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Microsoft PowerPoint 
 

Apa presentasi Powerpoint? 

PowerPoint adalah suatu prorgam grafis yang khusus digunakan untuk mendesain bahan 

presentasi:  

• teks  

• gambar  

• warna  

• animasi  

 

Mengapa menggunakan presentasi Powerpoint? 

• Presentasi dapat dirancang lebih menarik dengan menggunakan grafis dan gambar.  

• Informasi/pesan dapat dibuat sedemikian rupa, sehingga lebih menarik. Dapat 

menggunakan dan memilih jenis huruf atau tipografi, guna memperjelas pesan.  

• Penyajian pesan lebih menarik dan menggunakan berbagai animasi.  

• Lama tayangan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan.  

• Penekanan "kata" penting, dapat dilakukan dengan pengaturan pemakaian warna.  

Bagaimana mendisain presentasi Powerpoint? 

1. Persiapan  

• Mendiskusikan pokok-pokok pikiran atau pesan yang dipresentasikan.  

• Merancang/membuat sketsa dengan pensil.  

• Mengumpulkan dan menyeleksi gambar/foto yang digunakan sebagai ilustrasi.  

• Ilustrasi gambar/foto di scan dan sesuaikan ukuran dengan kebutuhan.  

2. Bekerja dengan program Powerpoint  

• Tentukan lay-out dan sesuaikan dengan rancangan atau sketsa.  

• Pilih jenis dan ukuran huruf.  
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• Gunakan warna yang sesuai.  

• Insert image (gambar) dengan type file jpg atau tif.  

• Atur komposisi warna dan tata-letak, sehingga lebih menarik.  

• Berikan penekanan dengan menggunakan warna, ukuran dan bentuk huruf.  

• Buat animasi (lihat box animasi).  

• Tentukan waktu tayanangan setiap slide presentasi.  

Untuk membuat presentasi sebaiknya dimulai dengan membuat kerangka presentasi, 

kemudian menyiapkan slide yang baik dengan tampilan yang menarik. 

 

 

 Area Outline Area Catatan Area Slide 

 

Gambar Tampilan slide kosong PowerPoint XP 

 

Membuat Presentasi 

Untuk merancang presentasi, PowerPoint XP menyediakan fasilitas AutoContent Wizard 

untuk membantu dalam pembuatan presentasi, di samping juga model presentasi sendiri 

dengan Blank Presentation. 
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Membuat Presentasi Sederhana  

Membuat Presentasi Menggunakan AutoContent Wizard 

Fasilitas AutoContent Wizard mengajari langkah demi langkah untuk membuat 

presentasi. Untuk membuatnya ikuti langkah berikut : 

1. Pada jendela Task Pane – New Presentation. Klik From AutoContent Wizard 

yang ada pada bagian New. 

2. Kotak dialog AutoContent Wizard – Start akan tampil. Klik tombol Next. 

 

3. Kotak dialog AutoContent Wizard – Presentation Type akan tampil. Pilih dan klik 

tipe presentasi, misalnya pad tab All, klik Company Meeting, kemudian klik Next. 

 

4. Kotak dialog AutoContent Wizard – Presentation Style akan tampil, klik jenis 

output presentasi yang akan digunakan: 
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 ✳ On – screen presentation, jika presentasi dengan segala aspek animasi ingin 
langsung ditampilkan di layar monitor. ✳ Web presentation, jika presentasi yang terbentuk akan ditempatkan pada server 
web. ✳ Black and white overheads, jika presentasi akan dicetak pada transparansi hitam 
putih. ✳ Color overhead, jika presentasi akan dicetak pada transparansi berwarna. ✳ 35mm, jika presentasi akan dicetak pada film slide. 

5. Klik Next. Kotak dialog AutoContent Wizard – Presentation Option title, diisi 

dengan: ✳ Presentation title, diisi dengan judul atau topik presentasi. ✳ Footer, diisi dengan item atau keterangan yang ingin ditampilkan pada bagian 
bawah halaman slide. ✳ Klik kotak cek Date last updated jika ingin menampilkan tanggal terakhir 
presentasi diperbarui. ✳ Klik kotak cek Slide number jika ingin menampilkan nomor slide. 
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6. Klik Next. Kotak dialog AutoContent Wizard – Finish tampil. 

 

7. Klik Finish. Dengan demikian format dasar presentasi telah otomatis dibuat Microsoft 

PowerPoint XP. 

8. Slide layout tampil. Ikuti petunjuk slide yang ada pada area outline. Selanjutnya tinggal 

mengisi atau mengubah slide sesuai kebutuhan. 
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Membuat Presentasi dengan Blank Presentation 

Untuk menyiapkan presentasi baru yang masih kosong, ikuti langkah berikut ini: 

1. Pada toolbar Standar, klik New . Slide presenatsi akan tampil. 

2. Jika ingin mengganti slide layout yang ada, pada jendela Task Pane – Slide Layout, 

klik salah satu yang dipilih. 

3. Klik tab Layout, atau slide presentasi, kemudian isi dengan teks yang diinginkan. 

4. Untuk menambah slide baru, klik New Slide  pada toollbar Standard. 

 

 

Anda juga dapat memanfaatkan template-template yang sudah disiapkan oleh PowerPoint 

XP. Untuk menggunakannya ikuti langkah berikut: 

1. Klik menu File, New. Jendela Task Pane – New Presentation tampil. 

2. Pada bagian New from template, klik salah satu di bawah ini: ✳ General templates, jika ingin menggunakan template-template umum yang 
disediakan oleh XP. ✳ Template on my Web Sites, jika ingin menggunakan template-template yang 
tersedia di situs internet atau intranet. ✳ Template on Microsoft.com, jika ingin menggunakan template-template yang 

disediakan oleh situs Web Microsoft.com di internet. 

3. Klik OK. 
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Menambah Dan Menghapus Slide 

Slide dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan presentasi. 

Menambah Slide Baru 

Untuk menambah silde baru ikuti langkah berikut: 

1. Klik yang akan ditambah. 

2. Klik menu insert, New Slide (Ctrl + M). Jendela Task Pane – Slide Layout akan 

tampil. 

3. Klik layout yang Anda inginkan. 

 

Menghapus Slide 

Untuk menghapus slide, ikuti langkah berikut: 

1. Klik slide yang akan dihapus. 

2. Klik menu Edit, Delete Slide atau tekan tombol Delete. 

 

 

Mendesain Slide 

Untuk menghasilkan presentasi yang baik diperlukan desain slide yang baik pula.  

Memodifikasi Desain Template Dan Slide Layout 

Terkadang desain yang kita buat perlu diubah, apakah itu dengan penambahan objek atau 

pengurangan objek. 

 

Memodifikasi Desain Template 

1. Buka template lewat menu Format, Slide Design atau klik tombol toolbar Slide 

Desain. Pada jendela Task Pane-Slide Design akan tampil. 

2. Pada kotak dialog pilihan Apply a desain template yang ada pada jendela Task Pane-

Slide Design, pilih dan klik template yang akan dimodifikasi. Jika template tidak ada 

pada daftar pilihan kotak apply a design template, klik tombol Browse lakukan 

untuk melakukan pencarian. Kotak dialog Apply Desain Template tampil, klik Apply. 

3. Lakukan penyuntingan (perubahan). 

4. Simpan template dengan nama baru. Pada kotak isian File name, ketik nama template 

baru dan pada Save as type, klik dan pilih Design Template. 

5. Klik OK. 
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Memodifikasi Slide Layout 

Jika yang Anda buat kurang sesuai, Anda dapat mengganti layout tersebut. Untuk 

menggantinya, ikuti langkah berikut: 

1. Tampilkan slide yang akan dimodifikasi. 

2. Klik menu Format, Slide Layout. Jendela Task Pane – Slide Layout akan tampil. 

3. Pada kotak daftar pilihan Apply slide layout yang ada di jendela Task Pane – Slide 

Layout, klik layout baru yang Anda inginkan. 

 

Memodifikasi Background Dan Color Schemen 

Untuk memperindah tampilan presentasi kadang diperlukan latar belakang dan corak warna 

yang menarik. 

 

Memodifikasi Blacground Slide 

Ikuti langkah berikut: 

1. Klik slide yang akan diubah latar belakangnya. 

2. Klik menu Format, Blacground. Tampak kotak dialog. 

3. Di bawah Blacground Fill, klik tanda panah ke bawah pada kotak pilihan, lakukan 

salah satu dari berikut ini: ✳ Klik salah satu warna dari delapan warna yang terdapat pada daftar. ✳ Untuk memilih warna lain, caranya: klik More Color …  ✳ Untuk memilih efek atau gambar sebagai latar belakang, klik Fill Effects …  
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✳ Untuk menggunakan latar belakang latar belakang dari slide master, klik 
Automatic. 

4. Klik Apply jika pengaturan hanya slide terpilih saja. Klik Apply All jika ingin 

menggunakan pengaturan tersebut pada seluruh slide. 

 

Memodifikasi Scheme Slide 

Untuk memodifikasi scheme (pola latar belakang), ikuti langkah berikut: 

1. Klik menu Format, Slide Design atau pada toolbar formatting klik , jendela 

Task Pane – Slide Design tampil. 

2. Klik Color Schemes, klik slide yang akan dimodifikasi. 

3. Klik Color Schemes yang berada di bagian bawah jendela Task Pane.  

 

4. Klik tab Custom, pada bagian Scheme color, pilih warna yang akan diganti, klik 

tombol perintah Change Color sehingga kotak dialog Background Color tampil. 

5. Pada kotak dialog Background Color: ✳ Tab Standar, klik warna yang akan mengganti kemudian klik OK. ✳ Tab Custom, drag tanda silang untuk memilih warna atau scrollbar untuk mengatur 

pencahayaan warna, kemudian klik OK. 

6. Ulangi langkah 4 sampai 5 untuk mengubah warna-warna yang dikehendaki. 

7. Klik Apply. 
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Menangani Objek Gambar 

Menyisipkan Objek Gambar 

Untuk menempatkan objek berbentuk gambar satu clip art pada slide, ikuti langkah berikut: 

1. Klik slide yang layoutnya akan disisipi gambar. 

2. Klik menu Insert, Picture, Clip Art sehingga kotak dialog Insert Clip Art tampil. 

 

3. Pada kotak isian Search text, ketik kategori gambar, misalnya Flower, kemudian klik 

Search sehingga gambar akan tampil. 

4. Pada kotak tersebut, klik dua kali gambar yang diinginkan. Klik OK. 

 

Memanfaatkan Objek Drawing 

Selain fasilitas clipart untuk menampilkan gambar-gambar, PowerPoint XP menyediakan 

fasilitas untuk membuat gambar sendiri. 



Puskom STAIN Jurai Siwo Metro 

Tutorial Power Point 

 

11 

 

Menggunakan Toolbar Drawing 

Untuk menggambar dengan toolbar Drawing, terlebih dulu toolbar tersebut harus 

ditampilkan pada layar monitor, caranya klik View, Toolbar, Drawing. 

 

 

Membuat Objek Gambar dengan AutoShapes 

Untuk  menampilkannya klik Insert, Picture, AutoShape atau klik tombol AutoShape 

yang ada pada toolbar Drawing. 

 

Untuk menggunakannya, pilih dan klik bentuk yang diinginkan kemudian kursor akan 

berbentuk tanda silang, klik dan drag sesuai ukuran. 

 

Memanfaatkan Wordart 

Untuk memperindah tampilan presentasi, Anda bisa memanfaatkan fasiltas WorArd untuk 

variasi teks. 

 

 

Mengatur Efek Animasi 

Pada saat presentasi masing-masing slide dapat diatur efek peralihannya agar menimbulkan 

efek visual yang menarik. 

 

Menerapkan Efek Slide Transisi 
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Dalam menerapkan transisi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu memberi efek transisi 

kepada seluruh slide yang akan ditampilkan atau hanya memberi efek transisi pada dua slide 

yang akan ditampilkan. 

 

Untuk memberi efek transisi pada slide, ikuti langkah berikut ini: 

1. Tampilan harus sedang berada  pada tampilan slide sorter view toolbar slide sorter 

view  yang ada dipojok kiri bawah. 

2. Klik slide yang akan diberi transisi. 

3. Klik menu slide show, slide transition. Jendela  task pane-slide transition akan 

ditampilkan. 

4. Pada bagian Aply to selected slide, klik transisi efek peraliahan slide. 

5. Pada daftar pilihan  speed, klik kecepatan tampilan efek transisinya. 

6. Pada daftar pilihan sound, klik suara yang akan diperdengarkan pada saat efek transisi 

peralihan slide berjalan. 

7. Pada bagian Advance slide, klik kotak cek berikut ini: ✳ On mouse click, jika ingin beralih slide dengan cara mengklik mouse. ✳ Automatically after… second  jika ingin beralih slide secara otomatis setelah 
sekian detik. 

8.  Langkah tersebut diatas memberi efek transisi peralihan slide pada slide yang sedang 

dipilih. 

9. Jika ingin efek transisi ini berlaku pada seluruh slide, klik tombol perintah Apply to All 

Slide. 

10. Untuk mencoba slide yang sudah diberi efek transisi peralihan slide, klik tombol perintah 

Play. 

11. Jika ingin melihatnya pada saat persentasi dijalankan, klik Slide Show. 

 

Menerapkan Efek Animasi Objek, Teks Dan Slide Timing 

Selain memberi efek transisi pada slide, anda juga dapat memberi efek animasi pada objek, 

teks dan timing slide. 

 

Efek Animasi Objek 

Untuk memberi efek animasi pada objek , ikuti langkah berikut ini: 

1. Tampilan harus berada pada tampilan normal (Normal View). 

2. Klik slide yang akan diberi animasi. 
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3. Klik menu  Slide Show, Custom Animation. Jendela Taks Pane- Custom 

Animation  tampil. 

4. Klik objek yang akan diberi efek animasi kemudian klik tombol perintah Add Effect, 

klik efek animasi objek. 

5. Untuk menghapus efek animasi objek yang telah dipilih, klik tombol Remove. 

6. Untuk mencoba slide yang sudah diberi efek animasi, klik tombol Play. 

7. Untuk langsung melihatnya pada saat persentasi dijalankan, klik Slide Show. 

 

Efek Animasi Pada Teks 

Untuk memnberi efek animasi pada teks, ikuti langkah berikut: 

1. Tampilan harus berada pada tampilan Normal (Normal View) atau tampilan Slide 

sorter (Slide Sorter View). 

2. Klik slide yang akan diberi animasi. 

3. Klik menu Slide Show, Animation Schemes.  Jendela  Taks Pane-Slide Design 

Animation Schemes tampil. 

4. Pada kotak daftar pilih Apply to selected slide,  klik efek animasi teks. 

5. Untuk menghilangkan efek animasi teks, pada kotak daftar pilihan Apply to selected 

slide,  klik No animation. 

6. Langkah diatas akan menyebabkan efek enimasi hanya berlaku pada yang dipilih. 

7. Jika ingin efek animasi tersebut berlaku pada seluruh slide, klik tombol perintah Apply 

to All Slide. 

8. Untuk mencoba slide yang sudah diberi efek animasi, klik Play. 

9. Untuk melihat langsung pada saat persentasi dijalankan, klik Slide Show. 
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Efek Slide timing 

Untuk mengatur lamanya tampilan persentasi slide pada saat presentasi secara otomatis, 

Power Point XP menyediakan fasilitas slide timing, ikuti langkah berikut: 

1. Klik menu Slide Show, Rehearse Timings. Slide show yang dijalankan akan 

menampilkan kotak dialog Rehearsal yang menunjukkan lama waktu slide tersebut 

telah ditampilkan di layer. 

2. Jika anda merasa waktu lama tampilan slide yang terlihat dilayar sudah cukup, tekan 

enter,  atau klik gambar anak panah kekanan pada toolbar Rehearsal. 

 

3. Slide berikutnya akan ditampilkan bila lama tampilan slide yang baru tersebut sudah 

sesuai dengan kebutuhan, tekan Enter, atau klik gambar anak panah ke kanan. Hal ini 

akan berulang sampai seluruh slide presentasi selesai ditampilkan. 

4. Setelah seluruh slide presentasi selesai ditampilkan di layer, kotak dialog yang 

mengkonfirmasikan total waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh slide 

persentasi akan ditampilkan. Klik Yes untuk menyimpan waktu tersebut. 

5. Kotak dialog baru yang menayangkan apakah anda perlu melihat lamanya tampian Slide 

Sorter akan ditampilkan. Klik Yes untuk melihatnya. 

 

Presentasi Interaktif 

Slide presentasi yang ditampilkan bisa berasal dari aplikasi lain, misalnya Excel atau Word, 

bisa juga memanfaatkan hyperlink untuk menampilkan situs Web tertentu di Internet. 
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Membuat Persentasi Bercabang 

Anda dapat memanfaatkan objek atau aplikasi lain dalam penggunaan slide presentasi. 

 

Menempelkan Objek Baru 

Untuk melekatkan aplikasi lain pada slide presentasi, ikut langkah berikut: 

1. Klik side yang akan ditempati objek baru. 

2. Klik  menu insert, Object.  Kotak dialog Insert Objct  tampil. Klik  Create New. 

3. Klik salah satu objek yang dikehendaki. Program aplikasi akan tampil, buat objeknya. 

4. Pada program aplikasi, untuk menempelkan ke slide presentasi, klik menu File, 

Updeate. 

 

Membuat Cabang dari Sebagian Isi File 

Untuk membuat sebagian file menjadi cabang slide presentasi, ikuti langkah berikut: 

1. Buka file yang akan diambil sebagian untuk dicabangkan pada slide persentasi. Sorot 

bagian yang akan diambil tersebut. 

2. Pada toolbar Standard , klik Copy atau Cut. 

3. Buka slide yang akan dicabang, klik posisi yang akan ditempati percabangannya. 

4. pada  menu Edit, klik Edit Special, jika anda memilih Copy pada toolbar Standar 

setelah selesai menyorot, perhatikan: 

• Jika isi file yang diambil itu hanya ingin dibuat cabang (tidak ditempalkan), klik 

Paste Link. 

• Jika ingin menempelkan isi file yang diambil, klik Paste,  pada kotak As, klik 

format file yang ditepelkan tersebut. 

5. Jika anda mengeklik Cut pada toolbar Standard, setelah selesai menyorot isi file, 

maka kotak dialog Edit Special hanya memberi pilihan Paste. 

 

 

Membuat Cabang dari Seluruh Isi file 

1. Kilk slide yang akan diberi percabangan file. 

2. Klik menu Insert, Object.  Kotak dialog  Insert Object  akan tampil , klik Create 

from file. 

3. Pada kotak daftar pilihan File, ketik nama file yang akan dicabangkan atau klik  

Browse untuk memilih file. 

4. Klik kotak cek Link, dan kotak cek Display as icon untuk mencabangkan file yang 

dipilih. Jika ingin langsung menempelkannya, besihkan kedua kotak cek tersebut. 

5. Klik OK. 
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Memodifikasi Objek Hasil Penempelan atau Percabangan 

� Untuk menyuting data hasil penempelan, klik dua kali objek tersebut kemudian 

lakuakan perubahan. 

� Untuk menyuting data hasil percabangan, klik dua kali pada objek sehingga program 

aplikasi file sumber terbuka, lakuakan perubahan. 

 

Mengatur Hubungan Data (Link) 

Untuk mengatur hubungan data antara file sumber dan file tujuan (slide presentasi power 

point), ikuti langkah berikut: 

1. klik slide presentasi yang berisi cabang. 

2. Klik menu  Edit, Links.  Kotak dialog Link akan tampil. 

3. Pada kotak Links, klik file sumber data yang akan diatur hubngannya. 

4. Pada bagian Update, klik salah satu dibawah ini: 

• Automatic, jika ingin pembaruan data dilakukan secara otomatis. 

• Manual, jika ingin pembaruan data dilakukan secara manual. 

5. Jika hubungan kedua aplikasi sudah tidak diperlukan lagi, klik Break Link. 

6. Klik OK. 

 

Memanfaatkan Hyperlink 

Untuk menempatkan hyperlink pada slide presentasi, ikuti langkah berikut: 

1. Klik slide presentasi yang kan ditempati hyperlink. 

2. Klik menu Insert, hyperlink (Ctrl + K)  atau klik tombol Insert hyperlink akan 

tampil. 

3. Pada bagian link to, klik toolbar berikut: 

• Existing File or Web Page, untuk membuat hubungan (link) dengan file yang 

ada atau dengan halaman web lain. 

• Place in this document,  untuk membuat hubungan (link) dengan dokumen 

baru yang akan dibentuk. 

• E-mail Address, untuk membuat hubungan (link) dengan alamat E-mail 

tertentu. 

4. Jika anda memilih Existing File or Web Page, klik salah satu pilihan berikut ini: 

• Pada kotak isian Text to display, ketik teks yang  ingin ditampilkan untuk 

mewakili hyperlink yang ditempatkan. 

• Pada kotak Look in, klik nama file yang akan dibuat link. 
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• Pada bagian Address, klik atau ketik alamat Home page untuk membuat link 

dengan lamat tersebut. 

• Untuk melakuakan pencarian nama file tertentu yang akan dihubungkan, dapat 

menggunakan tombol Broused Page atau  Recent File. 

5. Jika memilih Place in This Document, klik salah satu pilihan berikut ini: 

• Pada kotak isian Text to display, ketik teks yang akan ditampilkan untuk 

mewakili hyperlink yang ditempatkan. 

• Pada kotak Select a Place in This Document, klik slide persentasi yang akan 

ditempatkan hyperlink. 

6. Jika memilih Create New Document, lakuakan pemilihan dan pengetikan berikut 

ini: 

• Pada kotak isian Name of New Document, ketik nama document baru yang 

akan dibuat. 

• Klik tombol Change jika ingin  mengganti lokasi driver dan folder dari dokumen 

baru yang akan dibentuk tersebut. 

• Pada bagian When to edit, klik salah satu tombol pilih berikut: 

� Edit the new document, jika tidak  ingin menyunting dokumen baru 

sekarang.  

� Edit the new document, jika ingin menyunting dokumen baru sekarang.  

7. Jika memilih E-mail Address, lakukan pemilihan dan pengisian berikut ini: 

• Pada kotak isian Text to display, ketik teks yang akan ditampilkan untuk 

mewakilik hyperlink yang ditempatkan. 

• Pada kotak isian E-mail Address.  Ketik alamat E-mail anda. 

• Pada kotak isian Subject, ketik isi subject dari alamat E-mail tersebut. 

• Klik OK. 

  


