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 Toolbar Drawing (ada di bawah jendela presentasi) 
adalah tombol pendukung yang bisa digunakan
untuk membuat objek gambar.

 Status Bar (di bagian bawah layar) menunjukan
posisi slide yang sedang aktif.

 Jendela Presentasi adalah tempat yang digunakan
untuk menyusun objek gambar dan teks presentasi.

 Icon Menu digunakan untuk mengatur ukuran
tampilan atau menutup program aktif.

 Menu Bar berisi menu yang merupakan baris perintah
untuk mengoperasikan program.

 Note adalah tempat untuk menuliskan catatan atau
keterangan pada sebuah presentasi



 Toolbar merupakan deretan tombol yang mewakili
perintah dan berfungsi untuk mempermudah dan
mengefisiensikan pengoperasian program.

 Scrollbar Vertikal adalah batang penggulung
vertikal berfungsi menggeser tampilan pilihan
slide ke atas dan ke bawah.

 Status Bar berisikan informasi mengenai halaman
slide yang dibuat.

 Tombol Tampilan digunakan untuk memilih
bentuk tampilan yang diinginkan sesuai
kebutuhan (normal view, slide sorter view, slide 
show)



 Setelah program kita buka, kemudian pilih
template yang akan digunakan untuk membuat
presentasi.

 Template adalah tampilan slide dalam bentuk
format yang sudah ada dan digunakan untuk
memberi latar belakang atau background.

 Menggunakan template berarti akan
menggunakan bentuk slide presentasi yang sudah
disediakan oleh powerpoint.

 Pada jendela task pane, silakan pilih form “design 
template”



 Setelah memilih “form design templates” maka
akan muncul beberapa pilihan design background 
slide.

 Klik pada template yang diinginkan. Secara
otomatis template tersebut akan menampilkan
tombol dropdown (tombol ini menampilkan tiga
pilihan: apply to all slides, apply to selected 
slides, show large previews).

 Pilih “apply to selected slides”. Setelah tampil
template yang diinginkan, maka dapat mengubah
isi, mengubah font, menambah gambar, dll.



 Klik kotak teks pada bagian “click to add tittle” dan
ketik teks (misal: “Media Pembelajaran” ).

 Klik kotak teks pada bagian “click to add subtitle” 
dan ketik teks (misal: “Powerpoint”).

 Sisipkan gambar dengan menggunakan perintah
menu insert>picture>clipart.

 Pilih Organizer Clip pada task pane bagian bawah
sehingga akan tampil kotak dialog Microsoft Clip 
Organizer.

 Pilih folder di mana gambar disimpan.

 Setelah gambar pada folder tampil, klik kanan pada
gambar, pilih copy lalu paste pada tempat yang 
dipilih untuk menempelkan gambar.



 Klik tombol new slide pada bagian atas layar atau
pilih perintah menu insert>new slide (ctrl+M).

Ada sekitar 27 pilihan pada tampilan new slide 
yang terbagi dalam 4 bagian. Kita dapat memilih
berbagai layout untuk slide yang akan dibuat. 
Saat memilih salah satu dari tipe slide yang ada, 
maka akan tampil tool tip text (kotak teks
keterangan) yang menunjukkan nama dari silde
yang dipilih.

 Setelah memilih salah satu tipe slide, tekan anak
panah di sebelah kanan slide, sehingga slide akan
ditambahkan dalam tampilan normal view.



 Klik menu insert>picture>clip art atau tekan
toolbar insert clip art (jika menggunakan perintah
klik dua kali maka akan tampil kotak dialog select 
picture).

 Pilih obyek gambar yang diinginkan, kemudian
pilih ok, maka gambar yang dipilih akan
ditampilkan pada lembar presentasi.

 Dari taskpane yang tampil pilih clip organizer 
lalu klik dua kali folder office collection pada
bagian collection list.

 Untuk proses selanjutnya, pilih salah satu
gambar.



 Pilih perintah menu insert>objek sehingga tampil
kotak dialog insert objek. Pada bagian object type 
pilih wave sound dan klik ok.

 Pilih menu edit>insert file, sehingga tampil kotak
dialog insert file. Kemudian tentukan drive dan
direktori di mana nama file suara disimpan.

 Pilih salah satu nama file dan klik tombol open.

 Klik tombol play untuk membunyikan suara.

 Pilih menu file>exit and return to presentation jika
ingin keluar dari kotak suarau tersebut.

 Sebuah ikon suara kecil akan muncul dalam slide, 
karena ikon suara adalah object.



 Pilih bagian teks yang akan diubah warnanya, 
yaitu dengan cara blok pada teks yang akan
diformat atau klik pada bagian garis kisi-kisi kotak
teks jika ingin memilih teks secara keseluruhan.

 Klik tombol font color pada toolbar drawing 
sehingga akan muncul pilihan warna.

 Jika ingin memilih warna lain, klik tombol more 
color sehingga tampil kotak dialog colors.

 Pilih warna dan klik tombol preview jika ingin
melihat pengaruh warna teks. Klik ok jika pilihan
warna telah sesuai dengan keinginan.

 Perhatikan, warna yang dipilih telah digunakan
pada teks.



 Pilih bagian objek bergaris yang akan
dimodifikasi

 Dari toolbar drawing pilih line color sehingga
akan muncul tampilan pilihan warna.

 Klik tombol preview jika ingin melihat pengaruh
warna pada garis objek yang dipilih. Klik tombol
ok jika pilihan warna telah sesuai dengan
keinginan.

 Perhatikan, warna yang telah dipilih akan
digunakan pada garis objek yang dipilih.



 Dari toolbar drawing klik tombol text box.

 Bawa penunjuk mouse ke arah mana ingin
menyisipkan tanggal, waktu atau nomor slide 
dan klik satu kali sehingga muncul bingkai kecil.

 Pilih menu insert>date and time.

 Pilih salah satu bentuk tanggal atau jam yang 
digunakan pada presentasi, kemudian tekan ok.

 Jika ingin menyisipkan nomor slide dari toolbar 
drawing klik tombol text box.

 Bawa mouse ke arah yang diinginkan lalu klik
sekali.

 Dari menu insert>slide number, sehingga muncul
simbol dari nomor slide.



 Pilih teks atau obyek yang akan dibuat hyperlink.

 Pilih menu insert>hyperlink, sehingga akan
menampilkan kota dialog insert hyperlink.

 Pada bagian link to klik place in this document, 
untuk menampilkan pilihan-pilihan slide yang 
akan dijadikan link.

 Pada kotak select a place in this document 
menampilkan semua halaman yang dimiliki
(sudah dibuat). Pilih slide yang akan dituju, pada
bagian slide title.

 Tekan tombol ok untuk mengakhiri proses.



Untuk dapat membuat PowerPoint yang baik
harus mencoba sendiri dan berlatih terus

menerus, mencoba pilihan gambar, warna, dan
seterusnya ………..


