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Laporan Praktikum bagi Tutor

Tugas Pendahuluan 3 Mengenai Microsoft Visio 2007 dan Microsoft Publisher 2007

Laporan  Praktikum  bagi  Tutor  adalah  Laporan  yang  dibuat  setelah  Tutor 

mempersentasikan  Tugas  Pendahuluan  3  mengenai  Microsoft  Visio  2007  dan  Microsoft 

Publisher 2007. Tujuan dibuatnya Laporan Praktikum bagi Tutor ini adalah sebagai bahan 

untuk evaluasi dan laporan setelah melakukan persentasi. Isi dari Laporan Praktikum bagi 

Tutor ini sendiri mengenai Microsoft Visio 2007 dan Microsoft Publisher 2007 serta mengenai 

keadaan ruangan sebelum atau ketika persentasi berlangsung.

Tugas  Pendahuluan  3  itu  sendiri  merupakan  kelanjutan  dari  Tugas  Pendahuluan 

sebelum-sebelumnya. Tugas Pendahuluan 3 ini mengenai Microsoft Visio 2007 dan Microsoft 

Publisher  2007,  soal-soal  yang dibuat pun mengenai  Microsoft  Visio 2007 dan Microsoft 

Publisher  2007.  Soal-soal  ini  diberikan  dalam  bentuk  soft  copy  yang  dapat  dilihat  di 

websi.its-sby.edu/elearning.

Tujuan diberikan soal-soal Tugas Pendahuluan ini adalah untuk memudahkan dalam 

memahami modul  yang akan dibawakan oleh  Tutor  mengenai  Microsoft  Visio  2007 dan 

Microsoft  Publisher  2007.  Soal-soal  ini  dikerjakan  dan  dikumpulkan  sehari  sebelum 

melakukan Praktikum yang dikumpulkan dalam bentuk file PDF.

Cara  mengumpulkan  Tugas  Pendahuluan  3  ini  dapat  dikumpulkan  dengan  cara 

mengirimkan hasil Tugas Pendahuluan 3 ke alamat email para Asisten masing-masing atau 

dapat dikumpulkan secara langsung ke Asisten masing-masing dalam bentuk soft copy.

Tutor yang mempersentasikan modul mengenai Microsoft Visio 2007 dan Microsoft 

Publisher 2007 adalah kelompok 3 dari masing-masing shift. Tutor kelompok 3 shift 1 ini 

mempersentasi  modul  mengenai  Microsoft  Visio  2007 dan Microsft  Publisher  2007 pada 

tanggal  20  Oktober  2008.  Tutor  kelompok 3 shift  1  itu  sendiri  adalah  kelompok kami, 

dengan  anggota  kelompok  yaitu  Diksa  Prayuda,  Yusuf  Adnan,  Riza  Hadiahtullah,  Moch. 

Hardhian A.N, dan Route Gemilang.

Tutor kelompok 3 shift 1 atau kelompok kami ini mempersentasi mengenai Microsoft 

Visio 2007 dengan bahan materi persentasi yaitu Pengertian dari Microsoft Visio 2007 dan 

fungsinya,  Fitur-fitur  terbaru  dari  Microsoft  Visio  2007,  Flowchart  beserta  cara-cara 

penggunaannya dan Interface. Dan untuk Microsoft Publisher 2007 dengan bahan materi 

persentasi yaitu Pengertian Publisher 2007 dan fungsinya, dan Cara membuat label.



Materi yang dibawakan oleh Tutor 3 shift 1 atau kelompok kami 

Materi yang dibawakan oleh Tutor 3 shift 1 atau kelompok kami adalah mengenai 

Microsoft Visio 2007 dan Microsoft Publisher 2007, antara lain :

1. Microsoft Visio 2007

a. Mengenai Microsoft Visio 2007

Merupakan  suatu  aplikasi  yang  didesain  khusus  untuk  membantu  dalam 

membuat  diagram  seperti  Flowchart,  Grantt  Chart,  Data  Flow,  Gambar 

Jaringan,  Gambar  Denah Bangunan,  dan juga pembuatan Gambar  Teknik, 

Gambar Elektronik, serta desain lainnya.

b. Fitur-Fitur Baru dari Microsoft Visio 2007

Fitur-Fitur Baru :

• AutoConnect

Berfungsi untuk secara otomatis menghubungkan shape baru dengan shape 

yang telah ada dalam halaman gambar sekaligus mengatur aligmentnya.

 

Gambar 1.1



• Themes

Digunakan untuk memodifikasi tampilan diagram agar menjadi lebih menarik.

Gambar 1.2

• Data Link

Untuk mempermudah dalam menghubungkan diagram visio dengan sumber 

data,  menghubungkan  sumber  data  dengan  shape  data  dan  mengatur 

hubungan data yang dibuat.

• Data Graphics

Data  yang  dapat  menvisualisasikan  data  yang  terdapat  di  dalam  shape 

tertentu.



c. Menerangkan tentang Fungsi dari Stensil

• Process

 

Fungsinya : Simbol yang memproses / pernyataan data program.

• Decision

Fungsinya : Simbol untuk menulisakan data / input maupun hasil output.

• Document

Fungsinya : Simbol tempat untuk menuliskan hasil proses eksekusi untuk 

dokumentasi.

• Data

Fungsinya : Simbol untuk menuliskan data / input maupun hasil / output.

• Terminator

Fungsinya : Simbol menandakan awal dan akhir program.



2. Microsoft Publisher 2007

a. Mengenai Microsoft Publisher 2007

Merupakan suatu aplikasi desain yang terkonsentrasi pada proses mencetak 

sebuah  desain  percetakan.  Aplikasi  ini  adalah  aplikasi  ringan  dan  mudah 

digunakan  yang  terdapat  di  dalam  Microsoft  Office  2007.  Tidak  akan 

memerlukan waktu lama untuk dapat menciptakan kreasi-kreasi desain yang 

menarik walaupun mengerjakan sendiri. Aneka  macam template desain yang 

bagus  telah  disediakan  di  dalam  aplikasi  ini  untuk  memudahkan 

penggunaannya.

b. Membuat Label

Microsoft  Publisher  menyediakan  11  template  label  yaitu  mailing  address, 

shipping,  return  address,  computer  disk,  cassette,  CD/DVD  labels,  video, 

jar/product, binder, bookplate dan identification.

Cara-cara pembuatan label CD, yaitu

• Pertama-tama klik ikon “Labels”



• Lalu pilih salah satu template label CD di bagian CD/DVD Labels kemudian double 

click

• Kemudian akan keluar tampilan seperti berikut



Ubah  CD/DVD  TITLE,  judul  lagu,  performer’s  name,  tulisan  ORGANIZATION  dan 

gambar logo sesuai keinginan anda.

Klik Color Schemes di kolom Format Publication untuk mengubah warna template.

Klik Font Schemes di kolom Format Publication untuk mengubah warna font.

Klik Page Options di kolom Format Publication untuk menampilkan logo.

c. Membuat Kartu Nama

Cara-cara pembuatan label CD, yaitu

• Pertama-tama klik ikon “Bussiness Cards”



• Lalu akan keluar tampilan template kartu nama dan pilih sesuai kehendak.

• Lalu akan keluar tampilan sebagai berikut

• Edit semua isi yang ada di dalam template tersebut sesuai kehendak.



Membuat Katalog

• Kemudian akan keluar tampilan sebagai berikut



Berikut ini adalah soal – soal yang kami buat untuk para Praktikum

1. Interface 

Buatlah tampilan window seperti gambar dibawah ini dengan windows user interface!

Pembahasan :

WINDOWS XP USER INTERFACE

Digunakan untuk membuat gambaran dari tampilan sebuah window.

Cara Membuka “Windows User Interface” 

• Open “Microsoft Visio”

• Pilih categorie “Software and Database”

• Pilih “Windows XP User Interface”



      Cara membuat Window

• Untuk dapat membuat window gunakan Shape seperti gambar dibawah ini. 

• Klik dan drag “blank form” pada drawing page.

• Klik dan drag “Windows Button” pada sudut kanan atas pada “Blank form”

• Double klik “blank form” pada sudut kiri atas untuk membuat nama form

• Ganti Menu shape dengan “Toolbar and Menus” seperti gambar dibawah ini.

• Klik dan drag “menu bar” dan letakkan pada blank page dibawah “form name” dan 

tarik ke kanan sampai ujung.

• Lalu tambahkan “top-level menu item” pada “menu bar” dan tulis 

file,edit,format,view dan help seperti gambar di bawah ini.

2. Buatlah sebuah konektor antar shape di  bawah ini sehingga membentuk sebuah 

rangkaian yang saling berhubungan dan beri penjelasan !

   

MULAI

MASUKAN 
TEMPERATUR

TEMPERATUR > 100

TEMPERATUR > 50

TEMPERATUR > 10

TULIS “ MESIN 
TERLALU DINGIN “

TULIS “ 
TERLALU 
PANAS ! ”

TULIS “ 
TURUNKAN 

SUHU MESIN ”

TULIS “ MESIN 
STABIL..”

SELESAI



Pembahasan :

Ketika  temperatur  dimasukkan  ke  dalam  sebuah  proses,  dan  suhu  dapat 

mencapai >100 derajat celcius. Ketika Suhu mencapai >10 derajat celcius, maka 

tulis  “mesin  stabil”.  Dan  ketika  temperatur  >50  derajat  celcius,  maka  tulis 

“turunkan suhu mesin”. Lalu Ketika temperatur >100 derajat celcius, maka tulis “ 

Mesin terlalu panas”. Namun ketika suhu dibawah 10 derajat celcius, maka tulis 

“mesin terlalu dingin”. 



3. Buatlah sebuah brosur yang menjelaskan tentang sebuah perusahaan travel yang 

melayani jasa umroh dan haji dengan kriteria sebagai berikut :

a. Slide dominan hitam-putih boleh menambahkan warna lain

b. Dengan format font Georgia ( kecuali font judul )

c. Kalimat baku dan formal

d. Halaman templte wajib penuh

e. Menarik

Pembahasan :

Langkah 1



Langkah 2

Setelah melakukan langkah-langkah di atas maka akan muncul 



Kemudian ubah test yang sesuai dengan keinginan


