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ABSTRACT
Microsoft Word is one of the software / word processing program created by
Microsoft and included in bandle Microsoft Office. Microsoft Word into a word
processing program that is reliable and most widely used by computer users. So
with the Microsoft Word so provide enormous benefits to the world of technology
is constantly evolving, in terms of word processors used for productive activities,
educational and various other things that require a powerful word processing
application.
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program pengolah kata yang handal

PENDAHULUAN
Pada

era

globalisasi

dan paling banyak digunakan oleh

perkembangan teknologi informasi

pengguna komputer. Microsoft Word

terutama

memiliki

pada

bidang

komputer

beberapa

versi

sejak

sekarang mengalami perkembangan

kelahirannya di tahun 1983. Beberapa

yang sangat pesat dan maju pada abad

versi memang didesain untuk sistem

21 ini. Teknologi Informasi dan

operasi Windows seperti Microsof

Komunikasi telah berkembang di

Word 97, Microsoft Word 2000,

semua bidang. Oleh karena itu

Microsoft Word XP, Microsoft Word

penggunaan

2003,

terhadap

perangkat

Microsoft

Word

2007,

teknologi komunikasi perlu di ajarkan

Microsoft Word 2010, dan Microsoft

pada

Word 2013. Kesemuanya memiliki

semua

tingkatan

satuan

pendidikan.

kelebihanberdasarkan pengembangan

Microsoft Word adalah salah satu
software/program pengolah kata yang
dibuat

oleh

Microsoft

dan

dari versi sebelumnya.
Fungsi utama dari Microsoft
Word

adalah

sebagai

dimasukkan dalam bandle Microsoft

software/program pengolah kata bagi

Office. Microsoft Word menjadi

user. Banyak sekali fitur pengolah
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kata yang mudah difahami dan

dilaksanakan di sekolah, luar sekolah

pelengkap (tool) yang disertakan di

dan keluarga. Kegiatan di sekolah

dalam Microsoft Word. Pengguna

direncanakan

tinggal melakukan operasi dengan

secara ketat dengan prinsip-prinsip

menggunakan tool tersebut untuk

yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan

mebuat dokumen kata sesuai dengan

di luar sekolah, meski memiliki

keinginannya.

rencana dan program yang jelas tetapi

Microsoft

Word

telah

dan

pelaksanaannya

dilaksanakan

relatif

memberikan manfaat yang sangat

dengan

besar bagi dunia teknologi yang terus

relatif fleksibel disesuaikan dengan

berkembang,dalam hal pengolah kata

kebutuhan

dan

yang

misalkan

pengabdian

digunakan

untuk

kegiatan

berbagai

longgar

produktif, edukatif dan berbagai hal

masyarakat

lain yang membutuhkan aplikasi

perguruan tinggi.

pengolah kata yang ampuh seperti
Microsoft

Word

kondisi

yang

yang

lokal,
kepada

dilaksanakan

Pelaksanaan pendidikan dalam

Untuk

keluarga

dilaksanakan

menyiapkan peserta didik dalam

informal

tanpa

menghadapi

dan

dirumuskan secara baku dan tertulis.

mengusai life skill, sangat berguna

Dengan mendasarkan pada konsep

untuk di berikan pelatihan Microsoft

pendidikan tersebut di atas, maka

word 2013.

sesungguhnya pendidikan merupakan

era

2013.

pedoman

globalisasi

tujuan

secara
yang

Pendidikan dalam arti luas adalah

pembudayaan atau "enculturation",

proses yang berkaitan dengan upaya

suatu proses untuk mentasbihkan

untuk mengembangkan pada diri

seseorang mampu hidup dalam suatu

seseorang. Pengembangan seseorang

budaya tertentu.

terdiri

dari

tiga

dalam

Konsekuensi dari pernyataan ini,

pandangan

maka praktek pendidikan harus sesuai

hidup, sikap hidup dan keterampilan

dengan budaya masyarakat akan

hidup.

menimbulkan penyimpangan yang

kehidupannya,

aspek

yakni:

Upaya untuk mengembangkan
ketiga
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kehidupan

individu dan masyarakat.
Tuntutan keharmonisan antara

Muhammad Arsyad Al Banjary ini
sangat

membantu

tersebut

untuk

siswa-siswa

dapat

mengusai

pendidikan dan kebudayaan bisa pula

komputer secara gratis sehingga dapat

dipahami, sebab praktek pendidikan

bersaing dengan siswa-siswa dari

harus mendasarkan pada teori-teori

sekolah lain.

pendidikan dan giliran berikutnya
teori-teori

pendidikan

METODE KEGIATAN

harus

Dalam melaksakan pembelajaran

bersumber dari suatu pandangan

Aplikasi Microsoft Word 2013, tim

hidup masyarakat yang bersangkutan.

Pengabdian Masyarakat membuat
modul

KHALAYAK SASARAN
Siswa yang pendapatan orang
tuanya

sangat

sedikit,

dan

sebagai

bahan

praktek.

modul

yang

disusun

Dengan
sedemikian

mudah

sehingga

dikategorikan miskin banyak terdapat

memudahkan siswa untuk dapat

di

mempelajari

SMP

H.A.

Johansyah

A

dan

memahami

Banjarmasin, berdasarkan data dari

penggunaan Aplikasi Microsoft Word

sekolah hampir 90% siswa yang ada

2013 dengan cepat dan mudah.

di SMP H. A. Johansyah dengan

Proses pertama yang dilakukan

status kurang mampu atau miskin

tim pengabdian masyarakat adalah

sedangkan perkembangan teknologi

menyampaikan

sekarang

dipungkiri

pengenalan aplikasi yang digunakan

memerlukan biaya. Siswa miskin

dengan cara diskusi ataupun tanya

sangat

jawab,

tidak

sulit

bisa

untuk

mendapatkan

kemudian

materi

setelah

dan

tahap

pendidikan

tambahan

seperti

pertama sudah mulai dikuasai maka

mengikuti

kursus-kursus

bahasa

tahap kedua adalah mempraktekkan

lain-lain

aplikasi dengan modul yang sudah

inggris,

komputer

dan

dengan biaya yang sangat mahal bagi

disiapkan.

mereka. Dengan Program Pengabdian

mengedepankan

masyarakat yang di laksanakan oleh

kemampuan siswa sehingga pada sesi

Dosen Fakultas Teknologi Informasi

ini waktu yang disediakan lebih

Universitas

banyak dari sesi pertama.
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Sesi akhir yang dilakukan tim
pengabdian

masyarakat

lanjut dan memajukan kreatifitas

adalah

dalam pemanfaatan Microsoft Word

melakukan evaluasi terhadap siswa

2013. Sedangkan hasil kegiatan yang

sebagai acuan penilaian akhir dari

langsung dapat dinilai oleh Tim

target capaian yang diharapkan dan

Pengabdian adalah :

menjadi bahan evaluasi bagi tim

1. Peserta dapat belajar tentang

pengabdian.

menjalankan aplikasi Microsoft
Word 2013.

FOTO KEGIATAN

2. Peserta

dapat

melakukan

pembuatan surat, undangan dan
menggunakan tool pada aplikasi
Microsoft Word 2013.
3. Peserta dapat mempergunakan
aplikasi Microsoft Word 2013
sesuai

dengan

keperluannya

masing-masing.
DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN
Setelah

mengikuti

kegiatan

Pelatihan Microsoft Word 2013 pada
SMP H. A. Johansyah Banjarmasin
yang diikuti oleh siswa dan siswi
SMP

H.

Banjarmasin,

A.

Johansyah
para

A.

peserta

termotivasi untuk mempelajari lebih
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