
 

 
Write something useful for myself and hopefully for others [Semarang, Friday, 12 June 2015]  

Source: Microsoft Office Word  

Cara untuk mencari dan mengganti teks pada Microsoft Office Word 

 

Saat membuat dokumen atau bekerja 

menggunakan Microsoft Office Word, Anda 

dapat mencari dan mengganti teks yang sudah 

ada dengan teks lain sesuai keinginan Anda. 

 

Misalnya saja dokumen yang Anda buat terdiri 

dari ratusan halaman dan Anda baru menyadari 

jika ada teks/kata salah yang sama di hampir 

semua halaman. Maka Anda tidak perlu repot 

untuk menggantinya satu per satu tetapi Anda 

dapat memanfaatkan Find and Replace.  

 

Mencari teks: 

 

Anda dapat dengan cepat mencari kata atau frase menggunakan Find. 

1. Pada tab Home, grup Editing, klik Find. Atau Anda bisa menggunakan tombol 

keyboard Ctrl+F.  

2. Pada kotak Find what, ketikkan teks yang Anda ingin cari.  

3. Lakukan salah satu cara berikut:  

� Untuk menemukan setiap kata atau frase satu per satu, klik Find Next.  

� Untuk menemukan semua kata atau frase secara bersamaan, klik Find All, 

dan kemudian klik Main Document. 

 

Catatan: Untuk membatalkan pencarian yang sedang berlangsung, tekan ESC pada 

keyboard. 

 

Mencari dan mengganti teks: 

 

Anda dapat secara otomatis mengganti kata atau frase dengan kata lain, Contohnya: Anda 

dapat mengganti kata SAYA dengan KAMI. 

 

Catatan:  Penggantian teks akan menggunakan kapitalisasi yang sama seperti teks yang 

digantikan. Misalnya, jika Anda mencari SAYA dan menggantinya dengan Kami, maka 

hasilnya menjadi KAMI. 

 

1. Pada tab Home, grup Editing, klik Replace.  

 
2. Klik tab Replace.  

3. Di dalam kotak Find what, ketikkan teks yang Anda ingin cari.  

4. Pada kotak Replace with, ketikkan teks pengganti.  
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5. Lakukan salah satu cara berikut:  

� Untuk menemukan teks selanjutnya, klik Find Next.  

� Untuk mengganti teks yang muncul, klik Replace. Setelah Anda klik 

Replace, Microsoft Office Word akan berpindah ke teks selanjutnya.  

� Untuk mengganti semua teks yang sama, klik Replace All. 

 

Mencari dan mensorot (highlight) teks pada layar: 

 

Untuk membantu Anda secara visual memindai dokumen untuk setiap terjadinya sebuah 

kata atau frase yang sama, Anda dapat mencari dan mensorot teks tersebut pada layar. 

Meskipun teks disorot pada layar, namun tidak akan terlihat saat dokumen dicetak. 

 

1. Pada tab Home, grup Editing, klik Find.  

 
2. Pada kotak Find what, ketikkan teks yang Anda ingin cari.  

3. Klik Reading Highlight, kemudian klik Highlight All.  

 

Catatan:  Untuk mematikan sorot pada layar, klik Reading Highlight, kemudian 

klik Clear Highlighting. 

 

Mencari dan mengganti format tertentu: 

 

Anda dapat mencari dan mengganti atau menghapus format karakter. Contohnya, Anda 

dapat mencari kata atau frase tertentu dan mengubah warna font, atau Anda dapat mencari 

format tertentu, seperti italic, dan mengubahnya. 

 

1. Pada tab Home, grup Editing, klik Replace.  

 
2. Jika Anda tidak melihat tombol Format, klik More.  

3. Untuk mencari teks dengan format tertentu, ketikkan teks pada kotak Find what. 

Untuk mencari format saja, kosongkan kotak tersebut.  

4. Klik Format, kemudian pilih format yang Anda ingin cari dan ganti.  

5. Klik kotak Replace with, klik Format, kemudian pilih format pengganti.  

Catatan:  Jika Anda juga ingin mengganti teks, ketikkan teks pengganti pada kotak 

Replace with. 

6. Untuk mencari dan mengganti satu persatu, Find Next, dan klik Replace. Untuk 

mengganti semua format yang sama, klik Replace All. 


