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PENGGUNAAN RAPID TYPING ONLINE 

Langkah 1. Bukalah situs www.google.com kemudian cari pada mesin 

pencarian tersebut “rapid typing online”. 

 

 

Langkah 2. Setelah website pencarian terbuka, cari Online typing test | Rapid 

Typing. Kemudian klik untuk membuka situs tersebut. 

 

 

 

http://www.google.com/
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Langkah 3. Setelah website tersebut terbuka, klik di Typing Test dengan 

tampilan seperti dibawah ini. Kemudian silahkan ganti nama, dan memilih 

tingkatan typing test yang diinginkan, dan seberapa banyak karakter yang 

akan dilatih. 

 

 

Langkah 4. Setelah selesai memilih, Silahkan mulai mengetik di kolom bagian 

bawah. Setelah selesai mengetik, klik DONE atau tekan tombol enter. 
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Langkah 5. Setelah menekan tombol enter, akan keluar hasil pengetikan Anda. 

Seperti gambar di bawah, 24 WPM (artinya Anda berhasil mengetik 24 kata 

per menit), dan 113 CPM (artinya Anda berhasil mengetik 113 karakter per 

menit). Tingkat akurasi pengetikan juga akan secara otomatis keluar (seperti 

gambar di bawah akurasi sebesar 95%) 
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PENGGUNAAN APLIKASI RAPID TYPING 5.0 

 

Aplikasi Rapid Typing memudahkan penggunanya untuk menghafal posisi 

huruf yang ada di keyboard komputer/laptop. Sebelum mulai mengetik, kita perlu 

mengenal tuts basis yang ada di keyboard. 

Tuts basis yang dimaksud: “ASDF JKL;”. Ketika kita meletakkan jari pada huruf F 

dan J di keyboard, maka akan terasa seperti ada tonjolan. Ini yang menjadi patokan 

kita untuk memosisikan jari saat mengetik. 

Tuts basis juga menjadi patokan ketika mengetik huruf lain, artinya selesai mengetik 

huruf lainnya, jari harus segera kembali ke tuts basis.  

Aplikasi Rapid Typing terdiri dari 5 bagian besar: Introduction, Beginner, 

Experienced, Advanced, dan Testing. 

• Bagian Introduction berisi 4 jenis latihan: 

1. Basics (9 Lessons) 

2. Shift Keys (9 Lessons) 

3. Digit Keys (3 Lessons) 

4. Numeric Pad (2 Lessons) 

• Bagian Beginner berisi 4 jenis latihan: 

1. Basics (9 Lessons) 

2. Shift Keys (9 Lessons) 

3. Digit Keys (3 Lessons) 

4. Numeric Pad (8 Lessons) 

• Bagian Experienced berisi 3 jenis latihan: 

1. Part 1 (a - z) 

2. Part 2 (A a – Z z) 

3. Part 3 (a - z) 

• Bagian Advanced berisi 17 jenis latihan berupa cerita pendek yang digunakan 

untuk mengetik agar kemampuan mengetik pengguna aplikasi ini lebih lancar 

(Lesson 1 – 17). 

• Bagian Testing berisi beberapa cerita panjang yang digunakan untuk tes 

kemampuan mengetik. 
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Introduction: Basic – Lesson 1 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “FJDK” pada tuts 
basis. 
Posisikan jari sesuai petunjuk: 
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari telunjuk pada huruf F Jari telunjuk pada huruf J 
Jari tengah pada huruf D Jari tengah pada huruf K 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 

 

 

Introduction: Basic – Lesson 2 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “ASL;” pada tuts basis. 
Posisikan jari sesuai petunjuk: 
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari manis pada huruf S Jari manis pada huruf L 
Jari Kelingking pada tanda A Jari kelingking pada huruf ; 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 

Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Basic – Lesson 3 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “GHTY”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari telunjuk pada huruf G Jari telunjuk pada huruf H 
Jari telunjuk pada huruf T Jari telunjuk pada huruf Y 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. Ingat, selesai mengetik huruf di luar tuts basis, jari 
harus segera kembali ke tuts basis. 

 

 

Introduction: Basic – Lesson 4 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “VMBN”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari telunjuk pada huruf V Jari telunjuk pada huruf M 
Jari telunjuk pada huruf B Jari telunjuk pada huruf N 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 

Perhatikan waktu dan berjalan. Ingat, selesai mengetik huruf di luar tuts basis, jari 
harus segera kembali ke tuts basis. 
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Introduction: Basic – Lesson 5 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “RUEI”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari telunjuk pada huruf R Jari telunjuk pada huruf U 
Jari tengah pada huruf E Jari telunjuk pada huruf I 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. Ingat, selesai mengetik huruf di luar tuts basis, jari 
harus segera kembali ke tuts basis. 

 

Introduction: Basic – Lesson 6 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “WOQP”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari manis pada huruf W Jari manis pada huruf O 
Jari kelingking pada huruf Q Jari kelingking pada huruf P 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. Ingat, selesai mengetik huruf di luar tuts basis, jari 
harus segera kembali ke tuts basis. 
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Introduction: Basic – Lesson 7 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “ C , X . ”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari tengah pada huruf C Jari tengah pada tanda , 
Jari manis pada huruf X Jari manis pada tanda . 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. Ingat, selesai mengetik huruf di luar tuts basis, jari 
harus segera kembali ke tuts basis. 

 

Introduction: Basic – Lesson 8 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “ Z / ‘ \ ”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari kelingking pada huruf Z Jari kelingking pada tanda / 
 Jari kelingking pada tanda ‘ 
 Jari kelingking pada tanda \ 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 

Perhatikan waktu dan berjalan. Ingat, selesai mengetik huruf di luar tuts basis, jari 
harus segera kembali ke tuts basis. 

 



 

9 
 

Introduction: Basic – Lesson 9 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik tanda “ ` [ - ] = ”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari kelingking pada tanda ` Jari kelingking pada tanda [ 
 Jari kelingking pada tanda - 
 Jari kelingking pada tanda ] 
 Jari kelingking pada tanda = 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. Ingat, selesai mengetik huruf di luar tuts basis, jari 
harus segera kembali ke tuts basis. 
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Introduction: Shift Keys – Lesson 1 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf kapital “FJDK” pada 
tuts basis dengan memanfaatkan menu ahift. 
Posisikan jari sesuai petunjuk: 
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari telunjuk pada huruf F Jari telunjuk pada huruf J 
Jari tengah pada huruf D Jari tengah pada huruf K 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan tuts shift saat akan mengetik huruf 
dengan tangan kanan, sedangkan jari kelingking kanan digunakan untuk menekan 
tuts shift saat akan mengetik huruf dengan tangan kiri. 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 

 

Introduction: Shift Keys – Lesson 2 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “ASL:” pada tuts basis. 
Posisikan jari sesuai petunjuk: 
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari manis pada huruf S Jari manis pada huruf L 
Jari Kelingking pada huruf A Jari kelingking pada tanda : 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan tuts shift saat akan mengetik huruf 
dengan tangan kanan, sedangkan jari kelingking kanan digunakan untuk menekan 

tuts shift saat akan mengetik huruf dengan tangan kiri. 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Shift Keys – Lesson 3 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “GHTY”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari telunjuk pada huruf G Jari telunjuk pada huruf H 
Jari telunjuk pada huruf T Jari telunjuk pada huruf Y 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan tuts shift saat akan mengetik huruf 
dengan tangan kanan, sedangkan jari kelingking kanan digunakan untuk menekan 
tuts shift saat akan mengetik huruf dengan tangan kiri. 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 

 

Introduction: Shift Keys – Lesson 4 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “VMBN”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari telunjuk pada huruf V Jari telunjuk pada huruf M 
Jari telunjuk pada huruf B Jari telunjuk pada huruf N 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan tuts shift saat akan mengetik huruf 
dengan tangan kanan, sedangkan jari kelingking kanan digunakan untuk menekan 
tuts shift saat akan mengetik huruf dengan tangan kiri. 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Shift Keys – Lesson 5 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “RUEI”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari telunjuk pada huruf R Jari telunjuk pada huruf U 
Jari tengah pada huruf E Jari telunjuk pada huruf I 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan tuts shift saat akan mengetik huruf 
dengan tangan kanan, sedangkan jari kelingking kanan digunakan untuk menekan 
tuts shift saat akan mengetik huruf dengan tangan kiri. 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 

 

Introduction: Shift Keys – Lesson 6 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “WOQP”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari manis pada huruf W Jari manis pada huruf O 
Jari kelingking pada huruf Q Jari kelingking pada huruf P 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan tuts shift saat akan mengetik huruf 
dengan tangan kanan, sedangkan jari kelingking kanan digunakan untuk menekan 
tuts shift saat akan mengetik huruf dengan tangan kiri. 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Shift Keys – Lesson 7 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “ C < X > ”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari tengah pada huruf C Jari tengah pada tanda < 
Jari manis pada huruf X Jari manis pada tanda > 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan tuts shift saat akan mengetik huruf 
dengan tangan kanan, sedangkan jari kelingking kanan digunakan untuk menekan 
tuts shift saat akan mengetik huruf dengan tangan kiri. 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 

 

Introduction: Shift Keys – Lesson 8 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik huruf “ Z ? “ | ”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari kelingking pada huruf Z Jari kelingking pada tanda ? 
 Jari kelingking pada tanda “ 
 Jari kelingking pada tanda | 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan tuts shift saat akan mengetik huruf 
dengan tangan kanan, sedangkan jari kelingking kanan digunakan untuk menekan 
tuts shift saat akan mengetik huruf dengan tangan kiri. 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Shift Keys – Lesson 9 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik tanda “ ~ { _ } + ”. 
Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  
Tangan kiri: Tangan kanan: 
Jari kelingking pada tanda ~ Jari kelingking pada tanda { 
 Jari kelingking pada tanda _ 
 Jari kelingking pada tanda } 
 Jari kelingking pada tanda + 
Jempol pada spasi Jempol pada spasi 
Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan tuts shift saat akan mengetik huruf 
dengan tangan kanan, sedangkan jari kelingking kanan digunakan untuk menekan 
tuts shift saat akan mengetik huruf dengan tangan kiri. 

Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Digit Keys – Lesson 1 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik tanda “ 5% 6^ 7& 8*”. 

Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 

Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  

Tangan kiri: Tangan kanan: 

Jari tengah pada angka 5 Jari telunjuk pada angka 7  

Jari telunjuk pada angka 6 Jari tengah pada angka 8 

• Untuk mengetik tanda %, jari kelingking kanan menekan SHIFT, diikuti 

dengan jari tengah kiri menekan angka 5. 

• Untuk mengetik tanda ^, jari kelingking kanan menekan SHIFT, diikuti 

dengan jari telunjuk kiri menekan angka 6. 

• Untuk mengetik tanda &, jari kelingking kiri menekan SHIFT, diikuti dengan 

jari telunjuk kanan menekan angka 7. 

• Untuk mengetik tanda *, jari kelingking kiri menekan SHIFT, diikuti dengan 

jari tengah kanan menekan angka 8. 

Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 

Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Digit Keys – Lesson 2 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik tanda “ 3# 4$ 9( 0)”. 

Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 

Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  

Tangan kiri: Tangan kanan: 

Jari manis pada angka 3 Jari manis pada angka 9  

Jari tengah pada angka 4 Jari kelingking pada angka 0 

• Untuk mengetik tanda #, jari kelingking kanan menekan SHIFT, diikuti 

dengan jari manis kiri menekan angka 3. 

• Untuk mengetik tanda $, jari kelingking kanan menekan SHIFT, diikuti 

dengan jari tengah kiri menekan angka 4. 

• Untuk mengetik tanda (, jari kelingking kiri menekan SHIFT, diikuti dengan 

jari manis kanan menekan angka 9. 

• Untuk mengetik tanda ), jari kelingking kiri menekan SHIFT, diikuti dengan 

jari kelingking kanan menekan angka 0. 

Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 

Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Digit Keys – Lesson 3 

Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik tanda “ 1! 2@ -_ =+  ”. 

Posisikan jari pada tuts basis “ASDF JKL;” 

Gunakan jari-jari berikut untuk menekan huruf:  

Tangan kiri: Tangan kanan: 

Jari kelingking pada angka 1 Jari kelingking pada symbol -  

Jari manis pada angka 2 Jari kelingking pada simbol = 

• Untuk mengetik tanda !, jari kelingking kanan menekan SHIFT, diikuti dengan 

jari tengah menekan angka 1. 

• Untuk mengetik tanda @, jari kelingking kanan menekan SHIFT, diikuti 

dengan jari tengah menekan angka 2. 

• Untuk mengetik tanda _, jari kelingking kiri menekan SHIFT, diikuti dengan 

jari kelingking kanan menekan tanda -. 

• Untuk mengetik tanda +, jari kelingking kiri menekan SHIFT, diikuti dengan 

jari kelingking kanan menekan tanda =. 

Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 

Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Numeric Pad – Lesson 1 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik angka 123456789. 
Kita gunakan keypad numerik yang biasanya ada pada keyboard komputer. Untuk 
penggunaan pada laptop, bisa membeli keypad numerik ini yang dijual secara 
terpisah. 

 
Keypad Numerik 

 
Gunakan jari-jari berikut untuk menekan angka pada keypad numerik:  
Tangan kanan: 
Jari telunjuk untuk menekan angka 1, 4, dan 7. 
Jari tengah untuk menekan angka 2, 5, dan 8. 
Jari manis untuk menekan angka 3, 6, dan 9. 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Introduction: Numeric Pad – Lesson 2 
Pada bagian ini kita akan mempelajari cara mengetik simbol  

Gunakan jari-jari berikut untuk menekan simbol-simbol pada keypad numerik:  
Tangan kanan: 
Jari tengah untuk menekan simbol /. 
Jari manis untuk menekan simbol * dan .  
Jari kelingking untuk menekan simbol – dan +. 
Jari kelingking juga digunakan untuk menekan enter atau biasanya di simbolkan 
dengan tanda              
Jari jempol untuk menekan angka 0. 
 
Sebelum mulai mengetik menggunakan keypad numerik, pastikan untuk menekan 
Num Lock terlebih dahulu untuk menyalakan fungsi dari keypad numerik yang akan 
digunakan. 
 

 
Mulai mengetik secepat-cepatnya dengan jari tetap sesuai dengan petunjuk. 
Perhatikan waktu dan berjalan. 
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Beginner : Basics – Lesson 1 - 9 
Pada bagian ini, huruf yang akan diketik 

sama seperti huruf yang diketik di bagian 

Introduction: Basics – Lesson 1 – 9. 

Perbedaannya hanya pada bagian ini, 

pengetikan dilakukan secara berulang 

dan teracak dari 4 huruf dasar yang 

diketik. Ini untuk meningkatkan 

konsentrasi dan meningkatkan ingatan 

tata letak huruf pada keyboard. 
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Beginner : Shift Keys – Lesson 1 - 9 
Pada bagian ini, huruf yang akan diketik 

sama seperti huruf yang diketik di bagian 

Introduction: Shift Keys – Lesson 1 – 9. 

Bagian ini menunjukkan cara penggunaan 

tombol SHIFT untuk membuat huruf 

kapital dan bagian ini juga pengetikan 

dilakukan secara berulang dan teracak 

dari 4 huruf dasar yang diketik. 
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Beginner : Digit Keys – Lesson 1 - 3 
Pada bagian ini, digit yang akan diketik sama seperti digit yang diketik di bagian 

Introduction: Digit Keys – Lesson 1 – 3. Pengetikan di bagian ini dilakukan secara 

berulang dan teracak dari digit yang diketik di bagian Introduction. 
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Beginner: Numeric Pad – Lesson 1 – 8 
Bagian pembelajaran numeric pad ini menggabungkan latihan dasar dari 
Introduction: Numeric Pad Lesson 1 dan 2. Latihan ini merupakan gabungan angka-
angka yang ada dan simbol-simbol di keypad numerik. Cara mengetik angka dan 
simbol di keypad numerik mengikuti aturan yang ada di latihan dasar sebelumnya. 
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Experienced: Part 1 (a – z) 
Bagian pembelajaran experienced ini berisi latihan berdasarkan abjad. Pelatihannya 
berisi 3 huruf acak yang harus diketik sebagai latihan dasar gabungan huruf. 
 

 

 
Experienced: Part 2 (Aa – Zz) 
Bagian pembelajaran experienced part 2 ini hampir mirip dengan part 1 hanya saja 
di part 2 ini terdapat gabungan huruf kapital yang harus diketik. 
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Experienced: Part 3 (a – z) 

Bagian pembelajaran experienced part 3 ini hampir mirip dengan part 1 dan 2 hanya 
saja di part 3 ini terdapat berbagai macam kata yang beraturan sehingga selain 
belajar mengetik, bagian ini juga membantu memperkaya kosakata Bahasa Inggris 
baru. 
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Advanced: Lesson 1 – 17 

Bagian pembelajaran advanced terdiri dari lesson 1 sampai lesson 17. Di setiap 
lesson terdapat tingkat kesulitan mengetik tersendiri. Pembelajaran advanced ini 
berisi 17 cerita pendek yang harus diketik untuk memperlancar kemampuan 
mengetik. Hasil kecepatan dan ketepatan mengetik akan keluar di akhir 
pembelajaran. 
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Testing 
Bagian pembelajaran testing terdiri dari beberapa tes yang berlanjut. Pengguna 
aplikasi tidak bisa memilih cerita yang akan dilatihnya, melainkan harus 
mengerjakan tes demi tes secara berkesinambungan. Sesudah mengerjakan tes 1 
ada tes lanjutan. Bagian ini memuat cerita seperti pada bagian advanced namun 
cerita yang lebih panjang. 
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