SOLUSI PEMATFAATAN HILE HELP
UTUTUK APIIT(AST UTSUAL
l{uhamad Danuri
Dosen

Akademi Manajenren Informafika dan lGmputer

lakarh Teknohgi Cipta

Abstrak
Semakin berkembangnya dunia komputer trrcnuntrt adanp progrcm aplit<asi yang lengkap
dan
canggih yang dilengkapi petunjuk yarg mr"dah aan iepit - untuk ,renunjang
kelancaran
operasional pekerjaal. pada saat menggunakan lomputer. Setiap pemakai prog**
aplilosi
mengirginkan kemudahan dalam menggunakannlc
perlu
mempelajari
d;h;
wakfi1 yang
lanp
unurk mempettepat poses fmalprnq-sebuin
Oin
rnengurangi
!rr.:irogram
t1g5ulitankesulitanyang terjadi pada suah.r prcgram dihrhrtrkan petunjurtan oaniuan
ran"g Girp. ffle yang
dapat diakses *ti?P
-saat oletr pemakai prograrn Jil<a mengaljmi- lesuran saat
ne.ngoperasikannya. File banhran
inl disebut nb Hetp png disuzun [erOasarmn kebutuhankebutuhan pemakaian prcgram. Fenempan file ini ke dahri oeruagai-macarn
ipliriiJ
bermanfaat dan mengunturgkan, Karena proses pembuatanrrya tidak riemb*uhkan
Format-format
ard ahmn pemrograman yang rumit seperti pada umum;ya. Berbagai
aptit<asl
visuat
dapat dihasilkan dengan ncmanfaatlon nq hep ini, aptitoii bidang -p"nOaafin,
ftrougrngan,
kearsipan dan bidang-bidang rcng hin. gerbigai-micam program'dapat daiulnalon
unh.lk
membuat file help dengan mudah dan epaL

*ilii

,a**

Ihta Kunci : File, Help frblalp, Kunptfier, aptibsiWsnl Window

A

Pendahuluan
Perkembangan teknobgi komputer semakin pesat nrenuntut para prqramer
menghasilkan
plqplm-progann yang lebih komunikatif dan mrdah dalam pbnggunaanya
atau user
ftengly. Program dilotakan user ftiendly jika seoraflE oprator progH* aaj ,s*r dengan
mudah bisa menjalankan aplika$ yang dihlat oleh-seirang programmer Aengan
63fi;;
sdikit petunjuk.
untuk iht dibututlon
fbua! nb p$rniuk prq,ram. File ini biasanya disebut dengan file
Help Windows. File Flelp wirdovs ini berisi cara dan panduan bagainfona caia
meniilankan

program yang telah dibangun oleh programer,

Fib ini dapat berisi capture setiap form yang ada di aplilosi kemudian di masukan

,hB* file help, sehingga pda

saat user ker.riiuan men;alankan

p,!gE;

ke

muka user tidak

pedu menelpon programmer untuk bertonsulhsi. Useicukup
nien6lran tombol Fl maka
sebagai help desk akan siap membanur user dalam *"nplunLun program
Ersebut. sehingga apabila $ perEguna aplilosi tersebut mengalami iesalarran
atau
keulibn dalam menggunakannya, unggat mimouta file helpnya
profes'onal, biasanya melengkapi prqqq aplikasi yang
di'oriainra oengan'Bslial nerp
ini. Sehingga pengguna aplikasi tersebut
menjguriakan
aptikasi
dengan yang
diharapkan. Sebuah. sistem help yang lrsa
baik m#Ouat pengguna dapat menemukan
informasi yang mereka butr.rhkan pada saat mereka memOr*ufi[annva Aungan
*ru yrng
mudah. Informasi
ry.sebut harus Jelaq ringl€s dan memberifan pelaiaiai-sefruUungai
dergan bpik yang di butuhkan. Mungkin kita zudah sering *.nggrnaLun r'1. n"fp ini,
[api
hlum hhu bagaimaoa Gtra memhratnp. Pada kebutuhan yang lain file help'ini iapit
digunakan untuk mernbuat sebuah aplikasi visual yang fornunifaUf, mudah dan
murah

file Help

*ii. *"""g p.g.r",

;*;i

'

tanpa perlu mempelajari berbagai mircam format atau perintah-perintah pemrograman
visual.

E.

Pembahasan

satu disiplin ilmu kedalam suatu media baik
mdia sqbagai sarana ter.sePut mampu
sehingga
soflyvare
hardware maupun
disipliilmu yang bersangkutan.
dengBn
pg
berhubungan
menyelesaikan kegiabn
pesan
tulisan dan atau gambar.
berupa
penyarnpaian
Usuit adalah suaiu media

Aplikasi adalah suafu proses penerapan

pemakai komputer dengan
Aplikasi visual adalah suahr m6Oia-perryampaian pesan kepada
gambar'
atau
dan
yang
fi'rlisan
prqrcm
beurpa
nienggunafan
fonnat dan
File adalah suul 6e*ai oi?atam komputer )ang teEusun berdasarkan suatu

afuran tertentu.
Flelp adalah bantuan'
program
Hle help adalah file lrng berisi informa$ dan atau tah Glra menggunakan suatu
yang paling
aplikasi yang dibuai oleh seorang programer. File help didalam komputer
yang
umum berextensi .HtP. Jadi file ini merupakan suatu berkas didalam komputer
bantuan.
pernaloi
sebagai
kom$rter
digunakan
unhrk
disusun berdamrkan aturan tertentu

Untlk menunjang berbagai macam kebutuhan aplikasi dsual maka Hle Help ini dapat
dimanfaatkan untuf mem-buat seuah adilosi visual yang mudah, murah dan cepal

t.

Beberapa manfaat File HelP
Dalam pembuabn dokumentasi
dibuhrhkan dan bennanfaat bagi

a). *fvvarc

berbas{s

dekkonilt Hetp sebuah pmgram smart

sangat

:

MPmerrt:

File Help akan membantu sofrrryare Development untuk meniadi soflware
house yang profasional, karena setiap program yang diberikan ke konsurnen
setatu ititeig'fapi dengan petunjuk penggunaan program tersebut abu biasa
dikenal dengan manual book
Manual book sering disertakan dahm benhrk buku, dlmana Jika seorang user kesulltan
dalam menjalankai program maka user harus membolak-balik halaman demi halaman
untuk menimukan petunjuk perEgunaan png diinginkan'
Kondisi yang demikian itu sangaUah tidak efekttf dalam dunia kerja, karena waK-u {<an
terbuang uritrk membufa CmUar dmri lembar halamar buku. Dengan memanfaatkan
file help-windors wapu pencarian peh{uk penggunaan program akan meniadi efektif
dan efisien.

file petunjuk (File Help Windows) akan muncul.dihadapan user dan siap
membantr user dilam'mengoi€rasilcn program yang telah dibuat. Ct'tkup dengan

Sebuah

yang luar
sedikit pedntah yang disisiplon olefr programmer akan menghasilkan sesuahl
biasa bagi seorang user operator.

b). *orang Peryaiar

(Pwnbd) :

pelajaran yang
Dengan File help Pengajar alon terbanfu dalam proses dokumentasi
Dengan
pendidikan
pengajar
kompuEr.
tehfi disampaitcin t<epada siswa. Khuzusrrya
materi,
menyampaikan
dalam
mudah
lebih
alon
yang
telah dibuat
file help wlndoras
jadi bular yang fiasanya dipa*ai digntikan oleh file ini png tersusun secara terahlr
berdasar*an materi-mated yang alcn disampaikan'

c). tubimisE-W:

I
o
r

File hdp dapat membantu pebisnis E-Book dalam pembuatan ebook dengan cepa!
hasil rrcmumlon dan tidak bisa di deoompiler (anti pembajakan)
Anrla t$sa membuat link Order pada ebook yang langsung

tert{u ke website and+
dogan fEilitas ini akan semakin memudahkan pemahi dalam prosesnya
merdapatkan aF yang diinginkan.

Source ebook bisa dengnn mudah diedlt ulang karena berbentrk file doc

(micrmft

word).

Aplikasi Visual yang dihaeilhn
AplikasFaflilosi

lain;
a). Bidarg

.
.

vt*allang

mampu dihasilkan dengan pemanfaatan file Hetp iniantara

Pendidikan

Aplil€si visnlpengelohan Materi Kuliah
viual kegiatan Pelilihan - pelatihan

Aplikasi

b). tlidatg Keadpn

.'
c|.

AplikasiMsalEnsildo@i
Mikasi VisualRangkuman pengajhn Agama
Aplilosi VisualbeBagai flulctm Koleksi Barang

tfrhng PerdagprWn

.
.

Apliktri visnl deskripsfr / spesifil€si produk
Aplikmi vi*nlindeks barang

d). 8ldary Umum

.
.

Apliktri Msual Petun!.d< dan pemakaian Feralatan

Aplikri Visual manual Book

3, Tata cara pembuatan File help adalah cebagai berikut :

Di dalam pemhntan file help dibutuhkan beberapa program Aplil<asi (program

meftmclng dan nrengedit isi file help dan progr:am unhk lompiler atau pengubah aari
dokument word ke dokumen help, prcgram-program tersebut anhra lain;

a).

Apllkasi pengolah kata, yang mendukung foohote dan spesiat mark up, dalam hal
kitu dapat menggunakan apliH Microsoft Word bawaan windotvs dan pasfilon
fitur double urder{inenya aktif.
File Help workslrop (ho,v.oce) yang berfungsi sebagai kompiler dari file *.hlp yang
akan dibuat. fih ini biasanya telah ada sewakfi,r anda menginstall aplilosi visuit
(SpL Visual Basic, Delphi, dll). Silahl€n cari file inidgn can :

fi

b).

1). , Staft
2). u frrfr
3). ,Fihs arda Folders,
4). dan ketildcan kata kurrcihop.o<e.
5). 7 Search

Prinsip Kerja
Prinsip kerja dari ftle help iniadalah sebagi befikut;

a). Hle help di bmt nenggunakan M$Word kemudian di simpan dalam bentuk ftle
rich text format (*.ftf).

b). File *.rtf ini di kompile dengan aplika$ Help Workshop (hol.o<e).

Jika tidak ada

enor, maka file help anda akan terbentuk

c). Untuk menghubunglon antar linlt kita membutuhkan format font

douhle
underline. Dan unhrk mengnKiflcan fasilihs inicaranya sebagi berikut;
dari MS-Word, pilih menu ->[lew ->Toolbars -> customize ->pada tab mmmands,

di kolom categoris pilih format, dan pada kolom format cari shorcut untuk
Ilouble Underline. Kemrdian click and geser shorcut tersebut dan letakan
disamplng menu help atau di lohsi yang lain. Kita juga membufirhkan format bnt
single underline untuk informasidari satu kata yang di

klik

d). Disampif,g itu, dalam memh,rat file kita menggunakan fitur spesial footnote
markup langrnge dalam bentuk rich telC format (rf). File rff ini di susun dalam
tign kategori : jump text, topik text dan footnote tags.

e). Inti dari struktur file help dalah bpik, yaitu bagian rtf fang dibatasi oleh page
break Baris pertama dari baglan ini di beri foohote dengan menggunakan
karalGer spesial # dan k pada @lan awal setlap topik. FaraKer # digunakan
untuk subjek sedangkan karakter kdi gunakan untuk indeks kata kunci yang akan
di tunjukkan ketilo anda melihd halaman indeks di kohk dialog help topic.
Bagian-baglan dari topik harus di set fonhya dalam bentuk double underline, dan
disamping topik kita sisipkan narna footnotenya sebagai penghubung ffiu batu
lonebn ke alamat yang dffiu, bmudian nama footnote tadi harus dalam kondisi
hidden dan tidak boleh ada spffii anhra topik dengan footnotenya sefta
pengetikan nama fmtnotenya harus persis sama sewakh.r membuat footnote
tersebut.. &nr footnotenya hidden, maka, bloklah to<t tersebut, kemudian klik
menu format->font dan tandai oft;i hidden.

Pembuatan File Help
Untuk lebih msnahami apa yang tdah di jelaslon diatas, mari dibawah ini terdapat
uraian tata cara pembuatan file help tersebut, langkah-langkahnfa adalah sebagai

berikut ;

a).
b).

Bukalah aplikasi MIWORD anda.

Ketildah kalimat berikuU
Menghapus Record

llnluk mengtnpus xbuah ruord, lakulanlah langkahlangloh berikut;
1. L&l*an kursoranda di reod yang alan di hapus
2, ffik tombd hapts, malca lab dialog la*u alan muncul
,:_!On
anda lnginmerEhapw rwrd tetsbut

*,i,*

c).

membuat halaman baru dan mengisinya dengan teks yang lain. Caranya ;

Klik menu

in*rt

dan pilik brcak, page breaks dan klik OK, untuk berpindah ke

halaman baru, dan ketik:
Menambah Record
Untuk menambah xbuah rsor{ lakuknlah langkah'langkah berikut;
1. Klik tomM bmbah
2. Isikan dab untuk xtiap freH
tombol simpan
].,__Kik

Silahkan lakukan langkah keUga ini unhrk membuat help berikutrrya, misatnya help
untuk menyisip record, mencari &ta, rnenyaring data dan lain-lain

d). Selanjuhya untuk rnembuat informci tentarE recor4 Klik menu insert dan pilik
break, page breaK dan klik oK, untuk berpirdah ke halaman baru, dan tefir :
Reoord adalah lompulan dari elemen-elemen yang salinE berloitan dan
menginformasilon suafu enttty secara lenglop. Safu record mewakili saur data
atau inforrH tentang seseofiang, misalnya, no. BP, nama, atamat, tanggal lahir,
dan lain-lain.

e). Kembali ke halaman perbrna, kerrudian letakkan kursor anda sebelum kata
menghapus tword, kernudian dari menu inseG pilih footne. Pada kobk dialog
footrmte yarg muncrrf pilih cuffinre mark lalu ketilGan #. Klik OK unhrk menr*ui
lotak dialog ini.

D.

symbol # akan murcul di bryian barah dari halaman menghapus reord, ketik
'haput', sebagai Identtas unt* togktersebut.

g). tarElGh yang

sarna juga klb hlqrkan pada Topk Menambah Reaord, letaklon
ktrsor sebelum kata Menambah rmrd, lakukan kembali langkah 5 & 6 diatas dan
beri Identitas *tambah'

h). Begi& juga halnya untrk infunras{ rccord, Iakulon kembali langkah

S

& 6 dlatas

dan beri Identitas'reC
Sampai bhap ini tdta sudah bertlail membud help beserta lintnya, berikutnya kita
akan rnembuat daftar isifudul ma$ng-masing topik, langkah2nya;

i).

Kembali ke halaman F€ItaffiB, letakkan kursor anda sebelum hrlisan Menghapus
Reord, lalu ldik menu inse6 brak, page breaks, oK. Maka hataman mengnabus
qconl tadi pindah ke halaman dua, dan sehrarg klta berada di halaman pertama.
Lalu ketikkan, judul ma;ing-madrg topik yarg blah kita buat sebelumnya. yaitu
;

Menghapustnpus Remrdrec
Menambahtambah Recordrs

D.

l(efrerangan : lGta tambah dan hapus adalah identitas dan link Menghapus dan
menambah record png telah kita hrat tadi. Sedargkan kata re adalah infurmasi
untuk rccord. SehinggB apabila rrser meng-klik kata Reaord pada topik diatas,
malo akan muncul kotak inforna;i Enhrg apa itu record png telah di buat tadl.
tapitidak rndompat pada halaman Ertenfir.

k). selanjutnya bhklah kata'haps'(s&lah lata Menghapus). Lalu dari menu Format
pilih font Pada kota dialog !G!ng muncul pilih Hidden dan klik OK. Maka hrlisan
'haput' akan hilang dan tampak selorang adalah tulisan Menghapus Recod.
Selanjuhya k ta blok kata "t{erghatrrs" dan berilon format font doubie underllne,
dengan cara meng-klik shonrut druble underline yang Elah dt buat tadi.

!). takukan

hal yang sama untuk topik Menambah Recod.

m). Kemudian blok kata'rec'(seblah kah Rmrd), lalu beri opsi hidden seperti pada
kata hapus dan bmbah pda tangkah ke-10 di ahs, Latu btoklah kaa necord dan

berikan format font single urderlire (ingat
undedine seperti pada langkah ke-10).

Lr

:

singte underline, bukan double

n). Simpanlah ftle help ini dengnn furmat rtf. Klik menu file pilih savq pada kotak
dialog yng muncul, ketikkan nama file pada koh file names dan pilih Rich To<t
Format pada kota save As type, lalu klik Save. Misalnya kih beri nama file ini
dengan nama help.rtf
Pada tahap ini, kita telah berhasil membuat file help, selanjutrrya kita masuk ke tahap
kompilasi menggunakan file hcw,exe (Help workshop)., langkah2nla:

o). Bulolah

program help workshop dengan cara mendouble klik file hcw.exe.

p). Dari menu file, klik neur, pada koh dialog yang muncul pilih

Help Project dan klik

OK

g).

Kemudian beri nama file help anda, misal help dan simpan
dengan file help.rtf.

di lokasi yang sama

Gambar 1. Interface dari Microsoft help Workshop

r).

KIik tombol files, pada kota dialog yg muncul klik Add, lalu pilih file help.rtf dan klik

OK. (lakukan langkah yg sama jika masih ada file
aplika$ help anda).

rtf lain )rg akan di masukin ke

s). Klik Button Save and Compile. Jika tidak ada

kesalahan, maka anda berhak
mendapatkan ucapan "Selamat Anda telah berhasil membuat File Help". Secara
otomatis akan te$entuk file help.hlp di folder yang anda tentukan tadi. Untuk
menjalankan file help ini, anda Urqgal mendouble klik saja file help.hlp, biasanya
berbentuk icon buku. Selanjuhya anda tinggal meng-integrasikannya ke dalam
aplikasi vi*al yang telah anda buat. Silahkan anda kembangkan dan berkrea$
dengan file help ini, karena apa yang kami sampaikan ini masih sedefiana dan
kesempumaanya ada ditangan anda semua.

(Yuhefizar,Tips
Komuter.com)

dan Trik llmuKomputer.com, C,opyright (C) 2003, ilmu

t).

Tampilan Contoh Help rcng telah dikompilasi.

Berbagai macam keunhrngan dapat dihasilkan dengan memanfad<an file help unh.rk
keperluan nemudahlon dan rnempdancar kegiatan. Dengan mengrehh6 dan memahaml
cara membuat file help semoga dapat nrembuat dan menghasillon aflilosi vlsual yang
baik unfuk menyelesaikan kegiatan.
Banyak program bantu yang dapat digunalon untuk membuat ftle lrelp ini, malo pedu
dengan cermat dalam menenhtlan pilihan mfam agar nanUnp apliksai yang dihasllkan
dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan rnaqBrakat
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