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RINGKASAN 

 

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MI MUHAMMADIYAH MARGO 

MULYO KARANGANYAR DI BIDANG KOMPUTER DASAR 

 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi di bidang 

komputer dasar guru-guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar agar 

dapat menggunakan Microsoft Word untuk pengolahan dokumen atau administrasi 

dan Microsoft Power Point untuk pembuatan media pembelajaran. 

Pelatihan komputer untuk guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktek. Selama 

proses pelatihan, peserta diberikan modul pelatihan yang dipakai untuk acuan 

pelatihan. Peserta pelatihan adalah guru-guru dari MI Muhammadiyah Margo 

Mulyo Karanganyar yang diperkirakan akan mengikuti pelatihan ini berjumlah 10 

orang dengan bidang keilmuan yang berbeda-beda sesuai dengan bidang studinya. 

Program pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di MI Muhammadiyah 

Margo Mulyo Karanganyar. Waktu kegiatan direncanakan terlaksana pada bulan 

Juni 2016. Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari dengan waktu kurang lebih 2 jam 

per hari. 

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah (1) Tim Pelaksana 

Pengabdian Masyarakat dari jurusan Sistem Informasi STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta telah berhasil melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru di MI 

Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar; (2) Sekolah MI Muhammadiyah 

Margo Mulyo Karanganyar memerlukan pelatihan komputer terkait dengan 

Microsoft Word dan Microsoft Power Point sebagai upaya meningkatkan kualitas 

guru: (3) Guru-guru di MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar 

memberikan tanggapan yang antusias pada pelatihan komputer ini dilihat dari 

jumlah kehadiran guru maupun respon saat pelatihan; dan (4) Terjalin kemitraan 

dan kerjasama antara pihak STMIK Sinar Nusantara Surakarta dan MI 

Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar. 
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PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan, karena atas rahmat dan 

karunianya, kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

melalui kegiatan peningkatan kompetensi guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar di bidang komputer dasar dengan lancar. Pengabdian kepada 

masyarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Pergururan tinggi 

yang dilaksanakan oleh civitas akademika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 

dan Komputer Sinar Nusantara Surakarta. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Juni 

2016 di MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar. 

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada 

1. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat STMIK Sinar Nusantara 

Surakarta yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanan pengabdian.  

2. Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta yang telah memberikan fasilitas 

dalam kegiatan pengabdian ini. 

3. Ketua MGMP dan seluruh guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar yang telah turut berpartisipasi aktif  dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian ini.  

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat 

bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di MI Muhammadiyah Margo 

Mulyo Karanganyar.  

  

Surakarta, 12 Juli 2016 

Ketua Pelaksana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Analisis Masalah 

Pendidikan sebagai bagian dari sistem kehidupan di masyarakat tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. 

Perubahan struktur dunia kerja yang diakibatkan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta diberlakukannya era global menuntut lembaga 

pendidikan untuk benar-benar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki 

daya saing kuat. Perubahan struktur dunia kerja yang begitu cepat seiring pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut tersedianya tenaga kerja 

yang berkualitas, mandiri, dan produktif.  

Pesatnya  perkembangan  teknologi  komputer  dan  informasi  baik  secara 

hardware  maupun  software,  membuat  guru  sebagai seorang pendidik harus dapat 

menyikapinya dengan bijak. Salah satu bentuk penyikapan yang lazim adalah 

dengan memilah dan memilih software manakah yang layak digunakan guna 

mendukung proses pembelajaran maupun kegiatan pendukungnya. 

Perkembangan  software yang pesat dan beragam membuat  guru-guru di sekolah 

mengalami kesulitan dalam memahami software apakah yang paling tepat 

dimanfaatkan   dalam   pembelajaran,   atau   dalam   kegiatan   administrasi   yang 

mendukung  proses  pembelajaran.   

Guru sebenarnya dapat mengekplorasi fitur-fitur software yang sudah biasa 

digunakan (user friendly). Permasalahannya, guru belum memaksimalkan 

penggunaan fitur-fitur software yang ada. Hal ini dapat dilihat dari belum 

dimanfaatkannya teknologi komputer dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sebagai 

contoh untuk proses pembelajaran misalnya untuk membuat media pembelajaran 

sederhana berbasis komputer, dalam proses administrasi sekolah atau administrasi 

nilai, banyak guru masih menggunakan  metode konvensional  yang  berupa  paper-

based administration. Padahal dengan menggunakan komputer proses 

administrasi  dapat dilaksanakan  secara cepat dan efisien serta dapat meminimalisir 

kesalahan pendataan dan perhitungan. 
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Permasalahan-permasalahan tersebut sangat tidak mendukung terwujudnya 

citra guru sebagai seorang profesional. Seharusnya guru dapat memanfaatkan 

software yang telah dikenal baik dan biasa digunakan untuk optimalkan 

pemanfaatanya dalam kegiatan pembelajaran. Permasalahan itu terjadi pada guru-

guru di MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar. Keterbatasan kemampuan 

tersebut sangat dimungkinkan dikarenakan keterbatasan pengembangan yang dapat 

diikuti oleh guru sekolah dasar. Oleh karena itu perlu diselenggarakan peningkatan 

kompetensi guru-guru di sekolah yang telah diidentifikasi sebelumnya diharapkan 

dapat menjadi salah satu penyelesaian permasalahan tersebut. Berdasarkan kegiatan 

ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar. 

  

1.2  Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi guru-guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar adalah belum dapat menggunakan Microsoft Word untuk pengolahan 

dokumen atau administrasi dan Microsoft Power Point untuk pembuatan media 

pembelajaran. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1  Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru MI 

Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar di bidang komputer dasar agar bisa 

menggunakan Microsoft Word untuk pengolahan dokumen atau administrasi dan 

Microsoft Power Point untuk pembuatan media pembelajaran. 

 

2.2  Manfaat Kegiatan 

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah guru yang ada di tingkat 

Sekolah Dasar (SD)/MI menularkan pengetahuan terkait Microsoft Word untuk 

pengolahan dokumen atau administrasi dan Microsoft Power Point untuk 

pembuatan media pembelajaran kepada anak didik sehingga berimbas pada 

peningkatan SDM lulusan MI tersebut. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Meningkatkan kualitas sekolah bukan hal yang mudah namun perlu 

didukung oleh perencanaan dan implementasi kegiatan yang panjang. Apalagi pada 

masa sekarang perkembangan teknologi yang begitu cepat, oleh karena itu perlu 

perencanaan kegiatan yang mengarah ke pengajaran peserta didik dengan 

memanfaatkan teknologi, juga memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat 

mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu teknologi yang digunakan oleh para 

guru dalam kegiatan sekolah maupun proses pembelajaran adalah penyusunan 

administrasi atau dokumen sebagai seorang guru serta membuat media 

pembelajaran. 

Microsoft Word dan Microsoft Power Point adalah software yang penting 

dan harus dipahami para guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Namun 

demikian, komputer yang tersedia belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru 

dan siswa, mengingatkan masih sedikit guru yang menguasai teknologi komputer 

terutama penggunaan software dalam proses pembelajaran (Microsoft Word dan 

Microsoft Power Point). 

Dengan permasalahan di atas, pemecahan masalah yang direncanakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan identifikasi masalah mengenai materi apa yang dibutuhkan oleh 

guru-guru di MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar dengan cara 

survei langsung ke kelas dan dengan melihat langsung ke lab komputer atau 

laptop yang dimiliki guru-guru di MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar, kemudian membuat materi yang akan disampaikan pada kegiatan 

tersebut dalam bentuk modul. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 30 – 31 Mei 

2016. 

2. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru MI Muhammadiyah Margo 

Mulyo Karanganyar di bidang komputer dasar, kegiatan ini memaparkan 

penggunaan Microsoft Word untuk pengolahan dokumen atau administrasi dan 

Microsoft Power Point untuk pembuatan media pembelajaran. Kegiatan ini 
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dilakukan dengan panduan modul. Pemakaian modul dalam kegiatan ini 

diharapkan mampu menambah daya serap peserta (guru) untuk mengikuti setiap 

langkah yang diajarkan oleh tim. Modul yang diberikan terdiri dari dua materi, 

yaitu terkait materi Microsoft Word dan Microsoft Power Point. Kegiatan ini 

dilakukan empat kali pada bulan Juni 2016. 

3. Diskusi pemecahan masalah 

Diskusi dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi 

di bidang komputer. Diskusi ini ditujukan untuk memberi pendampingan dan 

menjawab permasalahan yang ada di setiap materi yang disampaikan.  

4. Pendampingan hasil kegiatan 

Pendampingan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan guru, 

sehingga materi yang disampaikan menyesuaikan tingkat penyerapan peserta 

(guru). Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27 – 30 Juni 2016. 

5. Pelaporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat 

Pelaporan hasil dilaksanakan setelah semua kegiatan terealisasi, kemudian 

dianalisa pencapaian terhadap tujuan, faktor pendukung dan faktor penghambat 

pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi di bidang komputer pada guru 

ini. 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

4.1 Realisasi  

Sejalan dengan upaya sekolah MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar terutama dalam bidang 

komputer dan media pembelajaran, maka dibutuhkan kegiatan peningkatan 

kompetensi di bidang komputer dasar, seperti Microsoft Word dan Microsoft Power 

Point. Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu dan menambah keterampilan 

guru. Selain itu kegiatan ini juga membantu guru-guru MI Muhammadiyah Mulyo 

Karanganyar dalam meningkatkan kemampuan dan kompetisi guru sehingga dapat 

diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan 

kinerja guru dalam penyusunan administrasi atau dokumen guru serta dalam media 

pembelajaran sebagai sarana presentasi. 

 

4.2  Keterkaitan 

Materi komputer dasar yang terdiri dari Microsoft Word dan Microsoft 

Power Point dibuat sesuai kebutuhan guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi STMIK 

Sinar Nusantara Surakarta kegiatan ini merupakan program yang sangat penting 

terutama dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya dengan 

kegiatan ini diharapkan kedua pihak dapat berperan strategis dan taktis dalam serta 

mengatasi permasalahan sesuai dengan misi pengabdian kepada masyarakat. 

 

4.3  Metode Kegiatan 

Kegiatan peningkatan kompetensi guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar di bidang komputer dasar ini dilaksanakan dengan metode ceramah, 

diskusi, dan praktek. Metode ceramah dilakukan dengan memberikan penjelasan 

terkait dasar-dasar dari Microsoft Word dan Microsoft Power Point. Pada metode 

kedua yaitu diskusi dilakukan dengan memberikan waktu bila ada pertanyaan atau 
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tanggapan dari peserta. Metode ketiga yaitu praktek langsung dilakukan di 

komputer sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, dengan instruktur mengamati 

perkembangan praktek para guru tersebut. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 kali pertemuan masing-masing selama 

2 jam. Peserta diberikan modul yang digunakan sebagai acuan. Peserta adalah guru-

guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar yang diperkirakan akan 

mengkuti kegiatan ini berjumlah 10 orang dengan bidang keilmuan yang berbeda-

beda sesuai dengan bidang studinya. Program pengabdian pada masyarakat ini 

dilaksanakan di MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar. Sedangkan waktu 

kegiatan direncanakan terlaksana pada bulan Juni 2016.  

 

4.4  Rancangan Evaluasi 

Proses kegiatan peningkatan kompetensi di bidang komputer dasar ini 

dilakukan dengan panduan modul yang memuat dua materi pokok, yaitu Microsoft 

Word dan Microsoft Power Point. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan, 

dilakukan dengan evaluasi. Evaluasi dilakukan bersamaan, artinya setiap peserta 

dipantau oleh dua instruktur, yang langsung dibimbing apabila mengalami 

kesulitan. Pada kegiatan ini peserta diberi penjelasan awal, kemudian dibimbing 

dalam melaksanakan setiap perintah ada di modul. 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1  Pencapaian Tujuan 

Kegiatan peningkatan kompetensi guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar di bidang komputer dasar ini dilaksanakan dalam waktu empat kali 

pertemuan dengan durasi waktu 120 menit. Jadi total waktu pelaksanaan secara 

keseluruhan adalah delapan jam efektif. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan tutorial, 

praktek pembelajaran, dan diskusi konsultasi dengan peserta. Konsultasi dilakukan 

untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh peserta yang mempunyai tingkat 

penguasaan komputer yang berbeda-beda. 

Dalam pelaksanaannya, diadakan pengeksplorasian fitur-fitur dalam 

software yang telah dikenal guru yaitu software dalam kelompok Microsoft Office 

untuk mengakomodasi kebutuhan guru. Selama ini, software-software tersebut 

sebenarnya secara umum telah biasa digunakan oleh guru, hanya mungkin kurang 

dimaksimalkan pemanfaatannya. 

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi di bidang 

komputer dasar adalah, pertama, sesi materi optimalisasi fitur Microsoft Word 

untuk pendukung proses pembelajaran, peserta diajak untuk mengeksplorasi 

fasilitas menu-menu utama dalam pengetikan dan pengeditan naskah dokumen, 

pengetikan surat dan laporan dalam bentuk tabel sederhana, serta latihan 

pengetikan naskah untuk soal ujian paper-based. 

Kedua adalah sesi pemanfaatan Microsoft Power Point sebagai sarana 

pembuatan media pembelajaran di sekolah dasar diperkaya dengan 

penyampaian  teknik mengatur background,  obyek  drawing,  pengaturan  empat 

kategori  animasi,  transisi  slide  dan pemanfaatan trigger dan hyperlink. 

 

5.2  Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adalah adanya guru-guru 

yang memiliki laptop pribadi dan fasilitas komputer dari sekolah MI 

Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar. Hal lain yang juga sangat mendukung 
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adalah motivasi guru-guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar tinggi, 

hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan guru-guru di sekolah ini.  

 

5.3  Faktor Penghambat 

Secara prinsip tidak ditemukan faktor penghambat yang berarti. Namun 

yang menjadi sedikit hambatan adalah jadwal pelaksanaan pelatihan yang harus 

menyesuaikan dengan kesibukan dari tim pelatih (dosen STMIK Sinus Surakarta) 

dan kesibukan guru di MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar. 

 

5.4  Evaluasi 

Berangkat dari pentingnya peranan internet dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan informasi yang sedang berkembang dan pentingnya Microsoft 

Power Point dalam mengembangkan media pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM), maka dilakukan program PPM tentang 

penggunaan Microsoft Word dan Microsoft Power Point. Sasaran yang secara 

langsung adalah guru-guru di lingkungan MI Muhammadiyah Margo Mulyo 

Karanganyar, sedangkan secara tidak langsung adalah murid-murid di MI tersebut. 

Program PPM dengan tema “Peningkatan Kompetensi Guru MI 

Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar di Bidang Komputer Dasar” telah 

dilaksanakan selama 4 hari yaitu pada tanggal 2 Juni 2016 yang dimulai jam 13.00 

sampai jam 15.00 WIB dengan jumlah peserta 10 guru, tanggal 9 Juni 2016 yang 

dimulai jam 13.00 sampai jam 15.00 WIB dengan jumlah peserta 8 guru, tanggal 

16 Juni 2016 yang dimulai jam 13.00 sampai jam 15.00 WIB dengan jumlah peserta 

10 guru, dan tanggal 23 Juni 2016 yang dimulai jam 13.00 sampai jam 15.00 WIB 

dengan jumlah peserta 7 guru. Guru yang mengikuti program pelatihan ini memiliki 

disiplin ilmu yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian dan mata pelajaran 

yang diampunya. 

Dari pengamatan hasil kegiatan ini Microsoft Word dan Microsoft Power 

Point terlihat guru-guru mengikuti dengan sangat antusias. Hal ini juga terlihat 

setiap ada hal yang belum jelas disampaikan instruktur, guru langsung menanyakan 

kepada instruktur, terutama dari materi yang disampaikan melalui modul, masih 
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banyak yang belum jelas secara detail fungsi-fungsi icon pada layar komputer baik 

program Microsoft Word dan Microsoft Power Point. 

Namun hal ini diatasi dengan menjelaskan secara umum fungsi icon-icon 

yang sering dipakai pada kedua program komputer tersebut. Dengan demikian 

diharapkan materi yang sudah dipraktekkan dapat diserap dan dimengerti oleh guru, 

yang nantinya dapat disampaikan ke anak didik (murid). 
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MODUL PEMBELAJARAN KOMPUTER 

disusun untuk pendampingan guru MI Muhammadiyah Margo Mulyo Karanganyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Pelatih 

Nur’aini Muhassanah 
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BAB III 

MENU BAR HOME SEBAGAIPENGELOLA 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 Fungsi Button pada Clipboard 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Button pada Clipboard 

 

Adapun fungsi tiap button yaitu: 

 Copy (Ctrl+C) 

Untuk menyalin teks atau objek terpilih pada naskah. Hasil salinan secara 

sementara akan disimpan ke clipboard.   

 Paste (Ctrl+P) 
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Untuk menyisipkan hasil teks atau obyek yang telah di Copydan Cut. 

 Cut (Ctrl+X) 

Untuk memotong kemudian memindahkan bagian naskah ke lokasi lain di dalam 

dokumen. 

 Format Painter (Ctrl+Shift+C) 

Untuk menyalin format teks ke beberapa bagian teks lainnya.Klik Format 

Painter untuk menyalin format teks ke satu bagian teks lainnya.Klik 2 kali 

(double klik) Format Painter untuk menyalin format ke beberapa bagian naskah. 

3.2 Fungsi Button pada Font 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Button pada Font 

Adapun fungsi tiap button yaitu: 

 Font (Ctrl+Shift+F) 

Untuk mengubah jenis huruf pada teks atau paragraph yang diseleksi. 

 Font Size (Ctrl+Shift+P) 

Untuk mengubah ukuran huruf pada bagian naskah yang diseleksi. Atau 

mengubah ukuran dengan keyboard Ctrl+] untuk memperbesar dan Ctrl+[ untuk 

memperkecil.  

 Grow Font (Ctrl+>)&Shrink Font (Ctrl+<) 

Untuk memperbesar ukuran huruf (Grow Font) dan memperkecil ukuran huruf 

(Shrink Font) secara otomatis tanpa harus memilih ukuran huruf. 

 Bolt (Ctrl+B) 

Untuk menambahkan efek cetak tebal pada bagian teks yang diseleksi. 

 Italic (Ctrl+I) 
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Untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang diseleksi. 

 Underline (Ctrl+U) 

Untuk menambahkan efek garis bawah pada bagian naskah yang diseleksi. 

 Striketrough  

Untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang diseleksi. 

 Subscript(Ctrl+=) 

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

normal. 

 Superscript (Ctrl+Shift++) 

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

 Change Case  

Untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf capital atau huruf normal 

secara otomatis. 

 

 

 

Gambar 3.4 Pilihan Change Case 

 Text Hightlight Color 

Untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna yang 

dipilih. 

 Font Colour  

Untuk mengubah warna huruf bagian teks yang diseleksi. 

 Clear Formating  

Untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan ke default font. 

3.3 Fungsi Button pada Paragraph 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Button pada Paragraph 
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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. 

 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  



5 

 
 

Untuk mengurutkan data pada sebuah table.Pengurutan dapat dilakukan dari 

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

 

3.4 Fungsi Button pada Styles  

 

 

 
Gambar 3.6 Button pada Styles 

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 profesional. 

 Change Styles 

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

perubahan bagian style, warna style, dan font file. 

 

3.5 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. 

 Select 

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

dapat dilakukan seleksi teks, table, caption dan gambar secara cepat. 
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BAB IV 

MENU BAR INSERT FUNGSI PENYISIPAN 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 4.1 Toolbar pada Menu Bar Hom 

4.1 Fungsi Button pada Pages 

 

 

 

 

Gambar 4.2 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. 

 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. 
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4.2 Fungsi Button pada Tables 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 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. 

 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 
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Untuk menyisipkan objek table dan dapat digunakan untuk menyimpan desain 

tabel yang sudah dibuat pada Tables Gallery. 

4.3 Fungsi Button pada Illustrations 

 

 

 

 

Gambar 4.4 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. 

 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. 

4.4 Fungsi Button pada Links 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Button pada Links 
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 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. 

 

4.5 Fungsi Button pada Header & Footer 

 

 

 

Gambar 4.6 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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