
 

  



DASAR TEORI 

 

1. Apa Typing Master itu? 

Typing master adalah teknik mengetik cepat dan akurat dengan menggunakan 10 

jari tanpa melihat pada keyboard. Tujuan dari modul typing master ini adalah agar kita 

mengetahui bagaimana cara: 

- Mengetik cepat dengan 10 jari. 

- Mengetik tanpa error (salah). 

- Mengetik tanpa melihat keyboard. 

- Meningkatkan kemampuan yang lebih baik dalam berinteraksi dengan komputer. 

Dengan begitu, kita dapat menulis dokumen, email, ngoding secara cepat dan 

akurat atau bahkan tanpa mengalami error sedikitpun. Sehingga kerja kita di komputer 

menjadi lebih cepat dan efisien. 

 

2. Kenapa Harus Belajar Typing Master? 

1) Agar kerja dengan komputer lebih cepat dan efektif. 

2) Agar otot-otot jari lentur. 

3) Agar keyboard tidak mudah rusak. 

 

3. Tips Typing Master 

1) Posisikan siku menggantung saat sedang mengetik. 

2) Tekan tombol dengan tenang, agar keyboard anda tidak mudah rusak. 

3) Posisikan badan tegak dan jangan tegang, buat senyaman mungkin saat sedang 

mengetik. 

4) Jarak monitor dan mata minimal 30cm. 

5) Biasakan menggunakan 10 jari untuk mengetik. 

6) Biasakan untuk tidak melihat keyboard, jadi fokuskan mata pada layar monitor. 

7) Biasakan jari menekan tombol yang menjadi tugasnya. 

8) Sering-sering berlatih mengetik. 

 

4. Posisi Awal Meletakkan Jari di Keyboard 

Penempatan posisi jari yang benar pada keyboard, sangat berperan besar terhadap 

interaksi kita dengan komputer. Berikut ini penempatan posisi jari-jari yang benar pada 

keyboard. 



Berikut ini posisi jari yang benar pada keyboard: 

Tangan kiri: 

1) Jari telunjuk  → F 

2) Jari tengah  → D 

3) Jari manis  → S 

4) Jari kelingking → A 

Tangan kanan: 

1) Jari telunjuk  → J 

2) Jari tengah → K 

3) Jari manis → L 

4) Jari kelingking → ;

Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat gambar dibawah ini untuk penempatan posisi jari 

tangan: 

 
 

5. Aturan Menekan Keyboard 

Setelah jari diletakkan pada posisi yang benar pada keyboard, langkah berikutnya 

adalah memahami kesesuaian tombol dan jari yang menekannya.  

Keyboard secara umum terbagi menjadi 5 baris, yang terdiri dari: 

- Baris 1: berisi tombol: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = backspace 

- Baris 2: berisi tombol: tab q w e r t y u i o p [ ] enter 

- Baris 3: berisi tombol: capslock a s d f g h j k l ; ‘ enter 

- Baris 4 berisi tombol: shift z x c v b n m , . / 

- Baris 5 berisi tombol spasi 

 

 



Sedangkan secara horizontal, keyboard terbagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom 

bagian tangan kanan dan bagian tangan kiri. Jadi antara tangan kanan dan tangan kiri 

memiliki hak akses tombol yang berbeda. Pembagian tersebut dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 

 

Batasnya ada pada garis biru tersebut, yang memisahkan angka 5 dan 6, T dan Y, 

G dan H, B dan N. Tombol-tombol keyboard yang ditekan harus disesuaikan dengan jari 

yang menekan. Tombol berwarna merah diakses oleh jari telunjuk, tombol kuning 

ditekan oleh jari tengah, tombol hijau ditekan oleh jari manis, dan tombol ungu ditekan 

oleh jari kelingking. Pada dasarnya, jari itu menekan tombol yang dekat dan mudah 

diakses, seperti contoh:  

- Tombol H ditekan oleh jari telunjuk kanan karena jari telunjuklah yang paling 

dekat dengan tombol H. 

- Tombol 8 ditekan oleh jari tengah kanan karena jari tengahlah yang paling dekat 

dengan tombol 8. 

- Tombol Enter juga demikian, yang paling dekat adalah jari kelingking kanan, 

maka jari kelingking kanan lah yang menekan tombol Enter. 

- Kalau tombol spasi, bisa ditekan oleh jari jempol kanan ataupun kiri karena 

posisinya ada ditengah-tengah. 

- Dan seterusnya 

  



Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai hubungan jari dan 

tombol: 

Tangan Kiri 

Jari Kelingking : Baris Pertama = ‘ dan 1 

  Baris Kedua = Tab dan Q 

  Baris Ketiga = Capslock dan A 

  Baris Keempat = Shift kiri dan Z 

  Baris Kelima = Ctrl dan Windows 

     

Jari Manis : Baris Pertama = 2 

  Baris Kedua = W 

  Baris Ketiga = S 

  Baris Keempat = X 

     

Jari Tengah : Baris Pertama = 3 

  Baris Kedua = E 

  Baris Ketiga = D 

  Baris Keempat = C 

     

Jari Telunjuk : Baris Pertama = 4 dan 5 

  Baris Kedua = R dan T 

  Baris Ketiga = F dan G 

  Baris Keempat = V dan B 

     

Ibu Jari : Baris Kelima = Alt kiri dan Spasi 

     

Tangan kanan 

Ibu Jari : Baris Kelima = Alt kanan dan Spasi 

     

Jari Telunjuk : Baris Pertama = 6 dan 7 

  Baris Kedua = Y dan U 

  Baris Ketiga = H dan J 

  Baris Keempat = N dan M 

     

Jari Tengah : Baris Pertama = 8 

  Baris Kedua = I 

  Baris Ketiga = K 

  Baris Keempat = , 

     

Jari Manis : Baris Pertama = 9 

  Baris Kedua = O 

  Baris Ketiga = L 

  Baris Keempat = . 

Jari Kelingking : Baris Pertama = 0, -, = dan BackSpace 

  Baris Kedua = P, [ dan ] 

  Baris Ketiga = L, ;, ‘ dan Enter 

  Baris Keempat = / dan shift kanan 



BERLATIH TYPING MASTER 

 

1. Tools yang Digunakan 

Latihan typing master ini bisa dilakukan secara online melalui situs 

https://byteback.org/typing, silahkan akses situs tersebut, kemudian ikutilah mulai 

Lesson #1 sampai Lesson #15, dan terakhir, untuk menguji kemampuan Anda dengan 

mengerjakan Final Test.  

 
Gambar Lesson #1 untuk melatih jari tangan kiri 

Note: 

• Gunakan jari sesuai haknya, seberapa pun sulitnya, tetap 

upayakan jari menekan tombol yang sesuai tugasnya.  

• Ini adalah tahap senam jari, yaitu membiasakan semua jari 

mengetik (bukan hanya jari telunjuk saja). 

• Jika mulai terbawa emosi dan lelah, istirahatlah sejenak dan 

lakukan stretching jari. Lemaskan otot-otot jari. 

• Sambil latihan, mulai biasakan untuk tidak melihat keyboard 

saat mengetik, tetapi lihatlah layar monitor untuk memantau 

teks yang anda ketik itu benar. 

https://byteback.org/typing


Berikut contoh latihan pada Lesson #1. Perhatikan pada kotak yang berada di 

bagian atas, ketiklah sesuai karakter/huruf yang ada di area kotak tersebut. 

 

 

Dari setiap lesson dan final test, pastikan bahwa minim error dan akurasi yang 

tinggi. Jika masih banyak error dan akurasi rendah (dibawah 70%), ulangilah kembali 

final test tersebut agar jari-jari Anda mulai terbiasa. 

 



2. Latihan Lanjutan 

Agar lebih mampu menguasai menulis 10 jari, lanjutkan latihan Anda dengan 

mengerjakan Latihan Advanced dan Extra Practice. 

 

 

3. Tes Kecepatan Mengetik dengan Kata Random Bahasa Indonesia 

Setelah Anda melatih jari-jari Anda melalui situs https://byteback.org/typing, nah 

sekarang ujilah kemampuan mengetik Anda dengan teks Bahasa Indonesia secara online 

di situs https://10fastfingers.com/typing-test/indonesian.  

 

Anda harus mengetikkan tiap kata random tersebut dalam waktu 1 menit. Waktu 

akan dimulai saat Anda mengetikkan huruf untuk pertama kali. Anda dapat 

mengulanginya dengan menekan tombol refresh . 

  

https://byteback.org/typing
https://10fastfingers.com/typing-test/indonesian


Setelah Anda mengetikkan kata-kata tersebut dalam waktu 1 menit, Anda akan 

mendapatkan score seperti berikut 

 

Score dengan satuan WPM (words per minutes), artinya Anda dapat mengetikkan 

sejumlah kata tersebut dalam waktu satu menit. Berusahalah untuk mendapatkan score 

diatas 80 WPM. Dan jadilah TYPING MASTER!!! 

 

4. Tes Kecepatan Mengetik Kalimat Bahasa Indonesia Tentang Programmer 

Sebelumnya, Anda telah menguji kemampuan mengetik dengan kata acak 

berbahasa Indonesia. Nah, sekarang uji kembali kemampuan mengetik Anda dengan 

kalimat tentang programmer yang harus Anda selesaikan dalam waktu 2 menit.  

Silahkan akses test tersebut pada link berikut: http://gg.gg/typing-programmer. 

 

5. Tes Kecepatan Mengetik Kalimat Bahasa Indonesia Tentang Programmer 

Selanjutnya, ujilah kemampuan mengetik Anda dengan uraian yang lebih panjang, 

yang harus Anda selesaikan dalam waktu 4 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda 

mengetikkan huruf pertama kali. 

Silahkan akses test tersebut pada link berikut: http://gg.gg/typing-masaremaja. 

 

  

http://gg.gg/typing-programmer
http://gg.gg/typing-masaremaja


Jangan puas dengan score yang Anda dapatkan! Terus tingkatkan kemampuan 

mengetik Anda. Juga penting untuk mengikuti Typing Competition pada situs 

https://10fastfingers.com/competitions, sehingga Anda dapat mengukur kemampuan Anda 

dibandingkan orang lain. Jika ingin ikut kompetisi dalam lingkup di Indonesia, pilihlah 

bendera merah putih seperti berikut. 

  

 

JADILAH SEORANG TYPING MASTER!! 

https://10fastfingers.com/competitions

