F: Menggunakan 
Styles dan Fonts dalam Equations  

6. Perintah pada Menu Ukuran    
Setiap perintah pada menu ukuran ( ) digunakan 

untuk mengenakan ukuran khusus  untuk sebuah kelompok 
karakter terpilih atau untuk karakter  yang akan Anda ketik 
berikutnya.   

 Full   
Untuk menugasi mengenakan ukuran karakter biasa 

(bukan subscript, superscript dan sebagainya) bagi sebuah 
kelompok karakter terpilih atau untuk karakter yang akan 
Anda ketik berikutnya dalam sebuah slot tertentu. 

 Subscript   
Perintah menggunakan  Subscript   bagi sebuah 

kelompok karakter terpilih atau untuk karakter  yang akan 
Anda ketik berikutnya dalam sebuah slot tertentu. 

 Sub-Subscript   
Perintah menggunakan  Sub-Subscript   bagi sebuah 

kelompok karakter terpilih atau untuk karakter  yang akan 
Anda ketik berikutnya dalam sebuah slot tertentu. 

 Symbol   

Perintah menggunakan ukuran  Symbol  bagi sebuah 
kelompok karakter terpilih atau untuk karakter  yang akan 
Anda ketik berikutnya dalam sebuah slot tertentu. 

 Sub-Symbol   
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Perintah menggunakan ukuran  Sub-Symbol  bagi sebu-
ah kelompok karakter terpilih atau untuk karakter yang 
akan Anda ketik berikutnya dalam sebuah slot tertentu. 

 Other   
Perintah menggunakan ukuran yang dipilih secara 

spesifik sesuai yang diinginkan untuk sebuah kelompok 
karakter terpilih atau untuk karakter  yang akan Anda ketik 
berikutnya dalam sebuah slot tertentu. 

 Define   

Memungkinkan Anda untuk mengubah definisi dari 
lima ukuran pertama dari pilihan yang terdaftar pada menu.   

F. MENGGUNAKAN STYLES DAN FONTS 
DALAM EQUATIONS 

1. Styles Default pada Komputer 

Pada style biasanya telah terdefinisi berbagai hal yang 
menyangkut style-nya, di antaranya: teks, fungsi, variabel, 
simbol, huruf dan angkanya. Pada teks, fungsi dan variabel 
serta isian matriksnya dapat dipilih jenis font dan format 
karakter-nya: bold atau italic (miring). 

 Gambar 7. 39 
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 Style ini dapat didefinisikan sejak awal untuk setiap 
penulisan Equation dengan memilih ‘define’ pada menu 
Style.  Dapat pula Style tersebut dikenakan hanya pada 
bagian tertentu saja.  Default untuk Styles dalam Equation 
Editor adalah sebagai berikut.  
Contoh: 

(i) 
a

acbbxcbxax
2

40
2

2 −±−
=⇔=++  

(ii) Dalam ∆ABC, 
bc

acbcos
2

α
222 −+

=  

(iii)  ∑
=

++++=−
5

1

54321 9753112
n

n)n(

(iv)    51222 932

== ( ) 6482 223 ==

Hal ini mengindikasikan adanya suatu konvensi bahwa 
hasil pengetikan dalam Equation untuk fungsi dan variabel, 
style/gayanya adalah Italic. Untuk konsistensinya, dalam 
pengetikan semua fungsi dan variabel matematika di luar 
Equation, stylenya juga Italic. Demikian juga penerapan 
konvensi itu untuk bagian lain dari Equation Editor. 

Namun untuk keperluan praktis dalam buku ini digunakan 
style seperti tampak pada Gambar 7. 40. Artinya; semua style 
dalam bagian Equation tidak Italic. Format lain dari style yang 
ada pada buku ini dipilih tersendiri sesuai keperluan. 

2. Menggunakan Style Teks yang Berbeda dari yang 
Telah Terpasang dalam Equation 

Untuk mengubah style dari yang didefinisikan pada Gam-
bar 7. 39 ke 7. 40, Anda tinggal klik pada yang bertanda . 

a. Menggunakan style teks yang berbeda yang dikenakan 
hanya ke karakter berikutnya. 
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 Jika style teks diubah hanya untuk sebagian, maka mulai 
pada karakter yang akan dilakukan perubahan, menu 
Style dibuka, kemudian memilih style sesuai perubahan 
yang akan dilakukan. 

 Gambar 7. 40 

Misalnya dalam Equation Anda mengetik: 
Nn setiapuntuk  εxx 0n ≥<−  

dapat dilakukan dengan mengetik  εxx 0n <− , 
kemudian style diubah ke teks (Text), mengetik “untuk 
setiap“ kemudian style diubah lagi ke Style Math, baru 
mengetik n ≥ N. Jika pada yang terakhir tidak diubah ke 
Style Math, maka ketika mengetik “n ≥ N”, sesudah “n” 
dan sesudah “≥”, untuk memberi spasi dalam style Math 
Anda perlu menekan Ctrl + Spacebar  

 

b. Jenis huruf 
Jenis hurufnya seperti pada 

font MsWord. Dengan klik 
Style, Other akan muncul 
berbagai jenis font pilihan, di 
antaranya seperti Gambar 7. 
41. Di sini sekaligus dapat 
dipilih: reguler, bold, atau 
Italic.  
Gambar 7. 41
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G. MENGUBAH UKURAN UNSUR EQUATION 

Ukuran bagian-bagian tertentu dalam bentuk aljabar dapat 
dipilih atau didefinisikan melalui menu Size kemudian klik 
Define. Defaultnya adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 7.42 

 Pendefinisian dapat diubah misalnya menjadi: 

  
Gambar 7. 43 

 Yang digunakan dalam buku ini adalah: 

 
Gambar 7. 44 
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H. PENGATURAN SPASI DAN PERATAAN 
DALAM EQUATION   

1. Mengatur perataan dalam Equation 
Rata kiri, center/simetris, rata kanan dapat dilakukan 
seperti pada teks biasa. 

2. Mengubah pendefinisian spasi dalam Equation 

Spasi pada Equation dapat diubah bagian demi bagian 
atau sekaligus didefinisikan sejak awal. Pendefinisian 
dilakukan melalui menu format pada Equation Editor, 
kemudian memilih submenu Spacing, yang akan me-
nampilkan pilihan bagian-bagian teks yang memerlukan 
spasi yang dapat diatur dengan cara mengganti angka-
angka pendefinisannya. Perhatikan angka defaultnya 
pada gambar di bawah ini.  

 
Gambar 7. 45 

 
                                                      Gambar 7. 46 
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                                                         Gambar 7. 47 

 
      Gambar 7. 48 

 
Gambar 7. 49 

 

I. SHORTCUT DALAM EQUATION 
Seperti halnya pada MsWord, maka pada Equation Editor 

ada beberapa shortcut yang telah terdefinisi pada komputer. Ada 
beberapa shortcut yang berlaku dalam MsWord berlaku juga 
dalam Equation Editor. Tetapi secara umum tidak demikian 
halnya. Shortcut yang Anda definisikan sendiri dalam MsWord 
juga tidak berlaku dalam mode Equation Editor. 

Beberapa shortcut yang telah didefinisikan dalam Equation 
Editor telah digunakan pada pasal dan bab sebelumnya. Berikut 
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ini beberapa di antaranya yang sudah maupun yang belum 
dikemukakan pada bagian sebelumnya. 

 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 tersimpan terakhir. 
 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    Ctrl  +  Shift    +  G     
Matrix-Vector   Ctrl  +  Shift    +  B     

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Anda dapat menggunakan  keyboard shortcut  untuk  
style Greek atau Matriks -Vektor bagi satu karakter berikut-
nya. Jika Anda ingin mengetik karakter tunggal Greek (Yunani) 
(misalnya untuk, β – huruf kecil b abjad Yunani) dan kemudian 
melanjutkan mengetik di dalam  Style Math (Matematis), tekan  
Ctrl  +  G ,  b. 
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Perintah   Shortcut 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Rata Kiri       Ctrl   +  Shift    +  L      
Center      Ctrl   +  Shift    +  C      
Rata Kanan     Ctrl   +  Shift    +  R      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 Memasukkan Representasi  Tekan  Ctrl   +  K , 
∞   Tak berhingga    I   

   Anak panah    A   →
   Derivatif (parsial)   D   ∂

≤  Kurang atau sama dengan  <   
≥  Lebih atau sama dengan  >   

 ×  Kali     T   
∈  Elemen (anggota) dari   E   
∉  Bukan anggota dari   Shift  +  E   
⊂  Himpunan bagian dari   C   
⊄  Bukan himpunan bagian dari  Shift  +  C   
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