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Laporan

Tugas Pendahuluan mengenai Microsoft Word dan Microsoft Power Point

Tugas  Pendahuluan  adalah  tugas  yang  diberikan  sebelum  melakukan  sebuah 

praktikum, tugas ini diberikan agar memudahkan kita untuk memahami praktikkan yang 

akan dibawakan oleh Tutor.

Tugas  Pendahuluan  diberikan  berupa  soft  copy  atau  dapat  dilihat  di  websi.its-

sby.edu/elearning. Tugas Pendahuluan Pertama berisi  soal-soal mengenai Microsoft Word 

dan  Microsoft  Power  Point,  tugas  ini  diberikan  agar  kita  dapat  memahami  mengenai 

Microsoft Word dan Microsoft Power Point. 

Soal-soal Tugas Pendahuluan Pertama adalah

 1. Jelaskan perkembangan Word + Power Point mulai dari versi awal sampai 2007

2. Jelaskan dengan bahasa anda sendiri cara instalasi microsoft Word dan Power Point 

3. Tunjukkan cara mengatur margin, ukuran kertas, dan orientasi print pada Word

4.  Jelaskan secukupnya fungsi header dan footer pada Word

5. Tunjukkan beberapa tipe layout pada Power Point

6. Sebutkan semua jenis animasi yang disediakan oleh Power Point

Soal-soal  ini  dikerjakan  dan  dikumpulkan  dalam  file  berbentuk  PDF,  Tugas  ini 

dikumpulkan sebelum Tutor mempersentasikan modul pertama mengenai Microsoft Word 

dan Microsoft Power Point. Tutor yang mempersentasikan modul pertama ini adalah anggota 

kelompok Pertama. Anggota kelompok Pertama terdiri dari Charis, Fatur, Surya, Fahmi.  

Persentasi kelompok Pertama sebenarnya dimulai pukul 13.30, tetapi karena adanya 

sedikit kendala, jadi persentasi mundur menjadi jam 14.00. Kendala itu berupa sound yang 

mati dan banyaknya komputer-komputer yang tidak dapat digunakan, padahal komputer-

komputer ini  digunakan untuk membantu kita dalam mengaplikasikan materi yang telah 

dijelaskan oleh kelompok Pertama yang sebagai Tutor.

Setelah  persentasi  yang  dibawakan  oleh  kelompok  Pertama  yang  sebagai  Tutor 

selesai,  kelompok  Pertama  memberikan  sebuah  Post  Test  yang  terdiri  dari  dua  soal 

mengenai  Microsoft  Word  dan  dua  soal  mengenai  Microsoft  Power  Point.  Dalam 

mengerjakan soal-soal itu saya hanya selesai tiga soal yaitu dua soal mengenai Microsoft 

Word dan satu soal mengenai Microsoft Power Point. Saya tidak dapat mengerjakan sisanya 

karena saya merasa waktu yang diberikan kurang atau tidak sesuai dengan jumlah soal 

yang diberikan, ini dikarenakan terlalu lamanya persiapan awal untuk memulai persentasi, 

sehingga waktu pengerjaan soal jadi berkurang.

Kelompok  Pertama  dalam mempersentasikan  modul  Pertama  mengenai  Microsoft 

Word dan Microsoft Power Point masih ada kekurangan diantaranya cara menyampaikan 

materi  kurang variatif,  manajemen waktu dalam mempersentasikan masih kurang baik, 

kurangannya penguasaan materi.



Saran  untuk  kelompok  Pertama  adalah  dalam  mempersiapkan  materi  untuk 

persentasi  harus diperbaiki,  agar  dalam mempersentasikan materi  menjadi  lebih mudah 

dipahami,  dan  anggota  kelompok  Pertama  juga  lebih  dapat  menguasai  materi  yang 

dibawakan.

Microsoft Word

Langkah-langkah :

1. Find and Replace

Pertama  Tekan  Ctrl+F untuk  memunculkan  Find  and  Replace,  lalu  akan 

muncul seperti dibawah ini :

Find 

Digunakan  untuk  memudahkan  mencari  kata-kata  yang  diinginkan  dalam 

sebuah paragraf. Cara mencarinya dengan mengetik kata yang ingin dicari di  Find 

What,  kemudian tekan  Find Next,  maka kata-kata yang kita cari  akan muncul. 

Contoh seperti gambar di bawah ini :

Replace 



Digunakan untuk mencari kata-kata yang ingin kita cari dan kita juga dapat 

menggantinya dengan kata-kata yang kita inginkan. Cara mengganti kata yang ingin 

kita rubah adalah pertama kita ketik kata yang ingin kita cari di Find What lalu ketik 

kata penggantinya di  Replace With, setelah itu tekan  Replace All jika kita ingin 

mengganti  semua  kata  yang  kita  ketik  di  Find  What,  jika  tidak  ingin  dirubah 

semuanya maka tekan Replace saja.

Untuk mengganti semua kata

Untuk mengganti hanya satu kata

2. Membuat Daftar Isi secara otomatis

Cara membuatnya pertama membuat paragraf-paragraf yang mana masing-

masing paragraf  mempunyai sub judul,  kemudian sub-sub judul itu di  block, lalu 

tekan  Home lalu pilih  Mutilevel List.  Perhatikan langkahnya sesuai urutan nomor 

yang ada pada gambar di bawah :



Setelah langkah diatas dilakukan, kemudian untuk membuat daftar isi otomatisnya, 

pertama tekan  References,  lalu  cari  Table  of  Content dan  tekanlah,  setelah  itu  cari 

Otomatic Table 1. Perhatikan langkah-langkah di bawah ini sesuai  urutan nomor pada 

gambar : 



Setelah  langkah-langkah  di  atas  dilakukan,  kemudian  Daftar  Isi  Otomatis  akan 

muncul seperti pada gambar di bawah :

Power Point

Langkah-Langkah

1. Membuat Grafik

Pertama tekan  Insert lalu pilih  Chart, maka akan keluar  colomn grafik, 

kemudian pilih salah satu gambar grafik yang terdapat dalam colomn sesuai yang 

kita inginkan. Agar lebih jelas perhatikan langkah-langkah pada gambar di bawah ini



Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, lalu tekan Ok, maka akan muncul 

seperti gambar di bawah ini



Gambar 1

Gambar 2

Gambar  2 Tabel  di  atas diisikan data yang diinginkan agar  grafik  muncul  sesuai 

seperti isian tabel yang kita isikan, hasil akhirnya setelah diisikan data, seperti gambar di 

bawah :



Hasil Akhir

  


