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Pada artikel sebelumnya telah saya paparkan tentang menjalankan featur 

Arabic, tetapi bagi Anda yang belum begitu familiar dengan window, perlu 

informasi lebih lanjut karena biasanya keyboards yang ada pada komputer 

kita adalah yang standar, bukan keyboards Arabic. Untuk itu artikel kedua 

ini dapat melengkapi tentang cara menjalankan keyboards standar dimaksud. 

 

Perlu Anda yakinkan bahwa langkah-langkah sebagaimana yang telah saya 

paparkan pada artikel pertama telah Anda lakukan. Kemudian lanjutkan 

dengan langkah-langkah berikut : 

 

Pertama : seperti pada artikel pertama, klik Start dan pilih Control Panel lalu 

klik, akan muncul seperyi gambar 1 ini : 

 

 

Gambar 1 

Untuk mempermudah, pilih Classic View (anak panah merah) dan klik, akan 

muncul seperti gambar 2. 

 

Kedua : pada menu Regional and Language Option  pilih tab Keyboards and 

Languages dalam Gambar 2 (anak panah merah) diklik, akan muncul 

gambar 3. 

 



 

Gambar 2 

 
 

 

Gambar 3 

 



Kemudian klik pada dialog box Change Keyboards (anak panah merah) dan 

akan muncul gambar 4 seperti di bawah ini : 

 

 
 

Gambar 4 

 

Ketiga : pada gambar 4 tab General, klik dialog box Add (anak panah 

merah), akan muncul sederetan nama negara (lihat gambar 5 dan 6), dan 

pilih Arabic (Saudi Arabia) misalnya, negara Arab yang lain juga bisa, lalu 

OK. Lanjutkan seperti itu lagi dan pilih Indonesia untuk di-Add lagi. 

Maksudnya agar nanti dalam aplikasinya ada pilihan seting keyboardnya, 

yaitu Arabic dan Indonesia, jika hanya satu maka akan kesulitan jika Anda 

akan menjalankan sdalah satunya. Sedangkan untuk mode Arabic atau 

Indonesia sebagai Default input language terserah Anda sendiri yang 

menentukan, yang penting ketika suatu mode default Anda gunakan dan 

suatu saat hendak ke mode yang lain harus dipindahkan. 

 



 
 

Gambar 5 

 

 
 

Gambar 6 



Keempat : seting Language Bar, dengan cara klik tab Language Bar dan 

akan muncul seperti gambar 7. Kemudian pilih Docked in the taskbar dan 

Show text labels on the Language bar dan keduanya di klik seperti yang 

ditandai dengan anak panah merah, OK. 

 

 

 
 

Gambar 7 

 

Kelima : singkronisasi keyboards standar dengan cara memfungsikan 

tombol-tombol bawaan yang ada, misalnya keyboards standar yang paling 

umum, baik untuk keyboards tersendiri untuk PC Anda maupun untuk 

laptop/notebook. Karena Anda menggunakan keyboards standar maka tidak 

ada tombol yang berkode huruf Arab, seperti gambar 8. 

 

Untuk itu Anda perlu melakukan langkah berikutnya guna singkronisasi 

fungsi-fungsi tombol bawaan dengan kode-kode huruf Arab. 



 

Gambar 8 

Keenam : pada langkah ini Anda dapat mengingat atau setiap tombol Anda 

tempel label stiker yang berkode huruf-huruf Arab. Pada dasarnya fungsi ini 

dibedakan dua macam. Pertama, tanpa menekan  dan kedua, dengan 

menekan . Untuk yang pertama fungsi-fungsi itu, seperti di bawah 

ini : 

                      

 ذ       

                                    

ض   ص   ث   ق    ف   غ    ع    ه    خ    ح    ج   د  

                   

     ش  س   ي    ب    ل    ا    ت   ن     م    ك    ط

                            

    ئ      ء      ؤ      ر     ال     ى     ة     و     ز     ظ



Sedangkan untuk yang kedua, seperti di bawah ini : 

 

     

                      

 ّّ       

                                    

    َّ     ًّ    ُّ    ٌّ     إل    إ     ‘     ÷     ×    ؛    >    <

                   

     ِّ    ٍّ     [     ]     أل    أ      ػ     ،      /     :     "

                      

     ~     ّْ     {    }    آل      آ   ’       ,      .     ؟

Ketujuh : setiap Anda hendak menjalankan featur Arabic pada window 

vista/7 mula-mula harus Anda perhatikan language bar pada dekstop bagian 

kanan bawah (ada juga yang muncul di bagian kanan atas) komputer Anda. 

Karena Anda telah melakukan setting dua mode : Arabic dan Indonesia, 

maka yang muncul sebagai pilihan pada language bar di dekstop komputer 

Anda adalah “Ar” (Arab) dan “In” (Indonesia). Caranya tergantung 

keperluan Anda. Jika Anda hendak menulis Arab klik “Ar” dan jika hendak 

kembali menulis biasa klik “In”. Semoga bermanfaat. 
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