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PENDAHULUAN  

 

Presentasi melalui bantuan perangkat lunak menjadi hal yang menarik seiring dengan 

semakin majunya teknologi komputer saat ini. Berbagai fasilitas dapat digunakan agar suatu 

presentasi menjadi menarik dan pesan tersampaikan sesuai yang diinginkan, salah satunya 

dengan Microsoft Power Point. Microsoft Power Point merupakan salah satu aplikasi yang 

terdapat pada paket Microsoft Office. PowerPoint adalah program grafis yang khusus 

digunakan untuk membuat presentasi, dengan mengatur teks, gambar, warna dan membuat 

animasi secara bersamaan untuk menyampaikan pesan-pesan secara efektif. Materi presentasi 

berisi pokok-pokok pikiran yang akan disajikan dalam presentasi sehingga dalam mendesain 

slide presentasi pada Power Point perlu diperhatikan mengenai hal berikut : 

a. Warna. Warna adalah bagian pertama yang akan dilihat oleh audien (terutama 

background). Gunakan warna yang kontras antara materi presentasi dengan 

background agar slide mudah dibaca. 

b. Huruf. Pilihlah huruf yang mudah dibaca. Contoh huruf yang biasa digunakan 

seperti ARIAL, TAHOMA, dan TIMES NEW ROMAN. 

c. Komposisi. Diperlukan kejelian untuk memadu komponen presentasi menjadi 

slide yang cantik, yakni dengan membuat paduan antara teks dengan table, teks 

dengan gambar, dan sebagainya. 

 

PRESENTASI DENGAN POWER POINT 

 

Pada Pendahuluan telah sedikit dibahas tentang teori presentasi. Selanjutnya akan 

dimulai belajar menerapkan teori tersebut menggunakan presentasi Microsoft Power Point 

2007. 

                                                             

1)
 Makalah PPM yang disampaikan pada kegiatan KKN-PPL 2007 di SMK Negeri I Depok pada 

tanggal 21 Agustus 2007 
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1. Menjalankan Power Point 

Cara membuka aplikasi Power point adalah 

Dari menu start pilih All Programs → Microsoft Office → Microsoft PowerPoint 

2007 

 

2. Lingkungan Kerja Power Point 

Tampilan utama Microsoft Power point dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 1. Lingkungan kerja Microsoft Office Power Point 

 

3.  Membuat Presentasi  

Pilih menu Home lalu tekan tombol New Slide, lalu pilih slide layout yang 

diinginkan. Sehingga muncul seperti gambar berikut. 

 

Gambar 2. Slide Layout 
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4. Membuat Slide Design 

Langkah untuk membuat slide design adalah dengan memilih menu Design 

 

Gambar 3. Slide Design 

 

5. Menambah slide baru 

a. Pada sisi kiri lingkungan kerja Power Point terdapat suatu jendela yang 

menampilkan urutan nomor slide. Pilih Tab Slides pada jendela tersebut. 

b. Klik slide nomor I. 

c. Lalu tekan tombol Enter pada keyboard atau klik kanan pilih New Slide 

 

6. Mengisikan slide yang baru dibuat sesuai dengan keperluan 

                

 Gambar 4a.Slide Title and Text     Gambar 4b. Slide Title and Text Diisi  

 

7. Tambahkan slide baru (pilih slide 2 pada jendela kiri, klik kanan, pilih New Slide). 

Pada slide ketiga ini akan membuat slide yang berisi judul slide dan sebuah gambar. 

Secara default saat kita menambahkan slide baru, Power Point akan membuatkan slide 

dengan Layout yang sama dengan Layout sebelumnya.  

Pilihan Design 
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Gambar 5a. Slide Title and Content Gambar 5b. Pilihlah Content yang 

dimasukkan dalam Slide    

 

Dengan memilih tipe slide ini maka bisa menambahkan 6 tipe content, yaitu Table, 

Chart, Clip Art, Picture, Diagram or Organizational Chart, dan Media Clip. 

 

a) Insert Table 

                                                 Setelah memilih Insert Table dari kotak 

dialog add content, akan diminta untuk 

memasukkan jumlah kolom dan jumlah baris 

tabel yang akan dibuat. Setelah itu klik tombol 

OK. 

Gambar 6. Insert Table 

 

b) Insert Chart 

Bila menambahkan content Chart maka akan 

langsung dibawa ke halaman editing Chart. 

Disini bisa memasukkan nilai pada tabel yang 

secara otomatis dibuka oleh aplikasi power 

Point saat masuk ke halaman editing Chart. 

Disini juga bisa mengubah tipe tabel. 

Gambar 7. Insert Chart 

 

Gambar 8a. Chart Tipe Column  Gambar 8b. Chart Tipe Line   
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c) Insert Clip Art 

Bila menambahkan content Clip Art 

pada slide, selanjutnya pilih 

Organize Clip. Setelah memilih 

Clip Art yang sesuai lalu klik kanan 

pilih Copy lalu Paste di slide yang 

ingin ditambahkan Clip Art. 

Gambar 9. Insert Clip Art 

 

d) Insert Picture 

Pada pilihan ini dapat dimasukkan content berupa gambar. Setelah memilih 

menu Insert Picture lalu akan diminta mencari lokasi gambar yang ingin 

dimasukkan. Pilih gambar yang diinginkan lalu klik tombol OK. 

 

Gambar 10. Insert Picture 

 

e) Insert SmartArt Graphic 

Pada menu ini terdapat banyak tipe-tipe diagram yang dapat dipilih yakni List, 

Process, Cycle, Hierarchy, Relationship, Matrix, dan Pyramid. 

 

    Gambar 11. Insert SmartArt Graphic 
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f) Insert Media Clip 

Cara menambahkan content Media Clip ke dalam slide sama dengan cara 

menambahkan content Picture.  Salah satu perbedaan antara Clip Art dengan 

Media Clip adalah dalam segi animasi. Content Media Clip berisi animasi, 

sedangkan Clip art hanya berupa gambar. 

 

  Gambar 12. Insert Media Clip 

 

8. Selanjutnya membuat presentasi yang berisi gambar. Langkah pertama tambahkan 

slide baru, lalu pilih Layout Title Only. Pada area kosong bisa menggambar 

menggunakan fasilitas Drawing. Seperti membuat kotak, lingkaran, garis, dan 

berbagai macam Autoshape dengan cara pilih menu Home lalu pada Drawing klik 

tombol Shapes. 

 

     

    Gambar 13. Desain dengan fasilitas Drawing 

 

 

 

Pilihan Shapes 
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Slide Transition 
Perintah perpindahan dengan 

mouse atau otomatis 

Efek suara, tampilan 

Efek tulisan, gambar 

9. Membuat Animasi 

 

 

 

 
Gambar 14. Animasi  

 

Pada menu Animations, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat 

presentasi menjadi menarik. Seperti memberikan efek tampilan pada tulisan, gambar 

maupun perpindahan slide. 

 

10. Menampilkan Power Point 

Cara menampilkan Power Point dapat digunakan menu Slide Show, ada 3 pilihan 

yakni From Beginning, From Current Slide, Custom Slide Show. 

 

 

 

 

Tombol Slide Show 

Slide dari awal 

Slide yg aktif 

Slide tertentu 

Gambar 15. Slide Show 
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Setelah dipilih Slide Show, untuk mengakhiri slide yang telah ditampilkan adalah 

dengan klik kanan pilih End Show. 

 

11. Menyimpan dan Membuka File Presentasi 

Sebaiknya simpanlah file presentasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga 

data agar tidak hilang. Cara menyimpan file presentasi adalah sebagai berikut : 

a. Pilih menu Home pilih Save, atau tekan langsung tombol CTRL+S secara 

bersamaan. 

b. Bila file presentasi baru pertama kali disimpan, maka Power Point akan 

menanyakan dimana akan disimpan file tersebut. Tentukan tempat 

penyimpanannya dan beri nama file presentasi. 

c. Klik tombol OK. 

 

Bila sudah pernah menyimpan file presentasi dan saat ini ingin membuka file itu 

kembali, caranya adalah sebagai berikut : 

a. Pilih menu Home lalu pilih Open, atau tekan langsung tombol CTRL+O secara 

bersamaan. 

b. Cari lokasi penyimpanan file presentasi lalu pilih nama file presentasi yang ingin 

dibuka. 

c. Klik tombol OK. 

 

Sampai di bagian ini telah dipelajari secara garis besar cara menggunakan aplikasi 

Microsoft Power Point 2007 untuk menyajikan suatu presentasi.  

 

 

PENUTUP 

 

Demikian pelatihan singkat menggunakan Microsoft Power Point 2007 untuk 

membuat slide presentasi. Petunjuk singkat ini hanya memuat sebagian kecil fasilitas yang 

telah tersedia pada Power Point. Diharapkan dengan berbekal pengetahuan dari pelatihan ini 

dapat mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan berbagai fasilitas Power Point 

untuk menghasilkan slide presentasi yang menarik. 
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