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Bab 1 

Pengenalan Microsoft PowerPoint 2007 

 

1.1 Pengenalan 
Microsoft PowerPoint adalah suatu perangkat lunak yang diciptakan khusus untuk 
menangani rancangan suatu presentasi grafis. Bila kita memberikan suatu presentasi di 
hadapan para hadirin, tidak perlu takut, PowerPoint dapat menolong kita untuk melewati 
rasa takut untuk berbicara di depan umum, asal saja alat peraga yang dipakai dapat 
membawa mata para hadirin dari kita beralih dan langsung tertuju pada penyajian yang 
menarik dan informatif dengan menggunakan PowerPoint untuk merancang serta 
menciptakan dengan mudah dan cepat. 
 

1.2 Memulai PowerPoint 
Kita dapat memulai atau menjalankan program aplikasi PowerPoint dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
Setelah komputer diaktifkan dan menampilkan area Desktop Windows, klik menu Start 
yang ada pada taskbar, pilih menu Program, pilih menu Microsoft Office, kemudian pilih 
Microsoft Office PowerPoint 2007. 
 

 
 

1.3 Membuat File Baru 
Untuk membuat file baru, ikuti langkah berikut ini: 

 Klik  Microsoft Office Button , yang terletak di pojok kiri atas jendela 
PowerPoint. 

 Kemudian Pilih New. 
 Setelah itu, akan ditampilkan kotak dialog New Presentation. 
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 Ada beberapa pilihan pada tab Templates, antara lain: 
1) Blank and Recent, pilihan ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru yang 

masih kosong, serta menampilkan template/design yang terakhir kali digunakan. 
2) Installed Templates, pilihan ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru 

dengan menggunakan template/design yang ada. 
3) Installed Themes, pilihan ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru 

dengan menggunakan design halaman yang ada. 
4) My Templates, pilihan ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru dengan 

menggunakan template yang Anda punya. 
5) New From Existing… , pilihan ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru 

dengan menggunakan design dari file lain. 
 Setelah Anda memilih salah satu template tersebut, pilih Create untuk membuat 

lembar kerja baru. 
 

 

Shortcut 

 

Ctrl + N (perintah ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru 
yang masih kosong) 

 
1.4 Mengenal Elemen Dasar Jendela PowerPoint 

Berikut ini penjelasan mengenai elemen-elemen dasar jendela PowerPoint: 

 
 Baris Judul (Title Bar), berisi nama program aplikasi serta nama file yang sedang aktif, 

baris judul ini juga digunakan untuk memindahkan jendela ke posisi yang diinginkan. 

 Microsoft Office Button , tombol ini menyediakan perintah-perintah dasar seperti 
new, open, save,dll. 

 Tabs (gambar No. 1), tabs ini dirancang berdasarkan pengelompokan perintah (task-
oriented). 

 Group (gambar No. 2), group mengelompokkan perintah-perintah kedalam subtask 
 Command Button (gambar No. 3), ikon yang digunakan untuk mewakili suatu 

perintah. 
 Quick Acces Toolbar, toolbar ini menampilkan perintah-perintah untuk memudahkan 

user dalam mengakses suatu perintah, misalnya Save, Print, Undo, Redo, dll. Anda 
juga dapat menambahkan suatu perintah kedalam toolbar ini. 
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 Scroll Bar (Baris Penggulung), digunakan untuk menggeser ke kiri atau ke kanan 
gunakan baris penggulung mendatar (Horisontal Scroll Bar), sedangkan untuk 
menggeser layar ke atas atau ke bawah gunakan baris penggulung vertical (Vertical 
Scroll Bar). 

 Area Slide, menampilkan slide aktif yang sedang dirancang atau diedit. 
 Area Outline, menampilkan kerangka presentasi yang mencakup judul dan isi materi 

presentasi secara keseluruhan. 
 

1.5 Menggunakan Menu Help 
Apabila kita mengalami kesulitan pada saat bekerja dengan PowerPoint, manfaatkanlah 
fasilitas Microsoft PowerPoint Help. 

Untuk menjalankannya Anda tinggal mengklik Help Button  atau tekan F1 di keyboard. 
 
 

1.6 Mengakhiri PowerPoint 
Setelah Selesai bekerja dengan PowerPoint, kita dapat menutup aplikasi PowerPoint 
dengan menggunakan beberapa langkah: 

 Klik Microsoft Office Button , pilih Exit PowerPoint. 
 Klik tombol Close yang ada di pojok kanan atas jendela. 

 Klik dua kali Microsoft Office Button  
 

 

Shortcut 

 
Ctrl + Q (perintah ini digunakan untuk keluar dari program aplikasi 
PowerPoint) 
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Bab 2 

Memulai Membuat Presentasi 

 

Setelah Anda membuat Lembar Kerja Baru, Anda dapat langsung bekerja dan mendesign slide 
presentasi Anda. 

 

 Tab Slide menampilkan daftar slide yang ada, dan juga menunjukkan slide aktif yang 

sedang diedit/dirancang. 

 Untuk menuliskan teks kedalam slide presentasi, Anda tinggal mengklik textbox yang 

berada di area kerja Anda, kemudian menuliskannya. 

ü Untuk memasukkan textbox tambahan, Anda Klik tab Insert, pada group Text pilih 

Textbox. 

 Untuk mengubah Theme/design slide: 

ü Klik tab Design, pada Group Themes, pilih theme yang diinginkan. 

 Anda juga dapat menggunakan layout yang ada, caranya: 

ü Klik tab Home, pada group Slides pilih Layout. 
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Bab 3 

Bekerja dengan File Presentasi 

 

11.1 Menyimpan Presentasi 
Untuk menyimpan file presentasi, ikuti langkah-langkah berikut: 

 Klik Microsoft Office Button ,  
 Kemudian pilih Save, 

 
 

 Maka akan ditampilkan kotak dialog Save As, 

 
 

 Pada pilihan Save in, pilihlah drive dan folder tempat kita akan menyimpan file 
tersebut. 

 Pada kotak isian File Name, Ketikkan nama file yang kita inginkan. 
 Klik Save. 
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11.2 Menutup File Presentasi 
Untuk menutup lembar presentasi yang aktif, ikuti langkah berikut: 

 Klik Microsoft Office Button ,  
 Kemudian pilih Close, 

 
 

 

Information 

 
Jika kita mengklik tombol Close sebelum menyimpan file 
tersebut, biasanya akan ditampilkan “Kotak Dialog 
Konfirmasi”, yang menanyakan apakah file presentasi akan 
disimpan atau tidak.  
Shortcut: Ctrl + W (Digunakan untuk menutup lembar kerja 
yang aktif) 

 
 

 
11.3 Membuka File Presentasi 

Untuk membuka file presentasi yang telah tersimpan, ikuti langkah-langkah berikut ini: 

 Klik Microsoft Office Button ,  
 Kemudian pilih Open, 

 
 

 Kotak dialog Open akan ditampilkan, 
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 Pada daftar pilihan “Look in:” cari file yang akan dibuka. 
 Klik Open. 

 
 

Shortcut 

 
 

Ctrl + O (Digunakan untuk membuka file yang telah tersimpan) 

 

 
 
 
 

Bab 4 

Bekerja dengan Slide 

 
 
4.1 Membuat Slide Baru 

Pilih tab Home, pada group Slides, klik New Slide. 
 

 
 

 

Shortcut 

 
 

Ctrl + M (Digunakan untuk membuat Slide baru) 

 
4.2 Memilih Slide 

Setelah membuat beberapa slide, kita dapat memilih sebuah slide atau beberapa slide 
yang berurutan atau beberapa slide secara acak. Ikuti langkah berikut ini: 
 

 Untuk memilih sebuah slide, Anda dapat langsung mengklik slide 
yang dimaksud pada tab slide.  

 Untuk memilih beberapa slide secara berurutan, klik pada slide 
pertama, tekan dan tahan shift, sambil menekan tombol shift klik 
slide yang terakhir atau sebaliknya. 

 Untuk memilih beberapa slide secara acak, klik pada slide pertama, 
tekan dan tahan ctrl, sambil menekan tombol ctrl klik slide lain yang 
kita inginkan. 
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4.3 Menghapus Slide 

 Klik Slide yang dimaksud, tekan Delete. 
 Atau klik kanan slide tersebut, kemudian pilih Delete Slide. 

Dapat pula menggunakan perintah Delete yang terdapat di tab Home, group Slides. 
Seperti tampak pada gambar di bawah ini: 

 
 

4.4 Memindahkan Slide 
 Pilih slide yang dimaksud, kemudian drag/geser (dengan cara menekan dan 

menahan tombol kiri mouse) ke lokasi yang kita inginkan, kemudian lepaskan 
penekanan tombol mouse. 

 Atau dapat pula menggunakan perintah Cut-Paste. Dengan cara klik kanan slide yang 
dimaksud pilih Cut (Ctrl X) kemudian kita pilih lokasi dimana slide akan diletakkan, 
klik kanan Paste (Ctrl V). 

Perintah cut-paste juga dapat dilakukan dengan mengggunakan toolbar. Pada tab Home, 
Group Clipboard. 

 
 

4.5 Menyalin Slide 
Untuk menyalin suatu slide dapat dilakukan dengan cara: 

 Pilih slide yang akan disalin. 
 Klik kanan, kemudian pilih copy (Ctrl + C). 
 Pilih lokasi slide tujuan. 
 Klik kanan, pilih paste (Ctrl + V). 

Perintah copy-paste juga dapat dilakukan dengan mengggunakan toolbar. Pada tab 
Home, Group Clipboard. 
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Bab 5 

Memodifikasi Judul dan Isi Slide 

 
 
Kita umumnya membuat presentasi yang terdiri dari beberapa buah slide. Masing-masing slide 
pada umumnya mempunyai judul dan isi slide dengan format tampilan yang berbeda-beda. Kita 
dapat mengedit judul dan isi slide sesuai dengan keinginan kita, semua penjelasan perintah 
untuk mengedit berikut ini menggunakan tampilan normal. 
 
5.1 Menghapus Teks 

Cara menghapus suatu judul maupun objek: 
 Sorotlah teks/objek yang akan dihapus. 
 Tekan tombol delete di keyboard. 

 
5.2 Memindahkan Teks 

Cara memindahkan teks ke tempat lain: 
 Sorot teks yang akan kita pindahkan. 
 Klik ikon Cut yang ada pada tab Home, di group Clipboard. 
 Kemudian pilih lokasi tujuan. 
 Pilih ikon Paste. 

 

 

Shortcut 

 
Ctrl + X (Cut) 
Ctrl + V (Paste) 

 
5.3 Menyalin Teks 

Cara menyalin teks: 
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 Sorot teks yang akan kita salin. 
 Klik ikon Copy yang ada pada tab Home, di group Clipboard. 
 Kemudian pilih lokasi tujuan. 
 Pilih ikon Paste. 

 

 
 
 

Shortcut 

 
Ctrl + C (Copy) 
Ctrl + V (Paste) 

 
5.4 Mencari Suatu Teks 

Pada tab Home, terdapat group Editing. 

 
 
Dalam group tersebut terdapat 3 buah pilihan: 
Find: digunakan untuk mencari suatu teks yang sama. 
Replace: digunakan untuk mengganti beberapa teks yang sama. 
Select: digunakan untuk menyorot suatu objek. 
 
Berikut ini pengaplikasian dari perintah Find and Replace: 

 Klik replace, secara otomatis akan ditampilkan kotak dialog replace. 
 Pada textbox “Find what:” ketikkan teks yang akan dicari. 
 Pada textbox “Replace With:” ketikkan teks penggantinya. 

 
 Terdapat pula 2 pilihan: 
· Match case: digunakan untuk membedakan huruf besar dan kecil dalam 

pencarian teks 
· Find whole words only: digunakan untuk mencari teks yang hanya berupa kata. 

 Klik Find Next, untuk melakukan pencarian. 
 Klik 
· Replace: untuk mengganti teks yang disorot. 
· Replace all: untuk mengganti teks yang sama secara keseluruhan. 

 Klik close, untuk menutup kotak dialog Replace. 
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Bab 6 

Mengatur Tampilan Slide Presentasi 

 
 
6.1 Mengganti Layout Slide 

 Pilih slide yang akan diganti layout-nya. 
 Pada tab Home, di group Slides pilih Layout. 

 
 Maka akan ditampilkan beberapa layout yang ada. 
 Pilih layout yang diinginkan dengan cara mengklik salah satu layout. 

 
6.2 Mengganti Design Slide/Themes 

 Klik tab Design, pada group Themes pilih design yang diinginkan. 

 
 Klik kanan pada design tersebut 
· pilih Apply to All Slides untuk menerapkan design tersebut untuk semua 

halaman. 
· pilih Apply to Selected Slide, untuk menerapkan design kedalam slide yang dipilih 

saja. 
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Info 

 

Bila Anda ingin menerapkan design ke semua halaman yang ada, 
Anda juga dapat melakukannya dengan cara double click pada 
design yang diinginkan. 

 

6.3 Mengganti Background Slide 
 Pilih slide yang akan diganti background-nya. 
 Klik kanan, pilih Format Background. 
 Pada tab Fill, ada 3 pilihan: 
· Solid Fill: untuk memberi background warna. 
· Gradient Fill: untuk memberi background warna bergradient. 
· Picture or texture fill: untuk mengubah gambar atau suatu tekstur menjadi 

background. 
 Untuk mengubah sebuah gambar menjadi background, anda pilih picture or texture 

fill. 
 Kemudian pada “insert from:”, Anda pilih “File…” cari letak file gambar tersebut. 
 Klik insert, close. 

 
6.4 Hyperlink 

· Action Button 
Untuk menggunakan action button sebagai link, ikuti langkah berikut ini: 

 Klik tab Insert, pada group illustrations pilih Shapes. 

 
 Kemudian pilih salah satu Action Buttons dengan cara mengklik-nya. 

 
 Kemudian klik pada area lembar kerja, 
 Kotak dialog Action Settings akan ditampilkan. 
 Klik OK. 

· Membuat Suatu Object menjadi Link 
Klik tab insert, pada group link terdapat 2 pilihan: hyperlink dan Action. 

 
 

 Menggunakan Hyperlink 
Ø Pilih objek yang akan dijadikan link. 
Ø Klik hyperlink, maka kotak dialog insert hyperlink akan ditampilkan. 

 
Pilih Existing File or Web Page untuk melakukan link ke dokumen lainnya 
Pilih Place in This Document, untuk melakukan link dalam dokumen yang 
sama. 
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Ø Klik OK. 
 

 Menggunakan Action 
Ø Pilih objek yang akan dijadikan link. 
Ø Klik Action, maka kotak dialog Action Settings akan ditampilkan. 

 
Ø Pilih “Hyperlink to:” ada beberapa macam pilihan link yang bisa digunakan, 

pilih salah satu. 
Ø Klik OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 7 

Mengatur dan Menjalankan Slide Presentasi 

 
 
7.1 Mengatur Slide Presentasi 

Berikut langkah-langkah mengatur slide-slide yang akan ditampilkan sebelum 
menjalankan presentasi di layar komputer: 
1. Pada tab Slide Show, pilih Set Up Slide Show. 
2. Kotak dialog Set Up Show akan ditampilkan. 
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3. Pada kotak Show Slides, klik salah satu pilihan berikut 

· All, untuk menampilkan seluruh slide presentasi. 
· From, kita isi nomor slide awal, dan To kita isi nomor slide akhir yang kita ingin 

tampilkan. 
· Pada kotak Advances slide, klik salah satu pilihan berikut ini: 
v Manually, untuk menampilkan slide demi slide presentasi secara manual. 
v Using timings, if present, slide yang satu akan berpindah ke slide berikutnya 

sesuai waktu yang kita inginkan. 
4. Klik OK. 

 
7.2 Menjalankan Presentasi 

Berikut ini langkah-langkah menjalankan presentasi: 
 Klik tab Slide Show, pada tab Start Slide Show, 
 Ada 3 pilihan: 

 
 From Beginning: untuk menjalankan presentasi mulai dari awal slide 
 From Current Slide: untuk menjalankan aplikasi mulai dari slide yang aktif. 
 Custom Slide Show: pengaturan secara manual slide-slide yang akan ditampilan. 

 
7.3 Memberi Efek Animasi pada Slide dengan Custom Animation 

Ikuti langkah berikut untuk memberi efek animasi khusus pada teks/objek pada suatu 
slide. 

 Pilih teks/objek yang akan diberi efek animasi. 
 Klik menu Animations, pada group Animations, pilih custom animation. 
 Secara otomatis akan ditampilkan task pane Custom Animation. 
 Klik Add Effect untuk memilih efek animasi. 
 Selain itu kita bisa mengatur mulai kapan efek tersebut akan kita jalankan pada 

pilihan Start. 
 Mengatur kecepatan pada pilihan Speed. 
 Klik Play untuk menampilkan efek. 
 Slide show untuk menampilkan seluruh slide. 

 
7.4 Memberi efek transisi antar slide 

 Pada tab Slides, pilih slide yang akan diberi transisi. 
 Kemudian klik tab Animations, pada group Transition To This Slide pilih efek transisi 

yang dikehendaki. 

 
 Ada beberapa setting dalam pengaturan transisi, antara lain: 
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· Transition Sound: untuk memberikan efek suara ketika perpindahan slide. 
· Transition Speed: mengatur kecepatan untuk berpindah antar slide. 
· Apply To All: Menerapkan settingan untuk semua slide. 

 
Pada kotak Advance Slide 
· On Mouse Click: ketika kita mengklik tombol mouse, maka secara otomatis akan 

berpindah slide. 
· Automatically after: akan berpindah slide sesuai dengan setting waktu yang 

diberikan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 8 

Menyisipkan Object 
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Kita tidak memerlukan bakat melukis untuk membuat slide dengan tampilan gambar dan teks 
yang indah dan menarik. Kita hanya memerlukan bagaimana cara bekerja dengan fasilitas yang 
ada dalam powerpoint 
 
8. 1 Memasukkan Gambar kedalam Slide Presentasi 

 Klik tab Insert, pada group Illustrations pilih Picture. 
 Kotak dialog insert picture akan ditampilkan 

 
 Cari lokasi  dimana gambar berada. 
 Klik insert. 

 
8. 2 Menyisipkan Clip Art 

Clip Art merupakan sarana dari PowerPoint yang berisikan gambar siap pakai. Berikut ini 
langkah-langkah untuk menyisipkannya: 

 Klik tab Insert, pada group Illustrations pilih Clip Art. 
 Secara otomatis Task Pane Clip Art akan ditampilkan. 
 Klik go untuk menampilkan keseluruhan gambar yang tersedia di Clip 

Art. 
 Anda juga dapat menggunakan fasilitas “Search For:” untuk 

melakukan penyeleksian gambar dengan kata kunci yang Anda 
masukkan. 

 Pada pilihan “Search in:” Anda dapat menentukan lokasi pencarian 
gambar/koleksi yang tersedia di Clip Art dengan berbagai macam 
kategori yang ada. 

 Pada pilihan “Result should be:” Anda dapat menentukan jenis/tipe 
file yang ingin Anda cari. 

 Untuk menyisipkannya tinggal Anda klik gambar yang akan 
Anda sisipkan, atau dengan mendrag gambar tersebut ke area 
kerja Anda. 

 
8. 3 Membuat Album Foto 

Pada Microsoft Office PowerPoint 2007 juga tersedia fasilitas pembuatan album foto 
dengan cepat. Ikuti langkah berikut ini: 

 Klik tab Insert, pada group Illustrations pilih Photo Album. 
 Secara otomatis kotak dialog photo ditampilkan 

 
 

 Klik “File/Disk…” untuk memasukkan gambar-gambar yang akan dijadikan album. 
 Pictures in album menampilkan daftar gambar yang akan ditampilkan. 
 Pada kotak Album Layout ada beberapa pilihan: 
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ü Picture layout: untuk menentukan layout album. 
ü Frame shape: untuk menentukan jenis bingkai gambar 
ü Theme: untuk menentukan design halaman album foto. 

 Anda juga dapat mengatur urutan gambar yang akan ditampilkan dengan mengklik 

button  
 Klik Remove Button untuk menghapus gambar dari daftar. 

 
8. 4 Fasilitas Shape 

Fasilitas ini digunakan untuk memasukkan berbagai shape/bentuk kedalam lembar 
presentasi. Berikut caranya: 

 Klik tab Insert, pada group Illustrations pilih Shape. 
 Pilih salah satu shape dengan caranya mengkliknya. 
 Kemudian masukkan kedalam slide dengan cara mengklik area kerja. 

 
8. 5 Membuat Diagram dengan SmartArt 

 Klik tab Insert, pada group Illustrations pilih SmartArt. 
 Kotak dialog Choose a SmartArt Graphic akan ditampilkan. 

 
 Ada beberapa jenis diagram yang tersedia, pilih salah satu. 
 Tekan OK. 

 
8. 6 Membuat Table 

Untuk membuat sebuah table ikuti langkah berikut: 
 Klik tab Insert, pada group Tables pilih Table. 
 Sampai muncul gambar seperti di bawah ini: 

 
a) Anda dapat langsung membuat table dengan cara membawa pointer ke area 

kotak yang tersedia, tergantung berapa baris dan kolom yang akan Anda 
masukkan. Contoh: 
ü Misalnya kita akan membuat sebuah tabel dengan 3 kolom dan 2 baris. 
ü Maka kita arahkan pointer sampai membentuk table 3 x 2 (3 kolom dan 2 

baris) 

 
ü Setelah terbentuk tabel dengan yang kita inginkan, kita tinggal 

mengkliknya. 
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b) Anda juga dapat menggunakan pilihan Insert Table…  
Seperti tampak pada gambar di bawah ini: 
 

 

 
ü Number of columns: masukkan jumlah kolom. 
ü Number of rows: masukkan jumlah baris. 

Klik OK. 

 
8. 7 Membuat Grafik 

Grafik dapat membuat presentasi lebih jelas. PowerPoint menyediakan beberapa pola 
atau layout untuk grafik. 

 Klik tab Insert, pada group Illustrations pilih Chart. 
 Kotak dialog insert chart akan ditampilkan. 

 
 Pilih salah satu Grafik, Klik OK. 
 Secara otomatis akan ditampilkan grafik serta data sourcenya (Anda dapat langsung 

mengedit sumber datanya). 
 

8. 8 Menyisipkan Textbox 
Untuk memasukkan textbox tambahan, Anda Klik tab Insert, pada group Text pilih 
Textbox. 
 

8. 9 Memasukkan Header dan Footer 
 Klik tab Insert, pada group Text pilih Header and Footer. 
 Kotak dialog header and footer akan ditampilkan. 
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 Pada tab Slide, kotak “include on slide” ada 3 pilihan: 
ü Date and time: untuk memasukkan waku dan tanggal. 
ü Slide Number: untuk menyisipkan nomor halaman. 
ü Footer: untuk menyisipkan teks pada footer. 

 Klik Apply to All untuk menerapkan pengaturan ke seluruh slide. 
 Pilih Apply apabila ingin menerapkan pengaturan hanya kedalam slide yang dipilih. 

 
8. 10 Menyisipkan Nomor Halaman 

 Klik tab Insert, pada group Text pilih Date & Time. 
 Kotak dialog Header & Footer akan ditampilkan, 
 Beri centang pada Slide number. 
 Klik Apply (pilih Apply to All untuk menerapkannya ke seluruh slide yang ada). 

 
8. 11 Menyisipkan WordArt 

WordArt merupakan salah satu fasilitas di PowerPoint untuk menyisipkan teks yang 
bentuknya bervariasi. Cara menggunakan fasilitas ini: 

 Klik tab Insert, pada group Text pilih WordArt. 
 Pilih Style WordArt yang diinginkan dengan cara mengkliknya. 
 Maka akan tampil sebuah textbox baru dengan format yang Anda pilih tadi. Dengan 

bertuliskan “Your Text Here”. 
 Anda dapat langsung mengganti teks-nya. 

 
 

8. 12 Menyisipkan Video dan Suara 
Dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007, Anda juga dapat memainkan 
file video serta suara kedalam presentasi Anda. Caranya: 

 Klik tab Insert, pada group Media Clips 
 Pilih Movie untuk menyisipkan Video, pilih Sound untuk menyisipkan suara. 
 Kotak dialog insert movie/sound akan ditampilkan. 
 Cari file video atau suara yang ingin dimasukkan. 
 Klik OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 9 

Mengedit Gambar 

 
 

 Pilih gambar yang akan diedit. 
 Klik tab Format. 
 Tab ini memiliki beberapa group/subtasks, antara lain: 
ü Adjust 
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v Brightness: digunakan untuk mengatur terang/gelapnya suatu gambar. 
v Contrast: digunakan untuk menambah/mengurangi kekontrasan gambar. 
v Recolor: digunakan untuk memberikan effect stylish pada gambar. Misalnya 

grayscale, sepia, washout dll. 
v Compress Pictures: digunakan untuk mengurangi ukuran/size suatu gambar. 
v Change Picture: gunakan perintah ini untuk mengganti gambar dengan gambar 

yang lain. 
v Reset Picture: membatalkan semua formatting yang telah dilakukan. 

 
ü Picture Styles 

 
Pada group ini, Anda dapat memilih beberapa visual style yang tersedia. Terdapat pula 
beberapa tombol perintah/command button: 
v Picture Shape: digunakan untuk mengubah bentuk gambar, sesuai shape yang 

dipilih. 
v Picture Border: mengatur warna, lebar, dan style garis border. 
v Picture Effect: digunakan untuk memberikan efek visual seperti shadow, glow, 

reflection atau 3D rotation. 
 

ü Arrange 

 
o Bring to Front: Digunakan untuk meletakkan gambar yang dipilih di depan semua 

objek lainnya. 
o Bring to Back: Digunakan untuk meletakkan gambar yang dipilih di belakang 

semua objek lainnya. 
o Selection Pane: digunakan untuk membantu mempermudah memilih suatu 

objek, dengan menampilkan daftar semua objek yang ada dalam suatu slide. 
o Align: mengatur perataan gambar. 
o Group: menggabungkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. 
o Rotate: digunakan untuk memutar objek yang dipilih. 

 
ü Size 

 
o Crop: digunakan untuk memotong gambar. 

Caranya: 
1) Pilih gambar yang akan dipotong, klik tombol crop. Sehingga terdapat garis 

putus-putus yang mengelilingi gambar tersebut, seperti tampak pada 
gambar dibawah ini: 
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2) Arahkan pointer ke salah satu garis tersebut (tergantung sisi bagian mana 
yang akan kita potong). Sampai pointer berubah bentuk seperti bentuk garis 
yang kita sorot. 

3) Untuk memotong gambar, drag(tekan dan tahan tombol kiri mouse) 
kemudian arahkan ke bagian yang akan kita potong. 

4) Untuk mengakhiri, lepaskan penekanan pada tombol mouse. 
o Height: digunakan untuk mengatur tinggi gambar. 
o Width: digunakan untuk mengatur lebar gambar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 10 

Mengedit Tabel 

 
 
10.1 Mengubah Lebar Kolom dan Tinggi Baris Tabel 

Jika pada saat mengisi tabel, bila ukuran selnya kurang luas kita dapat mengubah ukurang 
sel dengan mengubah lebar kolom dan tinggi baris dengan cara: 
1. Tempatkan pointer mouse pada garis antar kolom yang akan kita ubah lebarnya, 

sehingga pointer berubah menjadi anak panah horizontal dua arah. 
2. Tekan dan tahan tombol kiri mouse, lalu geser sesuai dengan lebar kolom yang kita 

inginkan 
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Info 
 
Lakukan perintah yang sama untuk mengubah tinggi baris. 

 

10.2 Menyisipkan Baris 
Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyisipkan baris: 

 Klik sel di baris bagian atas atau bawah dimana kamu akan menyisipkan baris baru. 
 Pilih tab Layout, pada group Table klik select, kemudian pilih select Row. 

 
 Pilih tab Layout, group rows & columns . 

 
Insert Above: Menyisipkan baris tepat diatas baris yang dipilih. 
Insert Below: Menyisipkan baris tepat dibawah baris yang dipilih. 
 

10.3 Menyisipkan Kolom 
Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyisipkan kolom: 

 Klik sel di kolom bagian kanan atau kiri dimana kamu akan menyisipkan kolom baru. 
 Pilih tab Layout, pada group Table klik select, kemudian pilih Select Column. 

 
 Pilih tab Layout, group rows & columns . 

 
Insert Left: Menyisipkan kolom tepat di bagian kiri kolom yang dipilih. 
Insert Right: Menyisipkan kolom tepat di bagian kanan kolom yang dipilih. 

 
 
 
 

10.4 Menggabungkan Beberapa Sel 
 Blok sel yang akan dijadikan satu. 

Contoh: 

 
 Pilih tab Layout, pada group Merge pilih Merge Cells. 
 Hasilnya akan seperti gambar di bawah ini: 

 
10.5 Membagi Sel Menjadi Beberapa Bagian 

 Klik pada sel yang akan dipecah menjadi beberapa bagian. 
Contoh: 
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 Pilih tab Layout, pada group Merge pilih Split Cells. 
 Kotak dialog Split Cells akan ditampilkan. 

 
Number of columns: masukkan jumlah kolom. 
Number of rows: masukkan jumlah baris. 

 Contoh gambar hasil dari split cell: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bab 11 

Mengedit Grafik 

 
 
11.1 Mengganti Tipe Grafik 

 Klik grafik yang akan diedit. 
 Pilih tab Design, pada group Type klik Change Chart Type. 
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 Kotak dialog Change Chart Type akan ditampilkan. 
 Pilih grafik yang akan diinginkan. 
 Klik OK. 

 
11.2 Mengedit Data Grafik 

 Klik grafik yang akan diedit. 
 Pilih tab Design, pada group Data klik Edit Data. 
 Kemudian akan ditampilkan tabel datanya pada Office Excel 2007. 
 Edit dan simpan. 

 
11.3 Mengganti Layout Grafik 

 Klik grafik yang akan diedit. 
 Pilih tab Design, pada group Chart Layouts, klik layout grafik yang diinginkan. 

 
 

11.4 Mengganti Style Grafik 
 Klik grafik yang akan diedit. 
 Pilih tab Design, pada group Chart Styles, klik style grafik yang Anda ingin  gunakan. 

 
 

11.5 Menyisipkan Judul Grafik 
 Pilih tab Layout, pada group Labels klik Chart Title. 
 Ada beberapa pilihan: 

 
None: tidak menampilkan judul grafik. 
Centered Overlay Title: menampilkan judul di tengah tanpa mengubah ukuran 
grafik. 
Above Chart: menampilkan judul di atas area grafik dan mengubah ukuran grafik. 
 
 
 
 

11.6 Menampilkan Legend 
 Pilih tab Layout, pada group Labels klik Legend. 
 Ada beberapa pilihan: 
ü None: tidak menampilkan legend. 
ü Show Legend at Right: Menampilkan legend di sebelah kanan grafik. 
ü Show Legend at Top: Menampilkan legend di bagian atas grafik. 
ü Show Legend at Left: Menampilkan legend di sebelah kiri grafik. 
ü Show Legend at Bottom: Menampilkan legend di bagian bawah grafik. 
ü Overlay Legend at Right: Menampilkan legend di sebelah kanan grafik tanpa 

mengubah ukuran grafik dengan cara overlay(menutupi grafik). 
ü Overlay Legend at Left: Menampilkan legend di sebelah kiri grafik tanpa 

mengubah ukuran grafik dengan cara overlay(menutupi grafik). 
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11.7 Menampilkan Data Label 
Data label ini digunakan untuk menampilkan nilai data pada setiap elemen-elemen grafik. 

 Pilih tab Layout, pada group Labels klik Data Labels. 
 Ada beberapa pilihan: 
ü None: tidak menampilkan data label. 
ü Center: menampilkan data label di tengah-tengah setiap elemen. 

 
ü Inside End: menampilkan data label di akhir dari data point setiap elemen. 

 
ü Inside Base: menampilkan data label di dasar/awal dari data point setiap 

elemen. 

 
ü Outside End: menampilkan data label di akhir dari data point bagian luar setiap 

elemen. 

 
 

11.8 Menampilkan Tabel Data pada Grafik 
 Pilih tab Layout, pada group Labels klik Data Table. 
 Ada beberapa Pilihan: 

 
None: tidak menampilkan tabel datanya. 
Show Data Table: menampilkan tabel data tanpa legend key. 
Show Data Table with Legend Keys: menampilkan tabel data dengan legend key. 


