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BAB I  

MICROSOFT WORD 2007 

 

I. MENGENAL MICROSOFT WORD 2007 

Microsoft Word (MS Word) merupakan program pengolah kata yang 

banyak dipakai pada saat ini.Hal inidipengaruhioleh factor fasilitas yang 

disediakan, kemudahan dalam menggunakannya, hasil yang diperoleh, tampilan 

yang menarikdan lain sebagainya. 

Microsoft Word 2007 merupakanpengembangandariversi sebalumnya 

yang sudah mengalami banyak perubahan dan perbaikan disanasini sehingga lebih 

fleksibel digunakan dan menyediakan fasilitas penuh terhadap akses internet dari 

setiap program aplikasinya. Kemampuan dalam membuat tabel, menyisipkan 

program lain ke program Word danfasilitaslainnya yang akandibahaslebihlanjut, 

telahmenghantarkan MS Word 2007 sebagai program aplikasi pengolah kata yang 

gemarisaatini. 

 Kemunculanversiterbaruinibertujuan agar program aplikasi Word 

Processor (pengolah kata) ini lebih mudah digunakan dan dapat memanfaatkan 

semua fasilitas yang adapada system jaringan, baik Internet maupun Intranet. 

Berikut adalah hal-hal terbaru yang ditawarkan MS Word2007 : 

1.1 Interface 

Pada interfaceMS Word terjadi perubahan yang signifikan menggantikan 

tampilan menu, toolbar dan sebagian besar task panes yang ada di versi-versi 

sebelumnya dengan tampilan lebih sederhana dan efisien. 
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8. View Toolbar 
7. Status Bar 

1. Office Button 
3. Title Bar 2. Quick Access 

Toolbar 

Secara default tampilan area kerja program MS Word 2007 terdiri atas 

Title Bar, Office Button, Quick Access Toolbar, Menu Bar,  Ribbon,  Ruler,  

Status Bar, dan View Toolbar. Tampilan area kerja dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tampilan area kerja MS Word 

Dari gambar diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Office Buttonberisi perintah-perintah yang berkaitan dengan dokumen seperti 

membuat dokumen baru (New), membuka dokumen (Open), menyimpan 

dokumen (Save), mencetak dokumen (Print), dan sebagainya. 

2. Quick Access Toolbarberisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternative 

penggunaan perintah yang sering digunakan.  

5. Menu Bar 4. Ribbon 

6. Ruler 
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3. Title Barberisi nama file yang sedang dikerjakan, serta tombol menampilkan, 

atau menyembunyikan jendela program, dan menutup program, yaitu tombol 

Minimize, Maximize/Restore, dan Close. 

4. Ribbonberisi perintah-perintah khusus yang merupakan submenu dari Menu 

Bar. 

 

5. Menu Barberisi serangkaian perintah yang didalamnya terdapat sub-sub 

perintahsesuai kategorinya. Sebagai contoh, pada menu Home terdapat 

submenuClipboard, Font, Paragraph, Styles, dan Editing yang didalamnya 

berisiperintah-perintah sesuai kategorinya. 

6. Rulermerupakan kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu 

diatas dokumen, dan secara vertikal, yaitu di sebelah kiri dokumen. 

7. Status Baradalah baris horizontal yang menampilkan informasi jendela 

dokumenyang sedang ditampilkan. 

8. View Toolbar berisi pengaturan jenis tampilan dokumen, antara lain: 

 Print Layout: memberikan tampilan sesuai hasil yang akan diterima pada 

saat dicetak (default). 

 Full Screen Reading: memberikan tampilan halaman penuh. 

 Web Layout: memberikan tampilan sesuai hasil yang ditampilkan di dalam 

jendela browser. 

 Outline: memberikan tampilan sesuai heading di dalam dokumen dan 

tingkatan di dalam struktur dokumen. 

 Draft: memberikan tampilan yang berkelanjutan (menggabungkan seluruh 

halaman seperti dalam satu gulungan). 
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1.2 Format Dokumen Profesional 

Adanya penambahan fasilitas atau fitur-fitur dan beberapa otomasi 

yangmenjadikan software ini jauh lebih mudah dipelajari, lebih cepat 

dalammenangani pekerjaan dan kualitas hasilnya jauh lebih baik dibandingkan 

versi-versisebelumnya. 

Format-format dokumen professional seperti: 

 Style, yang berkaitan dengan sisi kosmetis pengetikan. 

 Table, tersedianya berbagai bentuk tampilan tabel yang memungkinkantanpa 

harus mendesain tabel dari awal. 

 List Format dan Efek Grafis tersedia dengan berbagai variaasi yang 

akanmempercepat pembuatan dokumen dan memperindah dokumen. 

 

1.3 Keamanan dalam Sharing Dokumen  

Fasilitas terbaru yang dimiliki Word 2007 dalam hal keamanan sharing 

dokumen antara lain: 

 Memiliki kemampuan yang cepat dalam membandingkan dua versi dokumen. 

 Tersedianya proteksi dokumen menggunakan tanda tangan digital. 

 Kemampuan mendeteksi dokumen yang berisi makro. 

 Konversi dokumen ke format PDF atau XPS. 

 

1.4 Format File 

Fasilitas format file yang terbaru yaitu berbasis XML, keuntungannya 

ukuran file lebih kecil, tersusun atas modul-modul tertentu yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga apabila ada bagian file yang rusak, tidak akan merusak 

bagian lainnya dari file tersebut secara langsung.   
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Tabel 1.1 Fasilitas Format File 

 

Extensi File Keterangan 

.DOCX Dokumen normal 

.DOCM Dokumen mengandung makro 

.DOTX Template 

.DOTM Template mengandung makro 

 

2.  OFFICE BUTTON SEBAGAIPENGELOLAFILE DOKUMEN 

 

Office Button berada di sudut kiri atas jendela aplikasi. Pada Office Button 

berisi fungsi perintah antara lain New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, 

Publish, danClose.  

 

 

Gambar 2.1 Gambar Office Button 

Office Button 
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Gambar 2.2 Fungsi perintah Office Button 

Berikut adalah kegunaan dan contoh pemakaian fungsi perintah. 

2.1 NEW (Membuat Dokumen Baru) 

Jika kita baru memulai mengoperasikan MS Word, biasanya akan langsung 

ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulisi. Namun, jika computer 

tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, cara berikut ini bisa menjadi 

alternative dalam membuat dokumen baru, yaitu klik pada Office Button 

kemudian New(Ctrl+N). Akan terbuka kotak dialog New Document untuk 

menentukan jenis dokumen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kotak Dialog New Document 
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Terdapat 2 macam pilihan pada Blank and recent, yaitu: 

 Blank document 

Untuk membuat dokumen kosong baru dengan format dan desain standar. 

Penggunaan:  

Office Button>New>Blank Document >Create 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan lembar dokumen kosong 

 New blog post 

Untuk membuat artikel blog baru yang dapat dipublikasikan melalui internet 

sehingga menjadi sebuah halaman web. 

Penggunaan: 

Office Button >New>New Blog Post >Create 
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Jika belum memiliki account blog, daftarkan diri pada layanan blog yang 

direkomendasikan Microsoft Office Online. Untuk melewati pendaftaran 

account blog klik Register Later. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Lembar kerja New Blog Post 

2.2 OPEN (Membuka Dokumen) 

Untuk membuka dokumen yang tersimpan di komputer klik pada Office 

Button kemudian Open(Ctrl+O). Akan terbuka kotak dialog Open untuk memilih 

dokumen yang akan dibuka. Pilih lokasi dan nama file yang akan dibuka. Setelah 

itu klik tombol Open. 

  

Gambar 2.6 Memilih dokumen untuk dibuka 



9 

 

 

2.3 SAVE (Menyimpan Dokumen) 

Untuk menyimpan dokumen aktif yang sedang dibuka pada jendela 

Microsoft Word klik pada Office Button kemudian Save(Ctrl+S). Jika dokumen 

masih baru, maka akan muncul kotak dialog pemberian nama file dan penentuan 

lokasi penyimpanan. Jika dokumen lama, maka file akan disimpan sesuai dengan 

nama dokumen. 

 

Gambar 2.7 Menyimpan Dokumen 

2.4 SAVE AS (Save dengan Nama, Lokasi dan Format File Lain) 

Untuk menyimpan dokumen dengan nama lain, format file lain dan lokasi 

penyimpanan lain. Biasanya untuk membuat backup dokumen. Klik menu 

OfficeButton>Save As>…………… atau Save As(F12). 

Terdapat 5 pilihan format file antara lain: 

 Word Document: Format file standar (.docx) 

 Word Template: Format file standar (.dotx) 

 Word 97-2003: Format file .doc (versi 97-2003) 
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 Find Add-ins for other file formats: Membuat dokumen portable format file 

PDF atau XPS. 

 Other Formats: dokumen word, template, html, rtf, dan xml. 

 

Gambar 2.8 Tampilan pilihan format file 

2.5 PRINT (Mencetak dokumen) 

Untuk mencetak dokumen aktif klik pada Office Button kemudian Print 

(Ctrl+P).Terdapat 3 pilihan fitur tambahan, yaitu Print, Quick Print, dan Preview. 

 
 

Gambar 2.9 Tampilan pilihan fitur pada Print 
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Fungsi-fungsi fitur: 

 Print(Ctrl+P): untuk mencetak dengan mengatur setting, misalnya jenis 

printer, halaman yang akan dicetak, jumlah copy cetakan, dan sebagainya. 

 Quick Print: untuk mencetak dokumen secara cepat tanpa mengatur setting 

percetakan(secara default). 

 Print Peview: untuk melihat terlebih dahulu hasil percetakan dokumen sebelum 

dicetak melalui printer.  

 

Gambar 2.10 Mengatur setting percetakan (Ctrl+P) 

 

Gambar 2.11 Tampilan Print Preview 
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2.6 PREPARE (Menyempurnakan Dokumen) 

Untuk menyiapkan dokumen aktif agar siap didistribusikan filenya klik 

pada Office Button kemudian Prepare. Terdapat 7 pilihan fitur tambahan, yaitu 

Properties, Inspect Document, Encrypt Document, Restict Document, Add a 

Digital Signature, Mark as Final, dan Run Compatibility Checker. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Tampilan pilihan fitur pada Prepare 

Fungsi-fungsi fitur tambahan: 

 Properties: untuk memeriksa dan menambahkan properti atau keterangan 

singkat mengenai dokumen aktif. 

 Inspect Document: untuk memeriksa bagian-bagian dokumen yang akan 

didistribusikan. 

 Encrypt Document: untuk menambah pengaman pada dokumen berupa 

pemberian password. 

 Restict Document: untuk mengatur hak pemakaian file dokumen yang aktif, 

agar dapat diberi pengamanan saat didistribusikan via internet. 

 Add a Digital Signature: untuk menambahkan tanda tangan digital pada 

dokumen aktif. 
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 Mark as Final: untuk menandai bahwa dokumen telah selesai. Dokumen hanya 

dapat dibaca dan tidak dapat diedit lagi. 

 Run Compatibility Checker: untuk memeriksa kemungkinan dukungan MS 

Word versi lama, agar dokumen dapat dibuka melalui MS Word versi lama. 

 

2.7 SEND (Mengirimkan Dokumen) 

Untuk mengirim dokumen ke orang lain menggunakan media internet. 

Terdapat 2 fitur antara lain E-mail (via E-mail), dan Internet Fax (via Internet 

Fax). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Tampilan pilihan fitur Send 

 

2.8 PUBLISH (Mempublikasikan Dokumen) 

Untuk mempublikasikan file atau materi dokumen ke lokasi lain. Terdapat 

3 pilihan fitur antara lain Blog (memposting artikel baru pada web blog), 

Document Management Server (mempublikasikan dokumen ke alamat server 

pengelola dokumen di dalam jaringan computer), danCreate Document 

Workspace (memuat dokumen baru yang hanya dapat diakses oleh beberapa user 

sekaligus). 
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Gambar 2.14 Tampilan pilihan fitur pada Publish 

 

2.9 CLOSE (Menutup Dokumen) 

Untuk menutup dokumen aktif tanpa keluar dari aplikasi Microsoft Word. 

 

2.10 WORD OPTIONS 

Untuk mengatur ulang kinerja Microsoft Word.Secara default, pengaturan 

awal sudah cukup memadai. 

 

2.11 EXIT WORD 

Untuk menutup dokumen aktif, sekaligus menutup jendela aplikasi 

Microsoft Word.Tindakan Exit biasanya dilakukan dengan menekan tombol Close 

(X) pada sudut kanan atas jendela Microsoft Word. 

 

 

Gambar 2.15 Button Word Options dan Exit Word 
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3. Menu Bar Home sebagai Pengelola Naskah Dokumen 

 Pengelolaan naskah terletak di dalam Menu Bar Home. Ribbon pada Menu 

Bar Home antara lain Clipboard, Font, Paragraph, Styles, danEditing yang 

didalamnya terdapat perintah pengelolaan. Biasanya dalam pengelolaan diawali 

dengan tindakan seleksi atau blok di dalam dokumen. 

 

 

 

Gambar 3.1 Toolbar pada Menu Bar Home 

 

3.1 Mengetik Dokumen Sederhana 

 Pada saat memulai program aplikasi, MS Word secara otomatis member 

nama dokumen baru yang masih kosong dengan nama Document1 yang 

ditampilkan dan siap digunakan. Setiap mengetikkan teks, teks yang anda ketik 

akan muncul di posisi kursor dan kursor akan bergeser ke kanan. Anda dapat 

memindahkan kursor dengan keyboard atau mouse. 

 Jika teks yang sedang anda ketik mencapai akhir baris, maka tek stersebut 

akan dilipat dan kursor secara otomatis pindah ke awal baris berikutnya. Bila 

perlu tekan tombol Enter untuk memindahkan titik sisip ke baris berikutnya., 

hanya jika anda ingin memulai pengetikan di baris baru sebelum mencapai batas 

kanan, membuat baris kosong atau memulai paragraph baru. 

 MS Word mendefinisikan sebuah paragraph sebagai sejumlah karakter, 

kata, atau kalimatyang diakhiri dengan tanda paragraph. Tanda paragraph akan 

disisipkan pada waktu anda menekan tombol Enter. Tanda paragraph ini penting 

untuk mengetahui dimana suatu paragraph dimulai dan berakhir pada dokumen 

anda.Dalam keadaan Default nya, tanda paragraph ini tidak ditampilkan. 

 Sebagai contoh, cobalah untuk mengetik surat sederhana berikut pada 

Dokumen1 yang masih kosong, dan simpan dokumen tersebut dengan nama 

Undangan Training. 
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Gambar 3.2 Latihan 

 

3.2 Mengedit Teks 

 Jika anda membuat kesalahan selama proses pengetikan, anda dapat 

memperbaikinya dengan cara berikut ini : 

 Tekan tombol Backspace untuk menghapus satu karakter di kiri titik sisip. 

 Tekan tombol Delete untuk menghapus karakter di kanan titik sisip. 

 Untuk melakukan pengulangan dari teks yang baru anda ketik, klik Repeat 

Typing(Control+Y)→  

 Untuk menghapus teks yang baru saja anda ketik, klik Undo 

Typing(Ctrl+Z)→  

Untuk pindah ke baris baru tanpa menyisipkan sebuah tanda paragraph, tekan 

tombol Shift+Enter 

 

3.3 Fungsi Button pada Clipboard 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Button pada Clipboard 
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Meng-Copy / Menyalin Teks 

 Untuk menyalin teks yang anda pilih ke lokasi lain, ikuti langkah berikut 

ini : 

 Pilih teks yang akan anda salin dengan cara memblok teks tersebut. 

 Kemudian klik kanan, pilih Copy (Ctrl+C) atau klik gambar  pada 

menu bar 

 Tempatkan titik sisip di lokasi baru, kemudian klik kanan, pilih Paste (Ctrl+V) 

atau klik gambar  pada menu bar. 

 

Men-Delete / Menghapus Teks 

 Untuk menghapus teks yang telah anda pilih, ikuti langkah berikut : 

 Pilih teks yang akan dihapus dengan cara di blok 

 Kemudian tekan tombol Delete 

 

Meng-Cut-Paste / Memindahkan Teks 

 Untuk memindahkan teks yang anda pilih ke lokasi yang baru, ikuti 

langkah berikut : 

 Pilih teks yang akan anda pindahkan 

 Kemudian klik kanan, pilih Cut (Ctrl+X) atau klik gambar  pada menu 

bar 

 Tempatkan titik sisip pada lokasi baru, kemudian klik kanan, pilih Paste 

(Ctrl+V) atau klik gambar  pada menu bar. 
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3.4 Fungsi Button pada Font 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Button pada Font 

Mengubah Jenis dan Bentuk Huruf (Font) 

 Setiap jenis dan bentuk huruf (Font) mempunyai nama, misalnya : Arial, 

Times New Roman, Courier dan lain-lain. Untuk mengubah font dari teks yang 

sebelumnya telah anda ketik, ikuti langkah berikut : 

 Pilih atau sorot teks yang akan anda ubah font nya 

 Kemudian tekan secara bersamaan tombol Ctrl+Shift+F atau klik jenis font 

pada menu bar →  

 

Gambar 3.5 Jenis Font 
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Gambar 3.6 Memilih Jenis Font dengan menekan tombol Ctrl+Shift+F 

 

Mengubah Ukuran Huruf (Font Size) 

 Semua teks yang anda ketikkan pada dokumen baru dengan menggunakan 

template Blank Document akan memakai pilihan default font Times New Roman 

dengan ukuran huruf 10 point. Untuk mengubah ukuran huruf (font size) dari teks 

yang sebelumnya anda ketik, ikuti langkah berikut ini : 

 Pilih atau sorot teks yang akan anda ubah ukurannya 

 Pilih dan klik ukuran yang anda inginkan pada tombol daftar pilihan Font Size 

yang terdapat pada baris toolbar formatting atau tekan tombol Ctrl+Shift+P. 

Atau mengubah ukuran dengan keyboard Ctrl+] untuk memperbesar dan 

Ctrl+[untuk memperkecil.  

 

Gambar 3.7 Gambar dari Ctrl+Shift+P 
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Gambar 3.8 Memilih Jenis Huruf dan Font 

 

Memilih Gaya Tampilan Huruf (Font Style) 

 Untuk mengubah gaya tampilan huruf (font style) dari teks yang 

sebelumnya telah anda ketik, ikuti langkah berikut ini : 

 Pilih atau sorot teks yang akan anda ubah gaya tampilannya 

 Untuk menampilkan huruf  tebal, pilih dan klik tombol toolbar Bold yang 

terdapat pada baris toolbar Formatting atau tekan tombol Ctrl+B →  

 Untuk menampilkan huruf miring, pilih dan klik tombol Italic yang terdapat 

pada baris toolbar Formating atau tekan tombol Ctrl+I →  

 Untuk memberi garis bawah, pilih dan klik tombol toolbar Underline yang 

terdapat pada baris toolbar Formatting atau tekan tombol Ctrl+U untuk 

memberi garis bawah ganda, Ctrl+Shift+D untuk memberi garis bawah 

ganda, atau Ctrl+Shift+W untuk memberi garis bawah tunggal hanya pada 

kata →  

 Untuk memberi warna pada huruf supaya kelihatan lebih menarik, pilih dan 

klik warna yang anda inginkan pada tombol daftar pilihan Font Color yang 

terdapat pada baris toolbar Formatting→  
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 Untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang diseleksi, 

klik atau pilih tombolStriketrough →  

 Untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di bawah garis dasar teks 

normal, klik atau pilih tombol Subscript(Ctrl+=)→  

 Untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di atas garis teks normal, 

klik atau pilih tombolSuperscript (Ctrl+Shift++)→  

 Untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf capital atau huruf normal 

secara otomatis, klik atau pilih tombol Change Case  

 

 

 

 

Gambar 3.9 Pilihan Change Case 

 Untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna yang 

dipilih,klik atau pilih tombol Text Hightlight Color→  

 Untuk memperbesar ukuran huruf (Grow Font) atau Ctrl+>→ dan 

memperkecil ukuran huruf (Shrink Font) atau Ctrl+>→ secara otomatis 

tanpa harus memilih ukuran huruf. 

 Untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan ke default 

font.klik atau pilih tombol Clear Formating →  
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Fungsi Button pada Paragraph 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Button pada Paragraph 

 

Berikut fungsi-fungsi button diatas antara lain: 

 Bullets 

Untuk membuat daftar atau penomoran berupa symbol atau picture →  

  Numbering 

Untuk membuat daftar penomoran berupa angka →  

 Multilevel List 

Untuk membuat level penomoran berupa angka atau nomor urut →  

 Decrease Indent 

Untuk menurunkan level penomoran pada Multilevel List, misalnya dari level 

2 ke level 1 →  

 Increase Indent 

Untuk menaikkan level penomoran pada Multilevel List, misalnya dari level 1 

ke level 2 →  

 Show/Hide (Ctrl+*) 

Untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraph mark dan symbol format 

lain, misalnya break section, spasi dan enter→  
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 Align Text Left/Center/Right/Justify 

 Untuk mengatur perataan teks rata ke kiri (Ctrl+L) →  

 Untuk mengatur perataan teks rata tengah (Ctrl+E)→  

 Untuk mengatur perataan teks rata kiri (Ctrl+R)→  

 Untuk mengatur perataan teks rata kanan dan kiri (Ctrl+J) →  

 Line Spacing 

Untuk mengatur spasi atau jarak antar baris dokumen →  

 Shading 

Untuk menambahkan variasi warna latar belakang teks →  

 Borders  

Untuk menambah variasi border pada sebuah teks. Tujuan dari penambahan 

outside border adalah untuk mempercantik judul atau bagian teks→  

 Sort  

Untuk mengurutkan data pada sebuah table. Pengurutan dapat dilakukan dari 

kecil ke besar atau sebaliknya dari data yang besar ke data lebih kecil→  

 

Fungsi Button pada Styles  

 

 

 
Gambar 3.11 Button pada Styles 
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Berikut fungsi-fungsi button diatas antara lain: 

 Styles 

Untuk mengubah styles paragraf atau dokumen secara otomatis. Pada bagian 

ini terdapat beberapa pilihan style yang dapat menjadikan dokumen terlihat 

lebih cantik dan professional   

 

Gambar3.12 Gambar Style 

 Change Styles 

Untuk mengubah style paragraf yang aktif.Pada bagian ini dapat dilakukan 

perubahan bagian style, warna style, dan font file. 

 

Gambar 3.13 Gambar Change Style 

 

Fungsi Button pada Editing  

Berikut fungsi-fungsi button pada Editing antara lain: 

 Find (Ctrl+F) 

Untuk mencari kata atau halaman secara cepat.→  

 Replace (Ctrl+H) 

Untuk mengganti kata/frase/kalimat secara cepat dan otomatis →  
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 Select 

Untuk menyeleksi bagian naskah atau gambar secara cepat. Melalui button ini 

dapat dilakukan seleksi teks, table, caption dan gambar secara cepat→

 

 

3.5 Menu Bar Insert FungsiPenyisipan Pada Dokumen 

Fungsi penyisipan terletak pada Menu Bar Insert.Terdapat beragam 

perintah untuk menyisipkan bermacam objek, seperti table, grafik, autoshapes, 

header dan footer, struktur organisasi, dan lain-lain. 

 

 

 

Gambar 3.14 Toolbar pada Menu Bar Home 

 

Fungsi Button pada Pages 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Button pada Pages 

Adapun fungsi tiap button yaitu: 

 Cover Page 

Untuk menambahkan cover halaman dengan beberapa pilihan yang menarik.  

 Blank Page 

Untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. 
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 Page Break (Ctrl+Return) 

Untuk menempatkan kursor awal bagian halaman berikutnya.Dapat dikatakan 

juga untuk memaksa kursor pindah ke halaman baru berikutnya. Biasanya 

digunakan untuk pembuatan dokumen yang membahas tentang bab baru. 

Fungsi Button pada Tables 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Tampilan Button pada Tables 

 

Berikut fungsi-fungsi button di atas antara lain: 

 Insert Table 

Untuk menyisipkan objek table secara otomatis atau secara manual.Penyisipan 

table secara otomatis hanya dibatasi maksimal terdiri dari 10 kolom dan 8 

baris.Tetapi pada pembuatan table secara manual, table dapat dibuat lebih dari 

10 kolom dan 8 baris. 

 Draw Table 

Untuk mengatur setting/ style table secara manual. Misalnya hanya mengubah 

garis luar table, hanya menambahkan shading dan sebagainya. 
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 Convert Text to Table 

Untuk menyisipkan objek tabel.Selain itu juga dapat mengkonversi teks 

menjadi tabel.Ada satu hal yang pelu diingat, bahwa dalam penulisan teks 

fungsi tombol TAB berguna untuk pengkonversian kolom tabel, dan tombol 

Enter untuk pengkonversian baris table. 

 Excel Spreadsheet 

Untuk menyisipkan lembar kerja dari aplikasi Microsoft Excel 2007 ke lembar 

kerja Microsoft Word 2007. 

 Convert Text to Table 

Untuk menyisipkan objek table dan dapat digunakan untuk menyimpan desain 

tabel yang sudah dibuat pada Tables Gallery. 

 

Fungsi Button pada Illustrations 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Tampilan Button pada Illustrations 

Berikut fungsi-fungsi button pada Editing antara lain: 

 Picture 

Untuk menyisipkan objek image dari direktori lain. Objek image meliputi file 

image dengan ekstensi JPG, JPEG, BMP, PSD, WMF, dan lainnya. 

 Clip Art 

Untuk menyisipkan objek image atau clip art dari direktori lain. 
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 Shapes 

Untuk menyisipkan objek shapes pada dokumen, missal penambahan objek 

lingkaran, segiempat, kubus dan masih banyak lagi. 

 Smart Art 

Untuk menyisipkan lembar objek struktur organisasi, flow chart, dan 

sebagainya. 

 Chart 

Untuk menyisipkan objek grafik pada dokumen.Biasanya  penambahan objek 

ini disertai dengan data yang akan dijadikan dasar pembuatan grafik. 

 

Fungsi Button pada Links 

 

 

 

 
Gambar 3.18 Tampilan Button pada Links 

 Hyperlink 

Untuk menghubungkan bagian naskah dengan file dari direktori lain atau 

dengan alamat website. 

 Bookmark 

Untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian naskah lain dalam dalam 

dokumen yang sama. 

 Cross-references 

Untuk menghubungkan teks dengan objek (table, gambar, footer, halaman, dan 

lain-lain) yang menjadi bagian naskah dalam dokumen yang sama. 
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Fungsi Button pada Header & Footer 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Tampilan Button pada Header & Footer 

 Header 

Untuk menambahkan teks header, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di 

bagian atas halaman pada sebuah dokumen. Header dapat berupa nomor 

halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama instansi. 

 Footer 

Untuk menambahkan teks footer, yaitu teks yang akan selalu ditampilkan di 

bagian bawah halaman pada sebuah dokumen. Footer dapat berupa nomor 

halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama instansi. 

 Page Number 

Untuk menambahkan Header/Footer berupa penomoran halaman. 
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3.6 MAIL MERGE 

Mail artinya surat Merge artinya gabungan. 

Gunanya untuk membuat satu surat yang isinya sama namun tujuan berbeda-

beda. Contohnya surat undangan, pembuatan kwitansi, pembayaran 

rekening listrik, air, telepon,  pembuatan piagam, sertifikat dan lain-lain. 

 

Langkah-langkah membuat Mail Merge : 

a. Siapkan data sumber 

b. Buat data dokumen 

c.  Gabungkan data sumber dengan data dokumen 

 

a. Menyiapkan data sumber 

Data Sumber 

Sebutan Nama Alamat Kota Kode Pos 

Bapak Hasan Jl Kenanga No.20 Bandung 30128 

Ibu Ana Jl Naska No.14 Palembang 30129 

Saudara Joni Jl Kemala No.6 Padang 30017 

Saudari Eva Jl Sudirman 

No.235 

Surabaya 30131 
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b. Menyiapkan  data dokumen 

 

 

Kemudian lakukan langkah Mail Merge sebagai berikut : 

1. Klik Mailings 

2. Pilih Star Mail Merge 

3. Step by Step Mail Merge Wizard.. 

4. Akan tampil menu Mail Merge pada sudut kanan Word  

5. Pilih Letters 

6. Lakukan Step 1 of 6 kemudian Klik Next : Starting document 

7. Lakukan Step 2 of 6 kemudian Klik Next : Select recipients 

8. Pada Step 3 of 6,  pillih Type a new list pilih Create  

9. Pilih Botton Customize columns  

10. Pilih Button delete untuk menghapus Field Name yang ada untuk 

digantikan dengan Field nama yang telah disediakan. 
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11. Pilih Button Add untuk memasukkan Field Nama yang telah 

disediakan 

12. Masukkan Data sumber yang telah disediakan  

13. Pilih Button OK jika telah selesai memasukkan data 

14. Simpan data pada Drive yang diingikan, setelah tersimpan akan 

secara otomatis tampil data yang telah dientrykan. 

15. Pilih Insert Merge Field, masukkan Fiel – Field yang telah dientrykan 

pada dokumen yang telah disediakan. 

16. Untuk mengantikan sebutan, nama, alamat, kota dan kode pos 

terdapat pada Priview Results 
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Ketentuan soal 

 Ketiklah naskah di bawah ini sesuai aslinya 

 Buatlah naskah dalam format coloum 

 Gunakan font arial narrow pada paragraf 1 

 Gunakan format drop cap untuk paragraf 1 

 Gunakan font Tahoma pada paragraf 2 

 Gunakan font Monotype Corsiva pada paragaf 3 

 Gunakan font Arial black 

 ngan nama “Latih 1A” di folder Word milik anda 

 

Internet Dalam Kehidupan Kampus  

 

nternet sekarang 

mudah anda 

dapati. Didekat 

kontrakan kita, 

dekat kampus,  

dan bahkan di 

Mall, Warung-

pun sekarang 

bukan hanya 

warung makan 

dan warung 

telepon saja, 

tetapi ada juga 

Warung Internet 

(Warnet). 

Bahkan  

komoditas 

Warnet-pun telah 

ditingkatkan 

dengan sebutan 

Kafe Intenet, yang menunjukan nuansa lebih 

modern, gaul, dan cool. 

B       Bagaimana dengan kehidupan Internet di kampus?Apakah 

sudah menjadi kebutuhan para civitas Akademika-nya? 

Pertanyaan ini membutuhkan suatu survei yang akan 

mengetahui seberapa besar kemampuan dan kemauain para 

mahasiswa dan dosen dalam memanfaatkan fasilitas Internet. 

Kalau gampangnya saja menurut penyelidikan, Internet rata-

rata digunakan para mahasiswa dan ABG SMU untuk 

Chatting. Yang berarti berkomunikasi melalui Internet 

yang dilakukan dengan menggunakan keyboard (tanpa 

suara). Kemudian E-mail yang merupakan fasilitas 

internet dalam mengirim dan menerima surat elektronik 

yang sedemikian cepat dan menjangkau ke seluruh 

dunia tanpa terkecuali. 

Akhirnya tanpa kemauan yang keras dari dunia pendidikan, 

internet akan sia-sia saja dan tidak dapat dimanfaatkan 

sebagaimana mestinya. Bukan hanya dalam hiburan, 

tetapi juga dalam pendidikan dan pengembangan 

keilmuan. 

 

SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

Format coloum dan drap cap 
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Mars dan Venus  
di Tempat Kerja 

 

 

Bayangkan bahwa 
Pria berasal dari Mars, 
Wanita berasal dari 
Venus.Dahulu kala, kita 
bertemu, jatuh cinta, dan 
memutuskan hidup 
bersama di Bumi.Saat itu, 
kita benar-benar jauh 
berbeda dengan kita 
sekarang.Kaum pria 
merawat keluarga dengan 
bekerj di luar rumah dan 
kaum wanita keluarga 
dengan bekerja di dalam 
rumah. Warga Venus 
cendrung lebih 

berorientasi pada 
hubungan dan warga mars 
lebih berorientasi pada 
pekerjaan.  

Bersama-sama, 
tetapi dalam dunia yang 
berbeda, mereka 
membentuk hubungan dan 
rekanan yang selaras 
dengan pembagian kerja 
yang jelas ini, mereka 
menangani semuanya dan 
hidup bahagia selamanya. 
Lama kelamaan, warga 
Venus merasa lelah hanya 
mengurusi keluarga dan 

ingin bekerja di luar rumah 
serta menghasilkan uang 
seperti kaum pria.  

Mereka merasa 
terbelenggu harus 
tergantung pada pasangan 
mereka dan ingin menjadi 
mandiri serta berotonomi 
juga. Semakin lama wanita 
dalam berbagai kehidupan 
menjadi semakin terlibat 
dalam proses menghidupi 
keluarga dengan membuat 
kontribusi yang berarti di 
tempat kerja dan juga di 
rumah

 

eski merupakan perubahan yang bagus dan alami hal ini memicu banyak 

sekali kebingungan, konflik dan frustasi di tempat kerja. Dan yang 

memperburuk keadaan, warga Mars dan Venus menderita amnesia 

selektif.Mereka lupa bahwa pria dan wanita sudah seharusnya berbeda dan 

bahwa perbedaan ini baik. 

 

Instruksi Soal di atas: 

1. Gunakan Font arial,centered dan bold pada judul 

2. Ketik naskah di atas dan bentuklah dengan  format coloum 

3. Gunakan Font tahoma dan  bentuk paragraf dengan format first line pada ketiga kolom 

4. Gunakan Font caurier new dan Drop cap  pada paragraf yang lain 

 Simpan data ini dengan namalatihan-1B 
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Komputer Perkantoran 

A. Pemakian komputer di bidang perkantoran mempunyai manfaat yang besar sesuai 

dengan keahlian pemakainnya. Manfaat-manfaat yang utama antara lain : 

1. Dengan program-program finite elemen dapat dibangun model-model numeric 

®yang lebih mendekati keadaan struktur kerja yang sesungguhnya sehingga 

dapat diperoleh hasil analisa yang lebih tepat dalam tempo yang relatif singkat 

2. Karena penggunaan dengan model-moel numeric ®komputer lebih cepat dan 

lebih teliti,  maka dapat dilakukan optimasi perencanaan untuk memperoleh 

planning kerja yang lebih aman dan lebih ekonomis. 

3. Manfaat lain adalah partisipasinya para officer didalam menggalakan teknologi 

yang serba bisa ini. 

B. Kerugian-kerugiannya antara lain : 

1. Banyak officer menganggap komputer sebagai “black box” yang akan selalu 

memberikan hasil analisa yang benar.  

2. Akibat anggapan tersebut dan disertai pemakaian rutin, para officer kurang sensitif 

terhadap kesalahan-kesalahan potensial yang berbahaya yang sekali-kali dapat 

terjadi dalam pemakaian komputer. 

3. Banyak officer mempunyai anggapan-anggapan yang keliru, misalnya : 

 Perhitungan numerik komputer sangat teliti 

 Program-program yang dijual di pasaran sudah bebas dari kesalahan (bugs) 

 Sebagian dari SDM akan mengalami suatu kelebihan karena sebagian besar 

tugas perkantoran dapat dilakukan dengan cepat oleh alat ini dan officer yang 

menggunakan sedikit mungkin. 

Instruksi soal 

1. Ketiklah judul menggunakan font arial 16 pt, bold 

2. Atur pengetikan dengan format  Bullet and Numbering dalam penulisan naskah 

3. Sisipkan lambang-lambang dalam naskah dengan insert symbol 

SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

Bullet /Numbering dan insert symbol 
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4. Simpan dengan nama latihan-2A 

 

 

 

 

Kerjakan naskah seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan soal 

 Seluruh isi teks menggunakan arial 12 pt 

 Judul menggunakan Font Time New Roman 16 pt, Bold 

 Sisipkan simbul-simbul di atas dengan insert symbol 

 Simpan dengan nama “Latih 2B” di folder Word milik anda  

 

 

SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

Bullet / numbering dan symbol 

 

Materi Yang Diajarkan Dalam MS Word  

 

Meteri Yang Diajarkan Dalam pelatihan komputer ini jika 

dirunut berdasarkan Menu yang ada, antara lain : 

 

1. Menu File  
2. Save As  

3. Page Setup  

4. Menu Insert  

5. Footnote  

6. Text Box  
7. Object  

8. Menu Format  

9. Font  

10.Paragraph 

11.Bullet and Numbering  

12.Borders and Shading  

13.Menu Tools  

14.Mail Merge  

15.Menu Table  

16.Formula 
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Ketentuan Soal : 

1. masukan data tabulasi dengan Tab Stop sebagai berikut: 

- 0.5” aligment left, leader None 

- 0.75” aligment right, leader none 

- 5”, aligment right,leader 2 …… 

- 5.5”, aligment decimal, leader none 

2.Atur spasi daftar isi menjadi 1,5 space dan simpan tugas ini dengan nama latihan-3A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Masukan Tab Stop Position sebagai beirkut  

 0,6” aligment right, leader none 

 0,75” aligment left, leader none 

 5” aligment left, leader 2 

 5,5: aligment decimal, leader none  

 Simpan dengan nama “Latih 3” di folder Word milik anda  
 

 

 

 

 

 

 

 

SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

Tabulasi 

DAFTAR ISI  

 

Halaman judul  .....................................................................................................................  i 

Halaman persembahan  ........................................................................................................  ii 

Halaman motto  ...................................................................................................................  iii 

Daftar tabel dan gambar  .....................................................................................................  iv 

Kata pengantar  ....................................................................................................................  v 

BAB I  Pendahuluan  ....................................................................................................  1 

a. Latar belakang masalah  ..............................................................................  1 

b. Perumusan masalah  ....................................................................................  3 

c. Tujuan dan kegunaan penelitian  .................................................................  3 

d. Metodologi penelitian  .................................................................................  5 

e. Sistematika pembahasan  .............................................................................  7 

BAB II Landasan Teori  ...............................................................................................  10 

a. Pengertian dasar  ..........................................................................................  10 

b. Tinjauan pustaka  .........................................................................................  15 

BAB III Gambaran Perusahaan  ...................................................................................  20 

a. Gambaran umum  ........................................................................................  20 

b. Struktur organisasi perusahaan  ...................................................................  25 

c. Sifat-sifat khusus perusahaan  .....................................................................  30 

BAB IV Hasil dan Analisa  ............................................................................................  40 

a. Hasil penelitian  ...........................................................................................  40 

b. Analisa penelitian  .......................................................................................  50 
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SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

Tabulasi manual  

 

 

DAFTAR HARGA BUKU-BUKU KOMPUTER 

PENGOLAH KATA 

Judul : Wordstar Profesional Version 7.0 

ISBN : 979-533-082-9 

Author : Ir. Saptowo Salimo .......................................................... Rp. 5,000.00 

Judul : Aplikasi Wordstar untuk Bisnis 

ISBN : 979-533-090-X 

Author : Ir. Agt. Hanung Sudibyono ............................................. Rp. 5,500.00 

Judul : Wordstar Profesional Release 5.0, 5.5, 6.0 

ISBN : 979-533-082-9 

Author : Ir. Agt. Hanung Sidibyono .............................................. Rp. 3,750.00 

Judul : Wordstar SpellStar Mail Merge sampai dengan Release 6.0 

Isbn : 979-533-021-7 

Author : Ir. Eko Nugroho, MS ....................................................... Rp. 10,750.00 

 

Judul : Lotus for Windows 

ISBN : 989-533-022-l 

Author : Dr. Winardi Sutantyo....................................................... Rp. 14,000.00 
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SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

Tabel dan formula 

 

 

Ketentuan soal: 

Buatlah surat dan tabel di bawah ini ! 

Simpan dengan nama “Latih 4A” di folder Word milik anda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Maret 2007 

No. 111 / 222 / Mart / 2004 

 

 

 

Kepada. 

Seluruh dealer di Semarang 

 

Sehubungan dengan tidak stabilnya kondisi harga pasaran hardware, maka kami 

selaku distributor tunggal untuk Intel processor di Semarang memberikan alternatif 

sebagai berikut : 

 

Type barang Keterangan 

101-K-agf Komputer Pentium 4 Afgreat 

104-PC Printer Cannon 

102-M-LG Monitorl LG 

105-M-SM Monitor Samsung 

107-K-CL Komputer Celeron 
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SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

Tabel dan Formula  

 

Ketentuan soal : 

 Buatlah tabel seperti pada contoh soal di bawah 

 Buatlah formula pada “Total Price” adalah = Quality *Unit price  

 Untuk formula pada kolom “Total price in rupiah” adalah = Total Price *9200 (nilai rupiah 

terhadap dollar saat ini) 

 Untuk formula pada kolom “Harga jumlah” adalah = Unit *Harga Unit 

 Simpan dengan nama “Latih 4B” di folder Word milik anda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepada 

PT. Kong Kali Kong 

Semarang 

 

Bersama ini kami kirimkan daftar pesanan kami, pembayaran akan kami lakukan 

melalui Cheque yang dapat dicairkan pada tanggal 29 Oktober 2001. 

Catatan : US$ 1,00 = Rp 9200,- (nilai rupiah terhadap dollar hari ini). 

 

No Brand Quantity Unit Price Total Price Total Price in Rp 

1 Intel-Pentium IV-1.3 Ghz 25 US$ 278 ? ? 

2 Intel-Pentium IV-1.4 Ghz 200 US$ 228 ? ? 

3 Intel-Pentium IV-1.5 Ghz 70 US$ 327 ? ? 

4 Intel-Pentium IV-1.7 Ghz 15 US$ 480 ? ? 

5 Intel-Pentium IV-2.0 Ghz 100 US$ 516 ? ? 

TOTAL ? ? 
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SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

DRAWING (picture, wordart dan autoshapes) 

 

 

Ketentuan soal : 

 Sisipkan Wordart untuk judul dan sisipkan gambar sesuai selera anda 

 Atur pengetikan naskah dengan centered 

 Simpan dengan nama “Latih 5A” di folder Word milik anda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hidup  sehat dambaan setiap orang. Apalah artinya duit banyak kalau badan kita dalam keadaan sakit, 

begitulah kata orang. Maka Prof. Happy akan memperkenalkan resep-resep 

simpanan beliau sehingga beliau dapat hidup sehat terus sampai 

sekarang dalam usianya yang ke- 115 tahun ini. 

Banyak-banyaklah berolah raga pagi, kata beliau. Karena olahraga pagi 

selain membuat tubuh kit segar juga bisa membuat kita disiplin bangun 
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pagi. 

Banyak-banyaklah minum air putih. Setiap hari minimal enam liter air putih akan membuat tubuh kita sehat dan 

bugar.Banyak-banyaklah istirahat. Bila sudah waktunya istirahat, gunakan sebaik-baiknya waktu itu untuk 

istirahat. Karena dengan istirahat akan memberi kesempatan bagi tubuh kita untuk berhenti dari aktivitasnya. 

Demikian resep singkat hidup     sehat cara Prof. Happy Untuk resep lainnya dalam menghadapi berbagai 

macam penyakit (Prof. Happy pernah mengidap     beberapa macam penyakit) kirimkan surat anda 

disertai perangko kilat   2 lembar ke 

 

 

 

 

SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

Drawing 

 

Ketentuan : 

 Judul menggunakan Shading warna Hitam. 

 Paragraf 1 menggunakan border. 

 Paragraf 2 menggunakan Format Colomn dan menggunakan Drop Cap (Dropped). 

 Paragraf 3 menggunakan Drop Cap (In Margin). 

 Paragraf 4 menggunakan model Colomn. 

 Simpan dengan nama “Latih 5b” di folder Word milik anda  

 

 

 

Kemajuan jaman membawa banyak perubahan terhadap struktur 

kehidupan masyarakat. Masyarakat yang semula bercirikan 

tolong-menolong, tepa selira, dan saling menghormati 

terhadap sesamanya sekarang pudar dan diganti tradisi 

baru. Tolong menolong sudah terobsesi mejadi “Ditolong 

mau, kalau menolong harus ada duit”. Begitulah pameo yang terjadi pada 

masyarakat, walaupun bukan seluruhnya, tetapi hal itu yang melatarbelakangi 

penelitian.  

 

PO BOX 2001 SMG 5000. 

 

Kebebasan yang semula terkekang sekarang di  buka 

dengan selebar-lebarnya. Dan hal ini kadang 

dimanfaatkan oleh sebagian masayarakat untuk 
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Berdasarkan itulah akan diteliti aspek-aspek perubahan tata kehidupan masyarakat yang akan 

mengambil penelitian sekitar keadaan sewaktu presiden RI kedua masih berkuas dan sesudah 

ia tidak berkuasa lagi. Informasi yang handal dan reliabel dari berbagai sumber akan menjadi 

acuan dalam penulisan kali ini. Kehidupan orang-orang sekitar penguasa, pejabat negara, 

pengsaha dan golongan ekonomi lemah akan mewakili aspirasi mereka tentang ini. 
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SOAL LATIHAN MICROSOFT WORD 2007 

Mail Merge  

 

Soal 1 

Ketentuan soal : 

 Lakukan langkah pembuatan Mail Merge 

 Teks didalam kurung tidak usah diketik, karena merupakan “Merge Field”  

 Simpan data surat dengan nama “Latih 6A” di folder Word milik anda 

 Untuk data isikan bebas, simpan dengan nama “data anggota” di folder Word milik 

anda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikatan Alumni Mahasiswa Universitas Negeri Semarang 

Jawa Tengah 

 

 

 

 

Kepada Yth. 

Bapak / Ibu 

Peserta <<peserta>> 

<<kota>> 

 

 

Mengharap kehadiran bapak dan ibu, pada 

Hari / tanggal  : Minggu, 14 Oktober 2007 

Waktu  : 09.00 WIB sampai dengan selesai 

Tempat : Auditorium UNNESSemarang 

  Jl. Sekaran Raya Semarang 

Acara : -  Keakraban 

  -  Seminar Sosialisasi dan Kemasyarakatan 

 

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan banyak terima kasih. 

 

 

 KetuaSekretaris  

 

 

 Prof. Dr. Baeng H. Prof. Ir. Wicaksono 

 NIP. 301 847 834 NIP 985 894 345 
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Data Anggota: 

 

Nama Peserta Kota Sumbang Daftar Kesejahteraan 

Paijono 

Sungkowo 

Taniawati 

Papananda 

Astrabarata 

Malang 

Jakarta 

Pati 

Bogor 

Semarang 

250.000,- 

150.000,- 

100.000,- 

200.000,- 

200.000,- 

10000 

10000 

10000 

10000 

10000 

50.000 

100.000 

75.000 

100.000 

150.000 

 

 

 

Soal 2 (mail merge) 

 

Buatlah contoh surat undangan bebas (pernikahan, ulang tahun, rapat dll) 

Masukan data 10 data bebas  

Simapan contoh surat 2 dengan nama latihan 6B 
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BAB II 

MIROSOFT EXCEL 2007 

Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi spreadsheet populer yang banyak 

digunakan dalam masyarakat.Ms. Excel ini mempunyai banyak kemampuan dan 

keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan laporan, analisa 

kuangan, administasi bisnis ke dalam bentuk tabel dan fungsi yang lain 

sebagainya.Seperi versi sebelumnya, Microsoft Excel 2007 juga terinstal dalam satu 

paket Microsoft Office 2007. 

I. MEMULAI APLIKASI MICROSOFT EXCEL 2007  

1. Untuk membuka Ms. Excel, klik tombol  pada bawah layar windows 

2. Klik All Programs 

3. Pilih Folder Microsoft Office  

4. Pilih Microsoft Excel 2007 

Langkah-langkah dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2.1 : Cara menampilkan Aplikasi Ms Excel 2007 

3 

 

4 

 

2 

 

1 
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Gambar 2.2 :Tampilan Area kerja Ms Excel 2007 

1.1 INTERFACE 

Pada tampilan menu dan toolbars yang tersedia Ms. Excel terjadi perubahan yang signifikan 

dari versi sebelumnya yaitu 2003, berikut  penjelasan lembar kerja Ms. Excel.  

 Tombol office merupakan pengganti menu File yang sering dijumpai dalam 

Microsoft Excel versi sebelumnya. Tombol ini berisi perintah-perintah standar untuk 

mengoperasikan file dokumen, seperti membuka dokumen, menutup dokumen, dan 

mencetak dokumen. 

 Tab merupakan bagian yang berbentuk tabulasi dan berisi serangkaian group yang 

memuat beberapa tombol perintah yang relevan. 

 Title Bar (lajur judul) tercantum nama program, yaitu nama dokumen atau file yang 

sedang diproses dan nama aplikasi yaitu Microsoft Excel. Pada awalnya, Excel 

Tombol Office Quick Access Toolbar Tab Formula Bar Tittle Bar Tombol Diaglog Group 

Name Box 

Pointer 

Tabulasi Sheet 
Lembar Kerja Zoom Level 
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memberi nama Book1 pada file tersebut, namun kita dapat mengubahnya ke nama 

lain. 

 Grup merupakan bagian yang terletak di bawah tab dan berisi sederetan tombol-

tombol perintah untuk menjalankan suatu proses tertentu dengan cara mengklik 

tombol-tombol perintah tersebut. 

 Quick Access Toolbar merupakan toolbar yang memiliki keistimewaan khusus dan 

terletak di bagian sudut kanan atas lembar kerja. Isi tombol-tombol perintah dalam 

toolbar ini dapat dimodifikasi, sehingga kita dapat menambahkan beberapa tombol 

perintah yang sering digunakan dalam toolbar ini. 

 Tombol Dialog merupakan tombol dengan simbol anak panah yang di bagian kanan 

nama. Tombol ini berfungsi untuk membuka kotak dialog dengan perintah-perintah 

yang lebih kompleks dan masing-masing disesuaikan dengan nama toolbarnya. 

 Close merupakan tombol yang befungsi untuk menutup dokumen atau keluar dari 

Microsoft Excel. 

 Maximize dan Minimize berfungsi untuk memaksimalkan dan meminimalkan ukuran 

jendela lembar kerja Microsoft Excel. 

 Name Box berfungsi untuk memasukkan alamat sel atau nama dari range yang 

menunjukkan pada suatu tempat tertentu di lembar kerja. Pemberian nama pada suatu 

sel atau range tertentu di lembar kerja akan memudahkan dalam operasi matematika 

atau pembacaan suatu tabel. 

 Formula Bar digunakan untuk menampilkan informasi isi sel yang aktif di lembar 

kerja, untuk memasukkan dan mengubah formula/rumus. 

 Scrollbar Vertikal digunakan untuk menggulung layar secara vertical dan Scrollbar 

 Horizontal digunakan untuk menggulung layar secara horizontal. 
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 Tabulasi sheet merupakan lembar kerja utama dari Microsoft Excel yang digunakan 

untuk menampung seluruh data dan formula yang akan digunakan sebagai sumber 

data pembentuk tabel atau laporan. 

 Navigasi sheet merupakan sederetan tombol perintah yang berfungsi untuk pindah 

antar sheet aktif. 

 Tombol pengatur tampilan lembar kerja merupakan bagian yang berisi sederetan 

tombol perintah untuk mengatur tampilan dokumen dalam lembar kerja. 

 Zoom level merupakan bagian yang berisi sederetan tombol perintah untuk mengatur 

ukuran tampilan dokumen dalam lembar kerja. 

 

1.2 Lembar Kerja dan Buku Kerja 

Lembar kerja atau worksheet merupakan bagian utama pada layar Excel. Lembar kerja 

dibagi atas kolom (colums) dan baris (rows). Office Excel 2007 kini didukung 

kemampuan dengan jumlah kolom dan baris yang semakin banyak, yaitu 1.048.576 

baris dan 16.384 kolom setiap worksheet. Dengan demikian kolom terakhir pada 

worksheet Excel adalah XFD bukan lagi kolom IV. 

Dibanding versi sebelumnya hany 65.536 baris dan 256 kolom. Ini berarti 

penambahan jumlah baris 15,25 kali dan jumlah kolom 62,5 kali. Dari jumlah sel, 

maka kemampuan baru Excel 2007 meningkat 1024 kali.Perpotongan antara kolom 

dan baris disebut sel dan kumpulan sel disebut range. 

File yang dihasilkan dengan suatu program aplikasi disebut dokumen. Excel akan 

menghasilkan dokumen yang disebut buku kerja atau workbook. Suatu buku kerja 

merupakan kumpulan lembar kerja.Selain lembar kerja, suatu buku kerja dapat 

mengandung lembar grafik. 
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2. Mengoperasikan Microsoft Excel  

2.1 Membuat New Workbook 

Cara membuat workbook baru pada Ms. Excel 2007 dapat dilihat dari langkah-

langkah berikut ini : 

1. Klik Button Office  kemudian pilih menu New, dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

maka akan ditampilkan menu (1) New Workbook  (2) pilih Blank Workbook  (3) pilih 

Create 

 

Gambar 2.3 :Membuat New Workbook 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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2.2 Menyimpan dan menutup lembar kerja 

Setelah selesai bekeja, dokumen/lembar kerja yang telah dibuat dapat disimpanserta 

selanjutnya ditutup. Cara untuk menyimpan serta menutup dokumen yang telah dibuat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Klik tombol office (office button), 

2. Pilih save (jika pertama kali menyimpan), Save as (Jika ingin mengganti format 

file dan mengganti tempat penyimpanan file) 

3. Tentukan lokasi penyimpanan 

4. Ketik nama file 

5. Pilih tipe file 

6. Klik save 

 

 
 

 

Gambar 2.4 :Menyimpan dan menutup lembar kerja 

 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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2.3 Menutup workbook 

Seteleh selesai bekerja dengan program aplikasi Microsoft Excel 2007, dapat 

mengakhirinya dengan menggunakan langkah berikut : 

1. Simpan dokumen yang sudah dibuat. 

2. Klik Button Office , kemudian klik tombol  yang berada dipojok 

kanan atas jendela kerja. 

Tunggu sampai jendela program Aplikasi Ms. Excel 2007 ditutup 

 

Gambar 2.5 :Menutup workbook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2.4 Menambah worksheet 

Jika memerlukan tambahan worksheet dalam workbook, MS Excel memberikan cara mudah 

untuk menambahkan worksheet ke dalam workbook. Caranya adalah dengan meng 

klik ikon worksheet. 

 

 

Gambar 2.6 :Menamb Worksheet  

 

 

 

 

 

 

Menambah  

Worksheet baru 
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2.5 Mengganti nama worksheet 

MS excel memberi nama standar worksheet dengan nama “sheet” diikuti angka. Nama 

standar tersebut dapat dirubah dengan cara sebagai berikut: 

1. Klik  kanan pada worksheet yang akan diganti namanya pilih Rename (Klik 

dua kali pada worksheet)  

2. Beri nama baru (misalnya lembar 1), lalu tekan enter. 

 
Gambar 2.7 :Menggantikkan Nama Worsheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik kanan atau klik 

dua kali pada 

worksheet 

Pilih 

Ren

ame 
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2.6 Memasukkan data 

Untuk memasukkan data kedalam sel, baik data berupa angka maupun teks, dilakukan 

dengan cara mengklik sel yang diinginkan untuk diisi data kemudian diketikkan 

datanya. Setelah selesai, kemudian tekan “enter”. 

 

Gambar 2.8 : Memasukkan Data 
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2.7 Menggabungkan beberapa sel 

Penggabungan beberapa sel menjadi satu sel dalam worksheet dilakukandengan 

menggunakan fasilitas “Merge & Center”. Langkah-langkahnya adalah 

sebagaiberikut: 

1. Pilih sel yang akan digabung 

2. Klik tombol “merge and center” 

 

Gambar 2.9 :Menggabungkan beberapa sel 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih Sel yang akan 

digabung 

Klik Tombol  

“Merge & Center” 
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2.8 Pengaturan format angka 

Angka merupakan bentuk data yang akan sering sekali digunakan dalam programexcel 

dikarenakan program excel merupakan program pengolah data (angka). Dalam 

pengaturan format angka, seperti: mengatur format penulisan (angka, mata uang, pecahan, 

dll), lambang mata uang, pemberian lambang persen dan koma, sertamenampilkan 

angka nol dibelakang koma dengan pengetikkan angka tanpa menggunkan simbol 

titik(.) ataupun koma. Langkah-langkah nampak pada tampilan sebagai berikut: 

1. Sorot Data yang akan diubah format angkanya 

2. Pilih HomeNumber (maka akan tampil menu Format Cells) 

NumberAccounting (Jika ingin ada lambang mata Uang)  pada simbol 

dapat memilih jenis lambang mata uang  klik Button OK 

 

Gambar 2.10 :Pengaturan format angka 

 

 

(1) 

Sorot Data 

yang 

akan 

diubah 

format 

angkan

ya 

(2) 

Number 

(4) 

Accounting 

(5) Pilih jenis 

lamba

ng 

mata 

uang 
(6) 

Kemuadian 

Klik 

button 

OK 

Format Cells 

(3) 

Number 
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2.9 Mengatur Border 

Garis yang muncul dalam tampilan lembar kerja MS Excel merupakan garis bantu, 

sehingga diperlukan border untuk memberikan tampilan garis yang sesungguhnya. 

Untuk memberikan border pada lembar kerja excel tersebut dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Tentukan sel yang akan diberi border 

2. Klik tanda panah pada group Alignment 

3. Klik tab border 

4. Pilih style 

5. Pilih border yang diinginkan 

6. Klik ok 

 

Gambar 2.11:Mengatur Border 
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5.10 Mengubah isi sel 

Isi sel dalam lembar kerja dimungkinkan untuk diubah. Untuk mengubah isi sel dalam 

lembar kerja dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Klik sel yang akan diubah 

2. Ubah isi sel pada kotak formula 

 

Gambar 2.12 : Mengubah isi sel 

 

 

 

5.11 Menggunakan rumus atau formula statistik atau matematika 

Penggunaan formula didalam MS Excel sangat membantu dalam melakukan operasi 

bilangan matematika, baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun 

pembagian. Untuk menggunakan formula matematika, selalu diawali dengan 

menggunakan tanda sama dengan (=). 

(1) 

 Pilih sel yang 

akan diubah 

(2) 

 Ubah isi sel 
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1. Menulis rumus dengan angka Untuk menuliskan rumus dengan angka, dapat 

dilakukan dengan cara menuliskan angka beserta operasi hitungnya ke dalam sel 

atau formula bar, lalu tekan enter, sebagaimana tampak pada gambar berikut: 

 

 
 

Gambar 2.13 :Menggunakan rumus atau formula statistik atau matematika 

 

5.12 Menggunakan Autosum 

Autosum merupakan fungsi yang terdapat didalam MS excel yang digunakan untuk 

melakukan proses perhitungan matematika. Menu-menu pilihan yang terdapat pada 

fasilitas autosum ini meliputi: 

1. Sum, digunakan untuk melakukan penjumlahan data dalam suatu range 

datatertentu 

(1) 

 Klik sel yang  

akan dihitung  

(2) 

 Klik sel yang  

akan dihitung  

(3) 

 C4*D4 

 

C4 (menyatakan 

pada 

kolom “C” 

bari ke 

“4”) 

sedangkan  

D4 (menyatakan 

pada 

kolom “D” 

baris ke 

“4”  

Hasil yang 

didapat 

setelah 

dihitung  
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2. Average, digunakan untuk menghitung rata-rata data dalam suatu range 

datatertentu 

3. Count numbers, digunakan untuk menghitung jumlah data dalam suatu 

rangedata tertentu 

4. Max, digunakan untuk mencari nilai maksimal dalam suatu range data tertentu 

5. Min, digunakan untuk mencari nilai minimal dalam suatu range data tertentu. 

6. Untuk menggunakannya, dilakukan langkah-langkah berikut: 

a) Klik ribbon formula 

b) Klik tombol autosum pada group function library 

c) Pilih range data yang ingin dihitung 

d) Pilih jenis fungsi yang diinginkan pada autosum. 

 

Gambar 2.14:Menggunakan Autosum 
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3. FUNGSI LOGIKA 

Selain operasi hitung,Excel 2007 juga dapat melakukan operasi logika. Dengan operasi 

logika ini Excel 2007 dapat melakukan penilaian apakah suatu pernyataan benar atau 

salah. 

3.1 Ekspresi atau pernyataan logika 

Apabila Anda ingin menggunakan operasi logika, biasanya diperlukan adanya ekspresi 

atau pernyataan logika. Untuk menggunakan ekspresi atau pernyataan logika 

memerlukan salah satu operator relasi (operator pembanding) berikut ini : 

 = sama dengan  

 < lebih kecil dari 

 > lebih besar dari  

 < = lebih kecil atau sama dengan 

 > = lebih besar atau sama dengan 

 <> tidak sama  

Sebagai contoh isilah sel A3 dengan angka 125 dan 250 sedangkan sel B3 dengan 

angka 300 dan 100. Selanjutnya isi selC3 dengan ekspresi atau pernyataan logika 

berikut ini : 

 =B3>=A3 
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Gambar 2.15 :Menggunakan Autosum 

Dengan ekspresi logika ini, Excel 2007 akan menampilkan tulisan TRUE bila pernyataan 

BENAR dan akan menampilkan tulisan FALSE bila pernyataan itu SALAH, dapat 

dlihat pada gambar. 

 

3.2 Operator Logika 

Anda dapat menggabungkan dua (atau lebih) ekspresi logika dengan menggunakan 

operator AND atau OR.Operator AND dan OR biasadisebut operator logika. 

Penulisan oparator Logika AND mempunyai bentuk sebagai berikut : 

AND (Ekspresi Logika-1, Ekspresi Logika-2,…) 

Suatu ekspresi yang menggabungkan dua (atau lebih) ekspresi logika dengan operator 

AND akan dianggap BENAR, bila semua ekspresi logika yang digabungkannya 

BENAR. Lihat gambar dibawah ini 
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Gambar 2.16 : Operator Logika (AND) 

Sedangkan untuk penulisan operator Logika OR mempunyai bentuk sebagai berikut: 

OR (Ekspresi Logika-1, Ekspresi Logika-2,…) 

Suatu ekspresi yang menggabungkan dua (atau lebih) ekspresi logika dengan operator OR 

akan dianggap BENAR bila setidaknya salah satu ekspresi logika yang 

digabungkannya BENAR. Lihat Gambar 

 

Gambar 2.17 : Operator Logika (OR) 

Fungsi Logika IF 

Penulisan fungsi Logika IF mempunyai bentuk sebagai berikut : 
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=IF(syarat, perintah jika benar, perintah jika salah) 

atau 

=IF(Logical_test; value_if_true; value_if_false)   

Artinya kalau ekspresi logika benar maka perintah pada value_if_true yang akan 

dilaksanakan, tetapi kalau ekspresi logika salah, maka perintah pada value_if_false 

yang akan dilaksanakan. 

 

Gambar 2.18 :Fungsi Logika (IF) 

Sebagai contoh buat Daftar Penjualan Buku. Lihat gambar “Fungsi Logika IF) Pada 

kolom Hadiah tulis “PENSIL” bila membeli buku lebih dari 17, selain itu akan 

mendapat “-”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Anda dapat menggunakan fungsi IF di sel F4 

dengan penulisan rumus sebagai berikut : 

=IF(D5>=17;”PENSIL”,”-”) 

Fungsi IF dengan Dua Ekspresi Logika 

Penulisan fungsi IF dengan dua tes logika adalah: 

=IF(AND(syarat1, syarat 2), perintah  jika benar, perintah jika salah) 

atau 

=(AND(logical1, logical2), value_if_true, value_if_false) 
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Artinya kalau ekspresi logika1 dan logika2 benar maka perintah pada value_if_true yang 

dilaksanakan, tetapi kalau ekspresi logical atau logika2 atau kedua-duanya salah, 

maka perintah pada value_if_false yang akan dilaksanakan.

 

Gambar 2.19 :Fungsi IF dengan Ekspresi Logika IF 

Sebagai contoh buat Daftar Penjualan Buku. Lihat Gambar. Pada kolom Hadiahtertulis 

“PENSIL” bila membeli buku lebih dari 17 dan Jumlah harga lebih dari Rp 

1.500.000, selainnya “ – “. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Anda dapat menggunakan fungsi IF di sel G7 

dengan penulisanan rumus sebagai berikut : 

=IF(AND(D4>=17;E4>=1500000);"PENSIL";"-") 

Fungsi Pembacaan Tabel 

Apabila Anda bekerja dengan program aplikasi spreadsheet, fungsi pembacaan tabel 

merupakan salah satu fungsi yang sering digunakan. 

 

3.3 Fungsi VLOOKUP DAN HLOOKUP 

Fungsi VLOOKUP DAN HLOOKUP digunakan untuk membaca suatu tabel.Jika tabel 

disusun secara vertical, digunakan fungsi VLOOKUP, sedangkan untuk tabel yang 

disusun secara Horizontal digunakan HLOOKUP. 
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Penulisan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP  mempunyai bentuk sebagai berikut : 

 =VLOOKUP(nilai kunci, tabel data, nomor indek kolom) 

 atau 

 =VLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Col_index_Num) 

  

 =HLOOKUP(nilai kunci, tabel data, nomor indek baris) 

 atau 

 =HLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Row_index_num) 

Catatan: 

Nomor Indeks Kolom (Col_index_num) merupakan angka untuk menyatakan posisi suatu 

kolom dalam tabel. Sedang Nomor Indeks Baris (Row_index_num) merupakan 

angka utnuk menyatakan posisi baris dalam tabel tersebut. Nomor Indeks dimulai 

dengan nilai 1 (satu) untuk kolom dan baris pertama dalam range tersebut. 

 

Gambar 2.20 :Fungsi VLOOKUP 
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Sebagai contoh buat Laporan Penjualan Buku tersebut, sel ”Nama Buku” dan “Harga 

Buku” diisi dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, dengan penulisan rumus 

sebagai berikut : 

  Sel C10 diisi “ =VLOOKUP(B10;A3:C6;2) “  

  Sel D10 diisi “ =VLOOKUP(B10;A3:C6;3) “ 

 Sel F10 diisi “ =D10*E10 ” 

 Sel G10 disi “ =IF(E10>=17;"PENSIL";"-") “ 

 

3.4 Fungsi CHOOSE 

Fungsi ini digunakan untuk memilih suatu data dalam list atau daftar. Penulisan 

fungsi CHOOSE mempunyai bentuk sebagai berikut : 

=CHOOSE(Nomor Indeks,Perintah-1,Perintah-2, …) 

atau 

=CHOOSE(Index_num, value1, value2, …) 
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Gambar 2.21 :Fungsi CHOOSE 

Sebagai contoh pada Laporan Penjulan Buku, lihat gambar terdapat sel Hari Pengiriman 

dimana akan diisi berdasarkan Tanggal Pengiriman dari masing-masing tujuan. 

Untuk mengisi Hari Pengiriman tersebut di atas, Anda dapat menggunakan 

kombinasi fungsi CHOOSE dan fungsi WEEKDAY. 

Fungsi WEEKDAY digunakan untuk menentukan angka urut hari dan tanggal. Penulisan 

Fungsi WEEKDAY mempunyai bentuk sebagai berikut : 

 WEEKDAY(Serial_number) 

Fungsi ini akan menghasilkan suatu angka urut hari yang artinya sebagai berikut: 

1 berarti Minggu 

2 berarti Senin 

3 berarti Selasa 

4 berarti Rabu 
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5 berarti Kamis 

6 berarti Jumat 

7 berarti Sabtu 

dengan penulisan rumus sebagai berikut : 

=CHOOSE(WEEKDAY(A10);"Minggu";"Senin";"Selasa";"Rabu";"Kamis";  

"Jumat";"Sabtu") 

 

3.5 FUNGSI TEKS ATAU STRING 

Data berjenis teks yang Anda tempatkan pada lembar kerja, dapat diolah lebih lanjut 

dengan menggunakan berbagai fungsi teks 

Fungsi LEFT 

Fungsi LEFT digunakan untukmengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah kiri 

sebanyak karakter yang Anda inginkan. Penulisan fungsi LEFT mempunyai bentuk 

sebagai berikut : 

 

 =LEFT(Teks, Jumlah karakter) 

 atau 

 =LEFT(Text, num_chars) 

Sebagai contoh Anda ambil sebagian teks dari tulisan “Laporan Penjualan” yang dimulai 

dari sebelah kiri sebanyak 5 karakter. Untuk itu tulis fungsi berikut ini: 

 =LEFT(“Laporan Penjualan”,5) maka hasil yang diperoleh “Lapor” 
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Gambar 2.22 :Fungsi LEFT 

 

Fungsi RIGHT 

Fungsi RIGHT digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah 

kanan sebanyak karakter yang Anda inginkan Penulisan fungsi RIGHT mempunyai 

bentuk sebagai berikut : 

 =RIGHT(Teks, Jumlah karakter) 

 atau 

 =RIGHT(Text, num_chars) 

Sebagai contoh Anda ambil sebagian teks dari tulisan “Laporan Penjualan” yang 

dimulai dari sebelah kanan sebanyak 6 karakter. Untuk itu tulis fungsi berikut ini: 

 =RIGHT(“Laporan Penjualan”,6) maka hasil yang diperoleh “jualan”. 
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Gambar 2.23:Fungsi RIGHT 

 

Fungsi MID 

Fungsi MID digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks mulai pada 

kedudukan tertentu sebanyak karakter yang Anda inginkan. Penulisan fungsi MID 

mempunyai bentuk fungsi sebagai berikut: 

 =MID(Teks, Kedudukan mulai mengambil, Jumlah karakter) 

 atau 

 =MID(Text, start_num, num_chars) 

 

sebagai contoh Anda ambil sebagian teks dari tulisan “Laporan Penjualan”  yang 

dimulai dari posisi karakter ke-9 sebanyak 3 karakter. Untuk itu tulis fungsi berikut 

ini: 

 =MID(“Laporan Penjualan”,9,3) maka hasil yang diperoleh “Pen” 
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Gambar 2.24 :Fungsi MID 
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LATIHAN – LATIHAN 

LATIHAN 1 

Daftar Upah Karyawan 

PT. Merpati Utama Sejahtera adalah sebuah penerbit dan percetakan, akan membuat 

laporan Gaji Karyawan Bulan Maret 2002. Laporan yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut : 

 

PT. SEHATI PALEMBANG 

LAPORAN UPAH KERJA KARYAWAN 

BULAN MEI 2007 

 
Nama 

Karyawan 

Jam 

Kerja 

Normal 

Jam 

Lembur 

Upah 

Kerja 

Normal 

Upah 

Kerja 

Lembur 

Total 

Upah 

Bruto 

PPH 

(10%) 

Total 

Upah 

Netto 

Andini 45 6      

Bayu 42 5      

Dedi 44 8      

Gunawan 42 0      

Shinta 41 8      

Yudi 40 6      

Budiman 45 0      

Jumlah Seluruh Karyawan  

Total Upah Netto Tertinggi  

Total Upah Netto Terendah  

Rata-rata total upah netto  

Total Upah Netto Keseluruhan  

 

Ketentuan : 

1. Bagian yang diarsir diisi dengan menggunakan formula atau rumus 

2. Upah kerja normal sebesar Rp 9.500/jam 

3. Upah kerja lembur sebesar Rp 5.500/jam 

4.  Total Upah Bruto adalah hasil jumlah antara Upah Kerja dan Upah Lembur, gunakan 

fungsi SUM 

5. PPH (Pajak) sebesar 10% dari Gaji yang diberikan pada seluruh upah karyawan. 

6. Total Upah Netto adalah hasil pengurangan antara Total Upah Bruto dengan PPH 

7. Hitung Total Upah Seluruhnya dengan menggunakan fungsi SUM 

8. Hitung Rata-rata Upah Netto dengan menggunakan fungsi AVERAGE 

9. Hitung Nilai Tertinggi Upah Netto dengan menggunakan fungsi MAX 

10. Hitung Nilai Terendah Upah Netto dengan menggunakan fungsi MIN 

11. Hitung jumlah seluruh karyawan dengan menggunakan fungsi COUNTA 
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LATIHAN 2 

Dibawah ini terdapat nilai mahasiswa LPSDM TAHUN 2011, sehingga akan diketahui program 

studi, nilai rata-rata, nilai huruf, keterangan dan biaya Pendidikan. Untuk menyelesaikan kasus 

tersebut, buatlah tabel pada lembar kerja Ms. Excel seperti dibawah ini. 

 

 

Ketentuan : 

1. NIM terdiri dari AAXXX-YYY  dimana : 

 AA : Program Studi yang terdirid dari : 

 TK = Teknik Komputer 

TI  = Teknik Informatika 

 MI = Manajemen Informatika 

 AK =  Akuntansi 

 XXX : Jangka waktu yang digunakan dalam pembayaran, yaitu 001 sebesar Rp. 3.000.000,- 

selain itu Rp. 2.750.000,- 

 YYY : Nomor urut Siswa 

2. Nilai rata-rata didapat dari Nilai MID, Nilai QUIS, Nilai Akhir 

3. Nilai Huruf ditentukan sebagai berikut : 

 Nilai rata-rata <50      : E Keterangan “GAGAL” 

 Nilai rata-rata <50-65 : D Keterangan “MENGULANG” 

 Nilai rata-rata <65-75 : C Keterangan “LULUS” 

 Nilai rata-rata <75-85 : B Keterangan “BAIK” 

 Nilai rata-rata <86       : A Keterangan “ISTIMEWA” 

4. Hitung seluruh total penerimaan Biaya Pendidikan untuk bulan Juli 2011 tersebut 
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Latihan 3 

 

Perhitungan Gaji Karyawan dengan fungsi Logika 

CV. Dian Utama akan mengadakan perhitungan gaji, sehingga dapat diketahui 

berapa jumlah uang yang akan dibayarkan pada setiap karyawannya. Untuk 

menyelesaikan kasus tersebut , buatlah lembar kerja berikut ini: 

 

 

Ketentuan : 

 

1. Status Perkawinan di dapat dari kode status, yaitu apabila kode status K = 

Kawin dan kode status T = Tidak. 

2. Jabatan Pegawai didapat dengan ketentuan : 

 Jika Kode Pegawai = “A”, maka  Jabatannya adalah “Pimpinan” 

 Jika Kode Pegawai = “B”, maka Jabatannya adalah “ Manager” 

 Jika Kode Pegawai = “C”, maka Jabatannya adalah “Staff” 

 Jika Kode Pegawai =”D “, maka Jabatannya adalah “Umum” 

3. Gaji Pokok didapat dengan ketentuan : 

 Jabatan Pimpinan sebesar  Rp  1.500.000 

 Jabatan Manager sebesar  Rp  1.000.000 

 Jabatan Staff sebesar Rp  750.000 

 Jabartan Umum sebesar  Rp 500.000 

4. Tunjangan Jabatan hanya diberikan pada Jabatan Pimpinan atau Manager 

sebesar 7% dari Gaji Pokok. 

5. Tunjangan anak diberikan pada seluruh karyawan yang mempunyai anak 

masing-masing sebesar 5% dari Gaji Pokok ( Maksimal  2  anak ) 

6. Hitunglah gaji terima untuk setiap karyawan. 
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Latihan 4 

 
Hari   Lahir dan Pasaran 
Bagian tata usaha dari SMU SAN BASTIAN akan membuat daftar alumni untuk mengetahui 

umur, hari lahir dan pasaran. Untuk menyelesaikan hal tersebut diperlukan data Nama Siswa dan 

Tanggal lahir dari setiap alumni tersebut. Buatlah tabel sebagai berikut ini. 

 

 

 

Ketentuan : 

1. Umur (dalam tahun) didapat dari selisih tanggal hari ini (2 Februari 2001) 

dengan Tanggal Lahir. 

2. Cari hari lahir dari setiap karyawan dengan fasilitas fungsi Text. 

3. Cari pula hari pasaran pada Tabel Hari & Pasaran untuk setiap karyawan 

berdasarkan Tanggal Lahir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

78 

 

LATIHAN 5 
 

Perhitungan Total Gaji  

Bagian keuangan pada PT. MAJU ABADI SEJAHTERA akan membuat daftar 

perhitungan gaji untuk karyawan perusahaan tersebut, sehingga akan diketahui 

beberapa jumlah gaji yang akan diterima oleh setiap karyawan tersebut. Untuk 

menyelesaikan kasus tersebut diperlukan tabel daftar gaji karyawan sebagai 

berikut : 

 

Ketentuan : 

1. Kode karyawan terdiri dari : A–XYY  dimana : 

 A : Bagian karywan yang terdiri dari : 

   A =  Administrasi 

   K = Keuangan  

   D = Direktur 

   P   =  Personalia 

 X : Status perkawinan, yang terdiri dari K = Kawin , J = Janda, D = Duda 

dan B = Belum Kawin 

 YY : Jumlah Anak 

2. Tunjangan Fungsional diperoleh dengan ketentuan : 

 Jabatan Direktur   :  Rp 500,000 

 Jabatan Personalia   :  Rp 225,000 

 Jabatan Keuangan  : Rp 350,000 

3. Tunjangan anak diberikan pada seluruh karyawan yang mempunyai anak, 

dengan ketentuan : 

Tunjangan sebesar 5 % dari Gaji Pokok  ( Maksimal 3 anak) 

Apabila jumlah anak lebih dari 3 anak, maka anak pertama, kedua dan ketiga 

mendapat 5 %, sedangkan anak ke-empat dan seterusnya mendapat 2 % dari 

Gaji Pokok. 

4. Potongan hanya dikenakan pada karyawan yang mendapat tunjangan anak 

lebih dari Rp  30,000 sebesar 2% dari tunjangan anak yang diterima. 

5. Hitung Total Gaji yang diterima untuk setiap karyawan. 
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LATIHAN 6 

Laporan Peserta Pendidikan 

SAN BASTIAN COMPUTER adalah suatu lembaga pendidikan komputer akan membuat 

laporan bulanan untuk peserta pendidikan yang telah terdaftar pada lembaga tersebut. 

Laporan tersebut berfungsi untuk mengetahui biaya pendidikan yang akan dibayar oleh 

peserta dan besarnya potongan yang akan diberikan oleh lembaga. Untuk menyelesaikan 

hal tersebut diperlukan tabel bantu sebagai berikut : 

 

 
Buatlah tabel laporan berikut ini 

 

 
 

Ketentuan : 

  

1. Kode Pendaftaran terdiri dari : XYY-Z/000,  dimana kode tersebut: 

 X : Jenis program yang diikuti dan biaya setiap paket. 

 YY : Gelombang pendaftaran dan potongan. 

 Z : Jenis kelamin, yang terdiri 1 = Laki-laki dan 2 = Perempuan 

 000 : Nomor urut pendaftaran 

2. Jenis program, biaya per program dan potongan didapat dari tabel Bantu tersebut 

diatas. 

3. Potongan Khusus diberikan pada peserta yang akan mengikuti paket operator 

komputer dan gelombang 1 sebesar 5 % dari biaya per paket 

4. Biaya pendaftaran untuk operator komputer sebesar Rp 55.000, sedangkan program 

yang lain sebesar Rp 25.000. 

5. Hitung total biaya pendidikan untuk setiap peserta pendidikan. 

6. Carilah pula jumlah total pembayaran untuk seluruh peserta terdaftar dalam bulan 

Januari 2000 dan rata-rata dari total pembayaran tersebut. 
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BAB III 

MICROSOFT POWER POINT 2007 

 

1. Menjalankan Microsoft Office Power Point 2007 

 Cara  1  : Klik  tombol  Start  >  All  Program  >  Microsoft Office  > 

Microsoft Office PowerPoint 2007.  

 Cara 2 : Klik tombol Start > Run > ketikkan “powerpnt” > Enter/ 

klik tombol OK.  

 

2. Pengenalan Interface atau Tampilan Microsoft Power Point 2007 

 

3. Mengaktifkan Menu Pada Power Point 

 Untuk  mengaktifkan  Menu  Home, coba  anda  klik  tab  Menu  Home 

pada  tab  menu  atau  tekan  Alt+H,  perhatikan  ribbon  menu  yang  

tampil.   
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 Untuk mengaktifkan Menu  Insert,  coba anda klik Menu Insert  pada  

tab menu atau tekan Alt+N, perhatikan ribbon menu yang tampil.   

 

 Untuk mengaktifkan Menu Design,  coba anda klik  tab Menu  Design 

pada  tab  menu  atau  tekan  Alt+G,  perhatikan  ribbon  menu  yang  

tampil.   

 

 Untuk  mengaktifkan  Menu  Animations,   coba  anda  klik  tab  Menu   

Animations  pada  tab  menu  atau  tekan  Alt+A,  perhatikan  ribbon  

menu yang tampil.   

 

 Untuk  mengaktifkan  Menu  Slide  Show,   coba  anda  klik  tab  Menu  

Slide Show pada tab menu atau tekan Alt+S, perhatikan ribbon menu yang 

tampil.  

 

 

 

 

 Untuk mengaktifkan Menu Review,  coba anda klik tab Menu Reviewpada  

tab  menu  atau  tekan  Alt+R,  perhatikan  ribbon  menu  yang tampil.  

 

 

 

 

 

 Untuk mengaktifkan Menu View,  coba anda klik tab Menu View pada  

tab menu atau tekan Alt+W, perhatikan ribbon menu yang tampil.  
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 Untuk  mengaktifkan  Menu  Developer,  coba  anda  klik  tab  Menu  

Developer pada tab menu atau tekan Alt+L, perhatikan ribbon menu yang 

tampil.   

 

 

 

 

 

 

 Untuk mengaktifkan Menu Add-Ins, coba anda klik tab Menu  Add-Ins 

pada  tab  menu  atau  tekan  Alt+X, perhatikan  ribbon  menu  yang 

tampil.   

 

 

 

 

 

 

4. Membuat Dokumen Baru Dalam Microsoft Power Point 2007 

 Klik Office Button>New.  

 Pada  Kotak Dialog  yang  muncul  Pilih  >Blank  & 

Recent>BlankPresentation> klik tombol Create.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian  akan  muncul  jendela  presentasi  di  layar monitor anda, 

jendela presentasi yang muncul ini adalah slide judul presentasi.  
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 Untuk menambah slide silahkan ke  New Slide>Title & Content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Menyimpan Dokumen 

 Office Button>Save atau  tekan  tombol  Ctrl+S. 

 

Type Penyimpanan di M.Word: 

 .pptx : Untuk ekstensi PowerPoint 2007  

 .ppt : Untuk powerpoint 97-2003  

 .pot : pemyimpanan template standar  

 .gif : penyimpanan dalam format gambar 

(gif)  

 .jpg : penyimpanan dalam format gambar 

(jpg)  

 .pps: Penyimpanan dalam format power 

point show (slide Show) 

 

 Office Button >Save As  Jika ingin menyimpan dokumen dengan nama 

yang berbeda. 

 

6. Menutup Presentasi 

 Untuk  menutup  hasil  presentasi  anda,  klik  tanda  close  (X)  di pojok  

 kanan atas, atau bisa juga dengan menekan tombol Office Button >Close. 
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7. Mencari dan membuka Presentasi yang sudah disimpan 

 Office Button >Open 

 

1.1 Bekerja dengan Slide 

1. Pengenalan beberapa Tampilan 

 Buka File yang anda buat sebelumnya, untuk  mengatur tampilan  

presentasi  kita, klik  tab menu View > Normal.Coba anda perhatikan 

tampilannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 View,kemudian  klik  Slide Sorter, akan  menampilkan  semua  slide yang  

ada dipresentasi anda.  

 

 

 

 

 

 

 Kemudian  klikNotes  Page,  akan  muncul  tampilan  dalam bentuk  notes 

yang berguna menambah catatan disetiap presentasi anda.  

 Selain menggunakan cara di atas, anda bisa juga menggunakan tampilan di  

layarpresentasi  di  kanan  bawah, klik    normal, slide sorter dan  slide 

show. Dibagian  kanan  untuk  memperbesar dan  memperkecil  tampilan 

slide sendiri.  
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2. Menggunakan dan berpindah slide pada area slide 

a. Bekerja dengan Tampilan Slide Sorter 

 View  > Slide  Sorter. Pindahkan slide 3 ke slide 5 dengan cara klik slide 

3, lalu klik kanan > Cut. Lihat gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slide 3  akan  terhapus  lalu  klik  di  antara  slide  4  dan  5, kemudian  

klik kanan > Paste.  

 

 

 

 

 

 

 Untuk memperbanyak slide, tinggal kita ganti perintah cut diatas dengan 

perintah Copy, OK! 

 

b. Bekerja dengan tampilan Notes Pages 

Fungsi dari Notes Pagesadalah untuk member keterangan pada setiap slide yang 

kita buat:  

for example : 

 Buka Presentasi yang telah dibuat (Contoh nanti pada gambar di bawah) 

 Klik tab menu View > Notes Pages. (Coba ketikkan “Manfaat Obat Alami”) 
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 Setelah  selesai  klik  kembali    menu View > Normal. Perhatikan 

perbedaanya.  

 

 

 

 

3. Menyunting Judul dan isi slide pada area slide 

Ingat pada KD 1, letak area slide, dan lihat gambar di bawah ini: 

 Tambah satu slide di presentasi anda, maka hasilnya sebagai berikut(contoh 

pada gambar di bawah ini) 

 

Judul Slide 

           

          Isi Slide 

   

 Double click pada 

judul dan isi untuk 

mengedit isinya.OK! 

 

4. Menyunting isi presentasi menggunakan baris toolbar outlining 

 Buka satu contoh presentasi anda (contoh pada gambar di bawah ini) 
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 Masuk menu 

ribbon 

View>Pilih 

tampilan 

Normal>klik 

“outline” 

Lihat gambar di 

samping 

 

 

 

 

 Pada Tampilan menu outline ini anda, bisa mengedit secara langsung isi  

presentasi  jika  anda  inginkan. Klik  slide  di  bagian  outline,  lalu  ganti  

teksnya, ataupun  secara  mudah  anda  bisa  menambah  dan  menghapus  

slide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Membuat dan menggunakan design template pada power point 2007 

Template digunakan agar presentasi yang akan anda buat nanti menjadi lebih 

teratur tata letaknya sehingga presentasi anda akan menjadi lebih 

menarik…..anda tinggal mengisi dengan gambar, movie,teks, animasi dan lain 

sebagainya sesuai dengan template yang sudah disediakan dan anda pilih…. 

Kita bisa menggunakan template standart yang sudah disediakan Ms.power 

point yang sudah disediakan, maupun menDownload terlebih dahulu dari 

internet. 
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Ingat : design template hanya bisa digunakan padaawal ketika kita 

membuat presentasi 

Langkah-langkah membuat design template: 

 Klik  Office Button > New.  

 

 

 

 Pada  kotak dialog  window  yang  muncul, pilih Installed Templates  

>Contemporary Photo Album atau pilih kategori lain sesuai keinginan 

anda,kemudian klik Create.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian  gantilah  teksnya sesuai  dengan  materi yang akan anda 

presentasikan. 
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1.2Mengatur Tampilan dalam slide 

1. Slide pada power point 2007 

 Menambah Slide/Menyisipkan Slide 

a. Menambah slide yang pertama dengan masuk ribbon Menu>New 

Slide>Title & Content. 

 

 

 

  

 

b. dengan mengklik kanan di salah satu slide>lalu klik New Slide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menggunakan themes slide 

 Buka presentasi kaiian 

 Aktifkan slide yang akan diterapkan Themesnya (contoh: slide 1). 

 Klik tab menu Design,kemudian klik  menuMore Themes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada  kotak dialog  themes  yang  muncul, pilih  jenis  themesnya,  

Misalnya Opulent.Coba  anda  perhatikan  perubahannya.  Maka  sekarang 

semua slide mempunyai themes yang sama.  
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 Coba  anda  terapkan  untuk  jenis  themes  yang  lainnya, kemudian 

setelah selesai, simpan kembali file anda (Ctrl+S).  

 

3. Menggunakan Multiple Themes dalam dalam satu presentasi 

 Buka file presentasi anda 

(disini akan saya contohkan dengan gambar di bawah ini) 

 Aktifkan slide 2. 

 Klik tab menu Design,kemudian klik  menuMore Themes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klik kanan pada jenis Themes Oriel > Apply to Selected Slides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian klik slide 3.   Klik  kembli  ikon  More  Themes  (lihat materi  

sebelumnya), kemudian klik  kanan  pada  jenis  Themes  Flow  > Apply  

to Selected Slides. 

 Coba  anda  terapkan  masing-masing  slide dengan  themes  yang berbeda.  
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4. Mengedit Format themes 

 Aktifkan presentasi anda (contoh pada gambar) 

 Aktifkan slide 3 

 Klik tab menu Design > Colors > Slostice.Lihat perubahannya. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Klik  menu Font > civic,digunakan untuk mengubah font 

 

5. Membuat custom themes color slide/Warna Themes Baru 

 Aktifkan presentasi anda 

 Klik  tab  menu  Design >  Colors  > Create  New Theme  Colors. Lihat 

perubahannya.  

Pada kotak dialog yang muncul, tentukan campuran warna yang anda 

inginkan.Misalnya gunakanlah  campuran  warna  seperti  terlihat di 

bawah ini.  

 Ketikkan nama “warna baru” yang kita buat pada bagian kotak dialog 

Name.  
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 Kemudian  klik  tombol  Save,nah  sekarang  lihat perubahanya pada slide 

 

 

6. Menghapus slide presentasi 

 Caranya klik  kanan  di  slide yang ingin anda hapus lalu  pilih  Delete 

Slide. 

 Kemudian  slide ke-5  akan  terhapus, untuk  membatalkan  perintah 

penghapusan  tadi  klikCtrl+Z(undo)  dan  slide  akan  kembali  lagi, 

kemudian tekan tombol Ctrl+S. 

 

7. Menyembunyikan Slide 

 Caranya klik  kanan  di  slide yang ingin Hide(Sembunyikan) anda hapus 

lalu  pilih  Hide Slide 

 

8. Mengganti Background Slide dengan warna solid 

 Buka Slide presentasi yang akan anda ubah backgroundnya 

 Klik tab menu Design > Background Styles > Format Background. (Lihat 

gambar di bawah) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Pada  kotak  dialog  yang  muncul  pilih  Solid  fill, centang  pilihan  Hide 

Background graphcs,warna pilih biru, kemudian klik tombol Close. 
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 Sekarang coba anda perhatikan perubahannya, anda bisa mengganti warna 

sesuai keinginan anda. 

9. Mengganti Background Slide Dengan Warna Gradien  

 Buka Slide presentasi yang akan anda ubah backgroundnya 

 Klik tab menu Design > Background Styles > Format Background.(Lihat 

gambar di bawah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada  kotak dialog  yang  muncul  pilih  Gradient  fill, kemudian  pada 

bagian Preset Colors pilih warna yang anda inginkan, misalnya Silver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian  pada  bagian  Type pilih  Radial, Directionpilih  From  Center 

misalnya Silver. Kemudian klik tombol Close.  
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 Lihat perubahan pada slide anda. Anda  juga  dapat mengganti tipe 

gradient dan direction sesuai kebutuhan anda. 

 

10. Mengganti Background slide dengan gambar/picture 

 Buka Slide presentasi yang akan anda ubah backgroundnya 

 Aktifkan slide 1.  

 3. Klik tab menu Design > Background Styles > Format Background.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada  kotak dialog  yang  muncul  pilih  Picture  or  texture  fill,kemudian 

klik tombol File.  

 Pada  kotak dialog  yang  muncul, pilih  folder dan  gambar yang  ingin 

anda  masukkan. Misalnya pilih  pada  folder Sample  Picture  > 

OryxAntelope (pada Windows Vista). Kemudian klik tombol Insert.  

 Kemudian klik tombol Close. Coba anda perhatikan perubahannya pada 

slide anda.  
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1.3 Memodifikasi Slide dan membuat Tabel dalam slide 

 

1. Mengatur Format teks 

a) Mengatur format font dan paragraf dalam slide 

 Aktifkan salah satu file presentasi anda 

 Coba anda seleksi atau pilih teks judul pada salah satu slide pada 

presentasi anda 

(contoh lihat pada gambar di bawah) 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian klik tab menu Home > Font.  

 

 

 

 

 

 Selanjutnya pada  kotak dialog  yang  muncul, aturlah  jenis  huruf  

dan style serta  efeknya sesuai  yang  anda  inginkan.  Misalnya 

isikanlah formatnya seperti terlihat di bawah ini. Kemudian klik 

tombol OK.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Coba anda perhatikan perubahan teks anda.  
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b) Mengatur jarak spasi antar huruf atau karakter 

 Buka presentasi anda 

 Aktifkan salah satu slide yang akan anda atur jarak spasinya 

 Seleksi/pilih kembali teks judul/salah satu paragraph 

 Kemudian klik tab menu Home > Font 

 

 

 

 

 

 Pada  kotak dialog  yang  muncul, klik  pada  tab  Character  Spacing, 

kemudian  aturlah  jarak  hurufnya, misalnya seperti  terlihat di  bawah 

ini. Kemudian setelah selesai klik tombol OK.  Kemudian lihat 

perubahannya, setiap teks akan menjadi lebih lebar. 

 

 

 

 

 

 

c) Mengatur format perataan paragraph  dalam slide 

 Aktifkan slide yang ingin diatur teks-nya, kemudian pilih tab menu 

Homesilahkan klik ikon perataan paragraph. 

 

2. Menambah dan menghapus Text Box 

a) Menambahkan Objek Text Box dokumen presentasi 

 Aktifkan Presentasi anda, dan tambahkan salah satu silde kosong 

 Kemudian masuk ke tab menu Insert> Text Box, kemudian klik tahan 

tarikdan gambarkan text box sesuai kebutuhan anda. 

 Ketikkan text yang anda inginkan. 

b) Menghapus Objek Text Box 

Klik Kotak pada text box lalu tekan DELETE pada Keyboard 
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3. Menggunakan Word Art 

 Buka salah satu presentasi anda 

 Tambahkan satu slide kosong 

 Masuk ke tab menu insert> WordArt 

 

 Setelah anda pilih wordArt yang sesuai dengan keinginan anda, 

kemudian secara otomatis anda akan berpindah ke tab menu 

format…dan pada lingkaran merah di bawah adalah area dimana anda 

bisa mengedit WordArt anda. 

 

 

4. Menggunakan Bullets dan Numbering 

a) Menggunakan Format Bullets 

 Aktifkan satu presentasi anda 

 Ketiikan pada salah satu slide anda  

 Klik tab menu Home,kemudian klik ikon menu Bullets > Arrow 

Bullets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lihat perubahan pada teks anda 
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 Untuk menambah symbol bullets yang lebih banyak, silahkan klik 

kembali ikon bullets>pilih Bullets and numbering 

 Kemudian pada kotak dialog yang muncul, klik tab  Bullets kemudian 

klik tombol Customize 

 Kemudian selanjutnya, pilih jenis jenis  Font: Wingdings,kemudian 

pilih simbol  yang anda  inginkan, misalnya  gunakan  simbol 

Computer. Kemudian klik tombol OK,dan klik tombol OKkembali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Menggunakan Format Numbering 

Secara garis besar sama dengan penggunaan bullets diatas, tetapi yang kita 

pilih adalah ikon Numbering 

 

5. Membuat tabel dalam presentasi 

 Buka salah satu presentasi anda 

 Tambahkan slide baru dengan layout blank 

 Klik tab menu Insert > Table > Insert Table. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada kotak dialog yang muncul, isikan Number of columns: 3, 

Number of rows : 9, kemudian klik tombol OK.  
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 Kemudian pada tabel, ketikkan isi tabelnya sebagai berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semua dapat diatur pada menu layout. 

  

6. Mengatur Format tabel dalam presentasi 

 Aktifkan tabel yang telah kita buat 

 Klik tab menu Design > Table Style.   

 

 

 

 

 

 Pilih jenis style tabelnya Themed Style 1.  
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 Perhatikan  perubahan  Style tabelnya.  Coba  anda  ganti sesuai  

dengan  

selera anda.  

 

CATATAN : 

 Untuk menambah dan menghapus kolom dan baris dalam tabel 

silahkan masuk ke tab menu LAYOUT 
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LATIHAN-LATIHAN 

 

Tugas : buatlah presentasi  ringkasan dari Tugas Akhir Anda masing-masing 

sebanyak  slide saja dengan tampilan yang menarik. 

 

 

 

 

LATIHAN PEMAHAMAN  MS-POWERPOINT 

 

1.  Pindahkan Bullets Point dari slide 2 ke slide 3 

2.  Pindahkan gambar pada slide 1 ke slide 2 

3. Judul pada slide 1 pasang shadownya 

4. Ubah fonts size judul slide 1 menjadi 20 

5. Ubah warna fonts judul slide 1 selain warna hitam atau putih  

6. Sisipkan 1 buah slide  triangle (judul dan 2 kolom) setelah slide 3 

7. Buat  slide baru (Blank Slide) dan simpan dengan nama powerpoint2 

8. Tuliskan teks berikut ini  

Microsoft PowerPoint 2007 inimerupakan salah satu produk unggulan 

Microsoft Corporation dalam program aplikasi presentasi yang paling banyak 

digunakan saat iny. Pada Microsoft PowerPoint 2002 initelah tersedia 

beberapa fasilitas baru dan beberapa fasilitas pengembangan dari fasilitas 

PowerPoint versi sebelumnya. Dengan fasilitas tersebut, maka akan 

memudahkan dan menyenangkan Anda dalam menggunakan PowerPoint 

tersebut guna pembuatan slide dan mempresentasikannya. 

9. Gantilah kata-kata inipada teks diatas dengan kata ini (gunakan replace) 

Kemudian sisipkan 1 slide yang bertype Title and 2 column teks (triangle) 

10. Cari kata  dengan memilih menu ( Help Index …. Searching) cari kata Copy 

all formatting from one object to another.  Kemudian copy bullets point 

yang ada dibawah kata tersebut ke slide yang telah disediakan. (slide 2) 

11. Aktifkan file  powerpoint1 dengan menilih menu  window dan copykan 

gambar kue yang ada dislide 1 ke file powerpoint 2 pada slide 2 sesuai kotak 

yang telah disediakan 

12.  Sisipkan 1 slide pada file powerpoint 2 dengan memilih type title and text 

13. Copykan judul pada slide 2 ke slide 3 sesuai tempat yang telah disediakan. 

14. Ubah ukuran font size menjadi 24 dan warna menjadi magenta 

15. Aktifkan powerpoint 1 dan tambahkan 1slide kosong  pilih type organization 

chart kemudian isikan teks  sesuai contoh pada slide berikutnya 

16. Pindah ke slide berikutnya  

17. Tengahkan teks dan beri bayangan pada teks tersebut 

18. Ubah ukuran teks tersebut menjadi 36  

19.  Pilih window aktikan powerpoint2 sisipkan 1 slide kosong di bawah slide 2. 

 Tambahkan teks 1.UNIVERSITAS BINA DARMA, 2. UJI KOMPETENSI 

1. Aturlah tampilan tekt 1 dengan effect  swivel 

2. Aturlah tampilan teks 2 dengan effect transition Dissolve In 

3. New Blank presentation 
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4. Save File 

5. Pilih File dari window 

6. Tambahkan new slide  dengan 3 bagian (judul, gambar, text/ title, content 

and text) 

7. Tambahkan text pada bagian text 

8. Insert gambar pada posisi gambar 

9. Pindahkan gambar pada posisi kiri bawah 

10. Ubah Background text box selain warna hitam atau putih 

11. Sisipkan 1 slide kosong  dengan type title dan chart saja kemudian  

double klik chartnya terima apa adanya 

12. Pasang catatan pada speaker note dengan teks (Presenter) 
  

Berikut  ini file POWERPOINT1 

 

 



103 
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Berikut ini adalah file POWERPOINT 2 
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