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PENGENALAN MS EXCEL

Tujuan

• Mahasiswa memahami pengolah data perhitungan, mahasiswa mampu
membuat dan membuka file yang ada dari software MS Excel dan
mahasiswa mengetahui perintah-perintah lembar kerja.
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Microsoft Excel adalah Program Pengolah
Angka

• Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang 
merupakan bagian dari paket installasi Microsoft Office, berfungsi
untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari
baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah

• Spreadsheet adalah kumpulan dari Sel yang terdiri atas baris dan kolom
tempat anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah Sel
Microsoft Excel 2016 terdiri dari 1.048.576 Baris dan 16.384 Kolom
atau 17.179.869.184 Sel
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• Spreadsheet adalah kumpulan dari Sel yang terdiri atas baris dan kolom
tempat anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah Sel
Microsoft Excel 2016 terdiri dari 1.048.576 Baris dan 16.384 Kolom
atau 17.179.869.184 Sel
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Kelebihan Microsoft Excel
1. User interface yang mudah untuk dipahami.

2. Kompatibilitas dengan berbagai platform/system operasi.

3. Mudah dipelajari untuk pengguna pemula.

4. Tersedia licensi dalam versi grosir.

5. Mempunyai extensi (.xls) terpopuler untuk software spreadsheet.

6. Dapat membaca extensi standar spreadsheet (.csv).

7. Fitur pivot untuk mempermudah memanagemen data.

8. Spreadsheet yang besar, dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan
sederhana.

9. Resource RAM dan memory kecil dibanding program sejenis.

10.Digunakan oleh berbagai industri, instansi dan pekerjaan.

11. Mendukung Visual Basic 6



Kekurangan Microsoft Excel

1. Akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas.

2. Jumlah sel terbatas.

3. Add-ins untuk disipilin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic 
tidak powerfull dibandingkan software sejenis contoh: MATLAB dan SAS .
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Fungsi Microsoft Excel
1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta

grafiknya.

2. Membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan.

3. Menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dll.

4. Melakukan analisis dan riset harga.

5. Melakukan perhitungan statistika.

6. Membantu berbagai sektor bisinis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan.

7. Membuat daftar nilai sekolah maupun universitas.

8. Konversi mata uang.

9. Membuat grafik persamaan matematika.

10.Membuat program Excel dengan Visual Basic.

11. Melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian. 8



Fungsi Workbook Pada Excel
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Cara Membuat Workbook Baru Pada
Microsoft Excel 

Berikut langkah-langkah cara untuk membuat Workbook Baru Pada Microsoft Excel

1. Klik File pada Menu Bar

2. Klik New, sehingga muncul jendela dialog New Workbook

3. Klik Blank Workbook

4. Maka Workbook baru berhasil dibuat

Juga dapat menggunakan shortcut keyboard untuk membuat workbook baru dengan
menekan ctrl+n
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Cara Menyimpan Workbook Baru Pada
Microsoft Excel

1. Klik File pada Menu Bar

2. Klik Save, sehingga muncul dialog Save

3. Klik Browse, sehingga muncul jendela Save 
As

4. Pilih direktori untuk menyimpan
Workbook

5. Klik Save

6. Workbook baru berhasil disimpan
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Menu File

• Menu file merupakan menu utama pada
Microsft Excel 2016. Sejak dirilisnya
Microsoft Excel 2010, Office Button mulai
digantikan dengan Menu File pada Ribbon 
Microsoft Excel. 

• Menu File berfungsi untuk membuat, 
menyimpan, membuka serta manajemen
file dan aplikasi pada Microsoft Excel
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Menu Home

• Menu home pada Microsoft Excel memberikan perintah-perintah pada
Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Berikut ilustrasi dari Menu 
Home
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Menu Insert

• Menu Insert berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft 
Excel. Berikut Ilustrasi dari menu Insert
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Menu Page Layout

• Menu Page Layout digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait
dengan proses mencetak file Excel. Menu Page Layout diilustrasikan
sebagai berikut
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Menu Formulas

• Menu Formulas berisi grup perintah terkait formula Excel, berikut ilutrasi
dari menu Formulas
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Menu Data

• Menu Data terkait dengan managemen data secara keseluruhan pada
Microsoft Excel baik
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Menu Review

• Menu Review terkait dengan penulisan, perubahan serta komentar pada
Microsoft Excel
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Menu View

• Menu View terkait dengan tampilan pada jendela Microsoft Excel secara
keseluruhan
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MENGOLAH DATA DAN TABEL DENGAN 
GRAFIK

Tujuan

• Mahasiswa memahami pengolahan data dan tabel, sehingga mampu
mengolah data dan membuat table dengan Software MS.
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Worksheet Microsoft Excel terdiri atas baris
(row) dan kolom (column)

Baris (row) Excel

• Baris pada Microsoft Excel mengidentifikasikan sel secara horizontal. Baris Microsoft Excel 
diidentifikasikan mulai dari baris 1 – 1.048.576, sehingga jumlah baris pada Microsoft Excel 
adalah 1048576 baris. Anda dapat menuju sel baris terakhir dengan Ctrl+Page Down.

Kolom (column) Excel

• Kolom pada Microsoft Excel mengidentifikasikan sel secara vertikal. Kolom Microsoft Excel 
diidentifikasikan mulai huruf A-XFD., sehingga jumlah kolom Microsof Excel adalah 16.384. 
Anda dapat menuju sel kolom terakhir dengan Ctrl+End

3



Cara Memberi Nama Worksheet

• Worksheet Microsoft Excel secara default 
bernama sheet1, sheet2, dan seterusnya
seperti gambar diatas pada tab worksheet. 
Dapat merubah nama worksheet untuk
mempermudah saat bekerja dengan
banyak sheet dalam satu workbook. 

• Cukup dengan double-klik nama
sheet pada tab sheet atau dengan klik
kanan nama sheet lalu pilih rename.
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Cara Menghapus dan Menambah Worksheet

• Untuk menambah worksheet, dapat
dilakukan dengan klik tanda + (plus) 
pada tab sheet Microsoft Excel. 

• Sedangkan untuk menghapus
dapat klik kanan nama sheet yang 
ingin dihapus lalu pilih delete
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Cara Membuat Tabel di Excel

• Dari range absolut $A$2:$D$9 tersebut kita
ketahui, baris kedua akan digunakan sebagai
header tabel excel penjualan barang. 

• Tabel yang akan dibuat terdiri dari 7 jenis
barang, yaitu penggaris (A3), buku (A4), pulpen
(A5), pensil (A6), folio (A7), penghapus (A8) dan
jangkar (A9). 

• Serta terdiri dari 4 kolom yaitu kolom Nama, 
Satuan, Terjual dan Total (masih belum berisi
formula).
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Untuk membuat tabel excel penjualan barang
dapat digunakan langkah-langkah,

1. Blok range tabel A2:D9

2. Klik Table pada ribbon Insert

3. Sehingga jendela Create Table terbuka

1. Centang My tables has headers karena range yang diblok memuat header.

2. Klik OK

4. Anda akan diarahkan ke ribbon Design: Table Tools

1. Ketik nama pada kolom Table Name

2. Tekan Enter

5. Tabel dibuat.
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Grup perintah Charts

• Grup perintah Charts adalah kumpulan tombol perintah yang digunakan
untuk membuat grafik di Excel. 

• Perintah ini menyediakan 15 jenis grafik yang dapat dibuat untuk
merepresentasikan data secara visual.

• Kita akan lebih mudah menyampaikan hasil analisis data yang disertai
dengan grafik sebagai pendukung. 
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Mengurutkan Data di Microsoft Excel

• Berikut langkah-langkah
mengurutkan data di Microsoft 
Excel. Misalnya kita akan
mengurutkan data nama-nama
berdasarkan abjad, dari A ke Z.
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Langkah mengurutkan nama-nama pada tabel
diatas berdasarkan abjad A ke Z sebagai berikut

1. Blok tabel yang bersisi nama-nama diatas, kemudian
pilih menu Sort & Filter, kemudian pilih Custom Sort

2. Pada Sort By pilih Nama, karena kita akan mengurutkan
data pada kolom Nama. Pada Sort On biarkan Value. 
Pada Order pilih A to Z, karena kita akan mengurutkan
data pada kolom Nama secara alpabetik ( dari A ke Z).

3. Sekarang data pada kolom Nama sudah tersusun secara
alpabetik. Berikutnya silahkan urutkan kembali nomor
pada kolom nomor

4. Hasilnya seperti tampilan dibawah ini, nama-nama yang 
ada pada kolom Nama sudah tersusun secara alpabetik, 
A to Z, dan kolom alamatnya pun sesuai dengan data 
alamat pada nama-nama yang ada pada kolom Nama.
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MEMODIFIKASI GRAFIK DAN MEWARNAI 
DOKUMEN

Tujuan

• Mahasiswa memahami cara memodifikasi grafik membuat denah
bangunan, mahasiswa mampu membuat grafik dan mengedit dokumen
dengan software MS Excel dan mahasiswa memiliki kemampuan
memodifikasi dokumen.
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Grafik Line dan Cara Membuat Grafik Line di 
Excel

• Grafik garis atau line adalah grafik
yang menggunakan titik sebagai poin
data dan kemudian titik tersebut
disambungkan dengan titik
berikutnya. Grafik ini merupakan salah
satu grafik yang paling sering
digunakan setelah grafik batang. 

• Cara membuat grafik line di Excel 
tidak jauh berbeda dengan membuat
grafik column atau batang
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Mewarnai sel Excel

• Cara mewarnai sel Excel sesuai dengan
kondisi nilai yang termuat dapat
menggunakan Conditional Formatting. 

• Fitur ini memberikan 2 jenis pewarnaan sel
yaitu dengan Data Bars dan Color Scales. 

• Keduanya memberikan visualisasi warna yang 
berguna untuk mempermudah
membandingkan sel satu dengan lainnya. 
Selain itu juga dapat membuat kustomisasi
pewarnaan sesuai warna yang diperlukan
(kustom).

• Fitur pewarnaan sel Conditional 
Formatting terletak pada ribbon Home,
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MEMBUAT GAMBAR KERJA DENGAN EXCEL

Tujuan

• Mahasiswa memahami cara kerja gambar dengan workbook, mahasiswa
mampu membuat dan membuka gambar kerja sederhana yang ada dari
software MS Excel dan mahasiswa memiliki kemampuan mempersiapkan
bidang gambar
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Langkah Membuat Denah Rumah dengan
Excel

1. Buka Worksheet Excel dan block seluruh
row dan column excel

2. Geser ke kiri column worksheetnya
hingga tepat di angka width row nya jadi
3,00 atau 26 pixel

3. Persiapkan detail gambar yang akan kita
rencanakan dengan ukuran, dengan
panjang 13 m dan lebar 13 m

4. Blok sesuai ukuran itu dengan
perbandingan 1 row = 0.5 meter
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5. Sehingga kita butuh panjang 26 row dan lebar 26 
row, nah untuk mempermudahnya kita bisa
berikan angka di row nya mulai dari 1-13 meter 
untuk panjang dan lebarnya 1-14 meter

6. Sebelum mengambar tentunya kita sudah
merekayasa sebelumnya bahwa pembagian
tanahnya untuk kamar dan ruangan lainnya
disesuaikan dengan keinginan kita dengan
ketebalan LINE menjadi 5 jadi keliatan garisnya.

7. Gunakan Tools LINE yang ada di menu 
bar INSERT > SHAPES > LINE untuk membuat
garis yang diangap sebagai batas denah, atur
ketebalan LINE sesuai selera, dan mulai letakkan
LINE sesuai dengan alur denah atau draft sketsa
awal kita

8. Untuk menggambar denah rumah dengan Excel 
ini, saya hanya menggunakan LINE, 
RECTANGLE untuk Balkon dan FLOWCHART 
DELAY untuk pintu kamar

9. Gambar sudah selesai, bisa di cetak
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• Menggambar Denah Rumah Tinggal
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FUNGSI RUMUS, LOGIKA DAN MENCETAK 
DOKUMEN

Tujuan

• Mahasiswa memahami fungsi rumus dan logika, mahasiswa mampu
membuat fungsi rumus dan logika yang ada dari software MS Excel dan
mahasiswa memiliki kemampuan mempersiapkan pencetakan dokumen

2



Operator Matematika yang Sering
Digunakan (Rumus Dasar)

• Rumus merupakan bagian terpenting dari Program Excel ini, karena setiap
tabel dan dokumen yang Kita ketik akan selalu berhubungan dengan rumus
dan fungsi.

• MS Excel memang sangat diunggulkan dalam menampung data-data yang 
bersifat numerik. Maka dari itu, di dalam MS Excel pun terdapat Operator 
dasar Matematika dan ini biasanya disebut sebagai rumus standar.
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Operator matematika yang akan sering
digunakan dalam Rumus Microsoft Excel adalah

sebagai berikut:
No Operator Fungsi Contoh Penggunaan 

1 + (ikon plus) Penjumlahan =A1+A2 

2 

- (ikon 

minus) Pengurangan =A3-A4 

3 

* (ikon 

bintang) Perkalian =A5*A6 

4 

/ (ikon garis 

miring) Pembagian =A7/A8 

5 

^ (ikon 

caret) Pangkat 

=A9^2 (angka 

berapapun yang berada 

di cell A9 akan 

dipangkat 2 

6 

% (ikon 

persen) Prosentase 

=A1*10% (gunakan 

sesuai dengan 

kebutuhan) 
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Cara Menulis Rumus Excel

Cara 1: Menulis rumus dengan mengetikkan angka langsung

• Letakkan penunjuk sel pada sel tempat hasil rumus akan ditampilkan

• Pada formula bar, ketikkan = 5000000+3500000, lalu tekan tombol enter.

• Note : Menulis rumus dengan cara ini cukup mudah kalau rumusnya
sederhana dan pendek serta angkanya tetap.
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Cara 2: Menulis rumus dengan menggunakan alamat sel

• Letakkan penunjuk sel pada sel tempat hasil rumus ditampilkan

• Pada formula bar, ketikkan = C4+C5, lalu tekan tombol enter.

• Note : Menulis rumus dengan cara ini sangat bermanfaat jika datanya sering
berubah.
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Cara 3: Menulis rumus dengan bantuan mouse

• Letakkan penunjuk sel pada sel tempat hasil rumus akan ditampilkan

• Ketikkan = , kemudian pilih dan klik sel C4

• Ketik +, kemudian pilih dan klik sel C5

• Tekan tombol enter

7



Mengenal Fungsi atau Rumus Microsoft 
Excel

1. Fungsi Average

2. Fungsi Sum

3. Fungsi Max

4. Fungsi Min

5. Fungsi Count

6. Fungsi Logika IF
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Mencetak satu atau beberapa lembar kerja

• Pilih lembar kerja yang ingin Anda cetak.

• Klik File > cetak, atau tekan CTRL + P.

• Klik tombol Cetak atau sesuaikan Pengaturan sebelum Anda mengklik
tombol Cetak.
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Mencetak satu atau beberapa buku kerja

• Semua file buku kerja yang ingin Anda cetak harus dalam folder yang sama.

• Klik File > Buka.

• Tahan CTRL klik nama setiap buku kerja untuk mencetak, dan lalu
klik cetak.
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Mencetak semua atau sebagian lembar kerja

• Klik lembar kerja, lalu pilih rentang data 
yang ingin Anda cetak.

• Klik File, lalu klik Cetak.

• Di bawah Pengaturan, klik panah di 
samping Cetak Lembar Aktif, lalu pilih
opsi yang sesuai.

• Klik Cetak
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Mencetak tabel Excel

• Klik sel dalam tabel untuk mengaktifkan tabel.

• Klik File, lalu klik Cetak.

• Di bawah Pengaturan, klik panah di 
samping Cetak Lembar Aktif, lalu pilih Cetak
Tabel yang Dipilih.

• Klik Cetak

• Dalam kotak dialog Simpan Hasil Cetak
Sebagai, masukkan nama file, lalu klik OK. File 
akan disimpan dalam folder Dokumen
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PENGENALAN MS WORD

Tujuan

• Mahasiswa memahami cara kerja MS Word, mahasiswa mampu membuat
dan membuka file dokumen kerja dari software dan mahasiswa memiliki
kemampuan mengenal cara kerja membuat dokumen
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Pengertian Microsoft Word

• Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata (word 
processor) yang yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen
berbentuk surat kabar, label surat, membuat tabel pada dokumen. 
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Beberapa istilah yang akan dipakai dalam
mengoperasikan Microsoft Word

• Title Bar

• merupakan baris judul yang menunjukan lembar kerja yang sedang aktif

• Menu Bar

• Merupakan menu-menu yang ada pada microsoft word yang dapat digunakan untuk melakukan perintah tertentu. Yang 
termasuk menu bar FILE , HOME , INSERT , PAGE LAYOUT , REFERENCES , MAILINGS , REVIEW, VIEW.

• Status Bar

• Menunjukan baris menu yang sedang aktif.

• Work Area

• Merupakan lembar kerja yang ada di microsoft word.
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• Horizontal Scroll Lock

• Digunakan untuk menggeser/menggulung layar ke kiri dan ke kanan

• Vertical Scroll Lock

• Digunakan untuk menggeser/menggulung layar ke atas dan ke bawah

• Hotkey / shortcut

• Berupa kombinasi beberapa tombol tertentu pada keyboard yang menyebabkan program aplikasi
yang sedang berjalan untuk melakukan suatu proses tertentu

• Toolbar (pada Mic. Word 2010 disebut ribbon)

• Pada MS Word, perintah-perintah sudah ditampulkan dalam grup-grup terpisah
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• Ruler  margin (Indent)

• Digunakan untuk mengatur batas kiri dan kanan dari suatu halaman

• First Line Indent

• Digunakan untuk mengatur posisi huruf pertama pada setiap awal paragraf

• Hanging Indent

• Digunakan untuk mengatur posisi huruf setelah baris pertama pada suatu
paragraf

• Left Indent

• Digunakan untuk mengatur batas kiri untuk semua teks

• Right Indent

• Digunakan untuk mengatur batas kanan untuk semua teks

 

 

 First Line Indent           Right Indent 

                                                            Hanging Indent 

                                                          Left Indent 
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Membuka Microsoft Word

• Untuk membuka Microsoft Word, yaitu :

• Double Click icon Microsoft Word pada
Desktop

• Click Start All Programs Microsoft 
Office Microsoft Word 
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MEMBUAT TEKS DAN MENGOLAH TABEL

Tujuan

• Mahasiswa memahami cara membuat teks dan mengolah tabel, mahasiswa
mampu membuat membuat teks dan mengolah tabel yang ada dari
software MS Word dan mahasiswa memiliki kemampuan
menggunakannnya.
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Membuat Dokumen Baru

• Jika kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung
ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulisi. 

• Jika komputer tidak secara otomatis menyediakan dokumen kosong, ada 3 cara
yang dapat menjadi alternatif dalam membuat dokumen baru. 

1. Click icon            pada Quick acces Toolbar 

2. Click file atau tekan Alt+FNew  Blank Document

3. Tekan Ctrl+N pada keyboard
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Membuka File yang sudah Tersimpan

Ada beberapa cara untuk membuka file yang telah tersimpan dalam folder 
komputer kalian, antara lain :

• Click icon            pada Quick acces Toolbar 

• Click file atau tekan Alt+FOpen 

• Tekan Ctrl+O pada keyboard
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• Dari cara di atas, akan
menghasilkan tampilan kotak
dialog Open File, pilih file yang 
ingin dibuka dengan menentukan
letak foldernya

• terlebih dahulu. Click tombol
Open, maka file yang dipilih akan
dibuka oleh Microsoft Word
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Menyimpan Dokumen

Ada beberapa cara untuk menyimpan file dalam folder komputer kalian, 
antara lain:

1. Click file atau tekan Alt+F Save

2. Klik icon Save            pada Quick acces Toolbar

3. Tekan Ctrl+S pada keyboard

• Kemudian akan ditampilkan kotak Dialog Save As. Ketikkan nama file 
dokumen anda, dan Click Save. 
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Memformat Teks

Anda dapat mengatur format 
teks dengan menggunakan salah
satu cara berikut ini : 

1. Block teks yang akan anda
format, kemudian atur
formatnya sesuai yang anda
inginkan. 

2. Tempatkan kursor pada
posisi awal kemudian
mengatur formatnya. 
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Mengatur Paragraf

• Untuk mengatur paragraph anda dapat menggunakan grup Paragraph pada
ribbon.

1. Mengatur Perataan Teks Paragraf

1. Perataan teks dalam paragraf dapat dilakukan dengan posisi rata sisi kiri (left-
align), rata sisi kanan (right-align), ditengah (center) dan rata sisi kiri dan kanan
(justify).

2. Mengatur Indentasi

1. Dapat mengatur indentasi paragraf terhadap margin kiri, margin kanan atau
keduanya. Anda juga dapat membuat indentasi hanya pada baris pertama. 

3. Mengatur Jarak Spasi Baris

1. Apabila diperlukan, Anda dapat mengatur jarak spasi dari baris agar masing-
masing baris mempunyai jarak yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan.

4. Bullet & Numbering

1. Sangat membantu dalam penulisan suatu karya ilmiah yang terstruktur. Dapat
diatur dengan mengunakan ribbon Paragraph.
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Membuat Table

Langkah – Langkah pembuatan table :

• Klik menu Insert pada ribbon

• Pilih icon table, kemudian Insert Table

• Dalam pembuatan sebuah table disediakan beberapa menu tambahan, antara lain :

• Insert

• Dengan menu Insert kita dapat menambahkan kolom, baris, dan cell pada saat
pembuatan table.

• Langkah-Langkah : Klik kanan pada table  Insert  Insert …… (sesuai yg anda
inginkan)
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• Merge

• Dengan Merge kita dapat menggabungkan beberapa kolom/baris
menjadi satu.

• Langkah-Langkah : 

• Block baris atau kolom yg anda inginkan terlebih dahulu

• Klik kananMerge Cells

• Table properties, digunakan untuk mengatur tampilan table.  

Langkah-Langkah : 

• Block tabel terlebih dahulu

• Klik kananTable Properties
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No  Nama Anggota Cyber Jabatan Kelas 

1 Pikri Abdul 

Muhammad 

Ketua XI TKJ 2 

2 Al Hadi Wakil Ketua XI TKJ 2 

3 Okke Arista Febri S. Konsumsi XI TKJ 3 

4 Nursiti Robi’ah AS Sekretaris XI ADM 3 

5 Syalsa Utama Anggota XI TKJ 2 

6 Fakhri Akbar Anggota XI TKJ 2 
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MEMBUAT DOKUMEN DENGAN GAMBAR 
GRAFIK DAN EDITTING

Tujuan

• Mahasiswa memahami cara membuat dokumen, mahasiswa mampu
membuat dokumen beserta gambar dan gtrafik yang ada di software dan
mahasiswa memiliki kemampuan mengedit dokumen.
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MEMBUAT DOKUMEN DENGAN GAMBAR DAN GRAFIK

• Membuat Curriculum Vitae yang akan dikirim adalah softcopy-nya dalam
format file PDF atau doc atau docx. 
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Langkah-langkah pembuatan dokumen;

• Buka Microsoft Word

• Pada tab menu Layout silakan pilih
jenis dan ukuran kertas yang 
diinginkan

• Buatlah empat buah rectangle atau
kotak persegi dengan ukuran dan
posisi seperti gambar
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Langkah cara membuat kotak persegi dalam Microsoft Word 
adalah sebagai berikut:

1. Klik tab menu Insert > Klik toolbar Shapes > 
Klik Rectangle gambar persegi empat

2. Buatlah sebuah bujur sangkar di pojok atas kiri yang kira-
kira panjang sisi-sisinya 35-40% lebar kertas.

3. Hilangkan garis pinggirnya dengan cara klik kotak persegi
tersebut kemudian klik tab menu Format > klik Shape 
Outline > klik No Outline

4. Masukkan foto anda pada kotak tersebut dengan cara, 
klik kanan pada kotak tersebut > Klik Format Shape.

5. Pada jendela Format Picture yang muncul di sebelah
kanan, Klik Fill > Klik Picture or texture fill > Klik File, 
kemudian silakan cari file foto yang mau dimasukkan ke
dalam kotak.
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6. Silakan di-klik fotonya kemudian klik tombol Insert.

7. Jika foto dalam kotak jadi tidak seimbang, diatur di jendela Format 
Picture di bagian Offset X, Offset Y, Scale X dan Scale Y.

8. Langkah berikutnya buatlah kotak untuk header di atas. Jika akan
memberi background dengan foto, sesuaikan warna dominan pada foto
dengan tema warna pada desain Curriculum Vitae yang dibuat. 

9. Samarkan atau buramkan foto header dengan cara meningkatkan
nilai Transparancy yang ada pada jendela Format Picture. Jangan lupa
hilangkan garis pinggir pada kotak header tersebut.

10.Buat rectangle atau kotak tanpa garis pinggir untuk halaman utama, dan
yang terakhir buat juga kotak untuk. Bedakan warna antara kotak bagian
tiga dengan bagian empat, usahakan warna pada sidebar lebih tua dari
warna halaman utama. 6



Mengedit Dokumen

1. Memberikan bayangan atau shadow untuk kotak 1 
bagian photo dan kotak 4 bagian sidebar, caranya:

2. Klik kotak 1 bagian photo kemudian tekan dan tahan
tombol CTRLpada keyboard, lalu klik lagi kotak 4 
bagian sidebar

3. Setelah kotak 1 dan 4 terseleksi, klik kanan pada
salah satu kotak tersebut, kemudian klik Format 
Object

4. Pada jendela Format Shape yang muncul di sebelah
kanan, silakan klik icon Shadow

5. Kemudian ubah nilai pada masing-masing bagian
seperti gambar berikut, Transparacy = 80%, Size = 
100%, Blur = 25 pt, Angel = 0, Distance = 12 pt
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PENGENALAN POWER POINT

Tujuan

• Mahasiswa memahami cara menggunakan MS Power Point, mahasiswa
mampu menggunakan dan membuka file yang ada pada software MS 
Power Point dan mahasiswa memiliki kemampuan mempersiapkan lembar
kerja
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Pengertian Microsoft Power Point

• Microsoft Power Point 2016 adalah sebuah program aplikasi yang 
merupakan bagian dari Microsoft office 2016 yang di kembangkan oleh
Microsoft corporation yang berguna untuk media presentasi dengan
menggunakan beberapa slide.
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Fungsi Microsoft Power Point

1. Memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan.

2. Membuat audience lebih gampang memahami materi presentasi karena
hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk
slide.

3. Membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna
menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Sebab, pada pemasalahan
yang sering ditemui, audience kurang fokus dan bosan apabila materi yang 
ditampilkan monoton.
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Format-format Microsoft Powerpoint

1. *.pptx (Powerpoint), yang merupakan data biner dan tersedia dalam versi power point.

2. *.ppt (Powerpoint Presentasion), Yang merupakan data bilangan biner dan tersedia dalam
semua versi Powerpoint

3. *.pps (power point Show), Yang merupakan data biner dan tersedia dalam semua versi di 
android.

4. *.potx (Power Translate Template), yang merupakan data biner dan tersedia dalam versi
powerpoint.

5. *.pptx* (Powerpoint Presentasion) yang merupakan data dalam bentuk XML dan hanya
tersedia dalam Powerpoint.
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Elemen-Elemen Microsoft Powerpoint

• a. Title Bar

• b. Toolbar
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• File Tab berisikan fungsi-fungsi utama antara lain : info, new, open, save, 
save as,history, print, Share, Export, Close, Account, Feedback dan Options.
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• Info : Menunjukkan
informasi tentang
presentasi yang akfif dan
memberikan perintah
yang mengontrol
perizinan, berbagi dan
manajemen versi.
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• New : Dari daftar yang telah
tersedia pada PowerPoint kita
bisa membuat presentasi baru
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• Open : Digunakan untuk
membuka dari presentasi
yang sudah ada pada
komputer kita, OneDrive, 
perangkat jaringan, atau
Penyimpanan Ekternal
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• Save : Menyimpan presentasi sesuai
dengan lokasi yang dipilih.

• Save As : Memungkinkan kita
menyimpan kembali presentasi
dengan nama, tipe, atau lokasi yang 
berbeda dari yang sebelumnya.
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• Print : untuk mencetal
dokumen yang sudah buat
atau dilakukan pengeditan
sebelumnya
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• Export : Menawarkan
berbagai opsi untuk
menyimpan presentasi
dalam berbagai format, 
serta pembuatan sebuah
video, pengemasan sebuah
presentasi untuk CD, 
menciptakan selebaran dan
mengganti tipe file
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• Options : Membuka
pengaturan dari presentasi
yang nantinya akan muncul
kotak dialog yang mana kita
bisa melakukan konfigurasi
terhadap Presentasi
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Fungsi dari masing-masing Group 

Clipboard, Memungkinkan kita menggunakan tombol copy, paste, 
cut, dan formt painter.

• Paste, berfungsi untuk memunculkan hasil duplikasi.

• Cut, berfungsi untuk memindahkan objek.

• Copy, berfungsi untuk menggandakan objek.

• Format Painter, berfungsi menduplikasi format teks.
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Slide, Didalamnya terdapat tombol addslide, layout, reset dan delete.

• New Slide, befungsi untuk membuat slide baru.

• Layout, berfungsi memilih tampilan layout.

• Reset, berfungsi mengembalikan tampilan layout seperti semula.

• Delete, befungsi menghapus slide.
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Paragraph, didalamnya terdapat tombol untuk mengatur posisi
rataan (alignment) , bullet and numbering, line spacing, dan

beberapa tombol untuk mengatur paragraph.

• Bullets, berfungsi mengatur bentuk bullets/poin.

• Numbering, berfungsi mengatur sistem penomoran.

• Decrease List Level, berfungsi menggeser bullets atau numbering pada level sebelumnya.

• Increase List Level, berfungsi menggeser bullets atau numbering pada level berikutnya.

• Line Spacing, berfungsi mengatur spasi antarbaris.

• Align Text Left, berfungsi mengubah perataan teks menjadi rata kiri.

• Center, berfungsi mengubah perataan teks menjadi rata tengah.

• Align Text Right, berfungsi mengubah perataan teks menjadi rata kanan.

• Justify, berfungsi untuk mengubah perataan teks menjadi dara kiri dan kanan.

• Collumns, berfungsi menyisipkan kolom pada slide.
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Drawing, Didalamnya terdapat tombol Tetx box, Autoshape, Arrange, Quick Styles, 
Shape Fill, Shape Outline, dan Shape Effects.

• Shape, berfungsi menyisipkan bentuk.

• Arrange, berfungsi mengatur dan menata objek.

• Shapes Quick Styles, berfungsi memilih bentuk visual untuk bagan atau garis.

• Shape Fill, berfungsi memberi warna objek.

• Shape Outline, berfungsi memberi warna pada garis tepi.

• Shape Effects, berfungsi mengatur efek pada objek.
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Editing, didalamnya terdiri dari tombol Find, Replace, dan Select.

• Find, berfungsi mencari teks dalam sebuah file yang sedang aktif.

• Replace, berfungsi mengganti teks dengan teks lainnya pada dokumen.

• Select, berfungsi memilih teks atau objek dalam dokumen.
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MEMBUAT SLIDE, GAMBAR DAN GRAFIK

Tujuan

• Mahasiswa memahami cara membuat slide, mahasiswa mampu membuat
slide dengan animasi yang ada dari software MS Power Point dan
mahasiswa memiliki kemampuan mempersiapkan dokumen

2



Memilih tema

• Pada tab File di pita, pilih baru, dan pilih
sebuah tema.

• PowerPoint memperlihatkan pratinjau tema, 
dengan variasi warna empat untuk memilih di 
sebelah kanan.

• Klik Buat, atau ambil ragam warna, lalu
klik Buat.

3



• Menyisipkan slide baru

• Di tab Beranda, klik bagian
bawah Slide Baru, lalu pilih satu tata
letak slide.
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Menyimpan presentasi Anda

• Pada tab File, pilih Simpan.

• Pilih atau cari ke folder.

• Dalam kotak Nama file, ketikkan nama
presentasi Anda, kemudian pilih Simpan.
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Menambahkan teks

• Klik tempat penampung teks, dan
mulailah mengetik
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Menambahkan gambar

• Pada tab Sisipkan, lakukan salah satu hal
berikut ini:

• Untuk menyisipkan gambar yang 
disimpan di drive lokal Anda atau di 
server internal, klik Gambar, telusuri
gambar, lalu pilih Sisipkan.

• Untuk menyisipkan gambar dari web, 
pilih Gambar Online, dan gunakan kotak
pencarian untuk menemukan gambar.
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MENGEDIT SLIDE SERTA GAMBAR

•
• Tujuan

• Mahasiswa memahami cara mengedit slide power point, mahasiswa
mampu membuat membuka file yang ada di software dan mahasiswa
memiliki kemampuan mengedit slide
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Mengubah tata letak yang sudah ada

• Pada tab Tampilan, klik Master Slide.

• Di panel gambar mini yang berisi
master slide dan tata letak, pilih tata
letak yang memiliki susunan tempat
penampung paling dekat dengan
tampilan slide yang Anda inginkan.
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• Untuk mengubah tata letak yang sudah ada, lakukan satu atau beberapa hal
berikut ini:

• Untuk menambahkan tempat penampung, pada tab Master Slide, klik Sisipkan Tempat
Penampung, lalu pilih tipe tempat penampung dari daftar. Klik lokasi di tata letak, lalu seret
untuk menggambar tempat penampung.

• Mengubah ukuran, memposisikan ulang, atau menghapus tempat penampung
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• Untuk mengganti nama tata letak, di daftar gambar mini tata letak, klik
kanan tata letak yang Anda sesuaikan, lalu klik Ganti Nama Tata Letak.

• Di kotak dialog Ganti Nama Tata Letak, ketikkan nama baru yang 
menjelaskan tata letak yang baru Anda buat, lalu klik Ganti Nama.

• Pada tab Master Slide, klik Tutup Tampilan Master
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Menerapkan pembaruan agar muncul di slide

• Dalam Tampilan Normal, di panel 
gambar mini, klik slide tempat ingin
menerapkan ulang tata letak yang 
diperbarui.
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• Pada tab Beranda, di 
grup Slide, klik Tata Letak
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MEMBUAT SLIDE SHOW

Tujuan

• Mahasiswa memahami cara membuat slideshow, mahasiswa mampu
membuat dan membuka file yang ada di software dan mahasiswa memiliki
kemampuan mempersiapkan dokumen slide
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Cara Membuat Video Menggunakan Presentasi
PowerPoint

• Buka berkas presentasi
yang ingin dijadikan video, 
kemudian klik menu File.
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• Kemudian klik menu Export –
Create Video.

• Menu Create Video di File –
Save and Share
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• Selanjutnya, sesuaikan dulu
kualitas video yang ingin dibuat. 
Ada tiga pilihan, silahkan
disesuaikan saja. Dan jika dirasa
sudah pas, klik tombol Create 
Video
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• Sebuah jendela kemudian akan
muncul, silahkan pilih folder 
penyimpanan video dan klik Save
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• Proses pembuatan video dimulai. 

• Karena memang Microsoft hanya meletakkan
sebuah toolbar kecil di bagian bawah jendela
PowerPoint. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika bar ini
penuh, berarti video sudah berhasil dibuat.

• Selanjutnya buka folder yang tadi dipilih dan temukan
videonya di sana.
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Mencetak slide dokumen

Tujuan

• Mahasiswa memahami cara mencetak, mahasiswa mampu mencetak
dokumen yang ada di software dan mahasiswa memiliki kemampuan
menyiapkan hasil cetakan dokumen
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Mencetak slide Dokumen

• Untuk memulai, buka opsi menu File > Print.
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Memilih Printer

• Pilih printer yang ingin untuk mencetak
dokumen. Klik pada opsi dropdown di 
bawah Printer untuk memilih printer 
yang telah anda install untuk mengirim
slide anda.

• Pilih opsi dari dropdown Printer untuk
memilih printer agar dokumen anda
dikirim.

• Printer default yang ditampilkan
dikontrol oleh printer default sistem, 
jadi harus membuka Control 
Panel pada
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Pilih Halaman untuk Dicetak

• Memilih mencetak setiap slide 
dalam presentasi. Untuk
melakukan pilihan untuk slide 
yang akan dicetak, klik
dropdown di bawah Settings. 
Defaultnya adalah Print All 
Slides, namun ada beberapa
pilihan lain
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• Pilih Orientation dan
Pengaturan Color

• Orientation menggambarkan arahan
konten yang akan di-print. Pilih antara
orientasi Portrait dan Landscape. 
Portrait orientation berarti kertas lebih
tinggi dari pada lebar, sedangkan
landscape orientation menandakan
ukuran yang melebar
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